Quando você vai ACORDAR?
Quando falei pela última vez com com você, Eu disse tão claramente o quanto pude através da mente
do meu Canal:
QUANDO VOCÊ VAI ACORDAR, CRESCER E DECIDIR TER CORAGEM DE DEIXAR DE LADO
SEUS VELHOS MITOS BEM-AMADOS DE UM CRISTO SANGRANDO EM UMA CRUZ , PAGANDO
PELOS SEUS PECADOS ?
Quando vai aceitar a MINHA Verdade - a verdade que Eu, Jesus, fui visto como uma ameaça à paz
pública e uma AMEAÇA PARA OS LÍDERES JUDEUS, porque Eu ensinava as pessoas sobre um Deus
de Amor. Um DEUS, que não precisava de sacrifícios!
Ensinei as pessoas que o PERDÃO era essencial para a experiência de uma vida feliz e saudável,
enquanto os Judeus ensinavam o "olho por olho " e que o seu DEUS os enviava para as guerras santas
contra os " pagãos ".
Eu, o verdadeiro Cristo, os ensinei que não deveriam se preocupar em beber em copos sujos, mas
deveriam vigiar o que saia de suas mentes e bocas.
Aqueles que têm discernimento e compreensão, reconhecerão que Eu voltei e estou ampliando esse
tema simples e explicando PORQUÊ ensinei os princípios da vida que as pessoas agora precisam tão
urgentemente para salvar a si mesmas e para salvar o planeta de um desastre de grandes proporções.
Leia a Carta número 1, até que a compreenda totalmente.
Leia as Cartas números 5 e 6 até que perceba plenamente que:
- Que você PENSA e SENTE com a mesma energia na qual o seu mundo foi criado;
- Que seus pensamentos são modelos eletromagnéticos, que ao longo do tempo vão se manifestando
na forma de eventos e coisas que você fortemente desejava ou temia - OU sob a forma das coisas, boas
e más, que tem feito para os outros.
Não descarte estas Cartas como se não tivessem influência alguma sobre suas vidas.
Elas explicam exatamente porque o AMOR é a essência da qual seu corpo foi formado. Quando vocês
vivem com raiva, ressentimento e aversão em seus corações, estão criando forças ativamente negativas
que gradualmente vão minar a sua saúde e destruir seus corpos e suas vidas.
Sendo que as CARTAS descrevem a verdadeira NATUREZA do "QUE ", trouxe todas as coisas visíveis
em ser consciente e a sua exata relação com ELA, com a ajuda das CARTAS, você pode mudar seu
próprio Ser.
Pode se tornar o tipo de pessoa que estará feliz em viver com VOCÊ mesma.
Nunca mais, será necessário ser dito para você para amar e respeitar a si mesmo.
Quando tiver lido e relido e VIVIDO minhas CARTAS diariamente, vai respeitar-se e estimar-se
espontaneamente – naturalmente - e com ALEGRIA.
Vai se alegrar em QUEM realmente é, e do seu potencial ilimitado para a criatividade.
ISSO NÃO É UM NOVO ensino da NOVA ERA.
Meu ENSINAMENTO CRÍSTICO é e continuará a ser o mesmo por toda a eternidade:
"É o 'Pai' - CONSCIÊNCIA DIVINA - que faz o trabalho da criatividade em mim - e irá fazê-lo igualmente
em você quando superar o ego.
Quando você, também, TORNAR-SE Amor Universal.”

