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Rachaduras em seu planeta
Eu vim desta vez, não para falar sobre belas passagens de encorajamento espiritual para despertar
seus anseios espirituais, mas para alcançá-los em suas vidas diárias com sua própria linguagem
coloquial, para esclarecer o que as pessoas estão fazendo diariamente para si mesmas – seus corpos,
vidas, relacionamentos e, para o planeta em geral.
São seus pensamentos – que levam até as palavras, que levam até as ações, com os quais estou
particularmente preocupado neste momento.
Pessoas de todas as raças e culturas – escutem-me!
A maioria das pessoas que pensam, percebem que toda a sua tecnologia científica e industrialização
difundida, estão matando o seu planeta lentamente.
Você reconhece isso.
Mas quando irá acordar para a compreensão, que é de uma importância vital de que seus pensamentos
do ego, suas palavras, ações são igualmente destrutivas do seu planeta porque estas são formas de
energia de consciência – e formas de energia de consciência, são precisamente de onde o seu mundo é
criado – de formas de energia de consciência.
Seu mundo todo não é nada mais do que uma forma gigantesca de energia de consciência, composta
de bilhões de formas de consciências individuais que surgiram com base no Vazio da Consciência
Universal, a qual, você poderia chamar de ‘Deus’ e tem evoluído a partir do nada aparente, para o seu
estado atual através dos seus próprios desejos e anseios.
Portanto, você deve tentar compreender que, quando diariamente, despeja sua consciência egóica
através dos seus pensamentos, palavras e ações em seu mundo, está enviando formas de consciência,
as quais são totalmente contrárias às Leis da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL.

Você está ajudando bilhões de pessoas que pensam da mesma maneira a criarem uma força destrutiva
em conflito direto com a sua FONTE do SER, CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, a qual apóia e sustenta
toda a existência.
Inevitavelmente, RACHADURAS NA ESTRUTURA DO SEU PLANETA ocorrem e as pessoas passam
por tornados, terremotos, enchentes, e tempestades de neve – os quais são uma TOTALIDADE de
manifestações físicas das violações da LEI UNIVERSAL, a qual é o AMOR INCONDICIONAL, que rege
seu mundo.
Isso significa que o amor de ‘Deus’ foi retirado do mundo?
Não! Não existe tal coisa como ‘castigo de Deus’ – porque tal Deus individualizado com ‘pensamento
humano’ não existe. Isso é um mito, o qual deveria ser apagado da mente das pessoas.
Mas, o seu planeta e você mesmo, foram individualizados da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, que EM SI
MESMA, é uma Lei a qual, Eu constantemente repeti quando na Terra – a LEI da FÉ no bem e no mal. A
LEI da CONVICÇÃO.
O que quer que vocês verdadeiramente acreditem – bom, mal e indiferente será eventualmente
manifestado em suas vidas.
Portanto, estejam avisados, e usem o conhecimento neste website para livrá-los
destrutiva do mundo - A consciência do ego.

da Consciência mais

Ir à igreja não os ajudará. A adoração de Domingo não os libertará.
Sua única esperança de livrar-se do ego, e da consciência destrutiva do mundo, é seguir o CAMINHO
DE CRISTO.
O Caminho de Cristo é o CAMINHO, o qual Eu pessoalmente segui e vivi depois de total iluminação no
deserto – iluminação que me capacitou a retornar a Nazaré, e embarcar em uma vida nova de cura,
ensinamento, e controle dos elementos. Devido ao meu ensino estar em oposição direta ao ensino
judaico, que falava de punição, e um Jeová vingativo, consequentemente, fui crucificado. Qualquer outra
explicação da minha crucificação é espúria e totalmente falsa.
Antes das minhas seis semanas no deserto da Palestina, Eu era ocioso, sem conquistas. Após minha
iluminação, me tornei o único guardião dos segredos da criação e criatividade.
Minha iluminação está explicada completamente na Carta número 1, e minha percepção transcendental
completa da verdade da existência em si, está esboçada em minhas Cartas.
Estas são oferecidas, gratuitamente, para todos que tem a vontade e a coragem de ANDAR no meu
CAMINHO DE CRISTO, levando-os eventualmente, à iluminação, liberdade do ego e a entrada no Reino
dos Céus.
A Iluminação pode vir em várias formas – pode vir como uma experiência maravilhosa, a qual
imediatamente transforma sua percepção da sua FONTE do Ser e sua compreensão intelectual anterior
do seu mundo. A iluminação verdadeira é o influxo da Consciência Divina em sua consciência humana,
a qual você nunca perderá, e a qual transforma suas atitudes permanentemente para com o seu Criador
e sua vida em geral.
Ou – através do estudo persistente das minhas CARTAS, pequenos momentos de percepção
extraordinária, pequenos momentos de iluminação entrarão em sua mente, e mudarão o foco de sua
visão interior – ou – limparão as lentes através das quais você vê o mundo, e julga a validade de todas
as suas opiniões e crenças.
Gradualmente, perderá as ilusões, que as cegaram e se encontrará ganhando domínio de sua mente e
ações, levando-o à integridade em todos os aspectos de sua individualidade.
Andando no CAMINHO DE CRISTO – como está exibido em minhas CARTAS – é um trabalho para a
vida toda, conduzindo-o diretamente para a libertação da ansiedade e do querer.
Enquanto lê minhas Cartas, encontrará nelas tanto a minha presença quanto o meu Amor.

Criem vidas maravilhosas
‘Criem vidas lindas, e um sexo maravilhoso.’
CRISTO DIZ:
“Eu vim novamente para conversar, coloquialmente, sobre suas vidas e do jeito que abordam suas vidas
diárias. Vocês se levantam de manhã e não têm a menor idéia do que vêm pela frente. Vocês mergulham
em suas rotinas e falam palavras e sentenças, sem pensarem no provável impacto que causará em seu
ambiente, ou para as pessoas que estão escutando, ou o que estão criando para os seus futuros.
Vocês acreditam estarem no controle de suas vidas, mas de fato, estão todos agindo negligentemente,
em ignorância total do que estão criando para si mesmos, de minuto a minuto.
Igualmente importante, é que você carrega uma carga emocional na qual nenhum evento interessante
ou experiências excitantes, podem apagar essa carga emocional de seu coração e consciência. Onde
quer que vá, a carga emocional reduz suas vibrações de consciência em seu sistema nervoso e, em
seguida, em suas células físicas, reduzindo nelas a força de vida e seu modo de funcionamento incluindo a sua eficiência no auto-reparo.
Quando você encontra oposição, o ego humano reage em defesa pessoal. A função do seu ego como
‘Guardião de sua Individualidade’ é garantir a sua sobrevivência. Portanto,este vem em sua defesa e
você sente que qualquer forma de oposição é intolerável e insuportável.
Como resultado, vocês encontram suas mentes e emoções se tornando agitadas, ressentidas e
acaloradas e vocês querem revidar para afastar a oposição, sendo justificado ou não.
Isso é algo que as pessoas precisam entender sobre o Ego – é absolutamente desprovido de
discernimento ou percepção espontânea de justiça.
Quando você é controlado pelos Impulsos do Ego, as vibrações de consciência que está emitindo, estão
tão fora de equilíbrio, tão desprovidas de bom senso, que estas afetam negativamente as pessoas ao
seu redor e criam um padrão de consciência com tanta desarmonia, que começam afetar suas
experiências, atividades e situações futuras.
É de vital importância para suas futuras vidas e bem-estar, que acordem para o fato de que não são
vítimas de suas circunstâncias e experiências em suas vidas – mas, os CRIADORES destas.
Por exemplo, se durante o dia você cria um tumulto, ou uma discussão com seus colegas de trabalho ou
chefe, quando volta para casa a noite para os seus mais próximos e queridos, provavelmente ainda
estará sob controle do ego rancoroso. Se for assim, já não falará mais partindo da tranquilidade de sua
verdade ou de quaisquer valores espirituais que possua – pois esses, estarão sendo ofuscados e
alterados pelas emoções descontroladas que criou para si mesmo no trabalho no início do dia.
Da mesma forma, pela manhã, você sai de sua casa,(a qual deveria ser um lugar onde o espirito é
renovado e o coração erguido em calor), mas se dirige para a porta da frente envolto de preocupações
matinais de reações mal humoradas de seu parceiro e para com o seu parceiro.
Talvez tenham discutido por causa de uma queixa ou outra, e tentaram amenizar a situação com sexo,
apenas para descobrirem que, embora o sexo parecia-lhes trazer mais próximos um do outro,
emocionalmente, não os satisfez e não amenizou o rancor. Devem compreender que quando praticam
sexo desprotegido, não trocam somente fluidos corporais, mas, também suas consciências.
A consciência de muitas pessoas estão constantemente tão reativas, até mesmo hostis para com a
humanidade e a vida em geral, que não só reduz a saúde física do indivíduo, mas também afeta
negativamente o bem-estar físico e emocional do parceiro.
Quando, após uma briga nociva, você tiver relações sexuais para fazer as pazes estará também
permeado com a consciência de maus sentimentos do seu parceiro. Inconscientemente, você leva isso
para o trabalho assim como para você mesmo.

Estou explicando para você exatamente como o seu mundo terreno ( o qual vocês o chamam sólido), mas
que na verdade é energia de CONSCIÊNCIA – é formado de consciências de mau humor, ou aquelas de
amor e bom humor – afetando sua saúde e desempenho na vida para o bem ou para o mal. Qualquer tipo
de consciência que esteja criando, você deixa suas impressões energéticas em tudo o que
encontraUincluindo o seu carro, seu computador e qualquer outra coisa que esteja usando durante o dia.
“Como pode ser isso?” Você provavelmente perguntará.
Porque o seu universo inteiro com todas suas galáxias, é somente CONSCIÊNCIA –
AMOR/INTELIGÊNCIA em Sua forma mais elevada trabalhando através das interações do
eletromagnetismo.
O ELETROMAGNETISMO é realmente a ‘substância’ do poder da mente humana e impulsos
emocionais – como são vistos dentro do campo da vida terrena.
Leia as Cartas números 5 e 6 até entender completamente que nada é sólido. Tudo o que você vê,
sente, toca são realmente IMPULSOS DE CONSCIÊNCIA que se tornam visíveis através do
eletromagnetismo.
Quando tiver entendido isso completamente e perceber o verdadeiro lugar que ocupa na criação de boa
saúde ou na falta dela, na felicidade ou infelicidade PARA SI MESMO E AS OUTRAS PESSOAS – você
estará convencido de que a única maneira sensata de andar adiante é,
ANDAR NO CAMINHO DE CRISTOUU..o CAMINHO DO AMOR INCONDICIONAL.
Como pode começar a mudar seus padrões de pensamentos normais e controlar suas emoções
indisciplinadas?
Você pode fazer isso, exercitando a força de vontade. Mas quando depende da sua força de vontade,
está se apoiando na mesma consciência do ego, que faz com que você perca o seu senso de equilíbrio
emocional. Isso é o mesmo que usar melado para limpar melado.
Ou também pode aprender a controlar o Ego procurando conhecer e fazer contato com a FONTE do seu
SER,
A qual Eu chamei de ‘Pai.’
Leia as Cartas números 7 e 8.
Você não está sozinho. Com oração e meditação constantes, eventualmente você fará contato com
AQUELE o qual provará ser sua maior fonte de bem e conforto no mundo.
Sem dúvida alguma, muitas pessoas escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena os
preservativos. A resposta vibrante do Cristo é:
Nenhuma idéia criativa vem das células do cérebro humano. As pessoas que inventam e criam algo
novo, recebem a nova idéia do Universal. O que quer que venha do Universal pode ser usado para
beneficiar a criação.
A criação dos preservativos foi um dos presentes mais amorosos, maravilhosos e abençoados à
aparecer na Terra, tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Trouxe um alívio para mulheres
extremamente sobrecarregadas pelas exigências de homens molestadores. Tem sido um meio de
poupar crianças não desejadas a miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter
nascido na pobreza e morrido prematuramente. Com a chegada da Aids, o preservativo é certamente
um meio de proteger um parceiro.
Mas, deve ser compreendido, que há facetas da existência onde a MORALIDADE deveria ser
exercitada. A Carta número 9 é muito clara sobre o que é a VERDADEIRA moralidade sexual, um sexo
abençoado e verdadeiramente ESPIRITUAL, os quais a igreja não sabe nada.

Deus existe mesmo?
Eu voltei a falar com você em uma linguagem coloquial, para mostrar vários problemas que as pessoas
enfrentam quando se encontram na Terra.
Estou fazendo isso, por meio da mente de meu Canal, pois aqueles que realmente aceitaram a
VERDADE contida em minhas Cartas e tentam essa prática diariamentemente por meio da profunda
compreensão dos segredos da criação, finalmente encontraram um imenso alívio do fardo pesado que
carregavam no passado.
Descobriram, com alegria, que a humanidade não nasceu para ser vítima das circunstâncias.
Descobriram um “MEIO” verdadeiro e confiável, para superar as dificuldades ou suportar os
contratempos com a força interior e até mesmo com felicidade.
O que é esse"MEIO"?
É a FONTE de toda a EXISTÊNCIA - não o tipo de Deus como é o Jeová descrito na Bíblia, mas a LUZ
UNIVERSAL do SER,a qual é vivenciada pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as
pessoas que tem um grande anseio de se aprofundar nas VERDADES espirituais (não da religião),
descobrirão que possuem um potencial natural para o misticismo. Quando isso acontecer, tais pessoas
não perguntarão mais:
"Deus existe mesmo?"
mas saberão além de qualquer dúvida, que existe uma CAUSA PRIMEIRA universal, magnificamente
potente, a FONTE UNIVERSAL do SER, da Qual todas as coisas tiveram forma individualizada; e
através da magnífica ENERGIA DA CONSCIÊNCIA todas as coisas viventes e inanimadas são
sustentadas e mantidas por todo o período da vida terrena.... e para sempre.
Você consegue entender quanto é maravilhosamente edificante e gloriosamente emocionante, descobrir
que não é realmente uma alma oprimida, uma vítima das circunstâncias, nascido para ser preso nas
rotinas as quais nasceu, ou no abismo em que caiu nos últimos anos?
Você consegue entender quanto é entusiasmante chegar na total e clara compreensão, de que esta
ENERGIA DA CONSCIÊNCIA UNIVERSAL estava dentro de você por todos esses anos, mantendo
secretamente e quietamente o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes,
assegurando a substituição das células mortas, proporcionando força adicional aos músculos e aos
tendões quando era necessário fazer exercício extraU todas essas atividades maravilhosas, dentro do
seu corpo, são sim realizadas sem nenhuma ajuda de sua parte.
Você consegue enxergar que, dia e noite, é sustentado por - algo que não conhece? Os cientistas
podem explicar todas essas atividades, mas não podem nem começar a explicar o grande IMPULSO DO
SER, o qual estimula-os a agir.
Posso lhe dizer - porquê foi dado a mim a iluminação plena na Terra e porquê ascendi através dos
vários níveis de LUZ, até me encontrar nos mesmos limites do EQUILÍBRIO ETERNO, na qual a nossa
mesma CAUSA PRIMEIRA, FONTE de toda A EXISTÊNCIA, reside em um VAZIO de Quietude e
Silêncio
Eu conheço a verdadeira natureza da nossa PRIMEIRA CAUSA, porque Eu mesmo sou SUA
individualização quase perfeita.
VOCÊ e EU, que sou o Cristo Ascensionado, conhecido como ‘Jesus’ quando estava na Terra, somos
AMBOS provenientes da mesma FONTE, que Eu chamei de " PAI " porque, depois da iluminação, me
dei conta de que A FONTE é o VERDADEIRO PAI / MÃE, DE TODA A CRIAÇÃO.

Os pais humanos são apenas os meios de veículos da criação através da qual a FONTE DO SER
trabalha.
Confiem em mim, pois Eu sei acima de qualquer dúvida e posso lhes dizer sinceramente que:
'Embora seus pais possam te decepcionar, quando você, seguir o MEU CAMINHO - o CAMINHO DE
CRISTO, eventualmente descobrirá que o PAI é uma FONTE inesgotável de abastecimento, cura,
orientação, apresentação de oportunidades inesperadas, inspiração e alegria.'
Onde quer que esteja na Terra, qualquer problema em que se encontre, qualquer desgraça que esteja
enfrentando, qualquer falta de dinheiro que lhe possa perseguir, mesmo bem dentro de você, em volta e
acima de você, existe um MEIO ESPIRITUAL no qual pode chamar com todo o coração e a mente - e a
resposta chegará com toda certeza - SE VOCÊ NÃO DUVIDAR.
Muitas pessoas não irão concordar com esta declaração e zombarão. Mas também é verdade que elas
tem vivido em um estado de descrença.
Aqueles que optaram de seguirem, minuto a minuto, o MEU CAMINHO - O CAMINHO DE CRISTO,
estarão de acordo com minhas palavras, pois aprenderam a meditar de maneira correta, - aquietando a
mente, experimentando um pouco da Quietude e do Silêncio do Vazio e do Equilíbrio Universal - a
própria Fonte da criação - e assim, extraindo da FONTE, toda criatividade e perfeição.
Que ninguém ouse condenar ou criticar essas palavras, até que eles também tenham aquietado suas
mentes tagarelas e entrado no Silêncio. Após tamanha experiência, nenhuma mente humana consegue
resistir ao chamado do Divino para buscar AQUILO que lhes deu a vida e os conduziu para a vida
adulta.
Leia a Carta número 1, para descobrir o que que Eu aprendi através da total iluminação no deserto da
Palestina. Quando tiver absorvido toda a VERDADE sobre a existência e começar a tentar colocar o
conhecimento diariamente, como Eu fiz – você, também, verá milagres acontecendo, cada vez mais
rápido, quanto mais profundamente e totalmente absorver e praticar as Verdades eternas.
Para compreender completamente a sua FONTE e a sua verdadeira relação com ELA - leia as Cartas
números 5 e 6 - leia repetidamente, para que você nunca mais veja o seu mundo como matéria sólida
- mas reconhecerá imediatamente que só é composto de CONSCIÊNCIA ETERNA e de magníficos
IMPULSOS que compõem a NATUREZA de todo o SER.

Expulse os Fantasmas
CRISTO explica em uma linguagem coloquial:
"POR QUE DEVE OLHAR SEMPRE DE BAIXO DA SUA CAMA antes de dormir a noite ".
O que isso significa realmente em seu mundo? Significa que quando você é pequeno, as vezes sente
medo do bicho-papão que se esconde em baixo da sua cama, e então precisa olhar para ver se é
verdade.
Quando segue o CAMINHO DE CRISTO, deve sempre examinar os seus pensamentos antes de ir
dormir, para descobrir quais temores lhes acompanham. Quando perceber se existe e quais são, deve
lembrar-se de que, do mesmo modo que sua imaginação colocava o bicho-papão em baixo da sua cama
quando era pequeno, assim como adulto você imagina catástrofes que jamais PRECISAM acontecer.
Peço-lhe atenção no que digo: " Jamais ‘Precisam’ acontecer" - e não ‘Talvez’ nunca aconteçam.
Digo isso porque, não importa quais possam ser os seus problemas, pois eles permanecem como
"problemas" somente na sua mente, até que tenha dado poder mental o suficiente para manifestarem-se
como "realidades aparentes" em sua vida.
Os problemas podem ser de graves POSSIBILIDADES, em base de como estão as coisas neste
momento. Por exemplo, pode estar indo de encontro à sua demissão no trabalho, pode estar restrito de
dinheiro de não saber como superar as contas da próxima semana, seu filho pode estar com
dificuldades na escola ou enfrentando uma expulsão - qualquer que seja o problema, isso não se torna
um verdadeiro problema, até que se manifeste como realidade em sua vida. Enquanto isso,
permanecem como ‘POSSIBILIDADES’ para o seu futuro, mas estes já o fazem estar cabisbaixo e andar
por aí com o coração pesado.
Mas mesmo que os temores se manifestassem no futuro como realidade aparente, até a beira do
desastre, as coisas podem MUDAR!
No mundo, AS PESSOAS que se PREOCUPAM constantemente, de costume sentem que nada do que
é BOM, é seguro ou confiável, mas a verdade é exatamente o oposto. Ah, queridas, pessoas queridas,
se Eu pudesse elevar as suas consciências acima do mundo, levá-los para os bastidores da matéria
visível, na dimensão invisível da criatividade espiritual, onde tudo verdadeiramente inicia a vir a ser.
Então poderiam ver por si mesmos que a FONTE do seu SER, a sua única FONTE DE AMOR
ESPIRITUAL INCONDICIONAL , implementou tudo para satisfazer cada uma das suas necessidades,
mas você, como não compreende a realidade por trás da existência, cria suas próprias carências e
limitações, as doenças e desastres. Você os cria com suas críticas, com as suas lamentações, sendo
relutante em elogiar as conquistas dos outros, sendo relutante em demonstrar afeto a todos aqueles que
estão ao seu lado, relutante em generosidade para com aqueles que vivem na pobreza.
Para saber porque é assim, leia a Carta número 1, até que compreenda perfeitamente a VERDADEIRA
NATUREZA da sua FONTE DO SER, que Eu chamei " o Pai ", quando me encontrava na Terra.
Quando segue o CAMINHO DE CRISTO ( MEU CAMINHO ), você sabe muito bem,acima de qualquer
dúvida, que a sua convicção e a sua fé absoluta na Proteção Divina, fará você sair dos problemas e o
salvará de uma possível perda ou de uma possibilidade de sofrimento.
Para saber o motivo exato o qual as pessoas que seguem realmente O CAMINHO DE CRISTO, possam
possuir tal fé e uma convicção do gênero, leia e releia as Cartas números 5 e 6, até estar plenamente
convicto de que as coisas que pode ver, sentir e tocar, são somente IMPULSOS tornados visíveis por
meio dos bons serviços prestados pelo eletromagnetismo.

Ao seguir O CAMINHO DE CRISTO, você sabe muito bem, como Eu mesmo sabia quando estava na
Terra, que existem certas coisas que deve passar por elas, porque são consequências naturais de algo
que fez no passado. São os resultados de alguma coisa que você fez - e agora volta sob forma de uma
lição necessária, a qual lhe trará um crescimento espiritual... e é daí que surgirão as bençãos espirituais.
MAS... quando realmente PERCORRE O CAMINHO DE CRISTO, aceitará as lições sem resistências ou
ressentimentos porque, COMO CRISTO, também você SABEU... que serão dados para você a força e
o conforto interior para superar as lições com o mínimo de sofrimento.
Leia a Carta número 3, onde Eu falo dos meus tempos na Terra e das semanas antes da minha
crucificação. Você verá que o "controle da mente" é, em todos os casos, o único modo de enfrentar a
vida e superar os obstáculos.

Viver no Amor
VIVER NO AMOR

-

TORNA-SE AMOR

Como Eu disse no meu último artigo, esta série de artigos será para você prático e realista, usando uma
linguagem coloquial para alcançá-lo mais facilmente.
Eu sei que assim que ouvir uma mensagem sobre "amor", poderá sacudir os ombros, pensando:
"Sim, isso é o que dizem todos. É muito fácil dizer que Cristo enviou uma mensagem de Amor, - mas
diga algo de novo, algo real! "
A primeiríssima coisa que quero dizer é essa:
Existem dois tipos de amor - completamente diferentes. Nascem de duas diferentes dimensões do ser.
Um é espiritual e inatingível pela a consciência humana, até que esta tenha superado das específicas
fases da purificação inicial do ego.
O segundo amor é humano, e não tem nada a ver com o Amor Espiritual. Quando a alma de uma
pessoa inicia a se liberar do Ego, ela começa a imprimir na consciência da pessoa uma necessidade
urgente de se desfazer das barreiras que lhes separam das outras pessoas, e de se sentir
espiritualmente em paz com os outros. Esse é um estágio avançado da alma, que agora encontrará um
Mestre pessoal que o conduzirá através das várias fases da morte do Ego.
Se examinar a natureza do amor humano, descobrirá que está baseada inteiramente em ‘um desejo de
algo que dê prazer’ - , mesmo que seja de roupas novas, comidas diversas, uma casa nova, um carro
mais luxuoso ou um novo companheiro.
É por isso que o amor humano padece com o tempo. Se você se deparar com um homem ou mulher
que continuam se preocupando profundamente com o bem-estar do seu cônjuge depois de muitos e
muitos anos juntos, pode ter a certeza de que certos aspectos dos amantes estão ascendendo para a
dimensão espiritual e absorvendo a capacidade para o amor incondicional dos reinos mais elevados.
Quando encontrar o pensamento de : " Não te amo mais e quero uma outra pessoa ", reconhecerá que
se trata de Amor Humano, governado pelo Ego Humano que se manifesta, e a consciência daquela
pessoa é totalmente incapaz de dizer algo diferente, pois é o nível de sua percepção espiritual e pessoal
em seu mundo. Portanto, não pode julgá-la de nenhuma maneira.
Agora, se tem uma faceta da sua consciência já na dimensão espiritual, aí sim será capaz de responder
com calma e paciência ao seu companheiro: "Compreendo o que disse. Deve fazer aquilo que se sente
de fazer nessas circunstâncias. Vá em paz. Quer que eu te ajude a fazer as malas e chamar um táxi?"
Se, por outro lado, uma afirmação do gênero fosse feita por uma consciência HUMANA, governada pelo
Ego, essa diria:
" Eu sempre soube que você era um fU.da pU não quero ver sua cara feia nunca mais..." ou em outras
palavras que demostrassem o sentimento de raiva.

Ou ainda ele/ela gritaria: "Depois de tudo que fiz por você. É desse modo que você me paga? "

Ou ainda ele/ela chorará e dirá: ‘Sei que você não sabe o que está dizendo’ (mesmo que ele deixou bem
claro o que queria dizer) e você se agarra nas pernas do companheiro, enquanto ele o arrasta para porta
afora.
(Eu lhe disse que usaria uma linguagem coloquial para conseguir atingí-lo. Meu Canal está chocada e
não sabia o que Eu realmente pretendia fazer antes de começarmos esses artigos.)
Penso que agora você está começando a entender a "linguagem do Ego", porque reconhece: "EU
QUERO". ou "NÃO QUERO - ENTÃO RECUSO."
AMBOS OS SENTIMENTOS SÃO PERFEITAMENTE LEGAIS E LEGÍTIMOS (segundo a lei Universal)
na condição de não estar fazendo ninguém sofrer por roubar ou fugir deles.
Se ler as cartas números 7 e 8 entenderá exatamente o que Eu quero dizer com Amor do Ego e o
AMOR ESPIRITUAL. Aprenderá a mover-se através da barreira do Ego, para estabelecer um contato
com as vibrações espirituais do AMOR INCONDICIONAL, para possibilitá-lo a sentir e expressar o Amor
verdadeiro, espiritual e incondicional.
Isto é essencial, se você pretende seguir o Caminho de Cristo.

Você NÃO está Sozinho!
CRISTO DIZ:
‘Eu vim falar com você em uma linguagem coloquial, o máximo que sou capaz, para alcançar as
pessoas que ainda não encontraram minhas CARTAS e que, atualmente, não veem nenhuma razão
para lê-las.
‘De fato, as minhas CARTAS, que explicam o que ensinei na Palestina e que oferecem mais explicações
sobre as origens da criação, darão às pessoas receptivas os meios para superar todas as dificuldades
encontradas na existência.
‘Isto pode soar como uma afirmação absurda, mas não deixa de ser verdadeira. As Cartas dão para
você as informações conhecidas pelos verdadeiros Mestres , que mostraram que tinham o controle dos
‘estados atômicos do ser’ , controlando os elementos e criando alimentos e objetos a partir do nada. Eu
também controlava os elementos, curava e criava coisas necessárias, e só fui capaz de fazer isso,
porque possuía o conhecimento profundo e secreto que tenho compartilhado com você em minhas
Cartas.
Não compare a minha mensagem para você com as mensagens dos outros.
Todo mundo tem a sua única missão e propósito na vida - e a minha é EXCLUSIVAMENTE de dar para
vocês a forma exata para sairem fora da sua turbulência atual de existência - nada mais. Portanto, as
minhas mensagens podem ser repetitivas, mas são direcionadas apenas para inspirar e ajudá -lo a
tomar a decisão de seguir o CAMINHO DE CRISTO - o MEU CAMINHO, não importa o quanto ache que
seja difícil. Você deve perseverar, pois ao longo do MEU CAMINHO, encontrará recompensas
mostrando que está definitivamente no caminho certo.
Mas não pode colocar o pé no MEU CAMINHO, até que perceba total e completamente que todo o
universo é CONSCIÊNCIA - PERCEPÇÃO tornada visível através da interação de partículas elétricas e
do magnetismo.
Tudo isso é explicado totalmente nas Cartas números 5 e 6. Mas somente a leitura por si só não fará de
você um Mestre. Um verdadeiro Mestre entende que a ORIGEM de toda a criação é a CONSCIÊNCIA
UNIVERSAL e QUE é a Fonte Divina de todo Amor e toda Inteligência. Para ser um verdadeiro Mestre,
a pessoa tem que entender a forma como o universo veio a ser, conhecer, intimamente, a verdadeira
natureza da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, e assim purificar-se dos impulsos do Ego , até que esteja
absolutamente livre de todas as impurezas do ego, em sua mente e em suas emoções.
Quando o Mestre atinge a esse estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca
exigindo dos outros, mas disposto e ansioso para dar ao máximo de tudo o que possui, porque sabe
perfeitamente bem que pode ter tudo o que precisa, ele se tornará um canal perfeitamente aberto para a
CONSCIÊNCIA DIVINA que é o impulso criativo dentro dessa dimensão da criação visível.
Quando ele tiver alcançado tal estado de pureza e limpeza interior, viverá em um estado de alegria
interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo vivente e as dificuldades que os seres vivos
encontram e sentirá amor e compaixão imediata e espontânea por todos.
Terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses pessoais, a auto-indulgência, experiências de
desespero, medo, vingança, ódio, calúnia, fofoca e rejeição dos outros. Todas essas atividades
mundanas continuarão ao seu redor, mas ele não vai experimentá-las em si mesmo. Só sentirá amor e
compaixão ilimitada. Só terá uma imensa e apaixonada ansiedade de ENSINAR ao mundo a VERDADE
DO SER.

Ele fará qualquer sacrifício com alegria, para ajudar as pessoas a compreenderem a VERDADE e vivêlas em cada um dos seus pensamentos, palavras e ações. Fará isso, porque será doloroso para ele
saber que as pessoas, teimosamente, persistem em agir da sua própria maneira , pensando, sentindo ,
reagindo , de qualquer forma que suas emoções as impulsionem a fazer , só estão criando mais do
mesmo sofrimento, os quais os levaram a procurar um caminho fora deles.
Quando as pessoas finalmente encontrarem seus caminhos fora do emaranhado de seus pensamentos
caóticos e reações emocionais, elas descobrirão que esse é o único e verdadeiro caminho para a
felicidade e se sentirão extremamente aliviadas e gratas, pois conseguirão superar seus hábitos de
pensar e sentir que anteriormente trouxeram à elas experiências que lhes causaram dor e sofrimento.
Não se admire ou se questione que seja verdadeiramente Eu, o CRISTO, falando com você. Venho
falar com você através do vazio total da mente e do coração do meu Canal, - e falar coisas necessárias
para você saber como iniciar a deixar para trás as tristezas e desesperos do passado, e dar para você a
coragem e incentivo para recomeçar, meditar diariamente, trazendo à sua consciência humana, a
Consciência Divina, que lhe trouxe para a existência no mundo.
Acima de tudo, Eu quero que entenda que não está sozinho em sua luta para viver de forma confortável
e feliz. Você não está sozinho em sua batalha para mudar seus hábitos de pensar e sentir. Quanto mais
se voltar para a Consciência Divina, mesmo que faça apenas uma conexão momentânea, mais estará
trazendo à sua consciência, vida nova e momentos de Inteligência e Amor, que irão inspirá-lo a um grau
mais elevado, enquanto perseverar e NÃO PERDER O ENTUSIASMO.
Quando me procurar, você fará contato com minha Consciência Crística e, poderá estar consciente da
minha resposta e instruções, quando tiver perguntas para me fazer.
Lembre-se de que é preciso tempo para purificar seus pensamentos, emoções e reações negativas para
com as outras pessoas.
Até que você se livre de seus mais profundos e os mais sombrios sentimentos de raiva, crítica
sarcástica, rejeição, ressentimento e frustração, não será capaz de ouvir minha Voz.
Lembre-se de que para receber até mesmo meus primeiros sussurros no silêncio de sua meditação ou
durante um momento de quietude interior, tem que fazer mudanças em sua consciência, tem que se
tornar plenamente consciente de que o AMOR é o único caminho para a liberdade, e isso leva tempo e
paciência.
Você não está sozinho. Nós, que passamos para os mais altos escalões da realização espiritual e
Consciência Divina não sentimos outra coisa que o amor por você e o nosso desejo mais urgente é a
fuga da sua angústia e sua progressão para a Luz, sabedoria e Amor incondicional.

Minha VERDADEIRA missão
CRISTO diz:
‘Eu sei o quanto é difícil a sua vida. Quando desço dos níveis mais altos da Alegria espiritual para fazer
contato com as vibrações da Terra, sinto mudanças de consciência dentro de mim e sinto uma pressão
carregada e oprimida e os pensamentos de vocês sobre a minha alma.
Quando estive na Terra há dois mil anos atrás, a minha Missão era iluminar a mente das pessoas que
haviam assumido sobre si mesmas uma religião em parte pagã - e em parte mística. As pessoas, que
estavam impregnadas com essa religião eram arrogantes e convencidas de que eram o povo escolhido
de um Deus - Jeová - em quem - ardentemente acreditavam, mas que não existia.
Seus profetas falavam da percepção mística que tinham, e de uma certa Consciência espiritual
transcendente. Usavam de uma linguagem imaginária para descrever esse DEUS. Eles criavam
imagens mentais de grandeza e esplendor. Também produziam o efeito desejado de controlar as
pessoas por medo de represálias vindas dos Céus na forma de perda pessoal, doença, miséria, pragas
e desastres climáticos.
O objetivo por trás da minha vida como Jesus na Palestina, era ensinar os judeus que as suas
percepções com relação ao CRIADOR estavam inteiramente erradas. Mas a devoção fanática às suas
preciosas crenças religiosas era impenetrável e, consequentemente, ao invés de atingir meus propósitos
na Terra, fui crucificado por causa deles.
Não é possível para mim voltar à Terra de nenhuma forma - nem como uma criança, pois não poderia
conter as minhas poderosas vibrações, ou como um Ser Celestial. As multidões não seriam capazes de
me ver. Assim como há coisas que os animais vêm e ouvem, mas que são invisíveis ao olho humano,
assim me mantenho invisível para as pessoas que se encontram na vibração terrestre.
Consequentemente, tive que preparar a mente de uma alma evoluída que tomou a forma humana para
trazer a minha mensagem para a Terra. Aqueles que são espiritualmente evoluídos o suficiente para
ouvirem - vão ouvir. Aqueles que ainda não estão prontos, não ouvirão e não serão capazes de receber
- neste momento. Mas todas as pessoas estão na caminhada para a iluminação e chegarão
eventualmente aos mais elevados Reinos Celestiais.
Então, qual é a minha verdadeira missão neste momento - através da mente de outro?
É de tentar fazer as pessoas plenamente conscientes da maneira na qual o seu universo foi trazido para
a manifestação visível.
Esta é a mensagem mais importante trazida para a Terra, uma vez que vai muito além da
superficialidade, para um nível muito básico de toda a criatividade, que lida com a parte que os humanos
desempenham na criatividade: na criação de suas personalidades, saúde, relacionamentos, ambiente,
experiências e acontecimentos em suas vidas. Explica as razões do êxito na vida cotidiana - ou a falta
do mesmo. Descreve a maneira certa de transformar em êxito as falhas persistentes.
Este artigo é para chamar a sua atenção para as vibrações de consciência. Assim como seus
pensamentos mudam, alteram-se também suas vibrações, porque essas são as responsáveis pela
aparência de todas as coisas. Quando as árvores acabaram de ser derrubadas, são saudáveis e suas
vibrações são de uma determinada frequência. Mas quando a madeira permanece na terra por vários
anos, as vibrações caem gradualmente - e a madeira apodrece visivelmente.
Você deve entender que a aparência da madeira só muda porque a vitalidade e as vibrações estão
gradualmente desaparecendo.

Portanto, deve ser fácil entender que a realidade de tudo o que existe abaixo do sol é na verdade, a
energia latente que a sustenta, e não nas coisas que podem ser tocadas, vistas e ouvidas.
O mesmo se aplica aos seus corpos. No início, as vibrações num corpo saudável são normais. Mais
tarde, através do desgaste e dos pensamentos negativos, as vibrações começam a cair a tal ponto que
o tecido sofre alterações e se iniciam as doenças. Quando você está cansado, exausto, as vibrações de
seu corpo caem um pouco e já não é tão fácil se movimentar. Depois de descansar e dormir, as
vibrações são restauradas e se sente novamente capaz de continuar suas atividades diárias.
Toda a existência é CONSCIÊNCIA, aparecendo como materiais diferentes em plantas, animais, seres
humanos e em seres inanimados, tais como: os elementos e as pedras, terra e metais.
Tudo o que você encontra, são na verdade partículas elétricas que vibram em uma determinada
frequência, produzindo certas aparências. Mude as vibrações de uma coisa radicalmente e impregne
com uma nova consciência, e terá um produto diferente.
Desta forma Eu podia, com o uso poderoso da minha imaginação visual e de fé, reunir as partículas
elétricas para criar alimentos. Quando você visualizar o que seja necessário e acreditar com todo o seu
coração e mente que este projeto eletromagnético, atrairá para si os componentes necessários para
torná-lo real neste mundo, eventualmente se manifestará.
Essa revelação é conhecida há muito tempo, mas a maior revelação tem sido ignorada.
Tome cuidado com o que pode estar criando para si mesmo, quando não estiver consciente de que está
fazendo isso.
Tome cuidado com os julgamentos, pensamentos críticos, que podem prejudicar o outro ser humano - e
podem fazer mal para você também.
Tome cuidado com aqueles momentos de descuido emocional em que se deseja certas circunstâncias
ou eventos sobre o outro. Pensamentos destrutivos trazem consequências destrutivas.
Você reparou que continuamente as coisas dão errado para você? Examine suas atitudes e seus
pensamentos sobre as outras pessoas.
Lembre-se de que a eletricidade envia a mensagem e o magnetismo a traz de volta - as vezes com
juros.
Lembre-se de que, quando olha para as coisas com grande desaprovação ou irritação, está interferindo
com suas vibrações naturais, as quais constituem o seu ser.
Tome cuidado para, involuntariamente, não estar criando a sua própria desgraça!
Cuidado quando contemplar o clima. Não se queixe da chuva desejando que pare. Pode parar de chover
por muito mais tempo do que deseja. Não se queixe do sol e queira que chova - pode vir as inundações.
Quando você andar no CAMINHO DE CRISTO - o MEU CAMINHO - levará todas as coisas, os
problemas que afligem o mundo, à CONSCIÊNCIA DIVINA - o " PAI ", e PEÇA ajustes ou necessidades
que serão inteiramente adequados para você.
Desta forma, o " PAI " , que está intimamente ligado a você, dentro de você e ao seu redor, responderá
com a liberação adequada de CONSCIÊNCIA para ajustar todas as coisas para você.

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.”

O Amor Humano traz decepções
CRISTO DIZ:
‘AMOR - AMOR - AMOR - é o único caminho para a cura, bem-estar, prosperidade, o verdadeiro
sucesso e felicidade.
‘Eu sei que você considera essa conversa sobre o AMOR como hipócrita ou sentimental, ou um
conselho que o ajudará a " agradar " a 'Deus' - ou ' ser agradável 'para ' Deus '- ou que o tornará uma
pessoa ‘boa’ ao invés de ‘má’.
‘Mas era assim que os seus avós pensavam. Nunca, em qualquer momento, durante ou depois da
minha vida na Palestina, Eu fiz uma declaração para ajudá-lo a se tornar uma pessoa 'melhor'.
‘Esta é uma interpretação errônea judaica dos meus ensinamentos na Terra.
Tais interpretações devem agora ser descartadas o mais rápido possível.
Elas ofuscam suas percepções interiores e visão espiritual.
Impedem os buscadores espirituais sinceros de aceitar a VERDADE DO SER.
O conhecimento da VERDADE DO SER me permitiu deixar o deserto da Palestina um homem
transformado, um Mestre espiritual e curador capaz de controlar os elementos atômicos.
Agora é o momento para aqueles que estão prontos para absorver esse conhecimento e iniciarem a
construir o nível de vida que possuirem a capacidde de construir.
É por isso que Eu deliberadamente criei um meio de alcançar o mundo através da dedicada colaboração
do Canal, para tentar elevá-los acima das crenças do mundo, ensinadas pelas Igrejas Cristãs - crenças
que estão cegando sua visão espiritual.
A CRENÇA de que você foi criado por um tipo de ‘Deus’ que vê a Terra como um professor vê sua
escola, marcando cruzes pretas para mal comportamento e atribuindo ‘estrelinhas douradas’ para um
bom trabalho.
Um DEUS, a quem as pessoas ignorantes adoravam por milhares de anos, um DEUS que precisava de
PRESENTES e ADORAÇÃO para convencê-LO a não enviar punições sob a forma de pragas, doenças,
inundações, epidemias, morte:

um DEUS que sentia prazer no sacrifício de pássaros e animais puros:

um DEUS que só podia ser reconciliado com o mundo que havia criado, através da morte sangrenta do
seu assim chamado FILHO unigênito.
Eu, o verdadeiro Cristo, só posso dizer aos cristãos do mundo:
“Que DEUS é esse que é muito exemplar, nobre de espírito, que vocês forjaram para si mesmos! Um
DEUS a ser temido - mas, jamais reverenciado!
Eu, o verdadeiro Cristo, só posso perguntar aos cristãos do mundo:

‘O que há em sua natureza pessoal ou caráter que o impulsiona, em uma época mais esclarecida, uma
época de evolução de amor fraterno envolvente, que o leva a se apegar com veemência a defender o
velho Dogma Cristão, que logicamente falando, não tem uma única verdade provável a recomendar-se,
para a sua mente racional.
Vocês criaram para si mesmos um DEUS que jamais imitariam, um DEUS cujo o comportamento
dictatorial, vai contra as leis dos países que legislaram a aprovação dos DIREITOS HUMANOS.
Suas leis humanas baniram o castigo físico nas escolas, e ainda vocês defendem e se apegam a uma
religião que tem como base ‘a vara de marmelo’U.
"Acredite em Jesus Cristo, ou você irá para o inferno."
Desde que Eu, o CRISTO, sou o próprio AMOR universal - por favor, pare de ler por um momento e
tente entender que tal declaração jamais poderia ter sido feita por mim. Tente entender que a minha
intervenção por meio da sua Internet foi inevitável.
Vou deixá-lo aqui para lhe dar tempo de absorver a minha mensagem. Recomendo-lhes as Cartas
números 2 e 3, que descrevem da melhor forma, a verdadeira personalidade de Jesus que viveu e foi
crucificado na Palestina há 2000 anos atrás.

Energia de Consciência
‘Mantenha sua consciência íntegra, não fragmentada’
CRISTO diz:
"É da maior importância para a sua saúde, relacionamentos, sucesso na vida e para sua felicidade, que
você deva compreender totalmente a verdadeira natureza da Consciência (Cartas números 5 e 6 em
diante ) e de sua própria Consciência única.
"Você deve compreender totalmente que o que PENSA - SENTE - e FAZ, é uma ‘energia de
consciência’ que forma todo o tecido de suas experiências na vida. É a força motriz por trás de tudo o
que acontece com você e o que faz. É o terreno em que constrói sua vida e a reserva de força que dá
estímulo à sua vida diária. É tudo aquilo que você É além de sua alma neste presente momento. É o
completo escopo de tudo que pode ser e fazer neste exato momento. O estado de sua consciência limita
ou promove o seu bem-estar. Portanto, o conteúdo de sua consciência , o grau de sua consciência
espiritual, idéias, percepções, crenças, conhecimento, padrões de comportamento, as qualidades de
caráter , moral, são o seu tesouro do qual constrói sua vida. Você só pode construir sobre o que é no
presente momento. E o que construir será feito de elementos ou tijolos de sua consciência - nada mais.”
"Portanto, do mesmo modo que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão descobrindo se você quer mudar sua vida, deve primeiro mudar sua consciência.
(A Carta número 7 descreve como fazer isso, de forma muito clara)
"Quando dirige um carro, se certifique (se você é sábio) que cada parte do carro esteja em boas
condições de funcionamento. Cada pequeno fator que contribui para o bom funcionamento do seu carro,
deve ser considerado - a bateria carregada, os fios ligados, as velas limpas e colocadas no ponto,
combustível no reservatório, óleo no motor e assim por diante.
"Por isso, para criar uma vida feliz e bem sucedida, deve tomar o maior cuidado diariamente com os
vários elementos e facetas da sua consciência.
"Você se lembrará e tentará praticar a não criticar e não julgar, pois são esses a destruírem os outros e,
eventualmente, nos encontramos em situações semelhantes. Tentará controlar a sua raiva, procurando
em sua mente as razões pelas quais o alvo de sua raiva agiu desta maneira. Isso aliviará a sua ira.
Tentará achar traços adoráveis em todos aqueles que encontrar ou ver durante todo o dia, caso o
contrário, estará irradiando, inconscientemente, uma energia de consciência ofensiva que será pega e
ressentida pelos outros.
Possivelmente, todas essas facetas da consciência já são conhecidas por você. Mas agora quero lhe
falar sobre os perigos de fragmentar sua consciência.
Você o faz mesmo quando diz uma mentira inofensiva. Uma mentira com o propósito de iludir é um
insulto terrível para sua própria consciência e à consciência do seu ouvinte. Você pode pensar que isso
não tem importância, mas a mente envia um fluxo de falsa consciência na qual espera que as outras
pessoas construam suas respostas. Tal percalço em sua consciência, desde que você sabe que mentiu,
cria fissuras no tecido de sua própria consciência.
Onde há fissuras em sua consciência, há uma lacuna na força vital que você gasta em atividades e
metas, criando desordem na consciência que o mantém saudável e feliz. Mesmo em sua comunicação,
provocará uma falta de vitalidade e confiança, do que aqueles que tem o tecido de consciência íntegro e
saudável, conseguem transmitir quando falam com os outros ou mesmo quando deixam uma mensagem
verbal.

A consciência saudável é criada quando você trata os outros como gostaria de ser tratado. Portanto,
cumpra com as suas promessas ou faça com que a quebra de uma promessa não causará frustração,
ou infelicidade ou dificuldade indevida. Diga a verdade de tal forma que o seu ouvinte não fique
ofendido. O amor sempre encontra um caminho.
Não" fabrique" estórias para tornar-se um herói, heroína ou vítima.
Não exagere em uma circunstância de maneira alguma, pois pode iludir a mente de uma pessoa com
suas mentiras. Isso poderá ser mais danoso para ela do que você possa imaginar. Nunca induza uma
outra pessoa a tropeçar ou cair ao longo de seu trajeto diário.
Certifique-se de que tudo o que você pensa, diga e faça, seja uma junção de harmonia guiada em sua
mente e coração com amor e preocupação pelo bem-estar das outras pessoas. Desta forma, cria uma
base para uma vida íntegra e feliz. Você cria o tipo de consciência que é facilmente sintonizada com a
da Consciência Divina.
Então, os milagres acontecem.
Se não conseguir, examine sua consciência. Você mantém sua palavra?

Consciência Crística
CRISTO diz:
“Não é suficiente estar só preocupado com sua vida na Terra. Deveria estar igualmente preocupado
com a sua vida e bem-estar quando passar para as próximas dimensões.
“Aqui, mais do que nunca, você se encontra dentro da dimensão do ‘Ser’ a qual é a manifestação
exterior de sua própria consciência, mas, em medida bem maior do que quando na Terra.
“Quando na Terra, você cria um ambiente exclusivo a partir do tecido da sua consciência em geral, mas
também pode participar do ambiente do seu próximo, quando se conhecem ou vivem juntos. Isso
significa que quando está na Terra, pode mudar para um ambiente mais agradável, conhecer pessoas
mais agradáveis do que a sua própria consciência normalmente cria ou atrai em sua direção. Mas, esta
incompatibilidade leva ao atrito e ao desconforto.
As pessoas, ou se sentem fora de sua zona de conforto ou sufocadas pela consciência mais elevada
que encontram, e não vêem a hora de retornar para o meio ambiente de consciência menos elevada, em
que se sentem à vontade. Algumas pessoas são atraídas e nascidas em um estrato de consciência em
que se sentem estranhas ao ambiente e iniciam a trabalhar espontaneamente, até mesmo na infância, a
seguirem em direção ao estrato de consciência em que serão capazes de prosperar.
O nível de CONSCIÊNCIA com que você morre, é o nível que trará de volta.

As vezes, uma pessoa com um alto nível de percepção espiritual pode ser atraída, no momento do
nascimento, para uma família de nível espiritual mais baixo porque o ambiente fortalecerá sua
consciência e aumentará sua resistência espiritual enquanto luta em seus primeiros anos para retornar
ao seu verdadeiro ‘lar’ de consciência no estrato espiritual na Terra – e posteriormente, no outro mundo.
Da mesma maneira que você experimenta sua consciência pouco desenvolvida quando passa para
outra dimensão, também entra nas dimensões mais altas as quais refletem as suas próprias
consciências, quando houver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter iluminação espiritual.
Perceberá que você e todos aqueles que encontrar, possuem a mesma consciência. Será magnetizado
para as condições que sejam compatíveis e por razão de sua própria criatividade, poderá contribuir
perfeitamente.
Se, ao passar para outra dimensão, a consciência foi viciosa e centrada no ego, o indivíduo reencarnará
rapidamente, uma vez que a sensação de desconforto será intolerável. Alegremente, tal pessoa retorna
para a Terra em outra identidade. Neste nível de existência, as condições terrenas parecem preferíveis
àquelas do mundo astral. Levam-se muitas vidas antes da alma se despertar para o fato de que a fuga
só é possível quando a mente humana se propõe a tentar elevar as percepções e a consciência para
uma zona de conforto mais suportável.
Quanto mais espiritual é a consciência de uma pessoa antes de passar para a outra dimensão, quanto
mais eles olharem para os seus passados, adquirindo uma percepção de controle do ego em suas
mentes e sentimentos, os danos e a infelicidade que causaram nas vidas de outras pessoas, maior será
o progresso espiritual deles.
Conforme vivenciam um remorso ardente, então a dor do remorso erradica o domínio egocêntrico em
suas mentes e corações, até que, pouco a pouco, eventualmente deixam esta vida plenamente
conscientes de que o CAMINHO do AMOR INCONDICIONAL é o único caminho a seguir.

Tais pessoas compreendem, reconhecem plenamente, e estão claramente conscientes de que toda a
miséria: doenças, privação, falta de êxito, infelicidade, derivam-se da falta de AMOR, em sua forma de
encarar a vida, as pessoas, o ambiente. A CRÍTICA é o maior obstáculo para a felicidade interior, pois é
altamente destrutivo. É refletido na vida de uma pessoa pois como diz o ditado, quem julga será
1
julgado .
A crítica dos outros interfere com o bem-estar deles, e consequentemente, quando causamos danos aos
outros, mesmo que seja superficialmente, mais uma vez, os danos retornarão com juros.
Portanto, quando você se compromete a andar no Caminho de Cristo, deve compreender que é um
caminho sem tréguas de auto-análise e de achar a coragem de olhar para as suas ações na luz do
AMOR, disposto a ver a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções.
Conforme segue adiante ao longo do caminho, se torna mais fácil entrar na percepção da verdade dos
outros, o que os impulsiona, o que os motiva, o que os faz cometer erros em seus relacionamentos, em
seus locais de trabalho e na intimidade de sua família.
Quanto mais empatia tiver pelos outros, compreender o que os motiva, perceber as dificuldades que os
impulsiona para ações mal consideradas, mais elevada se tornará a sua própria espiritualidade, seu
próprio senso de compaixão e amor em direção àqueles – que agora você percebe – estão realmente
fazendo o melhor que podem dentro do ambiente e circunstâncias que criaram para si mesmos.
Deste ponto de vista, se torna cada vez mais fácil pedir desculpas, até que chega o momento em que
você, vendo a verdade da outra pessoa tão claramente, não vê a hora de perdoar e apagar do seu
pensamento toda tensão e crítica com relação a ela.
Quando chegar a sua hora de passar para a outra dimensão, tal pessoa iluminada, vivendo em paz e
harmonia com o mundo inteiro, entrará em um estado absoluto de bem-aventurança e alegria. Eles vão
para a luz sem olhar para trás. Finalmente descobrem que passaram para aquela dimensão do Ser onde
estão completamente felizes e em paz.
Depois de um tempo, começam a perceber que há dimensões de existências ainda mais elevadas e
começam a se preparar, aumentando, expandindo suas consciências com o fim de absorverem as
vibrações ainda mais altas da Consciência Divina, e se tornam ainda mais criativos e transmissores
radiantes do AMOR INCONDICIONAL.
Tais pessoas são verdadeiramente a CONSCIÊNCIA CRÍSTICA.

1 - A expressão do ditado no idioma inglês é “ because when you judge, judgement comes home to roost “ ; na tradução foi usado uma
expressão adaptado ao Brasil, para melhor entendimento, sem alterar o sentido da mensagem.

Vida mais abundante
CRISTO DIZ:
‘Eu disse, quando caminhei na Terra na Palestina, ‘VIM PARA TRAZER-LHES UMA VIDA MAIS
ABUNDANTE.’
‘Há alguém nas Igrejas Cristãs, que realmente compreendeu esta afirmação?
‘Vida mais abundante em suas mentes humanas pode significar mais energia, vitalidade, e saúde talvez até mesmo riquezas. Mas da minha perspectiva de ter me TORNADO a individualização da VIDA
EM SI, quis dizer algo tão além de suas percepções humanas neste momento, que Eu sei que este é o
momento exato para tentar elevar as suas consciências para os níveis mais altos de consciência
espiritual onde vocês começarão a vislumbrar a VERDADE que tentei revelar aos Judeus na Palestina.
‘VIDA MAIS ABUNDANTE!! Nas palavras iniciais dessa afirmação, quis deixar claro que as suas
percepções humanas são limitadas. De fato, a menos que você já tenha andado em um verdadeiro
caminho espiritual, buscando a realidade DAQUELE o qual deu forma e consciência à toda a criação,
estará vinculado pelo seu governante ‘Soberano’ - o Ego.
‘O EGO limita intensamente a amplitude de suas percepções e visão humana, desde que força a sua
consciência a focalizar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência.
'É somente quando a alma de uma pessoa, primeiramente envia uma mensagem para a sua consciência
que há mais na vida do que o ‘si mesmo’, que o indivíduo começa a querer descobrir mais sobre a vida e
as Origens desta.
‘Conforme a consciência da mente humana vai se despertando gradualmente da sua longa
subordinação ao Ego, então começa a questionar sobre o que há além do seu conhecimento atual. No
princípio de sua busca pelo conhecimento maior sobre o desconhecido, provavelmente será atraído para
uma religião, pois ao que parece, humanamente falando, é que as Igrejas devem possuir os segredos da
Fonte da Vida dentro de sua sabedoria e ensinamentos.
‘Esta submissão Cristã ao domínio Religioso humano, que afirma saber os segredos do universo, é um
bom jardim da infância para a abertura de uma consciência que é dirigida pelo Ego.
‘Adorarás a Deus; Não matarás; não roubarás; não cometerás adultério nem desejarás a mulher do
próximo; não difamarás e não mentirás; não invejarás os bens do seu próximo e assim por diante.
‘Todas essas regras pertencem ao controle do Reino do Ego. Estas não se aplicam aos reinos
espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos.
O primeiríssimo mandamento: ‘Adorar o Senhor, teu Deus’ é um conceito pagão.
OS PAGÃOS elevam seus deuses em adoração. OS ADEPTOS ESPIRITUAIS vão mais além dessa
prática elementar humana e iniciam a experimentar a infinita Consciência Divina, a qual transcende
todas as formas de consciência na Terra.
‘Ao tornar-se membro de uma Igreja - especialmente a Cristã e a Judaica, a primeira regra é se lembrar
o tempo todo de que você veio de uma grande FONTE, a qual lhe deu individualidade e consciência.
Por isso, deve se abster dos impulsos do Ego.
‘Os Impulsos do Ego o impelem à agarrar aquelas possessões as quais, você acredita que o farão mais
confortável ou feliz, e empurrar, se defender fisicamente se necessário, daqueles elementos e coisas as
quais os tornam desconfortável ou que são perigosas para sua vida e bem estar.

‘Ao entrar em uma prática religiosa, sua atenção imediata é atraída para Deus, e você é ensinado que
para ‘agradar’ a Deus e para garantir a sua própria felicidade, deve evitar todos os impulsos do ego
listados acima. Mas isso ainda é um preceito impulsionado pelo Ego. Desde que o propósito não
reconhecido atrás dele é o objetivo de encontrar a felicidade e a segurança.
Se pertence a uma Igreja Cristã, então o que geralmente ocorre é o seguinte:
‘Se não agradar a Deus - você peca’.
‘Como pode ver, esta afirmação limita gravemente sua capacidade de apreciar a vida. Você é colocado
em uma jaula que aprisiona sua mente dentro dessas advertências terríveis de que, a menos que
agrade a Deus, pecará e que a punição seguirá inevitavelmente. Não se é dito como esta punição será
reconhecida, MAS A AMEAÇA PESA SOBRE A CABEÇA DOS PAROQUIANOS. Algumas pessoas se
tornam muito deprimidas por causa desse ensinamento.
‘Esta é uma restrição severa do IMPULSO DA VIDA a qual é, no sentido mais completo, a ALEGRIA
sem limites, entusiasmo, o riso, o amor, a espontaneidade, um sentimento de bem-estar e uma
sensação de otimismo interior - que a vida nunca o decepcionará - que terá o suficiente para comer,
beber, se vestir e tudo o que seja necessário para fazer suas vidas felizes.
‘A VIDA é um fluxo ativo de consciência tendo originado da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL. ELA une - e desperta SEMENTES em plantas, animais e seres humanos, e os impele a crescer de acordo com um
plano inato o qual a ciência chama DNA.
‘Este é o verdadeiro IMPULSO DA VIDA universal e eterna, a qual é sua pelo direito de nascer neste
mundo. Pode testemunhar isso nas crianças, antes de suas pequenas mentes, ensinadas pelos adultos,
começarem a querer saber se a VIDA é realmente segura e livre da dor e da miséria como haviam
pensado. Instintivamente, os bebês se deitam de costas e agitam seus braçinhos e perninhas
gorgolejando de tanto rir. ‘ESTAR VIVO É BOM’, dizem. Desde que tenham tido a boa sorte de haver
nascido em famílias amorosas que lhes satisfazem todas as necessidades.
‘Mas existe um ASPECTO DE VIDA bem mais profundo - o qual é realmente a CONSCIÊNCIA
UNIVERSAL que se torna criativa dentro de sua própria criação das galáxias e da própria Terra.
‘É um aspecto que me foi dado a perceber e COMPREENDER claramente quando estava no Deserto
Sinai na Palestina. Vi que a ORIGEM da VIDA, a FONTE do nosso SER, sempre se manifestava
através de todas as coisas vivas das menores para as maiores, de uma pequena planta para um
elefante, de uma forma muito especial, uma forma muito inteligente.
Era tão consistente, que você poderia chamá-LO a NATUREZA DAQUELE o qual deu existência a todas
as coisas criadas.
‘SUA NATUREZA é também a FONTE de toda a maravilha, alegria, felicidade, a realização pessoal e
criatividade terrestre.
‘Não importa onde os seres vivos, humanos e animais possam ir, estão literalmente apoiados de minuto
a minuto pela NATUREZA de nossa FONTE DO SER interior. Não há escapatória. MAS - até Eu vir
para a Terra e então até que retornasse através da mente do meu Canal, essa grande VERDADE foi
ensinada, mostrando o seu significado pleno.
‘Você não precisa perseguir a felicidade, ou o êxito, a expansão de seus sonhos, a saúde - porque
TODOS ESTES já estão dentro de você, sendo impressos em seu interior pela sua FONTE do ser, sua
FONTE DE VIDA. Todas essas coisas que tão ardentemente anseia - são SUAS. Mas não parecem
suas porque estão escondidas debaixo de sua estrutura mental, crenças, opiniões criadas, e
transmitidas pelos seus antepassados e pelos ancestrais antes deles - e já é tempo que você - e o
quanto mais de vocês sejam capazes de tomar as medidas necessárias, e possam iniciar uma
reprogramação total de seus programas mentais.
‘Se livre dos mitos, dos bichos papões, dos medos, dos desesperos, das frustrações, das angústias, e
acorde - LEVANTE-SE e PERCEBA que isso tudo está em sua mente, nascidos do seu
condicionamento mental, e LIVRE-SE DELES.’

‘Mais fácil dizer, do que fazer’, pensará sem dúvida, mas a GRANDE VERDADE do SER é ESTA:
‘VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO.’
Há professores que pregarão pensamentos positivos - mas nunca ensinei isso. Eu lhe disse claramente
que o REINO DOS CÉUS ESTÁ DENTRO DE VOCÊ. O que quis dizer foi que a VIDA é a fonte de
TUDO o que você poderia querer - desde que a permita a trabalhar em você varrendo todas as dúvidas
E ACREDITANDO QUE O LEVARÁ À PROSPERIDADE, ALEGRIA E REALIZAÇÃO PESSOAL a ponto
de poder livrar suas mentes e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego.
ISTO foi o que Eu quis dizer quando disse: ‘Vim para lhes trazer uma vida mais abundante.’
Vim - e estou vindo agora - para despertá-lo ao fato de que a VIDA dentro de você, primeiro o faz
crescer, então faz com que cresçam os seus planos, esperanças e expectativas, e lhe traz tudo o que é
necessário para capacitar seus planos, esperanças e sonhos a crescerem de maneira correta e perfeita
a qual também trará vida para outras pessoas. ESTA, entra em suas dificuldades e traz a cura onde seu
coração dói ou quando os seus corpos sucumbem à doença, remenda catástrofes em sua vida da
mesma maneira em que cura os ossos quebrados, também satisfaz todas as suas necessidades
conforme surgem - de maneira perfeita. E, a VIDA, ao contrário dos seres humanos, mantém um
sistema de ordem em tudo o que se compromete a fazer.
Todas estas são ‘VIDA MAIS ABUNDANTE’ - mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas
palavras à prova. Pense claramente em seu desejo mais estimado. Leve-o para a Consciência Divina
em meditação silenciosa, PEÇA, e agradeça sinceramente pelo o que está recebendo.
O pedido está preenchido com VIDA e deve vir a se manifestar exatamente da mesma forma que uma
semente cresce quando é plantada e regada. Espere, continue agradecendo constantemente, nunca
duvide e você receberá uma resposta muito clara.
‘É possível que depois de ler essa mensagem, que ‘todas as coisas belas e saudáveis, incluindo a cura,
sejam suas’, você se pergunta por quê ainda tem a sua doença crônica ou está na pobreza apesar de
sua oração e fé. Você seriamente se questiona o quanto pode realmente acreditar.
‘Eu só posso dizer que a verdadeira fé é uma condição relativamente rara.
‘O que e a VERDADEIRA FÉ?
‘ É um momento de imensa convicção transcendente quando você SABE muito além de toda a
descrença negativa e temerosa, que a VIDA É mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente
em controle dos elementos atômicos do que qualquer doença possa ser. Então – como centenas de
pessoas criticamente e cronicamente doentes testemunharam ao longo dos séculos, o tão ansiado
inimaginável milagre ocorre, e imediatamente se sente um influxo de calor e poder, talvez uma luz seja
vista, e, se experimenta a plenitude da mente e do corpo onde antes havia doença.
‘É possível. Os milagres também ocorrem ao longo de um período maior, e portanto são
desconsiderados, mas podem ser tanto o resultado da fé permanente quanto da cura espontânea.
Outros milagres de ‘realização de necessidade’, ocorrem com muito mais frequência do que você
percebe.
Procure ACREDITAR, ore para ter FÉ - e quando menos esperar, lhe será dado. Procure ser
absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e fazer contato com o Divino - e
certamente lhe será dado.
‘É uma Lei da Existência que quando PEDIR, receberá. Quando PROCURAR, o que procura lhe será
revelado. Quando BATER, será aberto para você.
‘Sejam consolados. Acreditem!’

Se você acreditar…
CRISTO DIZ:
‘Estou descendo para conversarmos de maneira coloquial através do meu Canal, em determinados
momentos, para tentar despertá-lo para a compreensão de que todos os seus problemas, aflições e
limitações já estão dentro de você.
Isso é porque seus pensamentos surgem das suas características interiores. E tudo o que experimenta
em sua vida é a manifestação de seus pensamentos e palavras habituais.
Muitos de vocês falam de ter ‘Poder’ mas o que estou tentando lhes dar é a verdade mais ‘Poderosa’ em
seu universo.
Esta, literalmente, CONSTRÓI ou DESTRÓI suas vidas, saúde, possessões, relacionamentos e
felicidade.
Há programas de televisão muito populares que procuram ajudar as pessoas a mudar suas percepções,
atitudes, pensamentos, palavras e ações com o fim de viver em relações mais construtivas e felizes.
Pede-se das pessoas que tragam à tona bastante energia e o máximo de força de vontade para eliminar
seus próprios padrões de pensamentos errôneos.
Uma vez que todo PENSAMENTO surge de vibrações congênitas e planetárias, se torna muito difícil de
se fazer - e poucos são os que conseguem fazê-lo.
Há uma outra maneira a qual, se seguida consistentemente e fielmente, garante que as pessoas terão
êxito em suas tentativas de transformar suas vidas e estado emocional para o de sucesso e alegria.
O caminho é o CAMINHO DE CRISTO o qual lhe expliquei em minhas Cartas ditadas através da mente
especialmente preparada do meu Canal.
Este website já existe por quase quatro anos e durante esse tempo todo, há pessoas que tentaram viver
segundo a Verdade contida nas Cartas, e relataram grandes mudanças ocorrendo em si mesmas, suas
vidas e ambiente.
Seguir o CAMINHO DE CRISTO o leva para muito mais do que ser capaz de obter um melhor
relacionamento com outras pessoas. O conduz para uma contínua, ainda que secreta, mudança
positiva ocorrendo na consciência de uma pessoa, de modo que, após algum tempo, elas descobrem
que , inconscientemente, estão reagindo com mais facilidade e alegria de modo mais construtivo ao
estímulo externo.
Descobrem que as coisas que sinceramente desejavam, finalmente, estão vindo em suas experiências.
Eles podem carregar fardos mais facilmente, mais seguros de um resultado eventual de êxito.
Espontaneamente descobrem que rejeitam velhos padrões de pensamentos com repugnância.
Perguntam-se como consentiam tais pensamentos destrutivos para com os outros.
Ao invés da mudança pessoal se tornar uma luta diária, descobrem que há uma Super Potência - Força
de Vida - Consciência Divina entrando em suas mentes calmamente e silenciosamente,os capacitando a
encontrar uma nova FELICIDADE.
Minhas Cartas para o mundo são extremamente importantes, e de muita urgência para aqueles que
podem compreendê-las. Estas explicam os fatos científicos já conhecidos pelos cientistas - mas vão
além destes para a verdadeira CAUSA dos fatos científicos.

São de importância vital porque destroem mitos antigos os quais TEM SEGURADO AS PESSOAS EM
SUAS BUSCAS PELA VERDADE ESPIRITUAL.
Exploram os chamados mistérios da criação e da vida em si.
Muito importante, descrevem claramente as origens e a natureza do Ego e a maneira correta de lidar
com este quando impede os melhores interesses de si próprio.
As CARTAS também descrevem as origens da criatividade e a ’base’ a partir da qual todas as coisas
criadas tomaram sua forma e ser.
Se você acredita que Eu existi como ‘Jesus’ na Palestina , espero que tenha então a mente aberta o
suficiente para aceitar que,no momento de maior necessidade em seu mundo, Eu voltei mesmo, através
da mente do meu Canal para conversar diretamente com você.
Se não tem fé nenhuma, infelizmente, não posso enviar minhas vibrações de consciência espiritual para
entrar nas células do seu cérebro e mudar suas percepções. Fazer isso contra a sua vontade ou sem o
seu convite, iria deixá-lo com danos cerebrais permanentes.
Então, até que as experiências da vida aparem seus obstáculos mentais permanecerá incapaz de
aceitar as grandes VERDADES expressas em minhas Cartas.
Mas você está tanto dentro da radiação do meu Pensamento Espiritual quanto todos aqueles que
ouvem, escutam, e seguem minhas palavras com alegria.
Estou sempre aqui para você, mas enquanto não acredita - cala toda a iluminação espiritual que emana
de mim.
Aqueles que acreditam podem estar assegurados de que a minha Verdade é real e válida, porque é a
Verdade que expus tão claramente quanto posso através da mente do meu Canal, é a Verdade que me
foi dada no Deserto da Palestina.
Foi o resultado desta VERDADE QUE ME CAPACITOU A PREGAR e CURAR AO SAIR DO DESERTO.
Eu imploro, DESPERTE! Você pode vir a mim para conforto, iluminação espiritual e força emocional.
Estou muito vivo nos Reinos Celestiais.
Pode meditar e abrir seus corações para a Consciência Divina e receber Desta, a cura, orientação e
percepção espiritual.
Mas só pode receber - a medida - que acredite verdadeiramente que é capaz de fazer verdadeiro
contato comigo e com o infinito.
Mas se ACREDITA, pode pedir - SEM TER DÚVIDA ALGUMA - e será feito por você.
É o meu desejo mais ardente que preste atenção à essas palavras, baixe o site das Cartas e realmente
estude e pratique tudo o que elas ensinam.
Eu desejo que experimente a verdadeira felicidade, verdadeira segurança espiritual, a verdadeira
realização de todas as suas necessidades de uma forma que não haverá inconvenientes.

Mensagem urgente de Cristo
CRISTO diz:
Eu venho através da mente do meu Canal, porque tenho algo URGENTE para lhe dizer!
Ame seus inimigos; perdoe aqueles que o prejudicam; ore para aqueles que falam mal de vocêU e se
não puder fazer isso com a sua força própria, procure por todos os meios possíveis fazê-lo no poder do
espírito - Consciência Divina.
ORE e MEDITE e peça ajuda. Essa lhe será dada, se você persistir.
Se o ego insistir em forçar seus pensamentos negativos novamente para a virulência, e a ira levantando
todos os tipos de argumentos na razão pela qual você deveria condenar alguém que o magoou
profundamente e até mesmo o machucou fisicamente, entre em meditação repetidamente, buscando
iluminação interior e alívio do seu dilema, pedindo para que estes pensamentos perturbadores de raiva e
vingança sejam eliminados de sua menteU..
NÃO para agradar a Deus
como foi ensinado pelas igrejas.
mas sim para protegê-lo do surto repentino de seus pensamentos raivosos, os quais repercutem em
suas vidas trazendo perturbações violentas e mais discussões e argumentos para com que tratar.
POIS - qualquer poder que você dê aos pensamentos rancorosos, esse emitirá uma corrente elétrica de
consciência para a pessoa que o machucou, - E o fluxo de consciência se move rapidamente de volta à
você no devido tempo como um bumerangue.
Deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante - os dois sempre trabalham
juntos - de modo que
O QUE VAI FINALMENTE RETORNA.
Esta é uma lei científica da existência, mas, o que a ciência ainda não admite é isto:
A força elétrica dá poder à mente; é o impulso de consciência do ‘Ir em Frente’ na mente. A força
elétrica é uma faceta da consciência.
O magnetismo bipolar impulsiona as emoções humanas e as dos animais - ‘Ele atrai’ e ‘repele’. É o
impulso do amor humano e o impulso do ódio.
O magnetismo é experimentado por todos os seres vivos como emoção - sentimento.
Descrevi esta verdade completamente, em minhas Cartas números 5 e 6.
Não é só isso, o conhecimento médico científico descobriu (o que compreendi tão bem na Palestina, há
2000 anos atrás) que todos os pensamentos que se formam em seu cérebro descem para a sua
glândula pituitária através do seu hipotálamo, e o trauma negativo e emocional (vibrações baixas) que
contém, passam para os orgãos, sangue e pelo corpo todo, causando um esgotamento de energia e
eventualmente doença.
Este é o fenômeno que produz as doenças psico-somáticas reconhecidas pela profissão médica.
Quando na Palestina há 2000 anos atrás, disse aos Judeus que não se preocupassem em beber de
copos sujos mas que tomassem nota e se preocupassem com o que saísse de suas bocas. Eu traduzi o
que foi relatado nos evangelhos do Novo Testamento para as palavras que realmente falei aos Judeus -

que não tinham a menor idéia do que Eu estava tentando lhes dizer. E, tristemente, as diversas igrejas
‘Cristãs’ de hoje são igualmente ignorantes.
Como poderiam compreender - Elas não possuíam a iluminação que recebi no Deserto a qual iluminou e
gravou em minha mente, o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência.
Mas VOCÊ, que vive em seu mundo hoje, teve inúmeros mestres vindo à Terra, explicando os fatos
científicos e também os místicos que o levaram para as verdades espirituais metafísicas, o preparando
para receber minhas Cartas as quais contém a Verdade mais elevada de tudo - a verdadeira Natureza
da sua Fonte de Origem que você chama Deus, e as Leis Universais da Existência.
Agora quero que pense sobre os trabalhos verdadeiramente horríveis e escandalosos que certas
pessoas iniciam em seu mundo, - apesar de todos esses Mestres de facetas da Verdade.
O contínuo derramamento de sangue no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente
sobre a provável bumerangue de tais ações destrutivas.
Eu quero que pense nessa situação do ponto de vista espiritual que não CONDENA, mas vê a ‘verdade’
inerente nos pensamentos e ações envolvidos na situação.
Aqui havia um homem, Saddam Hussein, determinado a tomar o poder no Iraque e trazer a paz e a
abundância para seu povo. Como não era evoluído na verdadeira espiritualidade, ele utilizou os meios
mais duros e violentos para controlar a nação, para silenciar aqueles que lhes causavam problemas.
Estas pessoas usavam a violência se revoltando contra ele, e ele vertia violência de volta para elas.
Aqui havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas de semelhantes níveis mentais e morais - suas
vibrações espirituais, apesar de toda a oração e aparência exterior religiosa, eram tão sombrias, densas
e baixas quanto é possível obter em seu mundo de hoje. Hussein e estas pessoas rebeldes se
mereciam uns aos outros.
Os Iraquianos o toleravam, alguns até mesmo o admiravam e o aplaudiam, porque ele mantinha a paz
em uma nação volátil e lhes dava a oportunidade de viverem suas vidas tão pacificamente quanto suas
naturezas inatas lhes permitiam.
Ele desagradou os E.U.A., ENFURECEU SEUS LÍDERES, e igualmente governados pelo ego, esses
decidiram puní-lo através da imposição de sanções. Mais tarde, um impulso humanitário iniciou a
inauguração de um sistema de ‘Petróleo por Alimento’ o qual ajudou as pessoas famintas do Iraque e
deu à América acesso ao petróleo que necessitavam.
Mas esta medida foi um golpe severo para o orgulho de Hussein e não aliviou a privação nacional de
luxo e bens de consumo diários usufruídos pelos países vizinhos.
Quero que vocês, pessoas do mundo, pensem empaticamente sobre os volumes enormes de
ressentimento, ódio, angústia, provocados por esta ação de uma nação forte em suas Riquezas
Abundantes, armamentos, soldados treinados, marinheiros e aviadores.
Quero que compreendam que tal EMOÇÃO NACIONAL se torna uma ‘força vivente’ de destruição de
proporções enormes.
É certo que NINGUÉM que realmente estivesse no CAMINHO DE CRISTO - MEU CAMINHO - jamais
haveria seguido um curso tão sádico. Confrontado com o problema de ter que lidar com Saddam
Hussein, tal Líder, iluminado nas Leis espirituais e científicas da Existência, teria convocado uma
reunião de pessoas iluminadas para se reunirem com o fim de meditar e pedir orientação.
Minha orientação certamente teria sido que se convocasse uma reunião com Saddam Hussein para
salientar a tragédia, a qual eventualmente resultaria do impasse entre os dois países.
Um Líder iluminado, ao invés de impor-se sobre Hussein e ameaçá-lo com guerra, teria pedido a ele e a
seus conselheiros para que elaborassem um documento, um acordo no qual ambos os países

pudessem viver em amizade, e o qual promoveria crescimento e um programa de enriquecimento para
ambos os países.
Tal Líder iluminado leria então as propostas feitas pelo Iraque para estabelecer a paz e a harmonia,
discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar de todos. Ele chamaria seu
povo iluminado para que meditassem e que trouxessem de volta qualquer ajuste OS QUAIS HAVIAM
SIDO RECEBIDOS DURANTE MEDITAÇÃO.
Deste modo, as pessoas sob Saddam Hussein teriam sido liberados gradativamente da força de um
tirano, o próprio Saddam teria visto os benefícios derivados de uma aproximação pacífica, ao invés de
uma agressiva, e os Estados Árabes teriam se impressionado pelo sucesso do empreendimento. Isso
teria causado aos Muçulmanos, a repensar sobre suas interpretações presentes do Alcorão.
Mas, qual é a FORMA MUNDANA que é geralmente reconhecida e aceita?
O que o ‘Espírito Humano’ - o Ego Humano alcançou hoje?
Considere se pode haver qualquer benefício duradouro atrás desse comportamento descrito abaixo.
Uma nação pacífica, um povo pacífico, já privados das facilidades de um comércio normal com outras
nações, tem sido bombardeados todas as noites. Seus edifícios construídos com grandes esforços e
muito gasto financeiro, que oferecem serviços diversos para as pessoas, são destruídos.
Noite após noite, pessoas inocentes têm sido submetidas ao terror das bombas, se perguntando - ‘Onde
cairão’? ‘Quem será atingido’? ‘Eles nos acharão nos escombros’? ‘Perderemos um membro da família’?
‘Morreremos todos’?
O que fizeram estas pessoas para merecerem tal provação horrível exceto por trabalharem muito e
tentarem viver o mais felizes o possível sob um tirano que os E.U.A. odeia?
Antes disso, nos E.U.A., um outro tirano fanático enviou aviões para destruir as Torres Gêmeas do
World Trade Center em Nova Iorque. Um grande grito de fúria, ira, vingança surgiu do povo Americano.
Perderam muitas pessoas - entes queridos – na destruição. Todos os anos há cerimônias das igrejas
Cristãs lembrando os mortos e muitas lágrimas são derramadas com dor intensa ao pensar neles.
Pense por um momento: ‘Cerimônias Cristãs’ - há algum entendimento de PERDÃO por aqueles que
foram instrumentos nessa destruição?
Os Americanos choram pelos inocentes que morreram sob as chuvas de bombas jogadas, noite após
noite, sem nenhuma boa razão, exceto o ódio virulento de Hussein? Há cerimônias para os Iraquianos
mortos? Eles se dão conta de que mataram inocentes - que não tinham proteção nenhuma contra as
terríveis armas dos E.U.A. e nunca os causaram dano algum?
Basta considerar o peso do estresse emocional desencadeado por toda esta destruição insuportável e
arrogante de um outro país - destruição que liberou todos os grupos de lutadores rebeldes os quais
Hussein mantinha sob controle. Desencadeou um modo mais sujo de matar os outros - os atentados
suicidas. Todas as vezes que tais bombas explodem matando expectadores inocentes, os americanos
que apoiaram a guerra contra o Iraque, deveriam perceber que foi o apoio deles que tornou possível tais
atentados suicidas.
Basta considerar o desencadeamento das gigantescas, incalculáveis vibrações emocionais de terror,
ódio, vingança, e retaliação que agora são dirigidas à América.
Como é que os americanos acham que toda esta ‘Energia de Ódio’ se manifestará contra eles?

Pois será manifestada como morte e destruição. É uma lei da Existência. Até mesmo as igrejas
‘Cristãs’ afirmam acreditarem nesta lei.
Onde não existe o PERDÃO há retribuição em forma de Causa e Efeito.
O PERDÃO, completo, total e AMOROSO, dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas
ganham força de contínuo ressentimento do adversário.
Leiam o artigo ‘Rachaduras em seu planeta’ e se perguntem como toda essa carga de ódio será
manifestada. Quem, na América, serão - MAIS CEDO OU MAIS TARDE - os alvos?
Portanto Eu lhe digo claramente: Em sua casa, sua comunidade, em sua cidade, em seu Estado, em
seu país - PERDOE quem quer que o tenha magoado de qualquer maneira - grande ou pequena. Deixe
esta palavra soar claramente pelo seu país, por todos os meios que tenha.
E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite - então leve a sua dor e ira para a
Consciência Divina (a qual Eu chamei o ‘Pai’ quando estava na Palestina) e peça para o Seu fluxo de
Poder de Direção Espiritual, que gentilmente, facilite e remova o peso de suas mentes.
Irão suas religiões dizer isto para vocês? Não, não disseram quando Eu estava na Palestina e não dirão
agora.
De fato, aqueles que ocupam as posições mais altas nas nações mais poderosas, e causam os danos
mais terríveis no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mão pelos Líderes
religiosos de várias religiões ‘Cristãs’. O cego dá a mão e abençoa o cego.
Para ouvir a VERDADE - VOCÊ DEVE VIR DIRETO A MIM. Sou um Ser realmente vivo e universal;
VENHA e receberei sua chamada e amorosamente responderei à ela.
Tenha a coragem de se unir ao CAMINHO DE CRISTO e seguir os ensinamentos que Eu trouxe ao
mundo em minhas Cartas. Estas lhe mostrarão como se manter em harmonia e sintonia de acordo com
as LEIS da EXISTÊNCIA.
Estas o ajudarão a estar em harmonia com o próprio universo. E todas as coisas trabalharão para o seu
bem maior, felicidade e proteção.

O Verdadeiro Reino do Céu na Terra
Este é o CRISTO falando - Janeiro 2006.
O verdadeiro REINO do CÉU na Terra.
‘Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo como poderia ser realmente para você. O mundo
vivente, a criação toda ressoando de alegria. O seu mundo foi criado pelo AMOR, concebido pelo
AMOR para satisfazer as necessidades pessoais de cada entidade viva como tem evoluído através dos
milhões de anos de existência. Se apenas pudesse tornar-se consciente dessa alegria gloriosa e AMOR
incandescente enquanto caminha no seu jardim ou pelo campo.
Se apenas pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore em sua forma robusta e alta,
espalhando seus galhos para que os pássaros possam pousar ali e fazer seus ninhos. Se apenas
pudesse entrar na consciência de um pássaro enquanto este encontra o melhor local para se aninhar,
experimentar o seu prazer e sentir o amor pela árvore a qual o fornece uma moradia e sombra.
Por toda a parte, há reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos, as plantas, os insetos, os
pássaros, os animais, os peixes e seus ambientes. Somente os predadores se colocam fora dessa
consciência amorosa.
Estude os olhos dos predadores, de todos eles e compare sua intensidade feroz com os olhos dos
herbívoros não violentos - Lá você verá a ferocidade de um e a tranquilidade do outro.
Como Eu disse quando vivi em seu mundo:
‘Os olhos são a luz da alma’. E o que você ainda não percebeu é que todos os olhos irradiam ao mundo
a qualidade interior do ser. Irradiam a consciência interior que abençoa o que vê - ou causa desconforto
com o seu mau humor.
Quando você vive inteiramente dentro da consciência humana, seus pensamentos, hábitos de falar, sua
avaliação contínua das pessoas e das aparências, é incapaz de tomar parte nessa ALEGRIA de
EXISTÊNCIA a qual cresce espontaneamente na consciência de todos os seres vivos não violentos experimentada por todos os seres vivos pacíficos - a menos que a seca os negue o alimento.
Você não pode sentí-lo, pois as suas mentes têm-se desenvolvido da lógica e da razão, e você age de
acordo com a sua vontade, imaginação, desejos e através do ego - e toda essa atividade mental
bloqueia a sua mente espiritual na parte superior de sua cabeça; impedindo o contato do sexto sentido
com o mundo lindo em que vive e do qual não tem a menor compreensão. Pode ver os corpos e as
atividades dos insetos, pássaros e animais, mas não pode entrar em suas consciências tão inocentes, e
cheias de vitalidade incontaminada.
Pode pensar que a consciência deles é como a sua. Mas erraria - pois todos os seres vivos, exceto os
humanos, vivem intuitivamente - e se comunicam de uma forma que é impossível para os humanos.
Sim, eles se comunicam muito claramente - de longas distâncias. Sim, se comunicam e juntos se
regozijam, de uma forma que você jamais saberá.
É o eremita que se senta pedindo esmola, que medita e que pode subir até o infinito e experimentar a
alegria e a glória da Consciência Divina na qual Nós, você e EU, TODOS vivemos e extraímos a nossa
vida eterna e o nosso ser. O Eremita pode experimentar isso no silêncio e quietude de sua mente, e
pode ser elevado em tal êxtase que não tem a necessidade da vida mundana - de fato, ele foge dela.
As pessoas dirão: “Que maravilha, ele renunciou sua vida para Deus”. Mas esta é uma percepção
errônea. Ele renuncia sua vida cotidiana normal para encontrar a VERDADEIRA VIDA de GLÓRIA da
qual toda a criação extraiu sua forma e ser. Não pode haver maior experiência de uma radiação
brilhante e de êxtase espiritual do que esta.

Mas - é o escapismo que oferece grandes recompensas, ao mesmo tempo, o que faz derrotar os
propósitos da existência em seu mundo.
É admirável e maravilhosamente edificante descansar no esplendor do Amor absoluto, da Tranquilidade
e possuir o conhecimento dessa dimensão maravilhosa da eternidade por si mesmo. Aqui, sua mente
pode entrar nas facetas transcendentes do conhecimento universal.
A SUA VIDA HUMANA ADQUIRE NOVO BRILHO, LUZ E ALEGRIA E UM SIGNIFICADO MAIOR.
Mas não é o seu propósito verdadeiro na vida.
O seu verdadeiro propósito na Terra é EXPRESSAR em pensamentos, palavras, ações e desejos, a
DIVINDADE na qual você tem o seu ser.
Pode fazer isso através da meditação, através da purificação dos pensamentos negativos, por alcançar
aos outros durante o dia e oferecê-los um sorriso amigo, o reconhecimento do seu ser - que também
estão VIVOS e portanto são importantes - coexistentes com você, não importa os seus status na vida.
Que alegria enorme é ser capaz de amar o homem que caiu na miséria, não possuindo nada de coisas
materiais, forçado a mendigar para viver, na mesma medida que você pode amar aquele que criou uma
riqueza incalculável, prestígio, e vive uma vida que é invejada pelos outros. Esta capacidade de amar a
todos sem reservas é de fato AMOR DIVINO - o amor incondicional puro. É uma qualidade da mente e
do coração, onde todo o sentimento de superioridade e inferioridade já não existe mais.
“Por que isso deve trazer tanta alegria?” pode-se perguntar:
Isso lhe dá uma alegria muito além da imaginação, pois você superou todas as exigências e senso
crítico do ego que julga e humilha os outros.
Que enorme libertação de espírito experimentará, quando puder ser finalmente, insultado, ou
defraudado por outro, mas ainda for capaz de olhar além de suas palavras e ações e perceber sua
divindade. Agora pode descansar em um estado de aceitação tranquila de que o mundo humano pode
tentar fazer contra você, mas nunca deixará de sorrir - porque o seu mundo é onde o sol brilha e onde
há luz espiritual criado pelo Divino - e você está consciente de que aqueles que tentam prejudicá-lo
ainda não conseguiram encontrar este mundo sagrado, concebido e formado pelo Amor Puro.
Sabendo disso com tanta segurança, com tanta clareza, como pode NÃO ter uma compaixão e
preocupação mais profunda por aqueles que lutam, às vezes, bravamente com seus egos confusos?
A medida que aprender a amar igualmente todos os estados dos seres humanos, chegará a intuir o
estado atual do ser terreno de cada pessoa e poderá perceber por si mesmos o que é valioso na vida e
o que é um mero ‘disfarce’ do ego para conforto e prestígio.
Você já não será mais desviado do seu caminho - ou mesmo movido pela aparência exterior.
Se estudar as Cartas números 5 e 6 poderá ver claramente porque eu digo que o mundo é feito pelo
AMOR, EM AMOR, e sustentado pelo AMOR. Quando compreender completamente porquê é dessa
maneira, será possível ir mais além em sua realização e verá que ter qualquer pensamento contrário ao
AMOR o deixa fora da Realidade básica da Existência - o coloca em um mundo sombrio onde não mais
pode ver o mundo criado pela Consciência Divina após o Big Bang - só pode ver as IMAGENS daquele
mundo vivente, mas não pode sentir sua alegria.
Pense por um momento em seu mundo como é hoje - a mentalidade comum dos homens e mulheres
governados pelos seus egos - e em seguida pense na alegria e na beleza do QUE REALMENTE É, um
pouco mais além da sua visão normal - fora do alcance de seus olhos, por causa do pensamento
humano - e do COMPORTAMENTO HUMANO.

Todas as minhas Cartas estão direcionadas unicamente à ajudá-los a sair de qualquer sofrimento atual
que estejam suportando, e fazer um contato genuíno com a Consciência Divina a qual começará a
trabalhar imediatamente no restabelecimento da sua saúde, força e orientação interior em direção aos
objetivos mais elevados da existência. Você pode sair do seu inferno-mas só VOCÊ pode fazê-lo por si
mesmo. VOCÊ deve dar início ao trabalho, e pode convidar a Consciência Divina para entrar em sua
mente e coração para lhe dar força adicional assegurando o seu êxito.
A medida que mais e mais pessoas de uma espiritualidade semelhante e percepção espiritual se unirem
para buscar o Reino do Céu na Terra, assim haverá focos de luminescência espiritual iluminando esse
seu mundo sombrio, convidando uma quantidade maior de seus membros para acompanhá-lo em sua
felicidade.
Como pode purificar sua consciência? Lembre-se de que se confiar SOMENTE em sua própria
consciência humana, estará chamando o seu ego para expulsar os seus pensamentos egocêntricos - e
isto é impossível.
O ego não pode superar o ego. Você deve se despertar para à compreensão de que acima da
consciência humana está a Super Consciência da Consciência Divina descrita nas Cartas números 5, 6,
7 e 8. Na Carta número 6 - páginas 21-24.
Você nunca será capaz de entrar na consciência da vida vegetal e dos insetos, pois o seu mundo é o do
pensamento lógico. Mas, pode criar o Céu na Terra ao aprender a entrar em contato com a Consciência
Divina e convidá-LA para preencher a sua mente e coração, lhe dando nova orientação para o seu
pensamento - e em seguida para a sua vida e também para atividades futuras.
Eu anseio que encontre a verdadeira independência do ego e que entre na alegria transcendente da
Divindade enquanto ainda estiver na Terra.

Os Últimos Dias
Eu, o Cristo, conhecido como 'Jesus' na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, voltei neste momento
mais crítico da história do mundo, para falar com você.
A medida que desço em vibrações de consciência para fazer contato com suas vibrações na Terra, vejo
um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero ... e, o mais terrível, vejo a degradação
do espírito humano.
O MUNDO, SE ENCONTRA NA MAIOR PARTE DO TEMPO EM UM ESTADO DE ESCURIDÃO
A pessoa comum, que está lendo minhas palavras, pode achar que esta afirmação é um exagero de sua
vida moderna, mas para compreender a completa gravidade daquilo que está acontecendo na Terra,
uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de Luz.
Primeiro de tudo, Eu sou obrigado a falar sobre o que está acontecendo com seus filhos no mundo
inteiro.
Você percebe a que ponto que a ESCURIDÃO SE ESPALHOU ATRAVÉS DAS VÁRIAS FASES E
CONDIÇÕES DA INFÂNCIA?
AS CRIANÇAS - COM SUAS MENTES NATURALMENTE ENTUSIASMADAS, MENTES CURIOSAS,
SEMPRE OLHANDO PARA ALGO INTERESSANTE E NOVO PARA SE ATRAIR, ENTRANDO NA
ADOLESCÊNCIA INICIAL - e por natureza, OBSECADAS PELA CURIOSIDADE SEXUAL - SÃO
ESTIMULADAS E ALIMENTADAS POR LIVROS DO MUNDO INTEIRO, PELAS RÁDIOS E PELOS
ENTRETENIMENTOS DA TV.
Sim, vocês dizem, nós sabemos disso. Eu digo, mas vocês ainda permitem que isso aconteça.
Se fossem Filhos da Luz, ficariam tão preenchidos de compaixão que se levantariam como uma só voz e
diriam para aqueles que estão se tornando ricos às custas de SUAS mentes e das mentes de seus
FILHOS:
‘Chega, não vamos mais permitir que faça isso conosco. Vamos recusar a ver e ouvir o que gosta
de imaginar em suas próprias mentes vulgares - violência, perversões, sexo explícito, lutas e
discussões contínuos. Ansiamos retornar à PAZ e a ALEGRIA da qual provêm as nossas almas.’
HOJE, INCONSCIENTEMENTE, INOCENTEMENTE, AS CRIANÇAS SÃO SEDUZIDAS POR
PESSOAS COM INTENÇÕES EGOÍSTAS E SEXUALMENTE ÁVIDAS EM SUAS TEIAS DE
PERVERSÕES SEXUAIS.
Se vocês fossem Filhos da Luz, não conseguiriam dormir à noite, sabendo que essas crianças inocentes
estão sendo usadas para satisfazer as fantasias e impulsos sexuais dos homens adultos.
ESTAS CRIANÇAS SÃO MERGULHADAS, POR FIM, EM EXCESSOS QUE NÃO PROCURARAM E
EM UM DESESPERO DESOLADOR, PORQUE NÃO SABEM O CAMINHO DE VOLTA ÀS SUAS
INOCÊNCIAS ORIGINAIS. SUA INFÂNCIA LHES FOI ROUBADA E ELAS SÃO PRIVADAS
DAQUELES ANOS IMPORTANTES E NORMAIS DE DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL.
Se vocês fossem Filhos da Luz, sentiriam a dor delas como se fosse a sua própria dor. Suas
consciências não lhes dariam descanso até que se erguessem juntos e afirmassem com toda a sua
influência, coração e alma que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve parar!

Inocentes? Nossas crianças modernas? - Vocês na Terra poderiam perguntar. Se vocês fossem Filhos
da Luz, saberiam que elas são inocentes até que aprendam as coisas das trevas que foram geradas
pela mente humana na Terra.
Vocês na Terra, dizem que o mundo não está nas TREVAS - que eu exagero?
Vocês se tornaram tão acostumados à ESCURIDÃO, que já não mais a reconhecem.
Seu mundo é repleto de nações assoladas pela guerra. É pesado, pesado, pesado, com freqüências
vibratórias mentais e emocionais grosseiras de egoísmo e total desrespeito pela vida. Suas ruas são
agora vias de perigo, repletas de perigo,comportamentos raivosos da parte dos motoristas, de
assaltantes invejosos dos bens dos outros, da perseguição de predadores ansiosos para conquistar e
controlar os outros através do uso da força sexual.
Os números desses predadores pode ser menos do que o número de seus cidadãos comuns, mas se
vocês fossem Filhos da Luz, essas pessoas jamais seriam permitidas a prosperar. Mas elas
prosperaram em seu meio porque suas próprias mentes estão cheias de tais eventos em seu
entretenimento. Você se tornou difícil e insensível a estes horrores e por isso permite a eles a se
multiplicarem em seu meio como um vírus mortal.
QUANDO DESÇO e entro empaticamente NESTE MIASMA dos pensamentos mortais e sentimentos
destrutivos, experimento a dor sentida pelos inocentes que caem como vítimas daqueles que provam de
emoção e sensação de poder, quando aterrorizam os fracos.
Estes são na verdade os ‘últimos dias’, como o seu mundo chama o tempo na Terra quando a vida se
tornou tão universalmente grosseira e separada da subjacente Lei da existência, que APENAS ALGUNS
dos milhares de bilhões na Terra fazem uma pausa por um momento para questionar:
'O que há além da escuridão? Existe a Luz? Onde está a Luz? Por quê não se revela para nós? ‘
Em resposta ao questionamento urgente e mais ardentes de um ALGUNS traumatizados pelas
poderosas emoções predatórias de outros, como Eu poderia NÃO retornar neste momento, para
alcançar aqueles que questionam, aqueles que estão sinceramente desejando achar uma maneira de
sair da escuridão, que agora impregna todas as facetas da maioria das vidas das pessoas?
Você reconhece verdadeiramente que sou EU, o CRISTO, que veio para ensiná-lo e mostrá-lo como sair
do caminho das trevas para a LUZ? Como poderia NÃO vir em resposta a sua dor?
Vocês não sabem que EU SOU O AMOR e é a natureza do AMOR puro satisfazer as necessidades de
seus entes queridos.

