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.

