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 você% 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 mente%..
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.

