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 SABEG... 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.

