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INTRODUÇÃO
Ele diz:
“Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus
ensinamentos quando eu era conhecido como ‘JESUS’, na Palestina, há dois mil anos”.
Ele também diz:
“Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes
proporções, é vital para a sobrevivência que Eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles
que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos
quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem
para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda
a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana.
Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e
obediente para receber minha Verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu ‘Canal’”.
Canal:
Antes de ler as Cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este
exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu
pudesse me tornar o “Canal” de Cristo começou há 40 anos quando eu, como
comprometida Cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir
ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar
todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução
para novos caminhos de trabalho e estudo: montei um negócio que rendeu bons frutos, no
qual lidava com pessoas. Durante sete anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade.
Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas
muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as
transcendi espiritualmente.
Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se
tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por uma
hora, enviando fortes ondas de Amor Cósmico através do meu corpo e me deu uma breve
descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. Duas semanas
depois, Ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de União Consciente
com “Deus”. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas.
Entre 1966 e 1978, num importante ponto da minha vida, em resposta aos meus
questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados
por Ele em suas Cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos
desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo
avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro.
Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com
Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da “Primeira Causa”, fui
trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos vinte anos, tenho vivido uma vida cada vez
mais solitária, algumas vezes num contato claro e próximo com Cristo e outras vezes
afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos
quatro anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu
objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior.
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Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando
perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva – a Voz começou a ditar e as Cartas
começaram a tomar forma.
Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra
literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande
parte de suas próprias inspirações da radiação da Verdade da consciência de Cristo. Todos
aqueles que estão em harmonia com sua Consciência são grandemente abençoados. Eu sou
meramente o “Canal”– nada mais.
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