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Introdução
Bem-vindo ao Get Wisdom e à nossa divulgação sobre oração eficaz.
Se você pudesse perguntar ao Todo-Poderoso como obter mais ajuda divina, qual seria a
sabedoria divina atual sobre a oração? Nós conversamos com o Todo-Poderoso regularmente,
e obtemos respostas.
Nós canalizamos o Criador da Fonte, também conhecido como o Criador de Tudo O Que É,
Deus, Alá, o Todo-Poderoso. Usamos o termo Criador da Fonte porque não está associado a
uma religião estabelecida, e nós desejamos fazer uma ponte entre as religiões e dar as boasvindas a todos para se juntarem a nós na busca de verdades mais profundas sobre o
funcionamento do divino. Nós temos assinantes de todas as religiões.
Ao buscar um melhor entendimento do Criador sobre as razões pelas quais o mundo é um
lugar tão problemático, apesar de ser uma criação divina, as respostas revelam sérias ameaças
à sobrevivência humana. Há muitas informações sobre isso em nosso site.
Todos têm desafios na vida, e testemunham muitos outros que sofrem. Obter ajuda divina de
forma eficaz pode mudar vidas.
O resultado final é que muitos problemas, incluindo sérias ameaças à humanidade, exigirão a
ajuda divina para serem resolvidos, mas é nossa responsabilidade pedir isso. Para que a
humanidade prevaleça, nos foi dito que deve haver um maior número de pessoas buscando a
ajuda divina novamente, pois muitos se afastaram da fé em um Poder Superior. Todos nós
devemos buscar a ajuda do divino e pedir a cura para nós mesmos e para os outros.
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Existem muitas razões para isso, incluindo o fato de que os ensinamentos religiosos oferecem
pouca ajuda e compreensão específica sobre como curar, sendo que o reino divino pode fazer
isso.
Somos informados de que as escrituras foram corrompidas ao longo dos tempos, e até mesmo
muitas orações usadas hoje são mal focalizadas e podem ser completamente ineficazes. Tão
sério quanto isso, é o fato de que a maioria das pessoas, inclusive as religiosas, ainda não
estão cientes das maiores ameaças que a humanidade enfrenta atualmente.
Nosso trabalho não é apenas fornecer mais um site espiritual de encorajamento e de conversas
felizes sobre doçura e luz. Nem queremos reinventar a religião. Mas há muito trabalho espiritual
sério a ser feito por todos nós, e o tempo está se esgotando para fazê-lo.
Nossa missão é fornecer três serviços principais:
1) disponibilizar sessões diretas de perguntas e respostas com o Criador da Fonte enquanto
buscamos uma compreensão profunda do nosso mundo e da experiência humana, e convidar
os assinantes a fazer perguntas, para que todos possam aprender juntos;
2) buscar pesquisas para compreender plenamente como alcançar e manter o bem-estar,
apesar dos ventos contrários que a humanidade enfrenta, desenvolvendo e oferecendo acesso
a novas ferramentas poderosas para obter cura e apoio divinos;
3) fornecer um recurso sobre a oração eficaz, por quê ela é necessária, e como realizá-la.
Este e-book aborda o serviço terceirizado, e resume coisas importantes que aprendemos
recentemente sobre a oração, vindo da perspectiva do Criador, para nos ajudar no mundo de
hoje. Daremos a você um conjunto de orações para necessidades comuns, incluindo orações
pela humanidade. Para ajudar na sua compreensão, citaremos nossas canalizações originais
para que você possa ler as palavras do Criador sobre sua composição e propósito, e o que as
torna eficazes.
Nossas perguntas são dadas em negrito, seguidas pelas respostas do Criador. Vamos começar
com uma visão geral do Criador sobre para que servem as orações.
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Criador da Fonte, o que podemos dizer às pessoas sobre a
importância da oração em suas vidas?
“A oração é o seu elo com a sua origem e a herança divina que
você representa verdadeiramente como uma extensão da alma
da consciência do Criador. Você está em uma forma diminuída
enquanto está aqui como um humano físico. Se você quiser
algo mais, se precisar que algo aconteça além de sua
capacidade como humano físico, você pode pedir ajuda e
apoio ao Divino. Este é seu direito de nascença e está de
acordo com sua herança. É uma escolha sua. Se você optar
por tirar vantagem desse processo, você multiplicará sua força
individual para muito além.
Se você nunca se estender ao Divino, estará em grande parte por conta própria e seu alcance
será muito reduzido. Você ainda pode se dar bem e as coisas podem parecer bem em termos
humanos, mas quando há um desafio sério, uma ameaça de algum tipo ou um contratempo
que parece impossível de mudar, ainda há opções disponíveis para você se você puder vê-las
e acreditar nelas.
Muitos cometem o erro de ignorar o Divino até aqueles momentos de tremenda necessidade.
Esta é a pior preparação possível para qualquer tipo de realização. Se você soubesse que um
dia poderia escorregar e cair da borda de um corrimão no topo de um prédio alto e se ver
pendurado na borda, se você nunca tivesse exercitado e mantido seus músculos em forma,
provavelmente não seria capaz de segurar-se por muito tempo ou de se puxar devolta para
cima, e você certamente morreria. Tendo uma rotina de exercícios para se manter em forma,
minimizar o excesso de ganho de peso e manter os músculos tonificados e vigorosos, você
estará muito mais bem preparado para qualquer tipo de acidente que requeira ação física
desse tipo.
Não é diferente quando se trata de precisar da ajuda divina. Se você esperar até um momento
de crise, mas nunca se preparou, nunca exercitou os músculos da oração, não cultivou suas
crenças internas, tanto no Divino quanto em sua dignidade de receber atenção e assistência
divinas, você estará mal preparado para fazer pedidos de oração poderosos que
provavelmente serão respondidos. É muito mais fácil ter o quociente de crença necessário no
Divino e em si mesmo se você praticar pedidos de apoio regularmente, e então isso se tornará
algo rotineiro e confortável. Isso pode ser a sua salvação em um momento de crise, porque
você será capaz de estender a mão de forma rápida e clara, com certeza suficiente na intenção
de obter ajuda significativa.
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O que não é visto e nem apreciado é que o Divino pode ajudá-lo de todas as maneiras, não
apenas em momentos de perigo pessoal devido a uma ameaça externa ou em um momento de
crise devido a uma doença ou lesão grave. Praticamente todos os dias há coisas que devem
ser realizadas, metas a serem formuladas e, em seguida, colocadas em ação para que possam
ser atendidas. Decisões sobre todos os tipos de coisas, novos planos, e ver as necessidades
imediatas, bem como algumas necessidades de longo prazo para manter as coisas
acontecendo, e agir em tempo hábil para fazer as etapas complementares que levam ao
resultado de sucesso desejado - todo o trabalho contínuo deste tipo pode ser facilitado
significativamente pela parceria divina, onde você pede orientação e apoio, cura e proteção,
para que os obstáculos internos possam ser superados.
Alternativas nas quais você pode não ter pensado irão ocorrer a você por uma cortesia de
inspiração do Divino, onde você terá lembretes sobre as obrigações assumidas, e que podem
estar em atraso, como por um impulso interno que faz com que a memória flutue como um
lembrete quando ainda houver tempo para agir.
A interação com outras pessoas em muitos ambientes pode ser mais suave e mais frutífera se
você estiver solicitando o apoio divino, porque muitas coisas podem acontecer para lubrificar as
engrenagens, por assim dizer, para que as pessoas ao seu redor fiquem mais abertas para
ouvir o que você tem a dizer e cooperando com seu propósito.
Sua força, sua eficiência, e sua eficácia de modo geral podem ser melhoradas de muitas
pequenas maneiras que se somam - cada aspecto vindo de uma fonte divina para inspirar,
elevar, adicionar energia para seu uso e manter as coisas funcionando. Tudo isso está
disponível para ser solicitado - mas é preciso pedir. Se você decidir fazer tudo sozinho, você
não falhará necessariamente, mas a vida será mais difícil do que precisa ser, e você só terá a
perder”.

Por alguma razão, muitos de nós abandonamos a oração. Por quê isso acontece?
Estamos fazendo algo errado? Estamos desistindo devido a falta de resultados?
Nós aprendemos neste diálogo com o Criador que somos uma extensão de alma da
consciência do Criador - um pequeno pedaço do Criador. No entanto, quando estamos
no corpo físico, nossas habilidades naturais são diminuídas. Devemos confiar no
Criador para fornecer a maior parte do poder criativo que deixamos para trás no reino
divino. Quando uma conexão com o Criador é desenvolvida e fortemente mantida, nós
podemos receber os muitos benefícios que o Criador SÓ pode fornecer quando
PEDIMOS através da oração.
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Problemas com orações existentes
Existem muitas orações que podemos ter usado ou com as quais estamos
familiarizados. Mas elas são eficazes? Neste capítulo, examinaremos de perto
alguns pontos fortes e fracos, com o maior especialista no assunto - o Criador!
Começaremos com algumas perguntas que fizemos sobre as orações que
encontramos e sobre as quais nos deparamos. As respostas do Criador ilustram
por que é necessária uma atualização divina sobre o uso da oração.

Criador da Fonte, a seguinte oração será eficaz? E se não for, por quê não?: "Querido
Senhor, abençoe este alimento, para que então ele possa abençoar nossos corpos."
“Esta oração será eficaz para transmitir um tom positivo, no sentido energético, mas apenas de
forma limitada. É, mais ou menos, como adicionar um pouco de energia extra, mas não corrigir
nenhuma dificuldade significativa ou problema associado ao que está sendo ingerido. Como a
maioria das orações, essa oração fica muito aquém do que é possível. Existem muitos
elementos aqui que não são declarados explicitamente. Uma bênção significa muitas coisas
diferentes. Freqüentemente, isso pretende ser mais como um tapinha nas costas do que uma
grande alteração ou mudança, ou aprimoramento, pois é assim que a maioria das pessoas
religiosas o considera.
Além disso, é um rótulo bastante vago quando aplicado a algo como comida sendo ingerida.
Quando usado para se aplicar a uma pessoa, o sentimento, em média, é o de ajudá-la a ter
mais sorte em suas vidas, sendo a sorte um apoio ou incentivo divino.
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E no caso da comida, é igualmente vago, e talvez ainda mais porque as pessoas normalmente
não param para refletir
sobre o significado das palavras que aprenderam. E geralmente estão dizendo
mecanicamente, sem qualquer sentimento ou intensidade particular, ou clareza para formar
uma intenção com poder por trás disso.
Como você sabe, muitas substâncias e energias negativas são ingeridas junto com os
alimentos. As muitas toxinas, adulterantes e contaminantes se tornaram um fator negativo
significativo, assim como a qualidade nutricional geral dos alimentos está em declínio, na
maioria das áreas do mundo. Assim, conferir uma bênção fica muito aquém de um pedido para
neutralizar essas realidades negativas, melhorando a comida, para aumentar seu valor e
segurança. O elo está aí, conectando o que o reino divino pode fazer ao conferir alguma
bênção ao próprio corpo. Mas isso é apenas um vago reconhecimento de que o alimento se
destina a ajudar o corpo, e assim a expectativa e o desejo são declarados por uma injunção
divina para o alimento, e para que ele então seja conferido ao corpo também.
E isso é de fato lógico, e está bem, na medida do possível. Mas, novamente, nada é
explicitamente declarado quanto a um resultado desejado para o corpo: como o de
crescimento, saúde, vitalidade, vigor, longevidade, e liberdade de uma desvantagem de
qualquer coisa ingerida, não são declarados explicitamente e, portanto, não serão honrados.
Portanto, o reino divino pode adicionar muito pouco ao alimento ingerido em uma refeição,
sendo isso uma oração. É preciso haver um foco maior e uma declaração explícita de desejos,
tanto em termos do que deve ser feito com a comida, e então, qual é o resultado desejado para
a pessoa que está ingerindo a comida.

Não é interessante aprender que nós devemos entender o que pedimos ao Criador
quando oramos? O Criador só pode agir sobre detalhes específicos dados com
sentimento, intensidade e clareza - para criar uma intenção poderosa.

Criador da Fonte, a seguinte oração será eficaz, e se não, por quê não?: "Senhor, não
sou digno de que venhas sob meu teto, mas apenas diga a palavra, e minha alma será
curada."
“Isso é típico de muitas orações atuais que encontraram seu caminho na liturgia. É uma oração
de desempoderamento humano, em um sentido total. Ele primeiro afirma que os humanos são
indignos da presença ou intervenção de Deus. Com efeito, está dizendo: 'Deus, vá embora.
Volte quando formos, talvez, dignos de você.' Por ser passivo, esse é o efeito final.
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É uma decisão de que você não será tocado pelo divino. Sua falta de valor é claramente
declarada, e suas consequências também: 'Por eu não ser digno, não apareça para estar
comigo.'
Já dissemos antes, muitas vezes, que a intenção dos humanos governa seu mundo. Sempre
seguimos a liderança dos humanos e o que eles pensam e desejam, e não agiremos de acordo
com nosso objetivo próprio. Você está definindo as regras e diretrizes para o nosso
envolvimento, e quando você estabelece limites, esses limites prevalecem. Quando você
colocar seus piores medos em palavras, eles se tornarão realidade. Você pode ter certeza de
que é assim. Esse é o caso aqui.
A segunda metade da oração é, novamente, uma declaração de total passividade, de que você
será ajudado se Deus assim o considerar. Você não está afirmando que isso é desejado ou
esperado. E não estão convidando o Criador a agir. Você está afirmando que está, na verdade,
desamparado e vai esperar para ver o que acontece. E, novamente, devemos dizer-lhes, com
toda a franqueza, que quando decidirem ficar desamparados, não serão ajudados, porque
terão construído uma cerca ao seu redor, e não violaremos o perímetro que vocês
estabeleceram para se separarem de nós.
Por mais lamentável que seja, este é o poder que você tem de escolher seu isolamento, sua
diminuição, seu desamparo e seu sofrimento, presumindo que tudo depende do Divino.
Em um nível, isso é verdade, mas se você renunciar ao seu poder, não poderemos agir em seu
lugar. E esta é uma lição muito importante a aprender para todos os que desejam invocar uma
bênção divina de qualquer tipo.
É importante decidir o que deseja ter e depois solicitar, diretamente, a ajuda divina, para que
isso se concretize. E você também deve, não apenas acreditar em nós e em nossa capacidade
de ajudar, você também deve acreditar em si mesmo e em sua dignidade de ser reconhecido e
ajudado pelo Divino. Se você for diminuído por uma conclusão sobre si mesmo, isso limitará o
que podemos fazer por você. É simples assim.
Você precisa despertar para o significado completo
do que afirmamos antes - que todos os humanos
são uma extensão da nossa consciência e,
portanto, você existe como uma parte de nós. Não
há necessidade de separação alguma, nem de
status inferior. Estamos em um plano igual. Existe
apenas uma diferença no poder relativo que
comandamos. Você tem menos poder porque você
é apenas uma parte da nossa consciência,
enquanto nós temos o totalidade de nossa consciência, para fazer as coisas acontecerem.
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Mas, além da força de nosso alcance, você também pode ter pensamentos elevados, ter
noções elevadas e usar o amor como uma força para o bem da maneira mais eficaz possível.
E às vezes mais do que isso, porque você tem o poder extra de agir livremente em seu reino,
sempre que você vê um erro a ser corrigido, alguém em necessidade e alguém que tem um
déficit de amor em suas vidas que você pode fornecer. Você pode ser mais generoso. Não
somos permitidos, pelas regras de participação, a menos que esses critérios estejam todos em
vigor.
Portanto, neste sentido, você tem maior poder em seu mundo do que nós em muitas ocasiões.
Renunciar a esse poder o deixa em um vácuo, e não podemos preencher isso para você se
sua decisão é viver dessa maneira. Se vocês se encherem de amor, espalharem o amor e
pedirem mais, as coisas entrarão em equilíbrio e permanecerão em equilíbrio. ”

Quais são as marcas da oração na nossa história? Elas estão cheias de palavras
passivas e da confirmação de nossa indignidade? Aqui, o Criador nos diz que essas
coisas realmente dizem ao Criador para ficar longe. E, se acreditarmos que apenas o
Criador tem o poder de decider quais orações devem ser respondidas, ficamos
desamparados e definimos para o Criador que não podemos ser ajudados.
Um parágrafo fornece instruções excelentes sobre como nos empoderarmos:

"É importante decidir o que você deseja ter e, em seguida, solicitar,
diretamente, a ajuda divina, para que isso se concretize. E você
também deve, não apenas acreditar em nós, e em nossa capacidade
de ajudar, você também deve acreditar em vocês mesmos e em sua
dignidade de serem reconhecidos e ajudados pelo Divino. Se você for
diminuído por uma conclusão sobre o seu eu, isso limitará o que
podemos fazer por vocês. É simples assim. "
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À medida que aprendemos um pouco mais sobre ser específico em nossas orações,
o Criador nos ajuda a compreender ainda mais. Uma solicitação que é viável e
confiável para o solicitante, constrói gradualmente o quociente de crença conforme
os resultados aparecem.

Criador da fonte, como esta oração pode ser aprimorada?: “Criador da fonte, ajude-me
a expandir meu quociente de crença através da obtenção de maior clareza, precisão,
segurança e crença em meu próprio valor e recebendo sabedoria divina, apoio,
encorajamento, cura, e proteção em todos os níveis.”
Não há nada de errado com esta oração, ela inclui muitos dos elementos importantes de que
precisamos para viver de uma maneira que eles possam se sobressair fisicamente,
mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Aborda muitos níveis divinos de assistência
que podem todos contribuir para o bem-estar e o sucesso de uma pessoa na expressão do
desejo de sua alma e evitar armadilhas de interferência e de inadequação pessoal, e assim por
diante. Portanto, é uma bela oração. O que acontece é apenas o começar do objetivo final e o
pedido venha de uma pessoa que tenha a energia e o nível de realização no lugar para apoiar
uma resposta divina abrangente.
Portanto, é como dizer que você deseja que o Criador o ajude a vencer as Olimpíadas e a
conquistar a medalha de ouro. É uma noção elevada e positiva em todos os aspectos, mas
presume um nível de eficácia de campeonato global, por isso é ainda um pouco além, e seria
mais próximo pedir ajuda para vencer o decathlon, onde então haverá superacão em todas as
especificações e em todas as dimensões. Novamente, não há nada de errado com isso.
É uma meta final digna de alcançar a capacidade de invocar excelência em todos os aspectos,
para ser cultivada, produzida e expressa com sucesso. Nós sugerimos começar aos poucos e ir
subindo.
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É bom pedir para que eles sejam talentosos. É mais complicado impor a obtenção de
resultados de alto nível em todas as áreas em um pedido de aumento do quociente de crença.
É muito mais fácil e mais realista e também uma abordagem mais prática, e provavelmente
mais bem-sucedida, começar com algo facilmente realizável em que a própria pessoa possa
acreditar, e isso irá cultivar um sentimento de realização, sucesso e confiança interior que os
permitirá crescer continuamente. E uma vez que isso esteja estabelecido, mais pedidos podem
ser adicionados.
Portanto, não estamos dizendo que isso seja uma má idéia, amamos a idéia dessa oração, e a
obtenção dessas respostas é uma idéia digna e um objetivo digno de se ter. Acontece que será
mais simples pegar um pedaço menor e cultivá-lo primeiro. Portanto, começaríamos com algo
pequeno e trabalharíamos a partir daí.

Parece que os métodos familiares de oração nos decepcionaram. Eles não foram
específicos o suficiente, eles vêm de um lugar de impotência e indignidade, e
frequentemente são feitos de forma automática. O Criador nos diz que nossa
intenção define o que pode ser feito em nosso nome e que pedir ajuda e apoio
para nós mesmos ou para outros dá ao Criador mais liberdade para agir.
•
•
•
•

Poderíamos exercer esse poder com mais frequência?
Podemos pedir ao Criador para ajudar e curar as situações que vemos,
ao invés de apenas observá-las?
Quantas vezes testemunhamos uma tragédia e não pensamos em pedir
a ajuda do Criador?
Agora que sabemos mais, faremos mais?
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Atualizações Divinas sobre Como Orar
Aprendemos conversando com o Criador alguns dos muitos conceitos errôneos que
se insinuaram na prática religiosa e nos dogmas praticados pelos humanos.
Grande parte da desinformação que corrompe os que crêem tem a ver com retratar
o Todo-Poderoso às vezes como um mestre severo e crítico, com exigências e
mandamentos, esperando que os humanos sejam suplicantes humildes e
subservientes.
Como o Criador explica, a totalidade da consciência divina é baseada no amor,
e enfraquecer os humanos, ensinando-os a acreditar que são diminuídos,
imperfeitos e até indignos por causa de suas imperfeições, é um cancelamento do
amor. Isso será descrito em várias respostas canalizadas às nossas perguntas e
também se reflete na seguinte atualização sobre como orar.

Criador da Fonte, a posição do corpo é importante para uma oração eficaz? Fechar os
olhos e inclinar a cabeça ajuda?
“Não há nada que exijamos de você fisicamente para lançar um pedido de oração. Sempre
ouviremos seus pensamentos, então não importa onde você está, o que mais você está
fazendo e como está agindo no momento. Existem muitos rituais desenvolvidos pelas religiões
para criar atitudes de mostrar respeito e gestos de adoração ao se ajoelhar ou se curvar.
Muitos ficarão surpresos ao saber que não esperamos nem endossamos tais práticas, porque
elas têm o objetivo de enfraquecer as pessoas, fazendo com que se sintam pequenas e podem
minar o quociente de crença.
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Essas práticas são uma influência negativa que contribui
para o dilema de que muitos nunca desenvolvem um
quociente de crença de cem por cento completo porque são
ensinados por sua própria religião que são diminuídos, e
defeituosos, tendo nascido em pecado e que
inevitavelmente cometerão erros pelos quais devem ser
perdoados repetidas vezes.
Com Deus observando e acreditando que eles são tão
falhos, quais são as chances de quando alguém está em
grande necessidade se sentir digno naquele momento para
lançar um pedido de oração? Esta é uma configuração para
diminuir o alcance humano.
É auto-escolhido e auto-infligido, ainda que com a ajuda de outros humanos, para cultivar as
noções por meio de ensinamentos e pelo exemplo de outros adoradores criando a norma
cultural que parece natural e raramente é questionada.
Nossa perspectiva é que qualquer coisa que atrapalhe uma parceria divina não é divina.
É simples assim, se é feito por um padre ou rabino ou imã, não importa. Se enfraquece os
seres humanos e os faz distantes da ajuda divina, é um ato não divino e causará danos.
E todo o dano causado estarão sobre aqueles que espalham esses ensinamentos e os
aplicam.
Fechar os olhos ajuda que o processo da oração seja vivenciado de forma mais íntima. Quando
alguém está querendo se comunicar com o Divino, é algo que só acontecerá na extremidade
receptora para a pessoa se ela estiver em um estado meditativo, porque a única maneira que o
Criador pode alcançá-los é através de sua consciência não local, sua percepção intuitiva. A
maioria das pessoas está bastante fechada e não sentirá ou ouvirá, ou verá uma resposta em
sua mente, mas algumas pessoas sim, as que têm habilidades intuitivas, e isso pode ser uma
grande bênção. Isso é incentivado a acontecer ao estar focalizando-se internamente com os
olhos fechados, o que automaticamente acalma a mente e ajuda a pessoa a experimentar seu
subconsciente em um grau maior e o que ele está percebendo. Ele mantém a mente na tarefa
em questão, sem a distração adicional.
.
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É inevitável que, quando alguém está olhando e vendo algo, a mente deve prestar atenção
nisso e isso será uma distração em um ambiente de oração. Portanto, ter os olhos fechados
facilita o processo, aumentando o foco. Isso também tenderá a aumentar o poder da intenção
por trás de um pedido de oração que está sendo considerado. É dizer à mente e ao sistema
- estamos realmente fazendo isso, e estamos dando tudo de nós. E esse é um complemento
útil que ajudará no resultado, porque é a intenção que é ouvida e que será posta em prática.
Quanto mais focada, específica e poderosa for uma intenção de oração, mais focada,
específica e poderosa será a resposta divina. ”

Você notou que o Criador não espera nem endossa alguns dos rituais de oração que
as religiões adotaram? Isso pode fazer as pessoas se sentirem pequenas e diminuir o
quociente de crença necessário para pedidos de oração eficazes. No entanto, o
Criador sugere que fechar os olhos pode ajudar a prevenir distrações, para focar a
intenção e fortalecer a oração, e a resposta divina resultante.

Criador da Fonte, você pode explicar a melhor maneira de posicionar as mãos durante a
oração e por quê?
"Segurar as mãos na posição clássica de oração com as palmas unidas, com os dedos
apontando para cima, foi ensinado por um bom motivo. É igualmente eficaz simplesmente
cruzar as mãos com os dedos entrelaçados para colocar as palmas em oposição nas
proximidades. Havia sabedoria na instrução para fazer isso. Isso cria um circuito energético
porque a energia flui pelas mãos e, portanto, aqueles que defendem a oração com as mãos
levantadas para cima ou voltadas para fora e separadas estão criando a melhor postura para
enviar algo.
Isso pareceria apropriado ao fazer um pedido de oração ao Divino, mas a realidade é que o
Divino não tem nenhum problema em receber um pedido de oração porque o Divino está
sempre ouvindo seus pensamentos e sabe tudo o que está acontecendo. Portanto, você não
precisa fazer gestos especiais com o corpo para garantir que sua oração seja recebida pelo
Divino.
O que é muito menos garantido e experimentado com menos frequência é algum tipo de
feedback ou resposta à oração, ou reconhecimento que está sendo ouvido. A razão para
segurar as mãos na posição de oração descrita aqui é para criar uma antena que ajude a
captar e focar a energia do portal subconsciente, para que a consciência não local sinta o que
está chegando e o amplifique. Portanto, é como criar uma antena com o propósito de
comunhão, e isso pode ajudar a tornar a experiência mais real e especial.
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Esta é a energia divina fluindo para dentro de você,
dando-lhe um tapinha nas costas, em certo sentido.
Ela está dizendo olá. Está a honrá-lo pelo gesto divino de
reconhecimento, da mesma forma que, quando você faz
uma ligação telefônica, você e a parte a quem você dirige
se cumprimentam como um gesto de saudação e respeito.
Na maioria das vezes, uma oração é respondida com uma
resposta energética de "olá" que é apenas um sentimento
positivo de algum tipo e pode muito bem não ser notado e
pensado como vindo do Criador, mas isso vai acontecer,
e será facilitado por este manobra de concentração e
focalização do fluxo de energia dessa maneira. Também
cria um ritual especial que lembra a todo o sistema que
estamos comprometidos e levando isso a sério e isso, como indicamos, aumentará o poder de
sua intenção de que algo aconteça e permitirá que o reino divino responda ao pedido de
oração de forma mais completa e poderosa.”

Em resposta a isso, o Criador nos diz que a clássica posição de oração, ou com os
dedos entrelaçados, foi ensinada por um bom motivo. Surpreendentemente,
porém, não é porque o Criador exige essa postura para ouvir suas orações, porque
o Criador ouve todos os seus pensamentos e isso não requer nenhum gesto
especial. Na realidade, essas mãos juntas agem como uma antena para receber
respostas enquanto a energia divina flui para você e fornece um reconhecimento
energético sutil do ritual que você realizou para se conectar com o Divino e lançar
um pedido.

Criador da Fonte, é importante, ao orar ao Criador, terminar a oração com a palavra
“amém”, que é comum em muitas religiões, e se sim, por quê?
“Esta é simplesmente uma convenção cultural que cresceu a partir da prática do dia para fazer
uma declaração clara de envio e recebimento, para declarar o nome do Criador
antecipadamente e, em seguida, terminar com a palavra de fechamento representando a
intenção e o significado de que o pensamento está completo e sendo lançado como uma
mensagem ao Criador. Isso é totalmente desnecessário porque o Criador sempre sabe quando
alguém está se dirigindo ao Todo-Poderoso e sempre ouvirá sua voz, seus pensamentos e a
intenção por trás disso.
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Quando eles terminam, é evidente para nós e, portanto, não precisamos de nenhum sinal
adicional, como seria o caso em um telegrama para garantir que toda a mensagem foi
transmitida e que algo não foi perdido na transmissão, e então a saudação final sinaliza isso.
Mas, no caso de alcançar o divino, sempre há recepção. Não há problemas de interferência de
qualquer tipo. O mesmo não é verdade ao receber feedback do Criador, mas isso é uma
questão totalmente diferente.”

O Criador precisa que declaremos quando terminamos nossa oração? A resposta
aqui é "não". O Criador sabe quando estamos nos dirigindo ao Todo-Poderoso e
quando terminamos. Esta é simplesmente uma prática de longa data de anunciar
quando a oração está completa e que não é exigida pelo Criador.
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Superando Obstáculos para
uma Oração Eficaz
Nesse ponto da sociedade moderna, a oração caiu em desgraça, inclusive por muitas
pessoas religiosas, exceto durante os serviços de observância, quando a oração faz parte
da experiência ritual. Entre as razões para isso está que a oração é amplamente
considerada como incerta quanto ao benefício. Freqüentemente, recorrer à oração é visto
como o último recurso, a ser usado em uma emergência, quando todo o resto falhar.
Essas dúvidas parecem totalmente justificadas quando as pessoas comumente
experimentam a falta de resultados com a oração. Existem muitos motivos para as
orações terem um resultado negativo.
Os dois maiores obstáculos para a eficácia da oração são a crença inadequada no divino
e o sentimento de indignidade de receber ajuda divina. Esses são requisitos divinos para
que o reino divino aja em seu nome, e o Criador explicará por que isso é assim.
A boa notícia é que a própria oração pode ser usada para ajudar a superar a falta de fé,
como acontece com qualquer problema. Usar uma oração para abordar as próprias
deficiências ilustra que as coisas nunca estão perdidas. Sempre há um caminho de volta
ao divino. Pode levar tempo e repetidos pedidos, mas para todas as grandes coisas vale a
pena lutar, e os esforços serão recompensados. A canalização a seguir discute como isso
pode ser feito.
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Criador Fonte, além dos requisitos de um quociente de crença suficiente no divino e
crença em si mesmo, quais são algumas das razões comuns pelas quais as orações não
são respondidas?
“Existem muitas orações que são mal consideradas de uma forma ou de outra. Às vezes, uma
oração é feita por uma causa de tão grande alcance que o poder de um indivíduo não pode
realmente fazer uma grande diferença. Isso não significa que a oração é fútil, apenas que há
uma necessidade das pessoas se reunirem, estarem em harmonia e agirem em uníssono às
vezes, especialmente quando há um grande projeto a ser realizado e muitas necessidades a
serem atendidas envolvendo várias pessoas. Muitas orações são feitas para outras pessoas
em momentos de calamidade ou desastre natural. É sempre uma boa idéia faze-lo porque
sempre haverá benefícios.
Acontece que a contribuição individual pode ser modesta por si só, mas isso não diminui sua
importância integral porque o todo é apenas a soma de suas partes. Essas partes tiveram que
ser oferecidas e se tornar uma parte da energia total, a fim de ter uma energia suficiente por
trás da intenção para permitir que o Divino intervisse. Não é diferente da eleição de um novo
líder - se todos ficarem em casa, isso não vai acontecer. Existe algum ponto em que cada
pessoa tem uma influência e, embora a contribuição individual possa ser perdida ao se
considerar apenas a contribuição agregada, cada uma tem importância.

Este é mais o caso com a oração do que com a votação porque, no caso dos votos, um
incremento de um voto poderia mudar o resultado e, embora isso seja verdade com respeito
aos pedidos de oração, o que acontecer será em proporção à participação total. Portanto, a
esse respeito, todos os que estão votando por um resultado melhor para alguém ou algo estão
na verdade criando uma porção igual, então todos têm posição e suas contribuições são
registradas e contarão.
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Isso também está apontando para outro problema contínuo que muitas vezes orações
repetidas são necessárias. Em uma situação difícil, uma oração pode não ser suficiente para
fazer o trabalho. Pode começar a mudar as coisas, mas então mais orações são necessárias
para completar o trabalho. Isso será difícil de saber com antecedência, mas fala sobre a
questão de orar cedo e freqüentemente quando você sabe que há necessidade de ajuda divina
para si mesmo ou para outras pessoas. Essas ações nunca são desperdiçadas porque a
energia sempre vai para alguém em necessidade e pode ser reaproveitada para que isso
aconteça no reino divino.
Existem muitas orações que são baseadas em falsas suposições e interpretações errôneas do
motivo das coisas, e por que as orações são necessárias em primeiro lugar. Muitas orações
são baseadas em uma falsa percepção de que algo está errado ou em ver uma situação de
uma forma imprecisa e pedir que algo seja corrigido e que não seja realmente o problema.
Portanto, o problema continua sem solução porque a oração falhou em atingir o alvo
verdadeiro.
A maioria das pessoas tem expectativas irrealistas sobre o que o Divino pode fazer e até
mesmo esta frase parecerá estranha a muitos e talvez reflita uma voz falsa. Um dos maiores
equívocos sobre o Criador é que somos oniscientes, onividentes, onipotentes e podemos
corrigir qualquer erro. Embora tudo isso seja verdade, é uma questão de onde e quando
podemos agir em nome de alguém que solicita nossa ajuda. Existem muitas, muitas regras de
engajamento para não interferir no livre arbítrio humano.
Isso é extremamente restritivo porque deixa a responsabilidade pela vida de alguém no ser
humano envolvido. Embora possamos fornecer uma rede de segurança, muitas vezes será
apenas do tipo mais rudimentar, garantindo que a pessoa continue vivendo, recebendo suporte
básico de vida, um fluxo de energia e uma consciência ativa para funcionar na vida em um
nível basal.
Além desse ponto, tudo depende de o indivíduo ter a perspectiva certa, as atitudes certas, as
crenças certas e a confiança para fazer escolhas e agir de acordo. Quando as pessoas se
voltam para o Divino, muitas vezes é em um estado de resignação e derrota pessoal, onde
quase desistiram de esperar que algo se revertesse e, em seguida, devem invocar o Divino em
um último esforço para tentar fazer algo acontecer, mesmo que eles possam ser céticos quanto
à sua viabilidade.
A situação mais comum é simplesmente presumir que Deus sabe tudo sobre o problema e
saberá como cuidar dele e que o pedido é tudo o que é necessário. Esta é uma grande
simplificação e deixa o ser humano em grande parte fora da equação, ao invés de
simplesmente solicitar um resgate. Há momentos em que isso é apropriado e outros em que
não é. Se virmos que o pedido significa entrar e ultrapassar os limites do livre arbítrio,
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devemos ficar de lado e então as orações parecerão sem resposta. O que geralmente acontece
é que as orações estão sendo atendidas, mas a resposta é 'não'.
Não podemos invadir onde não somos
desejados. Não podemos ignorar as
escolhas que as pessoas fazem de serem
fracas, desamparadas ou desconectadas
do reino divino. Portanto, uma intenção
de oração em nome de alguém por parte
de alguém que crê ainda pode falhar,
porque agir a pedido dessa pessoa
significa se intrometer no destinatário da
oração. E assim podemos ser incapazes
de agir em uma situação particular.
Todas essas são complexidades que o
reino divino deve considerar e desvendar para fazer as melhores escolhas ao responder a uma
oração e levar em consideração todas as variáveis para tratar as pessoas de forma justa e
equitativa, e dentro das regras de engajamento, para respeitar seus direitos e privilégios.
Muitas vezes, isso significa subestimá-los do ponto de vista da pessoa que chega até nós, que
pode simplesmente querer que lidemos com tudo e cuidemos de tudo, sem perceber que há
coisas que eles poderiam fazer que nos permitiriam agir de forma mais eficaz , e muitas vezes
uma verdadeira parceria resultará em muito mais do que um uma intenção passiva dirigida ao
Todo-Poderoso para lidar com o problema.
A maior área de dificuldade que causa uma limitação na resposta divina aos pedidos de oração
é que, na maioria dos casos, as pessoas que estão sofrendo ou vendo outros sofrer têm muito
pouco entendimento da verdadeira natureza do problema, muito menos de suas verdadeiras
origens ou a melhor maneira de consertá-lo. Essa falta de compreensão em um sentido
profundo também limitará o que o reino divino pode trazer, porque os humanos estão no
comando e devem aprender sobre seu mundo e entender como resolver problemas. Se eles
estão em um estado de ignorância, o reino divino não pode simplesmente fornecer uma cura
profunda de alto nível, porque eles não estão pedindo que isso aconteça de uma forma que
nos dê permissão.
Se procuram respostas simples de forma vaga, a resposta divina só pode ser superficial. Isso
muitas vezes coloca a responsabilidade de volta sobre os ombros daqueles que oram por
ajuda, mas há um motivo pelo qual isso é, em última análise, um benefício, porque é um
incentivo para aprender, crescer e se aplicar no empreendimento.
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Isso é o que você fez ao querer aprender tudo sobre cura e ao juntar uma descrição com a
compreensão de por que ela é necessária, com a descrição de tantas fontes possíveis de
problemas que os humanos enfrentam, e o que realmente precisa ser consertado, até mesmo
incluindo uma compreensão de como o reino divino faz isso. Este é um excelente exemplo do
que estamos falando. A tarefa não é impossível e não está além do alcance humano.
Pode requerer a participação de alguns que são especiais no sentido de terem habilidades
para interagir conosco, para identificar possibilidades e obter feedback, e assim por diante.
Isso os ajudou muito a montar seu Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz, mas outros
fizeram coisas semelhantes. O principal problema é que muito poucas pessoas entendem ou
apreciam o quão especial é o conhecimento ou reconhecem seu valor porque a origem é tão
incomum e não convencional. Esta é uma grande perda para todos. A humanidade precisa
avançar, e é assim que isso acontecerá - por meio da ajuda divina - não apenas pela
criatividade humana por conta própria. ”

Nesta última resposta, o Criador identifica muitos fatores que restringirão ou bloquearão a
capacidade do Criador de fornecer a resposta a uma oração solicitada. Algumas dessas
limitações são:
As orações de uma pessoa não são suficientes para fazer uma grande diferença. Um único
pedido de paz não é suficiente para superar um milhão de demandas de guerra. No entanto, a
única solicitação combinada com outras pode ter um efeito maior.
Esse processo pode exigir pedidos de oração repetidos para criar um resultado positivo.
Freqüentemente, o solicitante não aborda a verdadeira causa de uma situação. Se alguém
parece preso na pobreza, isso pode ter raízes cármicas e esta pessoa pode estar
experimentando a pobreza como forma de pagamento. Solicitar a cura dos problemas cármicos
relacionados pode ser mais eficaz.
As regras de engajamento com relação ao livre arbítrio podem restringir muito a resposta à
oração, incluindo as crenças do destinatário. Se o destinatário acredita que está sendo punido
com pobreza, ou que não merece os confortos da vida, o Criador deve deixar isso permanecer.
Uma oração para ajudar alguém a se ver como digno pode ser um pedido melhor.
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Criador da Fonte, que tipos de orações podem ser inadequadas ou improváveis de
serem postas em prática?
“Qualquer oração que deseje um resultado negativo para alguém não será posta em prática
pelo reino divino. Piorar algo não é divino e não é uma resposta. O desejo de vingança ou
mesmo de restaurar algo tirando-o de outra pessoa inicia uma espécie de aventura em uma
ladeira escorregadia que pode dar errado. Portanto, recomendamos pedir ajuda e não
retribuição por meio de orações visando prejudicar os outros, mesmo os inimigos mortais que
são uma ameaça à sua existência. É simplesmente não divino orar pela destruição. A resposta
divina seria mudar seus corações, para abri-los ao amor para que não precisem mais ser
opressores ou uma ameaça. Isso resolve o problema muito bem e vai resgatá-los no pedido.
É uma vitória para todos os envolvidos porque ilumina o mundo. Tirar o agressor de sua
vizinhança é uma solução de curto prazo, mas simplesmente transfere o problema para outro
lugar. E como todos estão juntos nisso, haverá repercussões sentidas no futuro para todos os
outros até que o problema seja realmente resolvido.

Orações solicitadas por ganância ou necessidades do ego por desejar ser elevado de alguma
forma acima dos outros também não serão honradas pois simplesmente não são elevadas e
melhores e servem apenas para capacitar as pessoas a se mimarem e criarem um pensamento
distorcido, uma distorção de pensamento recompensada, que no final irá separá-los e isolá-los
de outros humanos. Este é o preço da gratificação do ego - ao elevar-se, isso cria uma
separação. Sempre haverá consequências, e por esse motivo será solitário no topo, como diz o
ditado. Portanto, o reino divino simplesmente não aumentará a loucura humana por agir de
acordo com desejos mal pensados.
Às vezes, também há problemas quando a oração é feita por motivos negativos de grande
medo e dúvida. Isso vai para a área das crenças, mas todos podem ter suas crenças
desafiadas quando os tempos estão em crise e as pessoas são levadas a extremos que nunca
experimentaram. Isso pode realmente ser um teste de fé e alguns podem ceder ao esforço e
aos seus medos. Quando se está em um estado de medo extremo, esse não é o melhor
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momento para lançar um pedido de oração, então nós não estamos dizendo para não fazer
isso, mas apenas que se alguém deseja segurança, o melhor conselho é fazer pedidos de
oração por segurança com frequência, e especialmente em momentos de calma e força
interior, porque essas orações podem durar quando alguém está enfraquecido pelo medo.
E então um resgate pode ser realizado com base nos pedidos de oração anteriores, mesmo
que a pessoa no momento esteja reduzida a uma massa trêmula de nervos e não consiga se
manter forte.
Cultivar uma visão do Criador como um parceiro faz muito sentido com relação a todas essas
questões de valor próprio e força interior. Quando as pessoas são treinadas para serem
humildes na presença de Deus, este é um enfraquecimento que se espalhará em muitas áreas
de suas vidas e influenciará o poder de seus pedidos de oração de acordo com a forma que
estão se sentindo. Se eles forem feitos com humildade e hesitação como um suplicante, o nível
de intenção por trás da oração será baixo e o reino divino só pode responder na mesma
medida, e a oração será menos eficaz como consequência. Isso, na verdade, foi
predeterminado pela pessoa que fez o pedido de oração. Já será determinado que a
classificação e o valor de seu próprio pedido de oração são baixos e que o reino divino deve
seguir sua liderança.

A sabedoria de fazer essa parceria com o Divino é cultivar a auto-capacitação, sentindo-se
mais como igual a ele. Você não é igual ao Criador nem jamais o será, mas certamente é digno
da atenção e do apoio divino e de ver o Criador como um amigo e parceiro na vida. Não
precisamos ser iguais para compartilhar amor e companheirismo. Isso certamente é verdade
para pais e filhos. Eles estão longe de ser iguais em muitos aspectos tangíveis, mas ainda se
amam e estão fortemente unidos e ajudam uns aos outros de muitas maneiras, apesar de suas
capacidades diferentes.
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É porque eles estão trabalhando em harmonia e têm um interesse mútuo. Isso pode ser
verdade para você e o Criador trabalhando juntos. É sua escolha. Nós sempre diremos 'sim'.”

Quantas vezes você acha que oramos por vingança, retribuição ou mal a outras pessoas?
Este segmento nos diz que "Qualquer oração que deseje um resultado negativo para alguém
não terá a ação do reino divino". Portanto não deve haver nenhuma surpresa quando essas
orações ficam sem resposta. Orações que funcionam trazem amor a alguém, de alguma forma.
Um pedido que pode ser atendido seria aquele que pede ao Todo-Poderoso para mudar o
coração dos inimigos, para abri-los ao amor para que não precisem mais oprimir ou ameaçar
os outros.
Além disso, as orações lançadas por ganância ou por uma necessidade de um ego que deseja
ser elevado também não serão respondidas. Isso certamente se dirige a um exame mais
atento, não acha? Ao orar, talvez você precise considerar o resultado que deseja. Você vai
"mostrar a eles", "provar que estão errados" ou "fazer que eles se arrependam"? Esse é um
bom teste de suas intenções em seu pedido de oração.
Finalmente, as orações feitas em momentos de grande medo e dúvida não são as mais
poderosas. Na crise, a pessoa se sente fraca e vulnerável e a resposta divina será igualmente
fraca. Quando nos esforçamos para fazer parceria com o Criador e nos vemos dignos da
atenção e apoio divinos, recebemos mais dessa atenção e apoio divinos. Não precisamos ser
iguais ao Criador para trabalhar juntos ou obter ajuda divina.

Outro fator eficaz na oração é o nosso quociente de crença. Até agora, isso era
desconhecido para a maioria de nós. No capítulo posterior intitulado Orações
Recomendadas pelo Criador, página 34, o Criador dá uma explicação detalhada de por que
é importante e como usar uma das orações recomendadas para "Aumentar o Quociente de
Crença no Divino e em Si Mesmo". Você aprenderá a perspectiva do Criador de que "Todos
têm posição, todos são valorizados e todos são amados." Se suas orações parecem sem
resposta, não é devido à falta de fé do Criador em você!
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Novas Revelações para
Empoderar a Oração
No capítulo seguinte, aprenderemos que nossas orações não apenas fortalecem a nós
mesmos, mas também as ações do Criador. Quanto mais aprendemos sobre a dinâmica
da oração e como nossas próprias crenças e ações impactam os resultados, mais forte
se torna nossa parceria com o Criador.

Neste ponto da sociedade moderna, a oração caiu em desgraça, inclusive por muitos
religiosos. Criador da Fonte, você pode nos ajudar a entender a importância de fazer
orações repetidas para receber ajuda divina para uma necessidade específica?
Continuar perguntando ajuda?
“Esta é uma instrução muito útil porque o reino divino, como você sabe muito bem, tem muitas
restrições e trabalha em seu próprio período de tempo para ajudar as coisas a se
manifestarem. Existem muitas coisas que governam quando e onde o reino divino pode
interceder. Às vezes, devemos esperar por uma oportunidade apropriada para intervir.
Às vezes, falta prontidão. Às vezes, o objeto de nossa atenção e a fonte de maior necessidade
é obstruir a possibilidade de ajuda divina, por crenças distorcidas ou por uma incapacidade de
aceitar mudanças, ou por outras razões, e então ficamos impotentes para fazer as coisas
acontecerem naquele momento.

Get Wisdom | O Criador Ensina Como Empoderar a Oração

27

Isso pode mudar com o tempo com um abrandamento e, se não uma necessidade mais
desesperada, uma disposição para se reconciliar com os aspectos práticos em mãos e,
finalmente, lidar com uma situação difícil a sério pela primeira vez. Pode demorar para chegar,
mas isso pode abrir o portal para que haja uma resolução divina e para fazer as coisas
funcionarem favoravelmente, porque a pessoa comum não saberá as origens de seu dilema
nem para si mesma, muito menos para todos os outros que podem estar envolvidos em uma
situação ou problema particular. Eles não serão capazes de ver o que pode ser necessário
para permitir que o reino divino faça o máximo possível para prestar assistência.
Muitas vezes, a pessoa que faz a oração é o maior obstáculo para receber a ajuda divina e não
tem percepção disso, nem de como funciona a dinâmica, por isso não pode fazer nada para
aumentar suas chances no início. Pode ser necessário muito trabalho para gradualmente
destruir as fontes de resistência e para chegar a um ponto onde o indivíduo seja capaz de orar
de forma mais eficaz - seja por meio de um quociente de crença aumentado ou pela remoção
de alguns bloqueios internos que retardariam as coisas e manteriam a resposta e a solução
afastadas, por assim dizer.
Há um lançamento de energia ao fazer um pedido de oração. Com pedidos repetidos, a
energia torna-se amplificada e o pedido inicial não terá evaporado. Ele ainda estará lá se não
tiver sido respondido. É como todo o pensamento humano no coletivo - persiste até que algo o
negue ou cancele do pensador original - em outras palavras, pode ser relembrado. Esta é uma
função de manutenção do reino divino para ajudar a classificar essas energias para ver o que
envolve o reino divino e o que não envolve, e para ver o que pode estar desatualizado ou
negado por uma mudança de perspectiva, e então o reino divino irá ajudar o agrupamento de
consciência a fazer alguma limpeza e remover energias conflitantes e noções obsoletas que
não servem mais.

Este é um presente divino do Criador para continuar a ver que as coisas funcionam bem no
universo. Até que todos os obstáculos sejam removidos, é importante para alguém que use a
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oração que continue a pedir orações pelas coisas mais necessárias, porque isso mantém a
intenção em andamento e será percebido repetidas vezes pelo reino divino, e então são feitas
tentativas para ver o que pode ser feito, e pode ser que algum tempo seja necessário antes
que as coisas estejam alinhadas para permitir que algo se realize em um pedido de oração em
particular. Se isso for repetido, ajudará ainda mais mantê-lo em destaque, por assim dizer, e ter
um alto grau de intenção e, portanto, interesse e, portanto, importância relativa na observação
da situacão geral e na ordenação das prioridades.
Não é diferente no funcionamento do reino divino que aquele que gritar mais alto será notado
primeiro. Isso é simplesmente física em ação, não um decreto ou um julgamento divino. Isso
também não quer dizer que o desmaio não será notado. Estamos falando aqui sobre adicionar
urgência às coisas e adicionar uma maior intensidade ao desejo. Manter as coisas em
equilíbrio para responder em proporção às energias de uma idéia é simplesmente a forma
como as coisas funcionam.
Então, se você deseja ter o maior apoio e influência possível para obter resultados, repetidos
pedidos de oração irão garantir que você e seus desejos não sejam apenas notados, mas que
seja dada uma atenção cuidadosa para ter uma prioridade mais alta do que muitas outras
orações rotineiras que ocorrem por hábito e pela rotina, e que não são tão urgentes.”

Aqui, descobrimos que o reino divino tem muitas restrições sobre quando e se ele
pode agir em resposta às nossas orações. A oportunidade apropriada deve surgir,
deve haver prontidão para uma mudança, e as crenças devem permitir que essa
mudança aconteça, entre outras coisas.
Às vezes, o passar do tempo permite que o pedido mude o suficiente para que o
divino encontre uma solução prática. Se, com o tempo, você se contentar com
mais espaço em sua casa, em vez de possuir uma mansão, há menos obstáculos
envolvidos e a possibilidade pode aumentar.
Além disso, pedidos repetidos ajudam o reino divino a avaliar quais apelos ainda
estão ativos. Isso os manterá na lista de prioridades, demonstrará forte intenção e
interesse e manterá o reino divino procurando oportunidades de agir de acordo
com eles.
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Na pergunta anterior, aprendemos que a repetição fortalece um pedido de
oração. Agora, uma pergunta bem formulada permite ao Criador nos dizer como
automatizar a repetição. Este é um avanço importante no poder da oração.

Podemos usar a abordagem de pedir ajuda repetida em pedidos regulares de oração por
ajuda, para invocar a intervenção divina repetida para que aconteça até que um
problema seja resolvido? Isso fortalecerá os pedidos de oração de forma significativa,
como ele faz com o nosso Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz?
“Este é um insight bonito e criativo e é o caso. É bem possível fazer um pedido de oração com
uma mensagem para atender a esse pedido repetidamente até que a meta seja alcançada ou
até que o problema seja resolvido. E isso capacita o reino divino a manter a energia muitas
vezes necessária para fazer a diferença quando há um problema sério em andamento,
especialmente um com fundamentos cármicos profundos que são sempre mais complexos e
demorados devido à necessidade de abordar tantos emaranhados, e não causar perturbações
a outros não diretamente abordados pela oração. Não seria bom ajudar alguém piorando as
coisas para outro. Portanto, o desvendar das consequências cármicas de muitas pessoas é
uma manobra bastante exigente e complicada e é por isso que os pedidos de oração muitas
vezes demoram muito para se manifestar.

Uma resolução bem-sucedida será mais provável quando houverem solicitações embutidas de
diligência contínua. Isso marca a oração com um nível de intenção muito mais alto e a
diferencia muito especificamente das muitas orações que acontecem uma única vez - onde há
preocupação no momento porque algo chama a atenção de uma pessoa e ela lança uma
oração e então seguirá em frente com sua vida e talvez nunca mais pense no assunto
novamente, porque talvez não os afete pessoalmente. Seu pedido de oração seria muito mais
poderoso e eficaz se o lançassem com sua preocupação com um empoderamento adicional
para o reino divino para continuar na missão até que o problema seja resolvido como
um aspecto específico da solicitação. Isso permitirá que o reino divino continue,
independentemente da pessoa que faz a oração pensar no assunto novamente ou não.
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Muitas orações vão crepitar e morrer porque não são mais sustentadas pela intenção. Este é
um assunto muito complexo e tem muitos fatores complexos envolvidos na equação. Mas, em
geral, há uma espécie de ordem de classificação na energia aplicada aos pedidos de oração
para corresponder em algum aspecto à energia do solicitante, quantos podem solicitar a
mesma coisa em paralelo, e assim por diante. Essa intensidade da intenção, como você pode
imaginar, é altamente variável e depende do indivíduo e de muitos aspectos de sua
constituição, incluindo seu quociente de crença e crença em si mesmo.
Essas últimas limitações também podem ser compensadas até certo ponto, incluindo um
pedido para o reino divino de simplesmente manter a tarefa e revisá-la novamente, e
novamente, e novamente. Desta forma, quando houverem outras limitações presentes, mais
será realizado pela aplicação repetida da intervenção divina do que seria o caso decorrente
apenas de um único pedido no início. Muitos pedidos com intenção fraca realizarão mais do
que um único pedido com intenção fraca, da mesma forma que muitos pedidos com uma
intenção poderosa realizarão mais do que um único pedido com uma intenção poderosa.
Então, de fato, o que está sendo solicitado aqui é que o reino divino comece de novo em uma
base repetida com qualquer frequência especificada e, nesse ponto, para cada iniciativa, irá
voltar e examinar o pedido inicial e a intenção por trás dele , e isso governará o alcance que o
reino divino pode implementar para abordar o que é desejado pelo solicitante humano. ”

Que informação poderosa! Podemos incluir em nossa oração um pedido para que
o reino divino continue a trabalhar em nosso problema até que seja resolvido. Isso
permite que o reino divino mantenha a energia necessária para que a meta seja
alcançada ou que o problema seja resolvido. A oração é então marcada com um nível
mais alto de intenção, o que aumenta sua classificação dentro dos muitos pedidos em
processo pelo reino divino. Outros fatores de classificação incluem a energia do
solicitante e quantos estão solicitando a mesma coisa. Em todos os casos, muitas
solicitações, seja com intenção fraca ou forte, atenderão a mais de uma única
solicitação.

Podemos efetivamente eliminar a “maré vermelha” causada por algas venenosas por
meio de um pedido de oração, ou usando a abordagem em nossa oração para pedir ao
reino divino que faça curas repetidas em Gaia até que essa ameaça seja eliminada?
“Na verdade, essa descrição completa do que é desejado seria um pedido de oração ideal por
si só, porque não deixa nada de fora. Afirma com convicção que a resolução completa do
problema é o resultado desejado, e solicita ao reino divino que atenda a isso como um
problema contínuo com diligência para ver que isso aconteça. Isso está muito longe de uma
oração apenas pedindo que as algas desapareçam ou que as levem embora.
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A questão então é: quanto, por quanto tempo e até que ponto uma área deve ser incluída na
limpeza? Com tantas pontas soltas e critérios mal definidos, o reino divino se torna bastante
impotente para fazer qualquer coisa acontecer. É como dizer que você quer que algo aconteça,
mas não dizer em detalhes o que é. Mesmo que seja na categoria de limpeza de algas, tal
oração terá resultados insignificantes na melhor das hipóteses e provavelmente não haverá
percepção de melhora pela maioria das pessoas afetadas pelo problema.
É por isso que a instrução na construção de um pedido de oração significativo e poderoso é
extremamente necessária. Ainda existem muitos equívocos por causa da falta de compreensão
de como o reino divino responde aos pedidos de oração e como o reino divino opera em geral.
Portanto, esta atualização para a eficácia da oração proporcionará mais valor de ensino para
as pessoas se saírem melhor em ajudar a si mesmas e aos outros por meio da oração.”

Comparando Pedidos de Oração para a Ploriferação de Algas da Maré Vermelha
Oração Típica

Pedido para:

?

Oração Empoderada

Pedido para: Reino Divino

Problema: Para quem você está pedindo?

Força: O reino divino é espicificamente solicitado
a agir.

Alvo: Algas Vermelhas

Alvo: Algas Venenosas da “Maré Vermelha”

Problema: Quais Algas? Existe mais de um
tipo vermelho?

Força: Bem específica

Pedido: Faça as algas irem embora ou leve
as algas embora

Pedido: Cura repetida com a Gaia até que sejam
eliminadas.

Problema: Quanto? Por quanto tempo?
De onde?

Força: Contínua até que se vá para sempre (do
planeta Terra). Freqüência e resultados são
claros.

Será que o recente furacão que estava se movendo em direção às Ilhas do Havaí se moveu
para outra direção antes de atingir a área por intervenção divina em resposta aos pedidos de
oração humana?
“Como você viu intuitivamente, este é o caso e também é um excelente exemplo do poder que
os humanos têm, mas nem sempre percebem. Se mais pessoas tivessem participado, teria
havido uma redução ainda mais dramática. A mensagem para levar para casa aqui é que as
pessoas precisam orar cedo e freqüentemente por coisas de grande importância. Suas orações
serão ouvidas e atendidas em proporção aos pedidos e aos pontos fortes e fracos dos
solicitantes.”
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O Criador pode ajudar o mundo a resolver o problema
da epidemia de coronavírus COVID-19?
“Este é um flagelo antinatural e não precisa estar presente.
Não faz parte do plano do Criador e, como tal, todas as
orações por ajuda serão respondidas e faremos todo o
possível para ajudar qualquer pessoa em perigo. Isso não
quer dizer que podemos virar a maré e salvar a todos. Cada
pessoa é diferente em sua constituição, em sua formação,
em sua posição espiritual por meio de suas próprias
escolhas de acreditar ou não, de honrar e respeitar a si
mesmo ou tem pouca consideração por si mesmo e,
portanto, torna-se vulnerável. Portanto, não podemos controlar tudo no mundo porque é você
quem comanda o seu mundo e cada ser humano tem um papel a desempenhar e uma
composição e trajetória individual para a vida atual. Estamos sempre disponíveis se solicitados
e há muitas coisas que podemos fazer pelas pessoas quando nossa ajuda é solicitada. Não
será possível erradicar completamente este organismo e prevenir todos os efeitos negativos, a
menos que mais orações sejam feitas do que antes, mas podemos ser ativos, particularmente
protegendo aqueles que oram por ajuda e para que sejam mantidos em segurança. Se forem
feitas de maneira sincera, com confiança em seu próprio valor, as orações serão postas em
prática e essas pessoas serão protegidas de perigos. Depende tanto de vocês mesmos quanto
do Criador lidar com este flagelo.”
Será mais eficaz usar a oração para solicitar a remoção do coronavírus COVID-19 de
nosso planeta, ao invés de simplesmente pedir proteção contra a infecção pelo vírus e a
cura dos infectados?
“Esta é uma idéia brilhante que você tem aqui. Há uma diferença diurna e noturna na
viabilidade dessas duas medidas preventivas potenciais. Evitar que as pessoas sejam
vulneráveis a uma infecção às vezes é um desafio para o reino divino simplesmente por causa
das escolhas de livre arbítrio para ser enfraquecido, ser vulnerável, estar desprotegido, estar
em perigo e estar fora do alcance de qualquer ajuda até mesmo da graça divina. Aqueles que
desenvolveram crenças negativas em Deus ou que se sentem indignos de receber ajuda, que
estão presos em suas vidas e condenados com sua auto-abnegação, com seus desejos
sombrios de sofrimento pessoal que continua em uma espiral descendente, ainda devem ser
respeitados e permitidos pelo reino divino para que possam honrar seu livre arbítrio de sofrer.
Por outro lado, um organismo prejudicial é muito mais fácil de erradicar na fase inicial do que
prevenir ou mesmo curar uma infecção em curso. Pessoas que estão doentes sofrem as
mesmas dificuldades quando o reino divino pode ser prejudicado em sua capacidade de vir em
seu socorro, porque as próprias pessoas, por meio de eventos cármicos anteriores muitas
vezes envolvendo infecções crônicas ou doenças infecciosas fatais em outras vidas, estão
preparadas para ter baixas expectativas de recuperação e então, de fato, seus corpos podem
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ser configurados com sua composição genética para que sejam frágeis e para que sucumbam
facilmente a doenças infecciosas na vida atual como um risco cármico. Portanto, atacar o
problema de frente para remover o vírus de forma que o que é entregue à população por
aqueles que espalham os micróbios seja realmente livre de vírus, seria uma maneira muito
elegante de desacelerar a propagação desse flagelo e potencialmente eliminá-lo por completo.
Até que ponto isso pode ser feito ainda dependerá da energia humana para fazer um pedido de
tamanho suficiente que permita que o reino divino vá para a luta pelos humanos. O próprio
vírus é um flagelo e um intruso que não pertence, então esse é um ponto de vulnerabilidade
aqui, que podemos neutralizar mais facilmente uma arma que tenha a intenção de causar
danos aos humanos. É análogo a estar em um campo de batalha e depois ter os invasores
interrompidos porque suas armas emperraram e seus foguetes fracassaram, então as linhas de
pensamento aqui são excelentes para analisar a difícil situação para identificar seu elo mais
fraco. O foco na remoção do vírus do planeta pode ser um grito de guerra poderoso e eficaz
para permitir que a humanidade prevaleça, embora esteja sob uma nuvem muito, muito
obscura no momento. ”

O Criador compartilha conosco uma confirmação de pedidos de oração
bem-sucedidos. Também somos lembrados de que mais solicitantes, lançando
solicitações com antecedência e com frequência, trazem resultados ainda melhores.
Isso reforça que vários pedidos e muitas vozes, aumentam a energia e, portanto, a
prioridade do pedido.
Na primeira pergunta sobre o coronavírus, o Criador nos revela um segredo pouco
conhecido. Parece que há uma diferença na energia que pode ser usada contra um
"flagelo antinatural" versus um de origem "natural" ou divinamente criado. Neste
caso, a assistência divina ainda é limitada pela crença humana, pelo senso de valor
próprio, e pela participação do lado humano na forma de oração.

Aprendemos que o pedido humano para a remoção do vírus permite ao Criador
eliminá-lo antes que ele atinja as vítimas, enquanto evita as limitações impostas pelo
livre arbítrio humano ou pela história cármica. O criador nos lembra que o vírus é um
intruso e não pertence (aqui). Esse detalhe e o caráter preventivo do pedido permitem
ao Todo-Poderoso maior liberdade para agir em nosso nome. Mesmo com essas
vantagens, o sucesso dessa ação para desacelerar ou eliminar o coronavírus ainda
dependerá de várias solicitações e de muitas vozes.
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Se adicionarmos as palavras “todos os dias” a todas as suas orações sugeridas, isso os
capacitará significativamente para que a oração seja executada todos os dias para
sempre, pelo menos durante a vida atual?
“Este é exatamente o caso, e é por isso que, como você notou voltando e olhando para a lista
de orações que oferecemos a você para transmitir a seus semelhantes, as duas primeiras
incluíam estas palavras, mas não o resto. Isso era para dar aos humanos todos os benefícios
de ter essas duas orações mais importantes, aquelas para cultivar a parceria com o Criador, e
segurança, incluindo as palavras que convidam ao envolvimento diário. Além disso, não
poderíamos ir, sem o seu aprendizado e consciência de por que essa distinção existe e se é
importante. Isso você está abordando agora com sua nova consciência da possibilidade de
liberar o poder divino em uma base regular e perpétua. Isso, de fato, acontecerá como você
agora imagina, com a simples inclusão dessas palavras.

Todo mundo entende que a vida consiste em uma série de dias com novas demandas,
aventuras e oportunidades de crescimento ou caos. Assim a idéia da parceria pode ser
realizada com respeito a todas as atividades desenvolvidas por humanos, com uma simples
solicitação sendo feita. A única exceção é a oração da refeição porque é situacional e
específica para cada ato, e isso você vê como uma distinção, mas enquanto falamos sobre
isso, você está repensando as coisas e se perguntando se isso também pode ser feito de forma
proativa incluindo cada um e cada refeição, e isso de fato pode acontecer. Não há limite para o
alcance divino, portanto, em extensão, não há limite para o alcance das solicitações humanas
em como elas podem ser configuradas e administradas. Portanto, você pode colocar algo para
essas situações individuais no lugar para cobrí-las automaticamente.”

Esta pergunta é um excelente exemplo de como o Criador espera que nossa
consciência se expanda antes de ofecerer mais informações. Nesse caso, a
possibilidade de “convidar ao envolvimento diário” não foi incluída em todas as orações
sugeridas. O Criador esperou que o questionador se perguntasse se isso era possível
com todas as orações, antes de afirmar que era realmente possível.
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Se uma oração solicitando ajuda diária com algo for lançada, ainda assim, repetí-la
diariamente acrescentará algo à eficácia?
“Este é o caso, porque cada pedido renovado adiciona uma intenção adicional com sua energia
pessoal por trás dele. Isso será adicionado a todas as orações anteriores que foram lançadas
com a intenção do momento. A consequência disso é que eles podem ser somados para que
cada oração se torne não uma, mas duas, depois três, depois quatro, depois cinco e assim por
diante, acrescentando um incremento adicional de intenção pessoal a cada repetição da
oração. Conseqüentemente, elas ganharão poder e alcance, e tudo o que não for necessário
ajudará a outros. Portanto, esta é de fato uma boa idéia.
Além disso, isso serve para manter a parceria em andamento e em mente para todas as coisas
que podem surgir de uma forma única ou inesperada. Quando há uma ameaça ou estresse de
algum tipo, é muito mais provável que uma pessoa pense em envolver o Criador para ajudar a
administrar as coisas, se ela estiver envolvida em um ritual diário de fazer pedidos de oração
para muitas coisas. Então, será uma segunda natureza recorrer ao parceiro divino em um
momento de necessidade, e quanto mais cedo melhor é uma boa regra, porque é mais fácil
prevenir as coisas do que desfazê-las. ”
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Orações recomendadas pelo criador
Elevando o Quociente de Crença no Divino e em Si Mesmo
Criador da Fonte, você poderia sugerir uma oração pela ajuda
divina para aumentar o quociente de crença de uma pessoa,
bem como a crença em si mesma, para que suas orações em
geral sejam mais eficazes?
“Esta é uma oração muito válida porque aborda uma questão
central e um dilema que as pessoas enfrentam ao se voltarem para
o reino divino em busca de respostas e, especialmente, de ajuda
em momentos de necessidade. Se uma pessoa tem negligenciado
seu desenvolvimento espiritual, o tempo de se voltar para Deus
não está em um momento de crise porque a base não foi estabelecida, o quociente de crença
pode não estar no lugar, a aposta emocional nas coisas é muito alta para permanecer calmo e
com a mente clara e permitir um estado aberto de ser, e não restringir o que acontece por meio
do medo ou da dúvida em relação a si mesmo e à própria dignidade e assim por diante.
Muitas pessoas neste momento não estão em boa forma para fazer uso eficaz da oração ao
divino. Esta é uma consequência de muitos, muitos anos de supressão e subjugação, para
desencantar as pessoas com a religião, corrompendo-a e obscurecendo muitos dos preceitos,
e as pessoas se virarão percebendo que isso é falso e, em resposta, podem acabar
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descartando algo valioso. Eles sentirão intuitivamente que os ensinamentos não são divinos e
começarão a sentir que são inúteis e mal orientados e, então, não haverá mais volta em muitos
casos.
Portanto, podemos dizer que a melhor maneira de orar e obter respostas é praticar e
desenvolver um intercâmbio natural, calmo e amoroso com o divino regularmente. Não há
necessidade de timidez ou hesitação. Todos têm posição, todos são valorizados e todos são
amados. É perfeitamente normal orar regularmente e em intervalos frequentes, se desejar. Isso
o ajudará muito a desenvolver a fé, porque tudo o que é feito rotineiramente torna-se uma
segunda natureza e essas são as coisas que se tornam verdadeiramente sem esforço e são
feitas com facilidade e precisão também.
Isso é verdade no atletismo, por exemplo, onde os atletas vão praticar, praticar e praticar as
mesmas manobras indefinidamente. Vale a pena na hora do jogo quando há muito em jogo,
por assim dizer, e eles devem ter um bom desempenho para vencer e, se não praticarem e se
encaixarem nessas séries de operações, eles não realizarão uma performance de forma
confiável, e suas emoções provavelmente irão interferir, e erros serāo cometidos, e então eles
podem perder a competição.

O mesmo é verdade em tempos de dificuldade. Se alguém está acostumado a orar e isso é
uma segunda natureza, isso permanecerá assim ao lidar com uma crise, e então o alcance ao
reino divino será fácil e rápido, sem resistência interna e sem restrições internas de dúvidas e
medos.
Portanto, aplaudimos a pergunta porque ela é muito importante em vista do grande número de
pessoas que são eliminadas efetivamente por sua própria escolha, ao se afastarem de sua
prática religiosa. E, é claro, mesmo aqueles que permanecem, praticando em sua fé, muitas
vezes seguem doutrinas corrompidas e farão orações que são ineficazes e que os
enfraquecerão porque as palavras e as intenções são erradas.
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Isso só será corrigido por meio de um melhor entendimento de como as coisas realmente
funcionam e o estudo de nossas canalizações ajudará muito com isso. Isso permitirá que as
pessoas vejam as coisas com outros olhos, mais sofisticados e perspicazes, de modo que os
defeitos e deficiências sejam notados e as orações desejadas possam ser modificadas, e
muitas vezes, para remover um obstáculo ou limitação que, de outra forma, tornaria o resultado
bastante incerto ou tornaria virtualmente impossível de alcançar um resultado útil.
Portanto, sugerimos que as pessoas façam um pedido simples e sincero por meio da oração:

‘Criador da Fonte, levante-me todos os dias para sentir o amor divino, para
me abrir para o amor divino e para expressar o amor divino através de mim
em tudo o que eu faço’.

Esta é uma declaração bastante simples e é, em certo sentido, um pedido genérico porque está
usando e focalizando o denominador comum, tanto para cultivar um relacionamento com o
divino quanto para a energia desejada do divino na forma de cura e iluminação. É a energia do
amor do Criador que servirá à pessoa para dar-lhes poder para serem eficazes em suas vidas.
E isso inclui envolver o reino divino e permitir que eles sejam eficazes no que estão solicitando,
recebendo o que é pretendido e freqüentemente muito necessário.
Portanto, um simples exercício para solicitar a abertura para o amor realiza muitas coisas
potencialmente e serve no próprio exercício para trabalhar os músculos da conexão - desejar
um diálogo, desejar que uma comunicação seja ouvida e desejar uma ação semelhante que foi
solicitada, e também um resultado dentro de si mesmo após o recebimento do dom divino.
Todos esses elementos estão englobados em um pedido curto e muito simples, e isso também
serve como uma espécie de condicionador e uma forma de ajudar a pessoa a se manter forte e
a ficar menos estressada em seu dia, focando em uma vibração mais elevada e também em
resultados mais elevados, e isso também irá flexionar os músculos certos, por assim dizer, ao
usar o aparelho da oração, e o plano também é colocado em ação quanto ao que é desejado e
o que será feito com a energia que vem como uma resposta ao pedido.
Portanto, isso é algo que tem valor em uma base contínua. Não é uma solicitação específica
para um evento específico, ou mudança física específica, ou algo que precisa acontecer em
uma data e hora específicas. É uma necessidade vitalícia para todos os fins de estar no fluxo
do amor, de sentir seus efeitos e estar em harmonia. Se isso for realizado, todo o resto também
poderá ser realizado. ”
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Agora, o Criador compartilha um pouco mais sobre por que os momentos de necessidade não
são os melhores para lançar suas orações. Você percebeu que não há crítica por não orar?
Somos simplesmente informados de que nosso estado de ser pode interromper o processo de
resposta. Se nosso quociente de crença está faltando, ou temos medo, ou dúvidas sobre nosso
valor, o Criador pode não ser capaz de responder como desejamos. Lembre-se de que o
Criador só pode fazer o que permitimos.
Parece que a prática é a melhor maneira de construir uma forte conexão de oração com o
Criador. O processo se tornará natural e tranqüilo e permanecerá assim durante uma crise.
Ao mesmo tempo, somos lembrados de que as orações que podemos ter aprendido por meio
da prática religiosa podem ser falhas e não ser confiáveis. Precisamos entender melhor como
as coisas realmente funcionam.
Com uma curta oração, o Criador fornece um método para cultivar um relacionamento com o
Todo-Poderoso, abrindo um diálogo, sendo ouvido, recebendo e compartilhando o amor divino.
Esse é um resultado muito poderoso para tão poucas palavras

Salvando a Si Mesmo e a Humanidade
Criador da Fonte, existe UMA oração que pode
literalmente salvar a humanidade e o mundo, se
pudermos simplesmente conseguir pessoas
suficientes para repetí-la sinceramente, algo que
pode ser falado por pessoas de qualquer formação
religiosa, pessoas que diferem não apenas em raça
e cultura e educação, mas também em inteligência
e compreensão?
Qualquer compromisso desse tipo será
verdadeiramente um compromisso, então você está
pedindo o impossível em uma interpretação literal
estrita de sua pergunta. O espectro é muito amplo
para incorporar todos sob o mesmo guarda-chuva.
A intenção da pergunta não é incorreta e para a
aplicação prática que você busca é sensato considerar a importância de cada palavra de tal
pedido de oração para fazer o melhor possível.
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Portanto, ofereceríamos o seguinte:

'Criador da Fonte, seja meu parceiro na vida todos os dias, para me
manter focado no amor, recebendo e dando, tanto para mim mesmo
como para todos aqueles ao meu redor.'

Esta é a essência da nossa mensagem. Como o amor é a moeda de toda cura, e como a cura
é a resposta para as ameaças à humanidade, uma oração focada no amor nos permitirá o mais
amplo alcance e latitude possíveis para ajudar todos aqueles que fazem esse pedido de
oração. Pois serví-los da melhor e mais elevada maneira certamente envolveria ajudá-los a
sobreviver a uma eventualidade inesperada, a menos que haja um alinhamento prévio com
essas forças das trevas de alguma forma. Esse é, de fato, o caso de muitos humanos atuais.
Embora na maior parte seja uma associação inconsciente, eles estão, no entanto, sob o feitiço,
por assim dizer, da escuridão, e seu foco e vibração os tornam inalcançáveis, mesmo pelo
amor do Criador.

É aqui que você entra - para espalhar a palavra. Os humanos têm uma responsabilidade
pessoal em cuidar de suas próprias circunstâncias e, em particular, sua própria cura,
especialmente quando se trata de alistar a ajuda do reino divino, então eles estarão realmente
prontos para interagir conosco com o quociente de crença necessário, e não apenas o palavras
certas, pois isso será o maior obstáculo.
Em segundo lugar, está a limitação inerente à negatividade interior em relação a si
mesmos - acreditar que eles têm o merecimento de receber uma intervenção divina só para
eles é um grande salto e uma lacuna prática para muitos em receber ajuda divina. Algum
coaching ajudará nisso, mas, como você pode compreender, muitos precisarão de um trabalho
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de cura profundo para que possam participar de uma maneira significativa. Isso não pode ser
resolvido por meio de um amplo pedido de oração ou divulgação de ensino. Porém, quanto
mais pessoas fizerem a tentativa, mais ganhos serão obtidos na Mudança de Consciência, e
mesmo aqueles que não estão funcionalmente prontos podem iniciar um processo de cura para
seguir na direção certa, e isso pode valer a pena no futuro."

Nesta oração para salvar a si mesmo e à humanidade, o Criador nos diz que a cura
é a resposta para tudo o que ameaça a humanidade e que o amor é a moeda de
toda cura. É por isso que a oração para salvar a humanidade é tão semelhante à
oração anterior para aumentar o quociente de crença. O amor é a resposta para
qualquer problema. Mas como o reino divino sempre segue as intenções de quem
lança a oração, essa especificidade define o plano a ser realizado.
Também somos informados de que os humanos são responsáveis por sua própria
cura, com a ajuda do reino divino. Onde as crenças sobre a indignidade restringem a
habilidade divina de fornecer cura dentro de um amplo alcance, um trabalho de cura
profunda é necessário. Quando a cura pessoal não é possível por meio desse
pedido de oração, o esforço ainda assim ajuda a progredir na Mudança de
Consciência.

Criador da Fonte, a Oração do Senhor seria mais eficaz se você nos desse uma
interpretação precisa e atual de seu significado e dos benefícios pretendidos, para que
as intenções das pessoas pudessem estar mais alinhadas?
“Pode haver algum valor em ter um tutorial sobre a Oração do Senhor, mas isso possui a
limitação da origem religiosa e associação que limitaria sua aceitação por todos. É por isso que
surgimos com um pedido de amor mais básico, visto que é verdadeiramente genérico e é a
moeda comum de todos os esforços humanos e, na verdade, do funcionamento do universo em
todos os níveis.
Tudo o que existe é uma expressão do fluxo do amor de uma forma ou de outra. Portanto, não
é de forma alguma um emburrecimento ou simplificação das coisas. É exatamente o oposto,
porque o amor é verdadeiramente profundo em sua verdadeira profundidade de significado e
no conteúdo de sua essência. Ele contém tudo dentro de si e é por isso que tem tanto poder.
Todas as coisas nascem do amor, então todas as coisas que precisam de cura, de apoio ou de
encorajamento, ou que representam uma nova criação, já estavam contidas no amor antes de
sua expressão e continuam a existir como uma forma de amor na manifestação e em suas
consequências. É por isso que o amor é o poder supremo.
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Portanto, uma oração sobre o amor e a implementação do amor é muito parecida com o uso de
armas nucleares em oposição às convencionais, para fazer uma referência metafórica à
atividade freqüente do ser humano em como o poder é freqüentemente mal utilizado, mas para
o qual a extensão do poder tem grande significado prático para alcançar a vitória. Neste caso,
o que você busca é uma vitória para o amor no sentido de cura, e que não é menos que uma
arma poderosa, por assim dizer, mas podemos assegurar-lhe de que o amor preenche tudo. ”

Proteção
Criador da Fonte, queremos ter o poder de operar em
todos os cilindros da melhor maneira possível para o
projeto GetWisdom.com. Você pode fornecer uma
oração para usarmos diariamente para trazer
a MÁXIMA assistência divina e PROTEÇÃO enquanto
trabalhamos contra as forças
das trevas?

'Criador da Fonte, me acompanhe em minha vida todos os dias para me manter
seguro, para guiar, curar, apoiar e proteger contra todos os que se opõem a
apresentar a verdade do divino.'
Criador da Fonte, você pode recomendar uma oração de proteção adequada para
crianças?
Nós gostamos da oração honrada pelo tempo que você tem em seu documento aos clientes,
para ensinar seus filhos, e já impulsionou você, que eles poderiam substituir ser vigiados pelo
céu durante a noite, ao invés dos anjos, se esse termo não ressoar. Portanto, esta mesma
oração, seria nossa primeira recomendação. E a razão é porque muitos já o ouviram e
responderão favoravelmente à linguagem e ao tom, e se sentirão à vontade e , portanto, têm
maior probabilidade de colocá-lo em prática:
'Agora eu me deito para dormir,
Eu oro ao Senhor para que minha alma guarde,
o céu me observa durante a noite,
e me acorda com a luz da manhã. '
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Portanto, explicar como isso pode ser usado com alguma variação, mais de acordo com sua
prática religiosa particular, é perfeitamente aceitável, desde que esteja claro na oração, que ela
está falando ao reino mais elevado e divino em busca de ajuda. Essa é a chave. Não será
eficaz se for apenas um desejo vago de segurança, sem invocar um agente divino, para ver
que isso é feito. Esta é uma grande falha nas pessoas, o fato de estarem desconectadas de
pensar sobre o reino divino como sendo um parceiro ativo em potencialmente todos os
empreendimentos humanos.
Isso nunca é mais crítico do que na questão da segurança, especialmente da proteção contra
intrusos e as muitas coisas que eles podem fazer para causar o sofrimento humano. Enquanto
ensinamos sobre o valor e o poder da especificidade nos pedidos de oração, há limites para
uma criança dizer algo mais complexo e também ter um entendimento. Mesmo quando
crianças, sua oração só será eficaz na medida em que eles tenham uma intenção verdadeira
por trás das palavras. Assim, ensinar-lhes uma série complexa de coisas a dizer, para as quais
a criança não tem compreensão verdadeira, por mais que diriam algo em uma língua
estrangeira, foneticamente, sem saber a tradução, não teria significado e não teria capacidade
nem mesmo para invocar o divino, pois não há intenção humana e, portanto, nenhum pedido
humano por trás de dizer a oração.
Este é um caso aonde o simples é melhor. E isso é aceitável porque as crianças têm que
começar de algum lugar, e é bem compreendido pelo reino divino que as crianças serão
limitadas no que entendem e no extensão de seu alcance. E a intenção também será limitada.
As crianças, portanto, têm mais latitude porque são indefesas de muitas maneiras. Mas eles
também devem ter um papel ativo em seu aprimoramento por meio da parceria divina, na
medida em que tenham idade suficiente para isso.
Isso, além disso, tem valor didático, para aclimatá-los a tal processo, onde será aceito e será
percebido como uma segunda natureza. É assim que toda a cultura e valores são transmitidos
à nova geração. Isso vem naturalmente, pouco a pouco, por meio de exemplos em sua maior
parte. Mas também, com súplicas diretas para as coisas de grande importância, especialmente
no que diz respeito à necessidade de segurança, é importante alertar as crianças
repetidamente, se necessário, sobre os perigos para o meio ambiente. Isso não é diferente e
está ao alcance de qualquer criança que entende uma linguagem simples. Terá muitos
benefícios se for implementado regularmente.
Na ausência de pedidos de oração, as crianças ficarão inteiramente por conta própria, a menos
que recebam oração com a mesma intenção de proteção e segurança por seus entes queridos.
Isso pode ser um substituto, mas esta é, afinal, uma oportunidade importante de conceder
sabedoria divina aos jovens, e será uma oportunidade perdida se não for abraçada cedo.
Depois de um tempo, será mais fácil para a criança começar a resistir e se afastar. E pode
haver mais oposição em aceitar a orientação dos pais ou de outras pessoas que eles
encontrem quando chegarem ao estágio em que há um desejo natural de testar os limites,
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de desafiar o que lhes foi dito e de romper e buscar sua própria independência. Pode ser tarde
demais, nesse ponto, para começar uma discussão espiritual séria e de fazer recomendações e
esperar que elas sejam adotadas. ”

O Criador nos ensina, ao compartilhar a oração de proteção, sobre as regras
que existem até mesmo para as crianças. Você acredita que as crianças estão
automaticamente sob a proteção divina?
Aprendemos aqui como é importante dirigir nossas orações ao reino mais
elevado e divino, com as palavras que forem usadas para fazê-lo. Até as
crianças devem orar com intenção e entender o que estão pedindo. Portanto, a
linguagem simples é a melhor para promover a compreensão.
O mais surpreendente é a realidade de que as crianças precisam de proteção
ativa por meio de suas próprias orações ou das orações de entes queridos. O
Criador enfatiza a importância de desenvolver uma prática de oração com as
crianças que se tornará um hábito para toda a vida.

Bênção para Refeição e Bebidas
Criador da Fonte, você pode construir
para nós uma oração eficaz para
abençoar os alimentos antes das
refeições e discutir os benefícios para
que isso possa fazer parte da intenção
de quem usa a oração?
“Sim, uma boa oração para os alimentos
seria simplesmente dizer:

‘Criador da Fonte, abençoe meu alimento e tudo dentro dele, a cada dia, para
remover toda negatividade. Deixe apenas o que é melhor e mais elevado para
a minha saúde e bem-estar e para a saúde e o bem-estar de todos os que
participam. '
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Isso seria reforçado pelo fato de estar ciente das várias fontes de negatividade em potencial
que podem ser ingeridas com os alimentos. Isso inclui todas as adulterações não naturais,
feitas pelo homem - tudo relacionado à agricultura, bem como ao processamento e à
preparação dos alimentos. Então você tem a gama de produtos químicos usados para
fertilizantes, usados para controle de insetos, para eliminar plantas conflitantes com herbicidas,
a consciência das próprias plantas ou animais, se lidarmos com a carne, pois estes podem ter
um efeito deletério que é transmitido aos componentes que são colhidos e consumidos. Se os
animais forem maltratados, essa energia persistirá em seu corpo físico e permanecerá na carne
que é eventualmente ingerida pelas pessoas como parte da cadeia alimentar.
O mesmo é verdade para o material vegetal. Se as plantas são maltratadas ou negligenciadas
de alguma forma, sendo submetidas ao medo ou ódio ou à dureza das condições para
impulsionar o crescimento artificialmente, para alterar a planta de alguma forma por meio da
manipulação química ou genética, isso pode afetar a consciência também. Os pensamentos e
sentimentos de quem manuseia as plantas podem ser transferidos.
Se os trabalhadores agrícolas estão infelizes e ressentidos, isso pode causar ataques
psíquicos que persistem na energia do material colhido e depois consumido por outros
humanos.
A adulteração de alimentos com conservantes e corantes é uma grande fonte de negatividade
porque pode haver toxicidade química, assim como esses materiais costumam atrair grande
negatividade energeticamente por causa do que foram projetados para fazer. Se forem
projetados para matar a vida de microorganismos, atrairão a energia da destruição e isso será
uma transferência adicional inevitável para a cadeia alimentar.
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A energia de todos os humanos na produção, manuseando e processando os alimentos pode
transmitir novas energias psíquicas de negatividade ao produto acabado. O processamento de
alimentos pode produzir muitas mudanças ao alterar a composição química por meio de
excesso de calor ou microondas, pois isso produzirá carcinógenos e degradará a qualidade
nutricional em muitos casos. Todas essas influências negativas podem ser anuladas ou
compensadas pela simples bênção dos componentes de uma refeição antes da ingestão.
Se feito como rotina, dadas as muitas, muitas refeições consumidas ao longo da vida, isso
poderá ajudar a proteger as pessoas de um acúmulo de negatividade que pode miná-las
significativamente, e isso pode prevenir o início de doenças, bem como as consequências do
envelhecimento, e ser um fator positivo em conferir longevidade em algum grau.”

Para fortalecer a intenção da bênção da refeição e da bebida, o Criador nos fala
sobre as fontes de negatividade que criam a necessidade de pedir essa bênção.
Adulterações artificiais contribuem, assim como o manuseio e o tratamento dos
componentes vegetais e animais de nossas refeições. Além disso, a energia
humana negativa envolvida na produção, que durante o processamento e
manuseio dos alimentos são transferidos para o próprio alimento. A prática
rotineira de abençoar alimentos e bebidas pode ter efeitos positivos na saúde
e na longevidade.

Criador da Fonte, você pode fornecer alguns comentários sobre as razões pelas quais
precisamos abençoar todas as bebidas? Isso pode ser combinado com a oração
alimentar que você nos deu?
“A ingestão de todas as bebidas pode ser incluída na oração para abençoar as refeições, pois
normalmente faz parte das refeições:

‘Criador da Fonte, abençoe meu alimento e minha bebida todos os dias, e tudo
dentro deles, para remover toda a negatividade. Deixe apenas o que é melhor e
mais elevado para a minha saúde e bem-estar e para a saúde e o bem-estar de
todos os que participam. '

Quaisquer bebidas apreciadas entre as refeições também devem ser aproveitadas como
oportunidades para um pedido de oração. Existem muitos perigos entre as bebidas.
Alguns são inerentemente perigosos, outros estão muito mais carregados de energias
psíquicas de todos os tipos.
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Assim, pode-se imaginar que a água é o mais natural, mas ainda não está livre de
negatividade. Podem haver níveis prejudiciais de substâncias naturais, como minerais e
outros produtos químicos da Terra para que consequências de longo prazo para a saúde
possam surgir. Isso pode ser ajustado como parte de um pedido de bênção feito
rotineiramente. Certamente existem muitas fontes de poluição da água, dependendo de suas
origens, mas estão se tornando difíceis de evitar com o rastro cada vez maior dos humanos no
planeta. Existem muitos produtos residuais na indústria - os muitos produtos químicos
industriais, bem como produtos farmacêuticos excretados de todos os tipos, presentes nas
águas residuais recicladas e reentrando na cadeia alimentar.
Podem estar ainda em níveis baixos, mas isso não impede um efeito energético, porque,
apesar disso, atrairão energias psíquicas, além de terem suas consequências bioquímicas
inatas no corpo. A água pode acumular muitas energias psíquicas diretas de todos os
envolvidos na criação e abastecimento da fonte, ao longo de toda a cadeia de produção até o
consumidor, seja por meio do encanamento para uma casa, ou para um complexo de
apartamentos, ou entregue como água engarrafada. Todo ser humano envolvido no manuseio
da água de alguma forma pode deixar sua marca energeticamente, por ter discórdia ou
infelicidade pessoal e, às vezes, até sentimentos de raiva em relação a seu empregador, o
trabalho enfadonho de sua existência e assim por diante. Todas essas coisas são uma espécie
de mancha que diminuirá a vibração inerente à água consumida.
Os muitos líquidos com conteúdo nutricional têm problemas paralelos, além do conhecido
problema da contaminação microbiana. Eles podem ser contaminados com produtos químicos
que entram na cadeia alimentar e depois excretados, como acontece com o leite de vacas que
pastam em um campo poluído, por exemplo. Podem ser adicionados produtos químicos na
produção para estabilizar, adicionar corantes ou aromatizantes ou conservantes, todos os quais
podem ter efeitos químicos bastante negativos com a administração crônica, bem como uma
sobreposição de energias negativas que atraem, e irão juntos para o consumidor para serem
ingeridos.

Portanto, embora pareça a substância mais natural do mundo, a água tem sua
negatividade. Ele pode coletar minerais e produtos químicos comuns da Terra,
bem como acumular poluentes industriais e produtos farmacêuticos por meio do
tratamento de águas residuais. Assim como o alimento, ele pode atrair energias
psíquicas de todos os que processam a água e de tudo o que é encontrado em
sua entrega ao consumidor.
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As bebidas alcoólicas têm seus próprios problemas devido ao grande infortúnio dos viciados
em seu uso. Portanto, todas essas bebidas terão uma camada extra de energia psíquica de
sofrimento e desespero humanos. E como você sabe, essas energias se acumulam. A bebida
será metabolizada e componentes desnecessários serão excretados ou usados como energia,
mas as energias psíquicas se acumularão no corpo a menos que sejam limpas. Portanto, é
muito melhor removê-los antes da ingestão.

Há uma disputa de longa data entre aqueles que consomem álcool e aqueles que
não o fazem. Um lado vê isso como uma falha moral, o outro como alguma prática
religiosa extrema que não faz sentido na sociedade moderna. Será que a carga
energética negativa que acompanha o consumo de álcool foi intuitivamente
percebida por alguns?

Existem também casos mais raros de contaminação e envenenamento deliberados. Isso é feito
pelo ‘Estado Profundo’ (governantes e grupos poderosos que tomam decisões que são
desconhecidas pela população) em algumas circunstâncias para causar problemas às pessoas
e prejudicar a saúde. O exemplo mais frequente é a fluoretação da água. Também há muitos
casos em que são levantadas questões sobre mercúrio, chumbo ou arsênico, e as autoridades
demoram a agir. Isso não é um acidente, pois serve à escuridão para ter os humanos
prejudicados e arrastados para baixo.
Como se isso não bastasse para se preocupar, há também a questão dos microchips
alienígenas que muitas vezes são adicionados às bebidas líquidas como um vetor para
transmití-las para áreas da população. Estes são pequenos demais para serem detectados e
contaminarão o corpo e servirão como um mecanismo tecnológico para transduzir a
programação inerente a todas as mídias eletrônicas que são subliminares, mas transduzidas
pelos microchips em mensagens que são percebidas pelo subconsciente em um nível muito
profundo. E então as pessoas são manipuladas de maneira correspondente pelas mensagens,
sem sua consciência ou permissão.
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Isso é bastante rotineiro e a prática é bastante difundida. Muitas cadeias de fast food têm
microchips em alimentos e bebidas neste momento. Portanto, ao invés vez de apontar o
dedo, alarmar e negar às pessoas a conveniência e o prazer de seus restaurantes favoritos,
é muito mais fácil fazer uma bênção de oração para removê-los pelo reino divino e
isso é bastante viável.
É mais fácil remover algo externo que está se intrometendo no plano terrestre do que a obra
dos próprios humanos, porque mesmo quando desorientados, os humanos se posicionam e
seu livre arbítrio deve ser permitido na maioria dos casos, mesmo quando causando danos.
Então, dados os muitos perigos, só é prudente levar a sério tudo o que é ingerido no corpo,
sólido ou líquido para qualquer finalidade, como comida, como forma de recreação como com
lanches e guloseimas, e todos os líquidos, que vão do necessário ao agradável, mas menos do
que desejável, como no caso do álcool. Todos se beneficiarão de uma limpeza feita pelo reino
divino para remover a negatividade.”

O criador compartilha detalhes ainda mais surpreendentes - envenenamento
deliberado ou contaminação de bebidas. A fluoretação da água é um exemplo
comum. Além disso, ficamos sabendo que microchips são adicionados a bebidas
líquidas e a muitos itens de fast food para dar suporte à programação que é "inerente
a toda mídia eletrônica". O Criador nos adverte a levar a sério essa negatividade e
aplicar a Bênção para Refeições e Bebidas a tudo que for ingerido pelo corpo.

A Bênção para Refeições e Bebidas se torna ainda mais poderosa
Quando os benefícios de abençoar nossa comida são explorados ainda mais, o Criador
nos diz como as coisas que são introduzidas no corpo podem ser corrigidas. Embora
outras causas possam precisar de cura para serem equilibradas, as consequências
exageradas da nutrição podem ser curadas.

Você nos disse que o reino divino pode corrigir coisas prejudiciais em alimentos e
bebidas, bem como fornecer nutrientes em falta porque muitas vezes há dieta
inadequada devido a maus conselhos, bem como o declínio no valor nutricional dos
alimentos ao longo dos anos. Da mesma forma, o reino divino pode corrigir a
superabundância de alimentos altamente calóricos e desfazer seus efeitos negativos à
saúde, como o ganho de peso em excesso, já que isso geralmente é devido, da mesma
forma, a conselhos nutricionais ruins e uso excessivo de açúcar por fabricantes de
alimentos através da corrupção ?
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Essas preocupações são um uso válido e legítimo do Protocolo de Cura do Trabalhador da
Luz. Isso não quer dizer que todos receberão o mesmo benefício e poderão ter a correção
divina de seus próprios excessos pessoais. Onde há ganho de peso excessivo devido à
desinformação, manipulação e consequências cármicas de experiências negativas anteriores
envolvendo ingestão de alimentos ou disponibilidade insuficiente de água limpa, fazer a cura
pode ser a melhor resposta para ajudar as pessoas que podem não ser capazes de se ajudar
com eficácia. Com tanta ignorância sobre as verdadeiras causas da obesidade, diabetes,
doenças cardíacas e câncer, os humanos precisam de ajuda e apoio adicionais aqui para
permitir que eles se recuperem das distorções de pensamento que entraram na cultura da qual
há muitos culpados. Mas em primeiro lugar está a Aliança Extraterrestre e sua coorte espiritual
buscando corromper as coisas e forçar as pessoas a tomarem decisões erradas que estão
agindo contra seus melhores interesses. Portanto, isso seria um acréscimo valioso e pode ser
feito como uma extensão complementar de sua inclusão do pedido de assistência para remover
a negatividade e adicionar suporte nutricional quando houver uma deficiência. Você pode
simplesmente pedir que as consequências exageradas da nutrição sejam curadas e que uma
pessoa seja restaurada a um equilíbrio saudável no funcionamento do corpo e isso fará o
trabalho muito bem. "

‘Criador da Fonte, abençoe minha comida e bebida todos os dias, e tudo dentro
delas, para remover toda a negatividade, adicione o que está faltando para criar
um equilíbrio nutricional ideal, curar quaisquer consequências exageradas da
nutrição e restaurar um equilíbrio saudável no funcionamento de o corpo, para o
bem-estar de todos os que participam. '
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Entrando na Bênção do Ar, da Refeição e da Bebida
Aqueles familiarizados com o Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz sabem
que ele está sempre evoluindo para expandir seu alcance e escopo. Os praticantes
do Protocolo freqüentemente sugerem adições ao texto para tornar cada sessão
mais poderosa.

Um praticante nos informou que eles estavam usando uma oração para refeição
modificada para adicionar o ar, a chuva e água em seu país à oração. Esses muitos
pedidos de oração, combinados com pedidos específicos do Protocolo de Cura do
Trabalhador da Luz no recente furacão Lorenzo, criam intenção e latitude suficientes
para que o Criador intervenha e reduza o impacto negativo de furacões desta natureza e
também de qualquer outro clima ou negatividade aerotransportada como trilhas
químicas impactando a humanidade e Gaia?
É bem verdade que a Oração para Refeições e Bebidas modificada, quando aplicada ao ar e à
água, terá uma influência mais ampla. Tudo o que fazemos deve ser impulsionado pela
intenção humana de alguma forma, caso contrário, devemos nos colocar de lado em grande
parte, além do mínimo fornecimento de energia ao sistema para manter as coisas funcionando.
O resto depende dos humanos, sua consciência e intenções de fazer as coisas acontecerem
ou mudarem com base no que se deseja que aconteça. A inclusão do ar na lista de coisas
ingeridas pelo ser humano é um toque agradável porque existem muitos poluentes que têm
impacto na longevidade, bem como agravam várias doenças e, em particular, a entrega de
nanochips e perigos químicos, bem como perigos biológicos no caminho de micróbios e
parasitas. Todos podem ser entregues como agentes aerotransportados e, além disso, a
energia dos extraterrestres usada para a modificação do clima pode ser considerada uma
influência negativa no ar e contrariada com base nos pedidos de oração feitos desta forma
específica. Portanto, esta é a virtude da oração do Criador recomendada e a engenhosidade
para estendê-la um pouco para uma aplicabilidade mais ampla. De fato, tem sido uma adição
útil ao conjunto de intenções humanas, ver a ameaça representada pelo furacão que se
aproxima e desejar que uma intervenção divina ocorra.

‘Criador, da Fonte abençoe meu ar, alimento e bebida todos os dias, e tudo dentro
deles, para remover toda a negatividade, adicione o que está faltando para criar
um equilíbrio nutricional ideal, e cure quaisquer consequências exageradas da
nutrição e restaure um equilíbrio saudável no trabalho do corpo, para o bem-estar
de todos os que participam.'
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Embora já seja poderoso solicitar a cura da negatividade em alimentos e
bebidas, a adição do ar a esta bênção tem como alvo contaminantes
aerotransportados especificamente. O Criador compartilha que essa adição
também dá ao reino divino a latitude para tomar medidas adicionais contra as
influências negativas no ar, como a modificação do clima. A engenhosidade
humana em modificar a oração por ação contra outras ameaças é elogiada e
encorajada.

Bênção para Medicamentos
Criador da Fonte, você pode construir para nós uma
oração eficaz para abençoar o medicamento antes de
ingerí-lo e discutir os benefícios para que isso possa
fazer parte da intenção de quem usa a oração?

“Isso pode ser feito conforme você previu, de uma forma análoga àquela feita para
abençoar o alimento. Portanto, pode-se dizer simplesmente:

‘Criador da Fonte, abençoe minha medicação a cada dia para remover toda a
negatividade e deixe apenas o que é mais elevado e melhor.’

e isso servirá bem para o propósito de compreensão e para promover o desejado foco de
intenção, que é sempre útil para o reino divino na necessidade de permanecer estreitamente
dentro das restrições do pedido humano para não violar as regras.
Existem muitos elementos invisíveis que fazem parte do uso de medicamentos por sua própria
natureza. Pela própria razão de ser criado, o próprio medicamento está sujeito à influência da
energia psíquica de todos os envolvidos no processo de fabricação do medicamento, desde a
concepção até a entrega na farmácia. Todos os envolvidos na cadeia de eventos: o médico
escrevendo a receita, o farmacêutico estocando o medicamento e preenchendo a receita, todos
em sua organização ponderando o formulário e decidindo o que incluir ou não incluir, e assim
por diante, toca o medicamento em alguma maneira energeticamente.
Por causa da natureza da doença e do sofrimento que ela acarreta, a medicação atrairá para
ela muitas complicações psíquicas negativas. Todos os medos, sofrimentos e dores do
sofredor se confundirão com a própria medicação física, pois esta é um componente da Lei da
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Atração. E assim, se alguém está sofrendo de dor, ao ingerir um analgésico, ele carregará
consigo as sementes da dor por causa das intenções psíquicas da negatividade dos
sofredores, servindo como um reservatório de energia que envolverá e contaminará o próprio
analgésico.
Os medicamentos psiquiátricos têm um grande componente disso por ter a dor de toda a
angústia e desespero, os medos, a auto-recriminação, todos os componentes de quem sofre
mentalmente e emocionalmente como consequência de ter desequilíbrio em sua vida de uma
forma que afeta sua capacidade de lidar, e adiciona ao estresse em sua vida. Todas essas
fontes de influência como uma energia estressante afetarão tudo associado ao dilema da
pessoa e este inclui a medicação que vem em sua direção. Virá com uma espécie de energia
coletiva que é depositada pela consciência coletiva da humanidade com relação ao sofrimento
devido à condição do paciente.

Da mesma forma que o Criador nos ensinou sobre comida e água, a medicação
também absorve energia psíquica de todas as partes do processo de fabricação
e manuseio, desde o desenvolvimento da droga até todos os envolvidos em
colocá-la em nossas mãos. Como o álcool, a medicação carrega a energia
psíquica negativa de todos os outros sofredores que a usam. Os medicamentos
psiquiátricos são especialmente carregados com todas as emoções negativas e
tensões que acompanham as doenças mentais percebidas.

Assim, de certo modo, cada sofredor de uma doença compartilhará seu sofrimento com todos
os outros em uma situação semelhante e, depois, com a comunidade como um todo. Será
pouco notado pela maioria dos humanos, mas qualquer pessoa que se identificar com um
sofredor estará alcançando intuitivamente o inconsciente coletivo e trará de volta um pouco
desse sofrimento e isso causará uma pontada dentro deles. Isso desperta a paixão e abre uma
oportunidade para a cura por meio da chegada da energia do amor, na forma de compaixão.
Assim, a pessoa se cura imediatamente e esse amor vai para aqueles que sofrem também.
Da mesma forma, pensamentos sombrios, medos, dor, sofrimento, desespero, e todos os
elementos do sofredor serão projetados nos medicamentos destinados a tratar essas
condições e isso será um envoltório de negatividade.
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À medida que a pessoa toma os comprimidos, está
ingerindo alguns dos efeitos da doença e também
alguns dos sintomas da doença. Isso eventualmente
terá consequências. Esta é uma das principais
razões para a dificuldade em desmamar da
medicação. Os fenômenos de rebote são, em
grande medida, o desmascaramento dessa
negatividade. Assim, uma vez que o efeito da droga
passa, o que geralmente é bastante rápido, isso
deixa a pessoa vulnerável a toda a negatividade da doença que eles também vêm acumulando
a cada dose de medicamento, e pode haver um reservatório bastante grande de tal
negatividade sem nada para amenizar esse baque.
Sem a medicação para lidar com os sintomas, pode haver uma recaída e uma grande crise
para a pessoa, e isso a mandará de volta ao médico para uma nova prescrição, ou talvez ela
possa ser persuadida a até mesmo aumentar a medicação se a dose anterior já não contém os
sintomas de forma adequada porque a recuperação os atingiu com tanta força. E então eles
estarão de volta à esteira em pior forma do que antes, porque o mesmo processo
será retomado, só que agora eles estarão tomando uma negatividade maior junto com uma
dose maior do medicamento com todos os efeitos colaterais químicos acompanhando, e agora
possuindo maior risco devido ao nível mais alto da dose a que o paciente está sujeito.

Neste segmento, o Criador nos ensina como estamos conectados uns aos
outros, mesmo por meio de doenças. Aprendemos que cada pessoa com uma
doença está a compartilhando com outras pessoas que têm o mesmo problema
e com a consciência coletiva da humanidade. No entanto, há um lado bom.
Quando sentimos compaixão por uma doença, compartilhamos amor com quem
sofre dessa doença.
Os efeitos sombrios da medicação são os motivos pelos quais a bênção é
necessária. As muitas formas de sofrimentos e angústias que acompanham a
doença são projetadas na medicação destinada a tratá-las. Quando alguém
toma sua medicação, também ingere algumas dessas energias. Essas energias
se acumulam e podem existir dentro de uma pessoa além do uso da medicação
em si. Um efeito de retomada pode exigir um aumento da dosagem e acelerar
ainda mais o ciclo.

A resposta aqui, da mesma forma que acontece com a bênção de alimentos, assim como de
bebidas, é pedir que toda negatividade seja removida de tudo o que é ingerido. Isso irá
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percorrer um longo caminho para minimizar as armadilhas aqui em não haver um agravamento
das intenções humanas, para apenas ajudar fornecendo medicamentos para doenças. Esta é
uma estratégia excelente e pode ser feita pela própria pessoa diretamente, ou pode ser feita
por um ente querido em seu nome no caso de descrentes, no caso de crianças, ou outras
pessoas que são deficientes e não podem seguir este tipo de de instruções. Uma pessoa em
dúvida pode muito bem precisar de um porta-voz que esteja alinhado com a luz com um
quociente de crença suficiente para obter cooperação e apoio do reino divino, o que não
acontecerá com um descrente ou com alguém que possua apenas uma crença escassa.
Isso pode parecer duro, mas é assim que as coisas
são. Existem regras estritas em jogo. É por isso
que é bom cultivar a fé e trabalhar o quociente de
crença para que se possa permanecer forte e
confiar em si mesmo de forma eficaz e não
precisar de cuidadores para fazer isso por eles.
Mas a próxima melhor coisa, é ter entes queridos
que estão preocupados e farão o esforço em
nome de uma pessoa, se necessário.”
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Felizmente, a bênção de alimentos, bebidas e medicamentos não depende
estritamente de um pedido individual de apoio divino. Os entes queridos podem
fazer este pedido em nome dos descrentes e das crianças. É melhor se for feito
por você mesmo, porque cultivar a fé e o quociente de crença é importante, mas o
reino divino fornecerá suporte se solicitado por outros.

Cura

Esta é uma das necessidades mais difíceis e exigentes da oração, porque existem
muitas fontes de influência negativa sobre as pessoas e os animais, afetando-os
física, mental, emocional e espiritualmente, de maneiras diretas e indiretas. É para
isso que serve o nosso Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz. É um processo
profundo e abrangente para fazer o que são essencialmente pedidos de oração
informados de alto nível para virtualmente qualquer fonte de dano. Você pode
solicitar sessões para você ou para seus entes queridos em nosso site, e também
pode aprender como fazer o que fazemos como um treinamento on-line. Mas, para
manter essa divulgação sobre os pedidos de oração, pedimos ao Criador uma
oração simples que qualquer pessoa pode usar.

Criador da Fonte, você pode recomendar uma oração para obter a ajuda do reino divino
para superar doenças, bem como para promover e manter a saúde?
“Isso novamente é louvável, porque se as pessoas não cuidarem de si mesmas e se não
atenderem às necessidades de saúde e bem-estar, cairão no esquecimento e pouco será
realizado.
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Portanto você pode usar a oração:

‘Criador da Fonte, ajude-me, a cada dia, a manter meu corpo seguro e forte em
todas as formas, fazendo escolhas saudáveis, e que busque aquelas coisas que
recompensam e apóiam uma vida longa e feliz. Corrija todas as discórdias
internas e sinais de doença internos, de acordo com o meu bem mais elevado. '"

Bem-Estar
Criador da Fonte, há uma boa oração geral multifuncional que
você possa recomendar que se refira a promover ajuda através
do reino divino para ter saúde, riqueza, felicidade e amor?
"Esta, na verdade, já é uma prece divina. Temos impulsionado isso
muitas, muitas vezes a muitas, muitas pessoas ao longo dos tempos.
Então, você poderia
torná-la um pouco mais completa dizendo o seguinte:

‘Criador da Fonte, guia e apóia-me em minha jornada de vida todos os dias,
levando-me à saúde, riqueza, felicidade e amor através de tudo o que faço.
E ajude todos os meus entes queridos a alcançar o mesmo, fazendo escolhas
saudáveis e buscando as coisas que são gratificantes e apoiam uma vida longa e
feliz. '”

Abundância
Criador da Fonte, você pode recomendar uma oração de
abundância para conseguir a ajuda do reino divino para
manifestar segurança financeira?
“É razoável orar por isso. Você, como todos os outros humanos
programados pela religião, se sente um tanto desconfortável em
querer abundância, desejar riqueza, desejar luxos e assim por
diante.
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Não há nada inerentemente errado com isso. Todo o propósito do universo e tudo dentro dele é
uma expansão de possibilidades, e isso certamente representaria uma expansão para ter
complementos pessoais.
Todos os ganhos e benefícios de aplicar seus talentos a uma carreira, a realizações notáveis, e
adicionar algo de grande valor para alguém e receber riquezas em troca, não é uma falha moral ou
falha de qualquer forma. É simplesmente energia sendo trocada em proporção ao seu valor
percebido ao se mover para a frente e para trás.
Quando uma pessoa tem um talento e habilidade tremendos, por exemplo, um astro do esporte, e
arrecada milhões para seu time, é apropriado que compartilhe a recompensa e seja recompensado
na mesma moeda. Isso é verdade para todos os que têm grandeza de alguma forma vista por seus
colegas, e isso é verdade em um sentido mais amplo também da perspectiva divina, embora isso
não seja universalmente compartilhado porque não é percebido por tantos.
Em qualquer caso, não vemos nenhum valor em alguém que sofre de privação física ou emocional
por viver na miséria ou em circunstâncias incertas e potencialmente perigosas, onde não há nem
mesmo garantias básicas, por exemplo, um teto sólido sobre a cabeça, portas que podem ser
trancadas para proteger contra intrusos e proteção contra os elementos ou pragas de vários tipos
que podem espalhar doenças, e assim por diante.

Não é maravilhoso saber que o Criador não vê "receber riquezas" como uma falha
moral? Há quanto tempo a humanidade vive com dúvidas sobre se existe uma
penalidade espiritual por receber recompensas terrenas? Neste segmento, o
Criador nos diz que não há benefício em ser empobrecido, privado de confortos ou
mesmo luxos.

Não há virtude na pobreza ou na falta de bens. Isso é uma desinformação completa e uma
deturpação do desejo divino para todos os humanos. Ele serve às trevas ao fazer as pessoas
acreditarem que aqueles que servem ao divino devem estar sofrendo de alguma forma e devem se
despojar de todos os bens materiais e assim por diante. Que maneira inteligente de enfraquecer
todas essas pessoas! Isso imediatamente diminui seu alcance porque eles ainda precisam
sobreviver de alguma forma e isso os transforma em suplicantes que devem implorar ou fazer algo
servil para sobreviver. Também diminui a estima que a pessoa comum terá por eles, porque são
vistos quase universalmente como seres um tanto infelizes, assim reduzidos por terem poder no
sentido convencional, mas também vistos como dependentes e fracos. Isso é quase inevitável
porque o dinheiro é uma forma de troca de energia e vem através da expressão do poder de uma
forma ou de outra.
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Portanto, o líder espiritual que não tem um tostão pode ser visto como cumprindo a injunção de
Deus de ser puro por não ser contaminado pela associação com o dinheiro, mas além dessa visão
ingênua e simplista, o mundo mais amplo verá todos esses indivíduos como equivocados e
desafortunados, e isso não é nenhuma maneira de manter uma plataforma que inspire respeito e
que receba a atenção e o apoio das pessoas.

O Criador ensina aqui que o mito de promover a pobreza como algo virtuoso é
uma desinformação. Essa crença foi propagada para enfraquecer todos os que
desejam servir ao divino.
A necessidade de sobreviver desvia parte da energia do trabalho divino e diminui a
consideração que a maioria das pessoas tem por eles. O Criador é a favor da
abundância para todos.

Portanto, somos a favor da abundância generalizada para todos - quanto mais, melhor. E assim,
orar por isso não é imprudente e não é imoral em nenhum aspecto, e nem é egoísta ou
egocêntrico. Isso está perfeitamente bem para nós. Queremos que todos sejam felizes. Isso não
vai acontecer em um mundo de indigentes.
Há muitas coisas no contexto de uma sociedade moderna para as quais se exige dinheiro, e a falta
de dinheiro leva a muitos, muitos problemas e muito sofrimento que podem ser evitados com a
disponibilidade de fundos para pagar serviços e bens.
Portanto, ofereceríamos uma oração por abundância da seguinte forma:

'Criador da Fonte, ajude-nos a cada dia a encontrar a melhor expressão de nossa
alma, para sermos recompensados em nossas vidas com um fluxo de
abundância, para nos manter seguros, protegidos, apoiados e ter todos os
benefícios da segurança financeira, para nos ajudar a continuar expressando a
versão mais elevada de nós mesmos, sem medo e sem preocupação. '”
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Epidemia do Coronavírus
Criador da Fonte, a cada dia, torne inofensivos ou remova todos os vírus
perigosos de mim, de meus entes queridos, e então de todos os seres
infectados e da Terra como um todo, aplique esta oração repetidamente
conforme necessário para manter todos seguros e restaurar bem-estar
aos aflitos.

Esta oração é vantajosa, sem diluir a necessidade urgente de abordar o coronavírus
COVID-19, para que nossa nova oração use a palavra "vírus" em vez de "coronavírus",
visto que existem tantos flagelos virais, muitos dos quais não são apreciados pelas
pessoas? O novo pedido para fazer a oração repetidas vezes funcionará conforme o
planejado?
"Isso também seria uma boa idéia e ampliaria a margem dos benefícios. Tenha em mente que
esta é apenas uma oração, não é o Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz onde você ainda
está coberto por pedidos redundantes, incluindo um pedido direto para ter organismos
prejudiciais tratados para os clientes. Como você continua a aprender, há uma
responsabilidade muito maior decorrente dos muitos vírus introduzidos na biosfera humana que
continuam a causar danos e ainda não são apreciados pela medicina. Isso daria início a um
processo da educação, pelo menos colocando em prática a ferramenta para lidar com o dilema,
antes mesmo que todo o alcance seja apreciado. Essa, na verdade, é uma sequência ideal. É
melhor ser proativo e ter o processo em andamento à medida que o mundo desperta para uma
melhor compreensão sobre o alcance do que foi feito a eles pelos intrusos. Isso evitará o efeito
de diluição de pedir ao divino para ajudar a todos, assumindo que você será protegido e curado
totalmente, mas sendo um indivíduo, seu capital espiritual pode não ser suficiente para fazer o
trabalho quando está tão dispersado. Essa modificação coloca o eu em primeiro lugar, depois
pede que a oração seja realizada repetidamente para que o resto seja ajudado. Esta é a
estratégia de oração ideal para empreendimentos em grande escala. "
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Embora destinada ao uso com o coronavírus, esta oração se dirige a TODOS os
vírus prejudiciais para que nenhum seja esquecido inadvertidamente. Por que
remover um apenas para ser atacado por outro? O Criador também explica a
importância de nos tornarmos uma prioridade nesta nova oração. Isso não é
equivalente ao familiar "coloque sua própria máscara de oxigênio primeiro?"
As orações que você lançar irão aumentar uma fonte crescente de energia usada
para ajudar os outros, mas não se o seu pedido for diluído ao tentar cobrir toda a
humanidade, porque nenhum indivíduo tem poder suficiente para fazer isso
acontecer. Uma vantagem da oração do vírus é que ele pode ser alterado para uso
contra outros flagelos, como bactérias, parasitas, fungos, mofo, etc.
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Perguntas Adicionais sobre Oração
À medida que fazemos mais perguntas ao Criador, somos ensinados se prestar
ou não homenagem ao Todo-Poderoso é importante. O Criador nos ensina a
diferença entre o valor do ritual e o valor da adoração. Também aprendemos mais
sobre as forças externas que nos corrompem.

Criador da Fonte, há muita ênfase nas Escrituras Sagradas aconselhando as pessoas a
adorarem a Deus, e rituais foram desenvolvidos e incorporados em muitas religiões
focados quase totalmente na adoração do divino.
Quão importante é para você se os humanos se curvam ou não diante de você e se
ajoelham diante de seus altares e inclinam a cabeça diante da oração como um gesto de
respeito? De que forma esses rituais servem a você ou a eles?
“Os rituais não são importantes para nós no sentido de estabelecer sua condição de
subserviente, como a necessidade de prestar alguma homenagem para ser reconhecido ou
aceito pelo divino. Esta é uma distorção e uma má interpretação dos ensinamentos divinos.
Todos os humanos são divinos. Todos são dignos. Todos são amados e aceitos pelo Criador,
sem exceção. Isso não depende do que você faz, ou diz, ou pensa, ou sente, ou mesmo
acredita dentro do seu coração. Você é parte de nós e nós o aceitamos e amamos como você
é.
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Nós sabemos também que qualquer distorção e desvio de sua origem e foco espiritual é uma
consequência da situação de vida atual e suas demandas e limitações na consciência e na
capacidade inerente das pessoas de sobreviver ao ataque quando há obstáculos pesados para
manter o equilíbrio. . Portanto, entendemos que muitos são fortemente abusados e ameaçados
de maneiras que os prejudicam, bem como a infiltração em seus próprios pensamentos por
manipulação do controle da mente e subjugação por forças externas de todos os tipos,
incluindo apegos de espíritos das trevas que corromperão um indivíduo de dentro para fora sua
percepção consciente e assim por diante.
Não julgamos as pessoas pelas consequências de sua negatividade aplicada externamente.
Nós não julgamos - ponto final. Nós apenas permitimos, observamos e aceitamos TUDO como
estando em processo, em um caminho de progressão da alma, seja rápido ou lento, seja
movendo-se firmemente para cima ou indo para cima e para baixo, para frente e para trás, às
vezes ambos. Essa é a natureza da jornada da alma - ser incerta e às vezes complexa.
Não há limite de tempo para a Iluminação. Cada um terá seu próprio caminho, por suas
próprias razões, como uma expressão de sua constituição individual e única de alma, bem
como as circunstâncias únicas em que se encontram em cada nova experiência que
empreendem. Todos estão fazendo algo um pouco diferente. Todos vêm de origens diferentes
em termos de constituição da alma. Portanto, nem todos agirão da mesma forma ou serão
iguais. Isto é esperado. E quando os humanos se comparam a outros, estão sempre
comparando maçãs com laranjas, mas não percebem isso. Esta não é uma abordagem divina.

Portanto, o uso de um ritual para reconhecer a Divindade do Criador pode ser muito útil. É
preciso ter consciência da grandiosidade e do grande poder que representamos. Pois nós
somos a fonte final e a resposta final para muitos dilemas. Isso é o que estamos ensinando a
você agora e o esforço para ajudar a humanidade com os intrusos: que você precisa de amigos
poderosos e nós somos O amigo mais poderoso que você pode ter. Você não tem essa
amizade em virtude de sua obediência e observância do ritual na forma de adoração para
prostrar-se, para se diminuir, para mostrar sua condição humilde em comparação, ou para
obter nossa aprovação humilhando-se.
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Existem três pontos muito importantes feitos no último parágrafo:
O ritual é um meio útil de reconhecer o poder que é o Criador.
O Criador é O amigo mais poderoso que você pode ter.
A amizade do Criador NÃO depende de quão completamente você se
deprecia ou se humilha, ou reverencia e obedece ao Criador por meio da
adoração.
Certamente, não apreciamos expressões de ego levadas ao excesso, porque sabemos que
isso é uma falha e nos sentimos mal por aqueles que caem nessa armadilha. Sabemos que
isso não os servirá e, no final das contas, eles pagarão algum preço por isso, pois se tornarão
menos eficazes no que fazem. Isso não é feito pelas nossas mãos. É uma consequência do
carma e do que os outros farão com eles quando os virem se excedendo.
O próprio universo atuará como uma espécie de amortecedor e dará feedback a tais excessos
e irá se contrapor com obstáculos para forçar um reequilíbrio e uma contenção. O ego
precisará controlar seus chifres, por assim dizer, para mais uma vez estar em companhia
educada e ser aceito. Isso é um aprendizado humano sobre questões humanas e não uma
série de julgamentos e punições para corrigir os erros das pessoas. O universo foi projetado
para ser autocorretivo.
Então, dentro desse esquema, não há necessariamente um requisito para a
adoração do divino. A adoração tem historicamente um valor no
desenvolvimento social humano e no desenvolvimento cultural ao fornecer
uma estrutura, para colocar alguma ênfase na natureza especial do Divino e
do reino divino e para representar, de forma simbólica, a verdade da
natureza das coisas – das quais os humanos estão desconectados e
precisam tomar medidas para se conectar com o reino divino para alcançar
as coisas extras necessárias.
O ritual serve para deixar este ponto bem claro, que é uma conexão
especial e um vínculo especial que é necessário entre desiguais. Esta é
simplesmente a realidade prática das coisas no dilema do ser humano
divino em um mundo corrupto com um corpo defeituoso e uma desconexão
muito significativa de seu eu superior e além, ao nível da alma e do Criador,
bem como uma desconexão da mais profunda parte de sua própria mente.
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Nesses aspectos, os humanos são seres inferiores. Isso é tudo o que estamos dizendo, não
que eles sejam indignos. Não é diferente de olhar para um animal ferido e ver ao mesmo tempo
o contraste com o seu verdadeiro potencial e constatar o dilema colocado pela falta de
capacidade devido a um ferimento. Isso não é julgar o animal como indigno, mas apenas
apontar o estado atual das coisas - que ocorreu uma deficiência e que há necessidade de cura
para restaurar o animal à sua expressão mais elevada. Isso é verdade atualmente para todos
os humanos. Portanto, não o vemos como indigno, vemos você como tendo sido alterado e
prejudicado de várias maneiras, por meio de muita manipulação externa, e vemos isso como
uma necessidade e uma oportunidade para um imenso trabalho de cura para mais uma vez
restaurar todos os humanos a um nível superior de desempenho. Isso mudará tudo sobre a
experiência humana.

O ritual serve para enfatizar o poder superior do Divino e a dependência que o ser
humano tem do reino divino para fazer as coisas acontecerem. Ele demonstra
que os humanos não estão operando em sua capacidade total e que a cura é
necessária para restaurar a função pretendida. Até que a cura necessária ocorra,
o ritual que apóia a capacitação humana é útil para aumentar a conexão entre o
ser humano e o Todo-Poderoso.

Para chegar lá, será necessário esforço humano, não aquiescência, subserviência, não
humilhar a si mesmo, ou focar em rituais que deixam o humano essencialmente aparecendo e,
em seguida, fechando seu livre arbítrio a serviço de uma ação ritual de algum tipo, talvez uma
prece dita em forma de mantra de memória. Fazer isso repetidamente, e continuamente, se o
foco for apenas agradar a Deus, não causará nenhum dano, mas representa uma preocupação
de tempo e recursos que eles poderiam estar dedicando ao crescimento e à iluminação, o que
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seria também servir a Deus de uma maneira mais edificante para eles e mais satisfatória para o
Criador.
Nós gostamos das pessoas que expressam os desejos da alma de novas maneiras, que
ultrapassam os limites do que veio antes e resultam em uma expansão de possibilidades. Não
temos alegria em ver pessoas realizando rituais repetindo as mesmas palavras e gestos
indefinidamente. Não há crescimento nisso. Não há realização de qualquer significado nisso. É
uma espécie de exercício de “fazer funcionar” que mantém viva a idéia do divino e é um gesto
de respeito, com certeza, mas é uma drenagem do capital humano que tem pouco propósito.
Preferiríamos ver as pessoas abrindo novos caminhos, espalhando amor de novas maneiras
para novos lugares e ajudando umas às outras com sua energia de uma forma amorosa, ao
invés de praticar rituais para expressar gestos de amor repetidamente ao Criador, que muitas
vezes se tornam tão automáticos eles perdem sua paixão e quase perdem seu significado ao
se tornarem tão rotineiros que podem ser feitos quase durante o sono.
Portanto, percebemos e damos espaço para o ritual, pois pode ser bastante satisfatório e vai
ajudar as pessoas a marcarem uma ocasião como solene e importante. Isso pode preparar as
pessoas para o que vem a seguir, em algo novo e variado, que pode ser único e um assunto
focado que precisa de atenção. Mas um culto de adoração repleto de ritual sem fim, que é
repetido pela milésima vez, não elevará muito as pessoas.
Depois de tanta repetição, é inspirador para os jovens que estão vendo o esplendor do ritual
com novos olhos e talvez maravilhados com todas as armadilhas. Mas isso vai começar a se
desgastar com o tempo, com repetições infinitas. Portanto, a mensagem principal aqui é: não
precisamos ser adorados diretamente, exceto para sermos reconhecidos, e isso é mais
proveitosamente feito por meio de pedidos de oração para ajudar a si mesmo ou a outros
com suas vidas, e não por meio de gestos de subserviência. ”
Em resumo, orações ritualísticas e cultos de adoração, feitos de maneira rotineira,
não são tão poderosos e benéficos quanto dedicar tempo ao crescimento e à
iluminação. Isso serve ao Criador e é mais elevado para o indivíduo e mais
agradável para o Criador.

Criador da Fonte, você pode compartilhar conosco uma oração de adoração
recomendada que você consideraria útil para os humanos usarem e com que
frequência você aconselharia as pessoas a usarem esta oração?
“Para esse fim, preferimos deixar isso fora da lista e deixar que as pessoas observem e
ponderem por que isso está ausente. Sabemos que muitos considerariam isso uma falha
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fatal na lógica das informações que estamos transmitindo a você e veriam isso como um erro
revelador - que a ênfase na adoração está faltando e, portanto, a informação não é autêntica e
não tem um tom divino, porque todos sabem que “Deus exige ser adorado” e esta é a atividade
mais importante da qual os humanos podem participar.
Como explicamos a você, isso não poderia estar mais longe da verdade pelas razões que
apresentamos. Queremos que as pessoas saiam de casa, trabalhem e ajudem umas às outras
a aprender e crescer. Eles podem se concentrar em nós sempre que houver necessidade de se
comunicar. Agradecemos as expressões de amor. Mas, isso é melhor feito por meio de um
alcance genuíno focado nas razões para sentir amor no relacionamento que você tem com o
Criador, ao invés de seguir as palavras de outra pessoa que são focadas em criar uma
subserviência declarada para exaltar o Criador e diminuir o ser humano como um suplicante.”

Neste segmento, o Criador se recusa a fornecer uma oração de adoração.
Adoração não é exigida pelo Criador. A preferência do reino divino é que os humanos
devotem tempo para ajudar uns aos outros a aprender e crescer, e invoquem o reino
divino quando necessário, quando o amor inspira um alcance genuíno para cultivar
uma parceria de trabalho.

Criador da Fonte, a idéia de círculos de oração e/ou
meditações em massa é boa para propósitos específicos,
como missões de resgate para grandes grupos ou uma
nação conturbada?
“Esta é uma idéia muito bonita e se encaixa no processo que
você já usa em seu Protocolo de Cura do Trabalhador da Luz
para a colaboração em grupo, ter um círculo de cura de
indivíduos com a mesma opinião contribuindo para a melhoria
de um grupo de clientes-alvo, que, como você sabe pode ser
feito em qualquer escala. Os grupos de meditação informal se reúnem, muitas vezes com
apenas uma vaga idéia de quais podem ser os benefícios, e muitas vezes os desejos e
intenções são bastante elevados, mas também bastante amplos e carecem de foco e
definição de particularidades. E isso limita seu alcance porque a energia se dissipará de
acordo.
É como espalhar sementes para plantar. Se você espalhá-los entre o armazém de ração e a
fazenda, muitos cairão em solo não cultivado e não produzirão plantas úteis, ao passo que
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aquelas plantadas em uma fileira pré-arada serão nutridas e regadas pelo amor e consciência
humanos e pela vigilância divina, e estarão no ponto de partida ideal para florescer, crescer,
encontrar raízes e criar plantas que se destacam ao sol e produzem uma colheita abundante.
Isso é bastante análogo ao alcance da oração focada para ajudar uma pessoa que é
identificada e uma questão particular que é identificada, em oposição a uma meditação geral
para beneficiar a humanidade ou beneficiar o planeta, como geralmente é feito. Portanto, a
idéia de ter uma meditação de cura para um grupo-alvo, mesmo do tamanho da população da
Coreia do Norte, é uma boa extensão de refinamento e foco para usar o capital humano, a
consciência coletiva do agrupamento, para obter a maior vantagem. Capacitar o reino divino a
intervir por meio de um pedido direto a nós, nos permite fazer o mesmo, e a concentrar nossas
energias de uma forma significativa, de uma forma muito proposital, para provavelmente trazer
melhores resultados do que uma vaga difusão geral das energias em todo o planeta.”

Um pedido de oração para a melhoria de qualquer alvo pode ser feito em
qualquer escala e quando um grupo direciona seu alcance de oração para uma
pessoa ou grupo específico, isso permite que o reino divino concentre energias
de cura, com resultados potencialmente melhores.

Criador da Fonte, ao orar pela cura de um amigo, é
melhor também declarar "se meu amigo também deseja
isso e se esta cura é permitida dentro do plano divino
para meu amigo?" O Criador não levará
automaticamente em consideração essas observações,
e o que dizer do papel de seu Eu Superior na
determinação de seu destino?
“Você definiu muito bem, por sua pergunta, as muitas voltas
e reviravoltas e complexidades representadas pela oração, porque esta, afinal, há uma
interação de alto nível envolvida em orar ao Criador em nome de si mesmo ou de outra pessoa.
Sempre há muitos fatores envolvidos. As energias em todos os níveis devem ser consideradas
e isso inclui o carma também, a obrigação energética de tudo o que veio antes. Então, nenhum
homem é uma ilha, como diz o ditado, e isso é muito verdadeiro em termos de energia, pois
toda energia tem uma interconexão dentro da vasta matriz do universo, de modo que a
consciência tem ligações, e uma interdependência, e um alto nível de consciência de si mesma
em todos os seus ramos. Portanto, quando alguém se estende em oração, muitos fatores são
levados em consideração automaticamente e, assim, o carma da situação entra em ação.
Uma pessoa pode estar doente por muitos e muitos motivos. Quase sempre há uma razão
cármica e isso pode precisar ser cumprido para reequilibrar ou retribuir as coisas, em certo
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sentido, e então o sofrimento pode precisar ser mantido e deixado no lugar para que isso seja
realizado. Em muitos casos, a cura é permitida. Uma vez que a lição cármica foi absorvida e o
aprendizado está estabelecido, sofrimento adicional não terá valor para a progressão da alma e
então a cura pode ser realizada, mas ainda deve ser solicitada do lado humano. Portanto, pedir
a cura de alguém é sempre um grande propósito em algum nível, mesmo quando é um ato
principalmente egoísta, quando a pessoa está mais focada em sua necessidade de ter a
pessoa doente viva e temendo sua perda e, portanto, temendo a perda do apoio ou da única
fonte de amor, talvez.
Mesmo servindo a si mesmo, uma prece é atendida de uma forma ou de outra, pois todos têm
valor, e afinal, cuidar de e para si é um dever divino. Portanto, isso não é inferior em
classificação em comparação a dar amor a outra pessoa, como muitos ensinariam. A idéia de
auto-sacrifício é, em muitos aspectos, uma distorção da verdade divina, pois serve às trevas
para prejudicar uma pessoa às custas de outra, e portanto, isso nunca é divino. Precisa haver
um levantamento de todos. Então, é perfeitamente apropriado orar por alguém quando há um
interesse próprio envolvido. Mesmo que a pessoa esteja apenas focada e ciente de seus
próprios interesses e não tenha uma compaixão verdadeira e profunda pelo sofredor, sua prece
tem validade e receberá ação porque se trata de um ser humano em necessidade.
E, de fato, essa oração, embora egoísta em termos da consciência limitada da pessoa que faz
o pedido de oração, pode ser usada pelo reino divino para trazer a cura verdadeira e até
completa para a pessoa doente, e isso muitas vezes acontece porque o reino divino está
sempre ciente do sofredor, mas muitas vezes incapaz de prestar ajuda porque nenhum
humano está nos convidando a entrar. Portanto, mesmo um pedido de oração fraco nos dá o
que precisamos para entrar em ação, e podemos ampliar ainda mais essa noção para trazer
mais amor à pessoa que ora, e talvez até desperte o início da verdadeira compaixão por quem
está realmente sofrendo. Esta é uma bênção divina em todos os sentidos, e deve-se àquele
que está envolvido em agir por interesse próprio. Portanto, é sempre bom alcançar o Criador,
não importa qual seja o impulso, se for para o bem de alguém. ”

Em resposta a esta pergunta, o Criador nos lembra dos muitos fatores
envolvidos em responder a um pedido de oração, incluindo muitos níveis de
interconexão energética e o próprio carma.

Além disso, o Criador oferece alguns insights que podem ser muito novos para
alguns leitores:
- o carma quase sempre está envolvido na doença. Mesmo assim, a cura pode
ser permitida se a lição cármica foi aprendida e se a cura foi solicitada do lado
humano. É interessante notar que "mais sofrimento não tem valor para o
progresso da alma", depois que a lição cármica foi aprendida.
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Você acha que o sofrimento é uma moeda que nunca atendeu à demanda
insaciável do Criador? Parece que o Criador fica feliz em acabar com o
sofrimento se for chamado a fazê-lo.
Em seguida, o Criador nos ensina que é perfeitamente apropriado orar por si
mesmo e que cuidar de si mesmo é um dever divino. Não é um ato menor do
que orar por outra pessoa. Também aprendemos que "auto-sacrifício é, de
muitas maneiras, uma distorção da verdade divina" porque implica que as
necessidades de si são secundárias em relação às necessidades dos outros.
Foi-nos mostrado que sempre tivemos permissão divina para agir em nosso
próprio nome, mesmo quando oramos por outra pessoa por interesse próprio.
Com a óbvia disposição para a intervenção divina, é chocante saber que o
reino divino muitas vezes não é capaz de ajudar um sofredor se um humano
não pediu sua participação. "Portanto, é sempre bom estender a mão ao
Criador, não importa qual seja o impulso, se for para o bem de alguém."
Lembre-se disso quando se deparar com alguém que desperate emoções em
você. Você pode ser o único que pode trazer o amor do Criador para uma
situação com o que aprendeu sobre a oração.

Criador da Fonte, muitas vezes somos nosso pior inimigo. E se o amigo que desejamos
ajudar estiver criando seu dilema por meio de um impulso suicida ou cedendo a uma
consequência de "semear e colher" por ignorar as possibilidades de melhorar? Não há
esperança de que nosso pedido de oração possa passar por cima da parte problemática
de sua mente e mudar as coisas?
“Na verdade, o oposto é o caso. Muitas vezes, o amigo de
alguém em necessidade vê as coisas com muito mais
clareza e imparcialidade e tem uma perspectiva melhor do
trabalho dessa pessoa e de seu lugar nas coisas, incluindo
seu próprio envolvimento com seu dilema, ou falta de culpa
quando há algum impulse pessoal autodestrutivo que está
além de seu controle e que pode ter uma origem cármica
além de sua percepção consciente. Portanto, existem muitas
situações e dinâmicas complexas desse tipo que não são
percebidas pelos outros ou mesmo pelo indivíduo envolvido
diretamente no sofrimento. Portanto, no caso de alguém
desejando sua própria morte, isso muitas vezes é
equivocado e é um desalinhamento para o qual eles
precisam de assistência e resgate, pois isso pode colocá-los
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em um caminho muito obscuro e em um processo de sofrimento e tormento, não apenas na
vida atual, mas também no futuro, se eles forem incapazes de fazer a transição completa para
a luz e permanecerem no limbo e forem predados.
Portanto, há muito em jogo ao ajudar uma pessoa que está lutando dessa forma, e uma pessoa
com esse estado de espírito não é realmente a melhor para decidir seu próprio destino, mesmo
que este possa ser seu sentimento e seu verdadeiro desejo no momento, essa não é a
totalidade de seu ser, mas apenas uma parte e que é muitas vezes motivado e controlado pela
parte interior mais profunda, e mais obscura, que está oprimida por ter que enfrentar muitos
pensamentos sombrios e ver muitos momentos sombrios do passado e temer que eles voltem.
Portanto, na maior parte, tudo isso está fora da percepção consciente e leva a pessoa à
autodestruição. É importante estender a mão e ajudar em tais casos por meio do amor por
aqueles que são lúcidos e capazes de fomentar sentimentos amorosos e que podem buscar
ajuda em nome da pessoa que sofre. Isso é sempre divino. Não há limitações sobre quando e
como a oração pelo benefício de outra pessoa pode ser lançada. ”

Nessa discussão que enfoca o suicídio, aprendemos que uma pessoa com um impulso
autodestrutivo precisa da ajuda e do apoio de outra pessoa. Freqüentemente, um amigo pode
ver as coisas com mais clareza e não está sendo movido pelas forças invisíveis que motivam
esse desejo. Esta parte da lição parecerá familiar, a maioria de nós entenderia que isso é bom
senso.
O que muitos de nós talvez não saibam sobre o suicídio é que ele não é necessariamente o fim
do sofrimento. Quando alguém termina sua própria vida, ele não pode escapar do sofrimento
que imagina.
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Eles podem estender sua situação para o além, se não forem capazes de fazer a transição
para a luz e se forem atacados no limbo.
Portanto, ao ajudar uma pessoa com esse estado de espírito, é importante saber o que está
em jogo e quais podem ser as causas. Às vezes, a força motivadora pode ser a parte mais
profunda da mente, revisando sua própria história de sofrimento e tentando evitar uma
repetição do desempenho. Um amigo com a mente lúcida o suficiente para cultivar sentimentos
amorosos está em melhor posição para fazer um pedido ao divino em apoio ao sofredor.

Criador da Fonte, as pessoas muitas vezes
ficam frustradas ao perceber que suas orações
pelos outros ficam sem resposta. Você pode
resumir as restrições em fazer um pedido de
oração em nome de alguém?
“A interconexão é em grande parte uma condição
operacional e, portanto, o intercâmbio e a
interação são muito envolventes, dinâmicos e
contínuos além da percepção consciente, mas
são reais e importantes. Portanto, o efeito de um
pedido de oração em um sofredor é governado
por muitos fatores: sua disposição para ser curado
em todos os níveis, cada um tendo uma voz e um voto em um certo sentido; bem como o plano
da alma governado pelo eu superior, que monitora as coisas e coordena a doação de energia
da força vital e outras intervenções de cura; a posição de quem faz o pedido de oração com
respeito à sua crença e sua crença em si mesmo, em ter uma voz com o Criador; todos esses
são fatores e variáveis importantes também.
Se uma pessoa que tem pouca fé no divino ora, mas o faz por desespero, sua oração terá
menos probabilidade de sucesso. É assim que deve ser, pois você está no comando e,
portanto, a força e a pureza da intenção e a extensão da crença são todos fatores importantes
que decidem se podemos ou não responder à solicitação, e entregar o que é solicitado na
medida certa. Portanto, todos vocês têm posição, todos têm poder, mas podem optar por minar
isso e limitar seu poder e eficácia.
O mesmo é verdade para quem recebe. Se alguém não acredita em si mesmo e decidiu que
está condenado, as orações em seu nome podem não ser suficientes para mudar esse destino,
pois, em última análise, ele é o governante de seu reino e sua palavra é a lei, mesmo quando
mal orientada, corrompida ou distorcida através de um cérebro que funciona mal.
Get Wisdom | O Criador Ensina Como Empoderar a Oração

73

Esses fatores são avaliados e podem permitir alguma margem de substituição em ter uma forte
indecisão sobre a oração e algum grau de dúvida. É por isso que é importante ter um defensor,
e muitas vezes ter mais de uma pessoa envolvida em um esforço de oração, pois os
quocientes de crenças podem ser somados para compensar uma deficiência.
Podem ser necessárias duas pessoas orando para compensar a crença muito baixa em um
sofredor que desistiu de Deus, por assim dizer, e assim começou a fechar as portas para a
possibilidade de intervenção divina.
Portanto, há aqui um cálculo envolvido quanto aos vários ingredientes da receita para a
solução de um dilema, mas entre os muitos fatores, todos se voltam novamente à necessidade
de ter alcance suficiente do lado humano para o Criador para permitir a possibilidade de
intervenção divina antes de mais nada, pois sem o pedido humano, nada acontecerá.”

Parece que as orações podem parecer sem resposta quando não sabemos o que é
necessário para o reino divino reagir. A seguir estão alguns dos fatores que afetam a
capacidade divina de responder a um pedido de oração:
• O receptor da oração deve estar disposto a ser curado em todos os níveis.
• O eu superior da pessoa deve permitir que a cura que não interfira com o plano da
alma para toda a sua vida.
• O solicitante e o destinatário devem acreditar no poder da oração, em seu valor
para receber a intervenção divina, e que existe um Criador preparado para responder
ao seu apelo.
O Criador deseja ser capaz de responder às nossas orações e, assim, permitirá que os
quocientes de crença de vários solicitantes sejam somados para compensar a baixa
crença de qualquer indivíduo. Por isso, vale sempre a pena rezar em grupo.
Lembre-se, em todos os casos - sem o pedido humano NADA acontecerá.
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Criador da Fonte, um pedido de oração por alguém
que é egoísta, possessivo, agarrado a um ente querido
sofredor que precisa fazer a transição, seria ignorado
pelo Criador com segurança no melhor interesse da
pessoa que está morrendo?
“Sim, é assim que funciona. As orações são respondidas
na proporção da necessidade, na proporção da intenção, e
em proporção ao nível de crença tanto do doador quanto
do recebedor. Portanto, existem tantas maneiras de
compensação quantas variáveis na equação. Tudo é
levado em consideração, e alguém que é genuíno e vem
de coração pode ter um imenso poder por si só para
mudar as coisas para outro ser humano, mas o passo
precisa ser dado e seu papel deve ser genuíno para que
haja um impacto. Esta é a capacidade de todos os
humanos divinos de ser um agente de mudança e um
porta-voz eficaz para recrutar ajuda divina.

É interessante saber que alguém que ora por outra pessoa vindo completamente
de interesse próprio ainda pode conseguir a ajuda divina para outro ser humano.
Outros fatores são considerados e o pedido deve ser genuíno e sincero.

Criador da Fonte, se for o caso, por meio de qual mecanismo as pessoas restringem
seus entes queridos quando é mais importante e melhor para eles passarem?
“O mecanismo de restrição não é feito por meio do reino divino, é feito por meio da energia da
própria consciência da pessoa que está alcançando o ente querido em desespero, e esse é o
verdadeiro apego. É a energia deles agindo como uma rede ao redor do ente querido, para
mantê-los próximos, para mantê-los aqui, para impedi-los de partir. Isso é percebido
energicamente pela pessoa que está morrendo e ela pode muito bem atrasar sua partida de
acordo com isso. Cada morte é uma decisão de deixar em algum nível do ser, geralmente no
nível do eu superior, e então a mensagem vai para o corpo cumprir.
Assim, uma vez que a decisão é tomada e o corpo começa a desvanecer-se, um alcance
desesperado de um ente querido pode causar um atraso e fazer com que a pessoa se
contenha, e isso pode mantê-la presa a um sentimento de obrigação, mesmo quando há muito
sofrimento ocorrendo .
E então isso se torna um desserviço ao ente querido, que merece melhor e que ganharia
tremendamente escapando de uma vida de tormento e desespero, e em muitos casos, de dor
Get Wisdom | O Criador Ensina Como Empoderar a Oração

75

implacável ou perda de função, a ponto de sua vida perder suas satisfações e certamente
alegrias. Permanecer em uma espécie de prisão não os serve mais e eles precisam sair e
merecem esta oportunidade de retornar à luz e à bênção do amor do Criador.

Mas o senso de dever frequentemente contorna o planejamento de saída, e então haverá
sofrimento contínuo. Isso terá consequências cármicas para aquele que é possessivo, então
isso nunca é uma boa idéia. Há um tempo de viver e um tempo de morrer, e isso precisa fazer
parte da consciência e da maturidade, para distinguir entre essas escolhas com uma
perspectiva saudável do que é mais elevado e melhor para todos ”.

Quando alguém está realmente sofrendo, podemos pensar que o reino divino é
responsável por impedir a partida daquele ente querido. Na verdade, pode ser a
consciência de alguém que desesperadamente não deseja que a transição
aconteça, causando atrasos e fazendo com que o sofredor se contenha. Isso
pode fazer com que o sofredor resista à decisão de morte do eu superior e
continue a sofrer. Haverá consequências cármicas para aquele cuja
possessividade aumenta o sofrimento.

Criador da Fonte, um cliente pergunta: “É verdade que Deus não se importa se oramos
ou não oramos? Que Deus não ficará zangado, desapontado ou triste? ”
“Não é uma questão de se importar ou não se importar. Nos importamos com tudo. Apenas não
estamos preocupados. Não nos preocupamos como os humanos, pois temos o quadro geral
em mente o tempo todo e sabemos que, eventualmente, tudo dará certo e que nada será
realmente perdido. Sempre haverá benefício em cada passo em falso, em cada erro, em cada
Get Wisdom | O Criador Ensina Como Empoderar a Oração

76

momento de luta, desapontamento, falha e até mesmo dor. Haverá muito aprendizado e muita
expansão futura como resultado desse conhecimento duramente conquistado.
Portanto, vemos as coisas de maneira bem diferente. Não é uma questão de ser estóico e
indiferente, é uma questão de ter uma paciência infinita e uma crença plena em todas as
nossas criações para avançar e contribuir para um amplo desdobramento, com muitas voltas e
mais voltas para ter certeza, mas sempre buscando um futuro glorioso. ”

A última pergunta se refere à oração, mas a resposta é mais geral. Ela nos ensina
que o Criador tem paciência infinita e não se preocupa. O Criador sabe que tudo
acabará dando certo porque existe uma crença total em toda a criação - incluindo nós.
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Criador da Fonte, um cliente gostaria de orientação e sugestões para melhorar a
seguinte Oração por um Campo de Segurança Divina:
Amado Deus, Criador da Fonte, peço um campo de segurança impenetrável
para me cercar em todos os níveis do meu ser para bloquear totalmente e
completamente e repelir toda interferência externa de fontes humanas e
não humanas e suas tecnologias, passadas, presentes e futuras, com a
intenção de causar danos, subverter ou impedir minha evolução como Ser
Humano Divino e que são contrários ao Bem-Estar da minha Alma e do
meu Bem-Estar Mais Elevado. Peço que este pedido inclua todas as formas
de: energias negativas, mensagens subliminares, influências
subconscientes, programação de controle da mente, transmissão etérica,
frequências eletromagnéticas, microondas, ondas escalares, ataques
psíquicos de alto nível e maquinações e estratagemas motivados por
intenções enganosas, subterfúgio, e a aplicação de lacunas dissimuladas
para frustrar, subverter ou usurpar o propósito do Criador da Fonte para o
Humano Divino.
Eu peço que este Campo de Segurança Divina impenetrável me rodeie em
todos os momentos, incluindo todos os estados meditativos, meu sono
sagrado e espaço de sonho, meu sono e sonhos, minha residência, minhas
posses pessoais, plantas, finanças e contas geradoras de renda, e tudo
que eu ingerir, absorver, aplicar e inalar. Estenda essa proteção para
incluir toda a minha família biológica, animais de estimação, amigos,
vizinhos, conhecidos e grupos centrados no coração com os quais interajo
direta, indiretamente e eletronicamente, e todos os prestadores de serviços
e cuidados de saúde.
Estou totalmente e completamente receptivo ao apoio amoroso, inspiração
e orientação do Reino Divino, de minha Equipe Espiritual pessoal e do
Criador da Fonte. Eu escolho seguir em frente em cooperação com todos
os Agentes e Influências Divinas. Por favor, aplique este Campo de
Segurança Divina em todas as linhas do tempo, vidas paralelas, galáxias e
universos desde o início da minha Alma.
Obrigado. Obrigado. Obrigado. E assim é.
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Quais são seus pontos fortes, fracos e maneiras pelas quais esta Oração por um Campo
de Segurança Divina pode ser melhorada?
“Como você sabe, nós não interferimos nos desejos do divino humano ou em suas escolhas,
então podemos apenas adicionar e não tirar. Gostamos desse rigor e da construção aqui de
muitos elementos essenciais para a segurança e os fatores de risco que podem limitar a
segurança e o bem-estar. O único comentário que adicionaríamos seria considerar a inclusão
de toxinas e os efeitos e energias de organismos externos que podem ser capazes de invadir,
bem como as consequências de qualquer uma delas.

Ao avaliar esta oração, o Criador aprova a atenção aos detalhes que especificam
uma grande lista de perigos potenciais que podem colocar alguém em risco.
(Valeria a pena ler novamente e entender mais completamente os problemas
conhecidos dos quais o solicitante está buscando proteção.) É interessante notar
que o Criador adicionará sugestões, mas não excluirá as escolhas humanas.

Esta oração, na verdade, tem nossa bênção para ser usada e para compartilhar com outras
pessoas como um belo exemplo de reconhecer o poder da especificidade para não deixar as
coisas ao acaso, aos caprichos de interpretação e ao risco de abrangência incompleta, o que
pode muito bem acontecer rotineiramente com esses pedidos de oração porque as pessoas
não estão cientes dos perigos e é difícil para o reino divino protegê-las de algo que elas não
entendem ou reconhecem e não pedem ajuda.
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Isso seria liderar, saltar na frente e poupá-los
seletivamente sem sua compreensão ou
consciência. Não podemos fazer isso e
permanecer fiéis ao espírito desta empreitada,
para o ser humano aprender a navegar, aprender
sobre seu mundo e, então, agir de acordo em
parceria com o reino divino, para solicitar ajuda
para aqueles perigos percebidos e perigosos. Esta
oração funcionará muito bem e funcionará como
pretendido, dado o quociente de crença exigido da
pessoa que faz o pedido de oração e o nível
necessário de força interior e convicção para
acreditar que são dignos da assistência e apoio
divinos. Esses dois requisitos são sempre cruciais
e limitantes em termos da capacidade do reino divino de responder conforme desejado e
conforme expresso no pedido de oração.

Somos lembrados de que o reino divino não nos "conduzirá", o que significa que
eles não fornecerão as respostas antes de termos algum entendimento de
qualquer questão. Depende de nós descobrir as coisas o suficiente para fazer
perguntas pertinentes. Nesse caso, o solicitante aprendeu o suficiente para
colocar esse conhecimento na forma de uma oração e receber uma avaliação de
seu conteúdo. Então, o Criador nos diz que não importa quão completa seja a
oração, o quociente de crença do peticionário e a crença em seu próprio valor são
cruciais. Esses dois elementos são vitais para receber a resposta desejada.

Muitas e muitas pessoas oram por coisas que não são compatíveis para serem recebidas
por causa de tais limitações na crença e na auto-aceitação. Isso é triste e muitas vezes
também trágico, mas faz parte do aprendizado humano e deve ser permitido. Os humanos
devem ajudar uns aos outros para reconhecer as armadilhas e para ensinar melhores maneiras
de trabalhar com o divino para obter ajuda significativa. Esta oração atende à necessidade de
clareza e especificidade, e é feita de maneira adequada para afirmar as coisas de forma
definitiva e direta, sem misturar humildade e linguagem autolimitada e suposições que
contaminam tantas orações tradicionais e que, portanto, as limitam em eficácia. ”
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Aprendendo Mais Sabedoria Divida
As religiões do mundo têm muitas verdades divinas fundamentais em comum, mas diferem
no que diz respeito a seus dogmas. Em nosso desejo de compreender, investigamos e
exigimos esclarecimentos, aconteça o que acontecer. Embora alguns dos itens acima possam
entrar em conflito com os ensinamentos religiosos no que diz respeito a pontos delicados,
esperamos que você veja nossa intenção e a intenção do Criador de falar a todas as pessoas,
não importando suas origens culturais, étnicas ou religiosas.
Nós convidamos você a visitar nosso site e explorar as muitas maneiras pelas quais buscamos
compreensão com a ajuda do Criador, para responder às nossas perguntas e nos ajudar a
canalizar muitas pessoas importantes que agora estão na luz. Há muitas, muitas coisas
fascinantes que estamos aprendendo sobre como o Universo funciona, bem como as
verdadeiras e surpreendentes fontes do mal em nosso mundo e o que fazer com elas.
Afinal, o que estamos acessando é um desejo universal da humanidade através dos tempos saber realmente o que o Criador pensa. Temos mais de mil perguntas e respostas do Criador
em nosso banco de dados pesquisável, e temos mais perguntas e respostas adicionadas a
cada semana sobre todos os tipos de problemas. Também oferecemos sessões de cura
remotas e treinamos curadores em como o reino divino faz isso.

www.GetWisdom.com
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Vamos deixar você com um último pedaço importante de Sabedoria Divina:
Existem outras práticas espirituais além da oração que são recomendadas?
“Existem muitas maneiras de expressar o amor divino e este é o foco do verdadeiro ser espiritual em
plena posse de sua consciência no grande esquema das coisas. Quando você é capaz de estar com
o Criador, falar com o Criador e ter uma audiência com o Criador, você realmente saberá a extensão
do seu alcance e qual é a sua verdadeira posição aos nossos olhos, por assim dizer. Então, você
fará obras de grandeza simplesmente por ser quem você é, e terá energia, inteligência e sabedoria
ilimitadas para utilizar.
Esta é apenas uma linha de base porque esperamos grandes coisas de você para levá-lo além de
nossa imaginação. Este é o poder disponível para você, e o potencial disponível para você. Você
pode se estender de onde está agora de maneiras profundas e maravilhosas. Cada ato de bondade
amorosa é um ato espiritual. É uma forma de oração. É dizer ao mundo e sinalizar para o reino
divino "Eu quero que o amor vá para este animal, ou para esta criança, ou para este sem -teto que
vejo, ou para esta pessoa que parece tão angustiada e chateada e em desespero enquanto eu faço
minhas compras de supermercado. "

Existem inúmeras oportunidades para expressar amor e dar amor a si mesmo. Isso não é ser
egoísta. Isso é simplesmente proteger a alma e honrar o Criador de outra maneira. Você pode
adorar em um santuário ou pode adorar todos ao seu redor. Todos são extensões do Criador.
Todos são santos em formação. Todos têm valor e todos são amados pelo Criador e se fossem
amados por você, as trevas não teriam lugar para morar. Este é o poder que você tem como
ser espiritual.
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Existem infinitas maneiras de praticar a espiritualidade; orar a Deus é apenas uma. Existem
muitas maneiras de ser um agente divino para espalhar seu amor, sua compaixão e seu desejo
de melhoria. E isso é o que estamos recomendando para o grande alcance que precisa
acontecer para colocar todos a bordo, realinhando-se com o reino divino para ajudar a
humanidade. É, com efeito, alinhar pessoas com uma intenção semelhante de fazer com que
o amor reine mais uma vez.
Se você olhar para toda a escuridão através da cultura humana, seja o que for e que forma
tenha (um sistema de saúde inadequado, caro, despersonalizante, arbitrário e sem coração
está apenas exibindo uma miríade de maneiras pelas quais o amor está ausente, mas precisa
ser adicionado), estes são um exemplo das muitas maneiras pelas quais você pode agir,
individualmente e coletivamente, para ser espiritual e ter uma prática espiritual que fará a
diferença. ”

Para encerrar essas lições por enquanto, o Criador nos diz que existem muitas
maneiras de expressar o amor divino. Aprendemos que todo ato de bondade
amorosa é uma forma de oração e indica ao reino divino as pessoas e situações
que encontramos onde queremos que o amor flua. O Criador também nos lembra
de não esquecer de expressar e dar amor a nós mesmos.

Por último, temos um exemplo de sistema familiar a todos, onde suas falhas
indicam que o amor precisa ser adicionado. Quando afirmado desta forma, o
Criador lembra a todos nós que o caminho a seguir, com sistemas que falham em
fornecer os serviços e cuidados necessários, é adicionar o amor que está
faltando. Dessa forma, podemos nos tornar agentes do divino em resposta às
orações.
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Orações do Criador
Aumente o Quociente de Crença no Divino e em Si Mesmo
Criador da Fonte, levante-me todos os dias para sentir o amor divino, para me abrir para o
amor divino e para expressar o amor divino através de mim em tudo o que faço.

Salvando a Si Mesmo e a Humanidade
Criador da Fonte, seja meu parceiro na vida todos os dias, para me manter focado no amor,
recebendo e dando, tanto para mim mesmo quanto para todos aqueles ao meu redor.

Proteção
Criador da Fonte, me acompanhe em minha vida todos os dias para me manter seguro, para
guiar, curar, apoiar e proteger contra todos os que se opõem a apresentar a verdade do divino.

Bênção de Ar, Refeições e Bebidas
Criador da Fonte, abençoe meu ar, meu alimento e minha bebida todos os dias, e tudo dentro
deles, para remover toda a negatividade, adicione o que está faltando para criar um equilíbrio
nutricional ideal, curar quaisquer consequências exageradas da nutrição e restaurar um
equilíbrio saudável no trabalho do corpo, para o bem-estar de todos os que participam.

Bênção da Medicação
Criador da Fonte, abençoe minha medicação todos os dias para remover toda a negatividade e
deixar apenas o que é melhor e mais elevado.

Cura
Criador da Fonte, ajude-me a cada dia, a manter meu corpo seguro e forte em todas as formas,
fazendo escolhas saudáveis, e busque as coisas que recompensam e apóiam uma vida longa
e feliz. Corrija todas as discórdias internas e sinais de doença internos, de acordo com o meu
bem maior.

Bem-Estar
Criador da Fonte, guia e apóia-me a cada dia em minha jornada de vida, levando-me à saúde,
riqueza, felicidade e amor através de tudo o que faço. E ajude todos os meus entes queridos a
alcançarem o mesmo, fazendo escolhas saudáveis e buscando as coisas que são gratificantes
e que apoiam uma vida longa e feliz.

Manifestando Abundância
Criador da Fonte, ajude-me a cada dia a encontrar a melhor expressão de minha alma,
para ser recompensado em minha vida com um fluxo de abundância para me manter seguro,
protegido, apoiado e ter todos os benefícios da segurança financeira, para me ajudar a
continuar expressando a versão mais elevada de mim mesmo sem medo e sem preocupação.
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Epidemia do Coronavírus
Criador da Fonte, a cada dia, remova ou torne inofensivos todos os vírus perigosos, de mim
mesmo, de meus entes queridos, e então de todos os seres infectados e da Terra como um
todo, aplique esta oração repetidamente conforme necessário para manter todos seguros e
restaurar bem estar para os aflitos.
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