O Poder Quântico do Coração, da Oração e da Co-Criação Consciente!
A ciência já provou através da física quântica que somos energia e que estamos todos
conectados através de nossa vibração! Deus é puro amor, é energia e por ser energia, não
morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares. E como somos a imagem e
semelhança de Deus, sabemos que somos energia e hoje podemos provar isso. Somos seres
espirituais e não seres feitos de matéria.
Durante muito tempo achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo era
feito de matéria. Depois descobriram que na verdade a maior parte de um átomo é vácuo,
então achava-se que o núcleo que é muito pequeno seria material. Esta idéia caiu por terra
quando através do uso de microscópios eletrônicos muito potentes verificou-se que o núcleo
de um átomo é apenas uma energia condensada, não é matéria.
Mas se tudo o que existe no mundo “material” é feito de um conjunto de células, estas
são feitas de átomos e se um átomo de qualquer coisa não é material, então... No nível
microscópio, nada é material, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos
num universo de vibração e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que
emanamos constantemente.
O Código de Isaías Apesar de pouco conhecido ainda, a descoberta do Grande Código
Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, revelou as chaves sobre o nosso papel na Criação.
Entre estas chaves encontram-se as instruções de um modelo “perdido” de oração, que a
ciência quântica moderna sugere que tenha o poder de curar nossos corpos, trazer paz
duradoura a nosso mundo e, talvez, prevenir as grandes tragédias que poderia enfrentar a
humanidade.
“Com as palavras de seu tempo, os Essênios nos lembram que toda a oração já foi
atendida por Deus.” Qualquer resultado que possamos imaginar e cada possibilidade que
sejamos capazes de conceber, é um aspecto da criação que já foi criado e existe no presente
como um estado “adormecido” de possibilidade. A física quântica já foi apelidada de Física das
Possibilidades, por nos dizer que tudo o que imaginamos encontra-se disponível como uma das
possibilidades que vamos assimilar em nossas vidas, só devemos “atrair” a que desejamos
através do pensamento.
A partir desta perspectiva, nossa oração baseada nos sentimentos deixa de ser “algo
por obter” e se converte em “acessar” o resultado desejado, que já está criado no mundo
vibracional (quântico, atômico) das infinitas possibilidades. Ou seja, nada é impossível, quando
temos um desejo sincero, este desejo torna-se parte das nossas possibilidades futuras no nível
quântico e só precisamos sintonizá-lo.
Então já sabemos que a ciência atual consegue provar através da teoria quântica que
pensamento é energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria o mundo
material, nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado através
das nossas mentes coletivas. Também sabemos que a luz é uma fonte de energia/.
Um cientista americano, chamado Gregg Braden diz que estamos sendo levados a
aceitar a possibilidade de que existe um NOVO campo de energia e que o DNA está se
comunicando com os fótons por meio deste campo.
Para provar isso, eles fizeram 2 experimentos, o primeiro foi recolhendo uma amostra
de leucócitos (glóbulos brancos) de vários doadores. Estas amostras foram colocadas em uma
sala com um equipamento de medição das alterações elétricas. Neste experimento o doador
era colocado em outra sala e submetido a “estímulos emocionais“ provocados por vídeos que
lhe causavam emoções. O DNA era colocado em um lugar diferente do doador, mas no mesmo
prédio . O doador e seu DNA eram monitorados e quando o doador mostrava alterações
emocionais (medidas em ondas elétricas) o DNA visualizado através de microscópios MUITO
potentes expressava RESPOSTAS IDÊNTICAS E SIMULTÂNEAS . Os altos e baixos do DNA
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COINCIDIRAM EXATAMENTE com os altos e baixos do doador.
O objetivo era saber a que distância poderiam estar separados o doador do seu DNA
para que o efeito continuasse a ser observado. Pararam de fazer provas quando chegaram a
uma distância de mais de 80 quilômetros entre o DNA e seu doador, e continuaram obtendo o
MESMO resultado. Sem diferença e sem atraso de transmissão .
O DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao mesmo tempo. Mas o que isto significa?
Gregg Braden diz que isto significa que as células vivas se reconhecem através de uma forma
de energia não reconhecida com antecipação . Esta energia não é afetada nem pela distância
nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe em
todas as partes e todo o tempo.
O Segundo experimento foi realizado pelo Instituto Heart Math e nele se observou o
DNA da placenta humana (a forma mais antiga do DNA) que foi colocado em um recipiente,
onde podiam ser medidas as suas alterações. Foram distribuídas 28 amostras em tubos de
ensaio para um mesmo número de investigadores previamente treinados. Cada investigador foi
treinado para gerar e EMITIR sentimentos , e cada um podia ter fortes emoções. O que se
descobriu foi que o DNA mudou de forma de acordo com os sentimentos dos investigadores .
Quando os investigadores sentiram gratidão, amor e estima, o DNA respondeu RELAXANDO e
seus filamentos se estirando. O DNA ficou mais longo. Quando os investigadores SENTIRAM
raiva, medo ou stress, o DNA respondeu SE ENCOLHENDO. Tornou-se mais curto e muitos
códigos se APAGARAM. Alguma vez você já se sentiu “carregado” por emoções negativas?
Agora sabemos porque nossos corpos também se afetam.
Os códigos do DNA se conectaram de novo quando os investigadores tiveram
sentimentos de amor, alegria, gratidão, harmonia e estima e em muitos casos houve a cura
física de doenças . Estas alterações emocionais provaram que eram capazes de ir além dos
efeitos eletromagnéticos. Os indivíduos treinados para sentir amor profundo, foram capazes de
modificar a forma de seu DNA. Gregg Braden disse que isto ilustra uma nova forma de energia,
que conecta toda a criação. Esta energia parece ser uma REDE TECIDA de forma AJUSTADA, e
que conecta toda a matéria . Essencialmente podemos influenciar essa rede de criação por
meio da nossa VIBRAÇÃO.
Há mais de cinqüenta anos, em 1947, o Dr. Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência
para investigar a relação entre a vibração e a forma.' Mediante seus estudos, o Dr. Jenny
demonstrou que a vibração produzia até geometria. O Dr. Jenny produziu uma surpreendente
variedade de desenhos geométricos , desde alguns muito complexos até outros bastante
simples, em materiais como água, azeite, grafite e enxofre em pó. Cada desenho era
simplesmente a forma visível de uma força invisível. A importância destas experiências é que,
com elas, o Dr. Jenny provou, sem espaço para dúvidas, que a vibração cria uma forma
previsível na substância onde é projetada. Pensamento, sentimento e emoção são vibrações
que criam um transtorno sobre a matéria em que são projetados, por esta razão precisamos
tomar cuidado com o que pensamos e sentimos.
Muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos
saudáveis, mas vivem com raiva ou pessimismo, assistem sempre aos noticiários negativos,
adoram filmes de guerra, drama e violência, conversam sobre doenças, crise financeira,
guerras, estas pessoas geralmente não entendem por que ficam doentes e deprimidas. O
alimento que ingerimos é importante, mas as emoções são o alimento da alma e este alimento
(as emoções) influenciam a nossa saúde e o nosso destino.
Portanto, veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas,
interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas... Deixe o noticiário de lado, as conversas
negativas, os livros e filmes violentos e tristes, pois o que isso agrega de qualidade positiva em
sua vida? NADA!!!! Negativamente: TUDO!!! Seja mais feliz, ame-se e cuide com o alimento da
sua alma...
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A chave para obter um resultado entre os muitos possíveis (assimilar uma das infinitas
possibilidades que nos cercam) reside em nossa habilidade para escolher nossas emoções e
sentir que nossa escolha já está acontecendo . Vendo a oração deste modo, como
«SENTIMENTO», nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz
esse sentimento: viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho.
Se Pensamento, Sentimento e Emoção não estão alinhados não há União. Portanto: Se
cada padrão se move em uma direção diferente o resultado é uma dispersão da energia e o
resultado da sua oração não é “recebido” por você.
“Qualquer um que diga a esta montanha: sai daí e joga-te no mar , não vacilando em
seu coração, mas acreditando que acontecerá, assim será!!” (Marcos 11,23). A chave para que
a oração seja eficaz é a união do pensamento, do sentimento e da emoção. Se, por outro lado,
os padrões de nossa oração se centram na união, como pode o «material» da criação não
responder a nossa prece eletromagnética?
Nossos cientistas estão observando que o magnetismo da Terra está diminuindo
drástica e rapidamente. Inclusive já especularam em segredo sobre uma possível alteração nos
pólos magnéticos do planeta. Eles dizem que quanto maior o magnetismo , maior é o tempo
para a manifestação no nosso mundo o que pensamos e sentimos. Por conseguinte, quanto
menor o magnetismo, menor será o tempo para nos encontrarmos com a manifestação de
nossos desejos, então levará menos tempo para nossos desejos se manifestarem. Isto pode ser
algo maravilhoso, não? Ou... Menos tempo para a manifestação de nossos medos, caso
mantenhamos pensamentos negativos. Tudo depende de você. O que você mais pensa?
Vimos que geneticamente nosso DNA muda com as freqüências que produzem nossos
sentimentos, e como é que as freqüências energéticas mais altas, que são as do Amor,
impactam no ambiente, de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso
DNA, mas no ambiente que nos cerca. Ou seja, você possui muito mais poder do que
imaginava...
O ser humano é um co-criador e Todos nós ao pensar e sentir, estamos constantemente co-criando com o Universo, suas forças e elementais. Co-criamos a partir do princípio que,
sempre quando pensamos e sentimos estamos gerando formas-pensamento-sentimento em
outros planos dimensionais. Amando, odiando, julgando, acolhendo... O tempo todo, toda a
humanidade está co-criando e jogando nos planos sutis suas co-criações. A partir daí, podemos
perceber o porque da situação de nosso planeta estar um desastre. Simplesmente, porque a
maior parte do tempo a humanidade está co-criando de forma irresponsável e inconseqüente.
E o vem fazendo por milhares de anos.
Grande parte dos fatos que ocorrem em nossas vidas sem causa aparente vem de
formas-pensamento-sentimento plantadas em vidas passadas através de nossas boas e más
escolhas. Sim, porque ao pensar constantemente de uma determinada forma acabamos por
gerar um padrão que vai gerando um auto-condicionamento. Estas co-criações passam a nos
acompanhar vida após vida gerando muitas vezes uma verdadeira bola de neve, mas que pode
ser revertida ao recondicionarmos nosssos padrões para um novo patamar.
Apesar do ser humano ser tão "criativo" ao criar, estamos utilizando a matéria prima
do Universo, proveniente da Fonte-que-Tudo-É(o que muitos denominariam de Deus, Luz ou
Grande Espírito). Esta matéria prima é constituída de átomos que permeiam várias outras
dimensões, estando presentes em todo o Universo. O grande segredo é começar a medir
previamente as conseqüências de nossos pensamentos e emoções. Mas se não for o caso, o
que é totalmente compreensível, ao deixar fluir co-criações desarmônicas (sentimentos de
ódio, desavença, etc.) basta sobrepor à elas suas contrapartes harmônicas para neutralizá-las.
E isto já é um trabalho consciente. Mais ainda; é o princípio da evolução ativa, onde se
imprime uma força consciente finalmente capaz de neutralizar os impulsos primitivos gerados
pela ignorância espiritual do ego.
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Ao desenvolver esta atitude consciente até torná-la um hábito, a vida deixa de ser um batebate e paulatinamente passa a ser um barco fluindo suavemente por um rio de águas
tranqüilas; mesmo que à sua volta tudo esteja uma bagunça.
Ser um Co-criador consciente é deixar de ser totalmente controlado e influenciado
pelo ambiente para tornar-se o senhor de seu universo pessoal, onde suas emoções passam a
ser um instrumento da harmonia universal. E essa energia harmônica e amorosa pode ser
enviada a Gaia através de nossas intenções e tendo um efeito ainda mais poderoso, através
das ondas eletromagnéticas que emanam de nossos corações.
Se nos perguntassem o que preferiríamos sentir, ódio ou amor? Raiva ou Compaixão?
Ira ou Compreensão? Sem dúvida a grande maioria dos seres humanos escolheriam o caminho
da harmonia, luz e do amor. Para começar a trilhar este caminho, o do co-criador consciente; é
preciso assim como tudo que buscamos, que exista esse chamado no e pelo coração. É preciso
almejar pela harmonia, sonhar com ela, persegui-la a cada instante. Da mesma forma que um
estudante procura sua formatura e um buscador a sua visão.
Com doses de determinação e disciplina, é possível avançar aos poucos para um novo
padrão de energia ao condicionar paulatinamente seus pensamentos, reprogramando os
padrões desqualificados e re-inserindo novos padrões harmônicos. E fazer tudo com muita
positividade e fé no coração e na mente.
Existem práticas para reprogrAmar nosso Ser, liberar nossos Karmas e viver um
caminho de equilíbrio no corpo mental, emocional, físico e espiritual. A melhor delas se
encontra em implementar novos hábitos positivos diariamente na nossa rotina por 21 dias, e
paralelo a isso, analisar os padrões negativos. Nessa prática pode-se anotar as metas, sonhos,
projetos, o planejamento para alcança-los e os bens materiais que necessita-se realmente para
se sentir abastaecido e realizado. Tudo isso pode ser feito de uma forma lúdica e divertida,
através de um jogo que pode ser jogado de forma individual e coletivamente integrado a um
grupo. E uma coisa garantimos, aplicando essas ferramentas com disciplina e confiança, não há
como não funcionar e assim todos podem co-criar uma vida que cumpra o papel de
aprendizagem, devoção, contentamento e o encontro ao amor Crístico!
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