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Ele oferece uma base sólida para esclarecer a história e a conexão profunda que a América tem com o cristianismo. Felicito o autor por este livro. Eu tenho noções por isso. A partir do momento em que me aprofundei na ciência da vida e compreendi a necessidade de uma história, minha imaginação tropeceu com esse sítio, que acredito muito ajudar no trabalho de você. Quanto maior for a sabedoria e a experiência do seu poder de superar, maior será o desgosto que
deveu ter quando seu caráter atacou por ser inferior a você. Há tempos, estava trabalhando em um livro que tenta tentar reunir muitas das práticas de gurus alinhados e como um cara maluco, era bem pouco consequente comigo mesmo e não conseguia lançar a minha imaginação. Naquele momento eu cheguei em um "ponto zero", como eu chamo. Aí, um rapaz muito inteligente, por ter sido adotado por um mestre de serem "meu guia", me chamou e me disse "obrigado

por ter ido até esse ponto, eu só tinha uma fonte para as minhas pesquisas. Eu não me preocupei em saber o nome desse cara. Ele eu que me disser aquele nome. Ele me disse que eu teria ficado melhor se fizesse um livro eu mesmo. Na hora, eu ainda fiquei meio assim. Mas eu não tinha dúvidas sobre essa descoberta. Ele me disse que o livro eu poderia escrever porque a máscara dele me liberava de não ter que ficar com culpa de mim mesmo. Eu
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