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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 1

Olá meu Querido. Hoje é um dia muito especial, pois estás aí! Sabes o quanto desejo
transmitir o meu Amor por ti? Sabes o quanto desejo que saibas o quão Amado És? Sim, pois
muito Amado tu És!
Sabes, quero partilhar contigo a minha alegria, alegria por ti, pelo planeta, pela tua
capacidade de transformar a energia em Amor, Luz e Compaixão. Talvez te pareça
exagerada esta frase, mas tal assim é. Tens a capacidade de transformar energia. E isto é
muito importante, deixa que te diga. Foste feito para não acreditar em ti próprio.
Disseram-te que eras pouco, que eras fraco, redutivel a nada, dizem aluguns. Outros,
dizem-te que nada mereces, que ficas frio quando desejas algo, que é egoismo desejar ter
Amor, Ser Feliz. Porém, ainda assim tu sonhas, sonhas e desejas ter Alegria, Harmonia e Paz.
Ainda assim, sonhas em fazer um mundo melhor, um lugar melhor, um espaço melhor.
Sonha, sim, meu querido, pois é o sonho que comanda o teu desejo, a cada sonho sai um
desejo, a cada desejo um comando, uma ordem ao Universo. Universo, esse Ser de Luz
magnífico que se doou a si próprio para Seres Tu. Sim, Tu És o Universo. Não duvides nunca
meu querido, pois essa é a Verdade, a pura Verdade, a única Verdade. Tu não és nada mais
que o Universo feito Homem! Então sonha, deseja, cria em nome do Universo que tu És,
permite-te Ser esse Homem que cria conscientemente a sua realidade, pois a tua realidade
nada mais é que a tua verdade. A tua verdade cria a tua realidade e a tua realidade
manifesta-se da tua verdade, validando-a. Lembra-te, nada mais És que a verdade
manifestada. Nota que a tua verdade é uma representação da Verdade do Universo, uma
verdade personalizada, talvez, mas nunca deixa de ser a verdade. Assim como tudo é Luz,
tudo é verdade. Tudo serve para levar a verdade à Verdade. Tudo serve para levar a
verdade à Verdade. Tudo serve para levar a verdade à Verdade. “Eu Sou o Caminho, a
Verdade e a Vida”. No Caminho da Vida eu valido a Verdade. A cada passo eu construo e
verifico (valido) a verdade que se manifesta a partir do meu inconsciente. Eu Sou a verdade
que eu construo. Eu Sou a Verdade que se manifesta através de mim. Pois Tudo é Verdade.
Tudo é o Amor que Eu Sou. Eu Sou o Universo manifestado em cada acção, em cada sonho.
Eu Sou a representação do Amor que Eu Sou. Eu Sou a manifestação do Sonho que Eu Sou.
Então sonha, meu filho, sonha em Abundância de Paz, de Amor, em Prosperidade e
Compaixão. Foca-te no que tu já És, no que tu já És. Pois és a Paz, o Amor, a Luz, a
Sabedoria, a Compaixão e tudo o mais que desejas. Recorda-te, apenas podes sonhar o que
tu já És, pois de outra forma não terias em ti esse conceito a que chamas abstracto. E é
sonhando que o transformas em matéria, é sonhando que manifestas a Luz. A Luz que tu És,
a Luz que Eu Sou, A LUZ.
Sabes, um dia também Eu Sonhei, e sonhei em Luz e em Paz, e fez-se Luz e fez-se a Paz.
Quando sonhaste em guerra e escassez fez-se a guerra e a escassez, não porque mereces a
guerra ou a escassez, mas porque sonhaste sonhar. Sai agora desse sonho para te
permitires sonhar melhores sonhos. Sonha em Luz, em Paz, em Amor. Nada te impede de
sonhar o melhor dos sonhos a não ser tu próprio. Sonha-te Feliz, sonha-te em Amor.
Lembra-te que a Alegria está sempre junto a ti, acreditaste que a irias excluir de ti, pois não
te sentias merecedor e assim foi. Agora sonha na tua Paz, na tua Alegria, e assim É.
O Sonho é o Poder dos Homens! Sonha para Ver, Acredita para manifestar. E aí terás o teu
sonho manifestado!

Eu Sou
Om Shanti


