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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 10

Meu Querido Ser de Luz! Olá Meu Querido! Temos aprendido muito nestes últimos dias.
Temos apendido a Ser mais Quem Somos, temos aprendido a permitirmo-nos ver mais tal
como Somos. Temos aprendido que Somos Seres Poderosos. Toda a crença que vos foi
imposta limita-vos a acreditar que sois quasi impotentes perante a vida, perante os
acontecimentos. Eu, pois, Vos digo, que Sois muito poderosos. Tendes dentro de vós todo o
Poder que vos entreguei, e a cada dia fazeis uso dele, porém, sem vos aperceberdes de que
o fazeis. Quero agora, com estas Cartas, relembrar-vos dos Vosso próprio Poder Interno.
Dentro de ti encontra-se tudo o que podeis vir a necessitar, dentro de ti encontra-se todo o
poder com que foste criado. Aprende a reconhecer o Ser lindo e maravilhoso que És,
aprende a Reconhecer que És um Ser de Luz. Não és mais uma criança imprudente que
brinca com a vontade dos Deuses, mas És um maravilhoso e profundo Ser de Luz, que
Comanda a Luz. E da Luz se faz Matéria. Recorda-te que o que chamas Dimensões não são
lugares distintos, mas apenas diferentes vibrações da Luz, o que chamas Dimensões são
apenas diferentes estados da Luz, mais materializada (densificada) ou mais subtil. A tua
visão física foi preparada para percepcionar uma determinada vibração de Luz, e a tudo o
resto chamas de invisível, pois não a consegues percepcionar, mas não quer dizer que ela
não esteja lá. A Luz está lá, nas diferentes Dimensões, nos diferentes estados da matéria,
até o que poderás chamar a “Não Luz” é, na sua Essência Luz, pois tudo, Tudo, É Luz. Tudo É
Luz, e assim, a cada pensamento, crença (ou descrença), a cada sentimento e emoção,
comandas a Luz. E a Luz Que Eu Sou, tornando-se filha do Pai, segue os teus comandos,
manifestando-se aqui e ali como desejas nos teus sonhos mais despertos; ou (muitas das
vezes), como não desejarias, mas colocas o teu foco, a tua atenção, a tua eneria. Cada vez
que dizes: Eu (não) quero, tu co-crias com o teu Ser. O Teu Ser não está separado do Meu,
pois do Pai não se retira o Filho. Assim, a cada sentir, pensar, desejar (construtivo ou não),
estais a criar o teu mundo, a tua realidade. E tudo isto apenas para que te tornes mais
consciente, mais sabedor do que criais, pois Sois um Criador por Essência. Despertar não é
ver estrelas e sonhar, mas sim, olhar ao teu redor e descobrir o que estais a Criar. Desperta,
meu Filho, em Amor e Sabedoria, relembrando a Tua Essência de Luz. E assim Tu És.

Eu Sou
Om Shanti


