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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 11

Olá Meu Querido Filho! Quão maravilhoso é hoje estar contigo, em Ti. Através de Ti o meu
Amor expressa-se. Através de Ti Eu Sou o que Eu Sou. Sabes, a cada dia, enquanto Ser
Humano és levado a encarar desafios, questões, a que chamais problemas. E a cada desafio
tens essa maravilhosa Oferta de Deus, com que me Deleito a cada dia, essa oferta a que
chamamos Livre Arbítrio. Dentro da tua capacidade de Escolha, és Livre de tomar decisões,
de fazer escolhas, de dizer Eu Quero, Eu Escolho, Eu Decido - quer seja consciente ou
inconscientemente. E a cada escolha que és livre de escolher, escolhes também o que
chamas de Destino. A cada escolha a sua resposta. Claro que existem certos desafios que a
tua Essência se propôs, mas mesmo esses não surgem obrigatoriamente onde, quando e
como se propôs inicialmente a tua Essência, pois és Livre, és livre de escolher, de te
permeares na Essência, ou de olhares para a tua vida acreditando que a estás de facto a
viver. A cada escolha, escolhes a Essência ou a vida egóica, a vida que o ego te faz acreditar
que estás a viver. A cada escolha podes atenuar a dor, suplantar a dor, transcender a dor,
para olhares para ela como um desafio constante. Sim, um desafio, um desafio que te ajuda
a crescer muito para além daquilo que alguma vez acreditaste possível. Mas é, sim, possível,
pois a cada escolha, podes suplantar-te a ti próprio. Sabes, em muitas das tuas escolhas me
Deleito em Amor, sabendo, percepcionando a tua capacidade de seres Compassivo.
Compassivo para contigo mesmo, Compassivo com os que te rodeiam. Por isso te digo que a
tua vivência no plano terreno não foi concebida para o sofrimento, mas para a Alegria, a
suplantação da dor, a suplantação do que acreditas ser o teu corpo, as tuas sensações, o
teu ego. Não porque deixes de ter ego, mas porque aprendes a lidar com o ego como ele
deveras é: uma criança mimada que acredita que irá sofrer imenso se não lhe forem feitas
as suas vontades. E tal como com uma criança mimada, aprendemos a lidar com o ego de
forma carinhosa, mas assertiva, compassiva, mas determinada. É pela importância da
determinação e persistência que é importante a meditação. A meditação ajuda-te a ficares
focado: “isto é Ego, isto Eu Sou...”, “isto é Ego, isto Eu Sou...” e a cada momento fazes
escolhas, escolhas que te ajudam, ou podem ajudar, caso assim o escolhas, a discernir mais
e mais o Eu Sou, a tua Essência em Luz. A cada escolha que fazes aproximas-te ou
afastas-te um pouco de Ti Próprio, da tua Luz. Não existem barreiras que te limitam na tua
Ascenção, a não ser as barreiras que acreditas existirem, e assim, despertas na tua
Consciência. A cada escolha que fazes, ajudas todos os Seres a despertar na Consciência.
Não existem escolhas certas ou erradas, mas apenas a beleza da liberdade de escolha. É
esta liberdade de escolha que hoje realçamos neste texto. Todos os Seres são livres de
escolher. Tu podes escolher a dor, o amor, a compaixão ou o sofrimento, e todo o Universo
se deleita na tua escolha, pois o Universo em Luz percepciona a tua força a tua persistência
na crença de que podes ser feliz. E a cada escolha, acredites ou não, tu, tal como todos os
seres, a cada escolha estão a escolher Amor e Felicidade. A cada escolha os seres procuram
atingir um estado de plenitude de bem-estar e harmonia, pois essa é a sua Essência. Alguns
de vós recordam-se de determinados caminhos para o Amor, outros de vós recordam-se e
percorrem outros caminhos que acreditam levarão até esse mesmo estado de bem-estar. E
tudo está certo, pois é necessário percorrer os caminhos das escolhas para poder mais à
frente percepcionar que se poderão fazer novas escolhas, novas tentativas, mais leves ou
menos leves, mas que levam Sempre ao Caminho da Luz. Por isso Te digo, deleita-te nas
escolhas dos Seres, tal como Eu me Deleito, pois percepciono todos os caminhos da Luz,
todos os caminhos em Luz. Todos os Caminhos vão dar a Amor.

Om Shanti
Eu Sou


