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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 12

Olá Meu Querido. Falamos hoje de percepção em Luz. Sabes, quando te fiz dei-te a
capacidade de percepcionares a Luz. Fiz-te assim, pois desta forma poderás saber O que
Sou, sabendo também qual o teu Caminho. O Teu Caminho é Luz. Não apenas para a Luz,
mas o Teu Caminho é Luz, pois tudo o que alguma vez foi feito é apenas Luz transformada
em Tudo. Todos os aspectos da tua vida são Luz percepcionada por ti de determinadas
formas. Assim, poderás dizer que, se tudo é Luz, então tudo pode ser transformado,
iluminado. Tudo pode ser iluminado de determinada forma. E a forma de iluminar algo é
deitar sobre esse algo a Luz da percepcção, isto é, a Luz da Consciência. Então, tudo é
consciência em percepção. Tudo o que tu olhas, apenas olhas pois focas a tua consciência, a
tua atenção. Assim, a cada aspecto da tua vida que percepcionas, estás a dirigir para esse
algo o teu foco, a tua força, a tua percepção, a tua consciência. Então qual a diferença entre
consciência e Consciência? A Consciência é percepção sabendo que estás a lançar Luz, foco
e energia sobre esse algo. A consciência é a percepção inadvertida sobre algo, sendo que a
transformação ocorre sobre esse algo, tendo em conta a tua forma de percepcionar, sem
que, no entanto, tenhas a aceitação, a Consciência de que a forma como percepcionas
transforma a tua forma de ver o percepcionado. Isto é, a tua Luz altera a forma como tudo o
que observas é percepcionado. Tu És o criador do Teu mundo, não porque transformas água
em vinho (a maior parte de vós não o fareis), mas porque a água que olhais pode ser a mais
maravilhosa dádiva nesse momento, ou apenas um mísero copo de água, sobre o qual não
desperdiças um cêntimo da tua atenção e do teu foco. E assim, de inconsciência em
inconsciência, acabas por acreditar que a vida é algo aleatório e não direccionada por ti,
pelo teu foco, pela tua crença no que acreditas ser verdade ou mentira, no que acreditas ser
merecedor, pela tua Consciência. Na tua percepção fica de fora, muitas das vezes a tua
própria capacidade de alterar esse mesmo foco, essa mesma perspectiva. Tudo o que existe
poderá ter diferentes perspectivas, e muitas delas, poderemos dizer, são verdadeiras de
determinado ponto de vista. O que muda é o foco, a crença, a perspectiva. Tudo o que
existe, existe porque é verdade para algo ou para alguém. Nada que não seja verdade para
algo ou alguém pode vir a ser percepcionado, pois esse conceito não existe. Tal como um
ser humano que não tenha em si o conceito de belo, não poderá apreciar a beleza de uma
paisagem da natureza, assim como um ser humano que não detenha em si a capacidade de
sentir compaixão, não será capaz de forma saudável de desenvolver empatia por outros ou
sequer para si próprio. A Luz que percepcionas é apenas a Luz que acreditas poder
percepcionar. Ao transformares essa crença, poderás trazer milagres para a tua vida.

Om Shanti
Eu Sou


