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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade
Carta 2

Olá meu Querido! Hoje vamos falar de algo muito muito importante: a tua vontade. Hoje vamos
falar sobre a tua vontade. Isto é, falaremos muito sobre Livre Arbítrio e um pouco acerca de
Contratos. Sabes, cada vez que dizes uma afirmação, estás, de Livre Arbítrio a estabelecer um
Contrato com a Luz que tu és. Sabes, cada vez que te dizes inferior, tu limitas a Luz que tu és,
cada vez que te dizes menor, menorizas a Luz que tu és. Cada vez que acreditas que não és
capaz, retiras capacidade de realmente ser capaz. A cada escolha uma consequência, não é o
que tu dizes? A cada afirmação, a cada pensamento, crias uma realidade. Na Carta anterior
falamos de como tu és um Criador. Acreditamos que muitas das vezes não tens consciência da
tua capacidade de Criação, porém, tal não te detém de Criar. Tu crias de forma consciente ou
inconsciente, mas nada te impede ou impedirá de criar. Nada, mesmo. Sendo tu um criador do
teu Universo Pessoal, então estás constantemente a criar. E a cada escolha, sua consequência.
Percebes a importância de estares mais consciente das tuas escolhas? Quando te é dito para
estares mais Consciente, falamos desta consciência, destas escolhas. O Universo ama-te tanto,
confia tanto em ti que te dá a cada momento a capacidade de escolher - de escolher de Livre
Arbítrio tudo o que tu És, tudo o que tu crias. E cada vez que acreditas não ser capaz,
materializas isso. E cada vez que te dizes algo, dizes isso ao Universo. E já sabemos que o
Universo não julga e não critica, mas apenas materializa e manifesta os teus sonhos, os teus
pensamentos, o que acreditas merecer e não merecer. O Universo não pune ou castiga, mas
apenas materializa as tuas crenças mais profundas. As tuas crenças mais profundas. E quando te
dizemos para seres mais consciente, ajudamos-te a trazer o inconsciente para o consciente, da
escuridão para a luz, do inalcançável para o palpável e material; mas agora em escolha
consciente. A consciência não é um estado de acção, mas de atenção. É a acção consciente que
te ajuda a meterializar a Consciência suprema. Na Carta anterior falamos de verdade e Verdade,
e aqui falamos em consciência e Consciência. Estados vibracionais que se encaminham em
crescendo para se tocar e se manifestar enquanto Um só. E quando dizes que o mundo é assim,
então É assim! Seja feita a tua vontade! E quando manifestas o Amor que tu És, então o Universo
vibra em acção, em acção Consciente de magnificência, pois sabe-te Criador! O Universo que tu
És manifesta-se através de ti, segue as tuas ordens e directrizes, as tuas crenças e os teus
contratos. A cada passo que tu dás, tu manifestas o Ser que És. Antes de ter um corpo disseste
ao Ser que És que querias um corpo, uma vida, uma forma de te experienciares como És,
esquecendo, no entanto quem sois, para poderes Ser, esse Ser que vem do fundo, da Alma
profunda e sabedora de todas as lições e aprendizagens que já vivenciaste e interiorizaste no teu
Ser. A só assim podes Ser numa vivência tão bela e profunda, que me leva a reverenciar cada
passo, escolha e consequência que o teu Ser vivencia no corpo, no mundo e no Universo. Pois
escolheste em grandiosidade esquecer essa mesmo Grandeza para a poder descobrir nos
desafios das consequências que escolhes. O Universo Ama-te tanto que reverencia cada passo
que tu dás, amando e aceitando as tuas escolhas sem questionar ou duvidar, pois sabe (mesmo
que não saibas) que dentro do teu ser existe um Ser Supremo livre de acção em plena
Consciência, pleno de direito de Livre Arbítrio. O teu Livre Arbítrio é irrefutável, pois é teu,
totalmente teu e nada nem ninguém to pode tirar. Podem tentar esconder as tuas escolhas,
divergir os teus pensamentos, mas dentro de ti, dentro do ser que tu és, dentro da tua mente, és
livre de te conectar à Mente Divina e escutar as palavras de Amor, Luz e Paz que são a
Verdadeira Essência do Universo que Eu Sou. E aí, és livre, livre de escolher, livre de pensar, livre
para sofrer, ou te emocionar, ou rir e alegrar, ou apenas estar, apenas Ser um Ser pleno em
consciência do Ser. Escutando os pensamentos percebes que podes ter pensamentos, mas não
És os pensamentos, podes sentir as emoções, mas não És as emoções. O Ser que tu És vivencia
tudo isso, mas não tem de ser tudo isso. O Ser que tu És é imaculadamente Livre, Belo,
Maravilhoso e nada te pode retirar desse estado, pois É o que tu És. O Ser que tu És vibra na Luz
que Eu Sou. O Ser que tu És vibra na Paz que Eu Sou. O Ser que tu És vibra no Amor que Eu Sou.
Embora possas escolher temporariamente esquecer tudo isso, nunca to será retirado, pois tu És
o que Eu Sou.
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