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Carta 21

Olá meu Querido! Que bom é estar contigo novamente! Sabes, onde está o pai, está o filho,
e onde está o filho, está o pai, pois o pai é o filho e o filho é o pai. Isto é, tudo o que Deus
uniu, nada poderá separar. Mesmo as tuas crenças mais prementes de que não te sentes
merecedor de ser feliz, de ser contente, saudável e integro, mesmo todas essas crenças não
te conseguirão nunca afastar do pai. Todas as crenças que te foram impostas ao longo dos
séculos foram fazendo com que acreditasses que eras fraco, que eras pouco, pequeno e
diminuto perante o pai. Mas que pai seria este que deixa o seu filho crescer na fragilidade,
na pequenez sombria e solitária do confinamento da Alma? Que pai seria este que não
tivesse por primado o bem-estar e a bem-querença de seu filho? Que pai seria esta que
olhasse do alto para o seu filho, renegando à sua criação? Que pai seria este que olhasse
para o seu filho julgando ou criticando as suas criações. Sim, porque as criações do Ego e da
Mente continuam a ser criações do filho do Alto, do filho de Deus. O filho de Deus, a quem
foi dado a primazia da criação, foi assim criado para criar. Criai, pois, meu Filho, ao criares a
Paz, a Liberdade em Ascenção. Estes tempos de dúvida e subtileza não são mais. Cria um
Mundo de Paz, como clama a Alma que És, cria um Mundo de Leveza Interior, como sentes o
apelo da Alma que És. Cria, não te procupando com as criações do Ego, pois essas são
sempre temporárias. Apenas as crições de Alma são eternas e elevadas. Apenas as criações
da Alma se erguem até Deus, sendo que todas as outras se desmoronoram a seu tempo.
Tudo no mundo que habitais tem o seu tempo, e tudo no seu tempo segurá o seu percurso,
o seu caminho. Espera pacientemente, espera em esperança, Iluminação e Luz. Iluminai o
teu mundo com a preserverança da Alma, e verás todo o restante mundo a desmoronar-se.
Na Luz que Eu Sou, a Verdade sempre vence, pois nada mais existe que a Verdade, a doce
Verdade, a pura Verdade. E a Verdade é a palavra de Deus, pois toda a mentira é o
chamamento do Ego para atrair a Alma até si. Mas a Alma sabe, sente, pressente onde está
a Verdade do Amor que Eu Sou. Deixa a tua Alma guiar-te e não te detenhas nas pequenas
verdades que te procuram contar os Egos alheios, cheios da presunção da mentira.
Alimenta-te da Verdade que Tu És, e saberás sentir, pressentir, onde se alinha a Verdade.
Deixa-te fluir na vida que Tu És, na vida desenhada por ti, pela tua Alma, pelo Teu Ser.
Deixa-te fluir no Amor que desenhaste para ti, pois a seu tempo esse Amor chega sempre
até ti. Liberta-te dos bloqueios que desenhaste impedindo ou obstaculizando esse Amor que
Tu És, liberta-te de tudo o que não é Verdadeiro em Luz. Liberta-te dos pensamentos críticos
e julgadores do Ego, para aprender a olhar para a vida com o olhar da Alma, um olhar
pacifico e pacificador. Aceita e respeita o livre arbítrio de todos, pois todos seguem o seu
caminho e todos devem seguir o seu caminho, no pleno respeito pelas Leis Divinas. A Lei
apenas diz uma frase: “Ama-te a Ti mesmo, como Amas os outros. Ama-te.” E dessa frase
derivam todas as Leis Divinas do Universo, pois tudo é Amor, tudo é Amor próprio, tal como
o pai ama o filho, como se ama a si próprio, e o filho ama o pai como se ama a si próprio.
Ama-te como Amas os outros, e todo o Universo reverbrará em Amor. Amor Divino, Amor
Incondicional - Amor!

Eu Sou o Que Eu Sou
Om Shanti


