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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 22

Meu Querido Ser Iluminado! Estamos Aqui Sempre para ti. Encosta-te a mim e recebe o meu
carinho. Recebo no meu coração o teu calor, mas também percepciono muitas vezes a tua
dor, o teu desanimo ou desapontamento. Vejo-te chorar, sabendo que nada existe que
possa fazer chorar um Criador, a não ser a sua própria mente criadora que decide acreditar
e acatar as mentiras que o ego lhe conta. Decide, meu querido, decide Ser Luz, e verás a
Luz. Claro que poderemos dizer que nem tudo é Luz, mas sabes... tudo é Luz, sim! Mesmo o
que à primeira vista não parece Luz, Luz é. Sabes, a Luz é a matéria de que é feito este
Universo, assim tudo é Luz, e nada mais do que Luz, e enquanto Luz, ela é maleável e
manipulável pelas tuas crenças, dúvidas e percepções. Sempre que duvidas e colocas em
causa se és um Criador, de livre arbítrio dás voz à tua mente inconsciente para criar em teu
nome. E ficas triste e zangado porque não gostais da criação, mas esta é sempre tua e de
nada mais. Tu És o Criador por natureza, pois filho de Deus tu És, assim, estais sempre a
criar, de forma mais ou menos consciente ou, por vezes, muitas das vezes, de forma
totalmente inconsciente. Gostaria agora de te recordar que as tuas criações derivam
sempre daquilo que acreditas - do que acreditas ser possível e do que te acreditas
merecedor. Assim, as tuas criações estão sempre limitadas não pelo Criador Deus / Pai /
Mãe, mas pela tua mente consciente / inconsciente. E por isso viste a esta Terra, para a
prender o poder da consciência, da crença e do livre arbítrio. Assim, a cada anuência que tu
dàs às tuas crenças, manifestas na tua vida essa mesma validação. Descobre-te, então,
criador do teu mundo, e perceberás que Tens muito mais poder do que foste ensinado.
Descobre-te Criador e perceberás que não tens de estar limitado pelas crenças que te
ensinaram desde muito, muito novo. Todas essas crenças te foram impostas consciente ou
inconscientemente, de forma a limitar a tua capacidade de criar. Descobre-te Criador e
retira todas as autorizações que entregaste para que outros criassem por ti. Descobre-te
criador e Cria em consciência, despertando dia a dia para a Sabedoria do Dom Divino que é
Criar.

Om Shanti
Eu Sou


