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Cartas de Um Ser de Luz à Humanidade

Carta 6

Olá Meu Querido! Hoje vamos falar de Paz. Sabes durante muito tempo acreditaste que a
Paz era algo alcançável. Durante muito tempo te disseram para procurares a Paz. Eu te digo
agora que a Paz reside em ti, onde sempre residiu. Não procures a Paz, pois em acção te
perdes da Paz, não escolhas a Paz, pois em acção te perdes da Paz. Apenas reside na Paz,
na Paz de que és feito. Nada reside fora da Paz, a não ser a tua crença, a tua mente egoica
que acredita poder suplantar a Paz de Deus. Nada reside fora da Paz a não ser a tua mente,
que te diz: faz, faz isto, faz aquilo. Nada reside fora da Paz a não ser as tuas escolhas
egóicas. E quando tu, de Livre Arbítrio, fazes uma escolha, o Universo que se deleita na tua
sabedoria, abre-se para te absorver na tua vontade. E a cada escolha, podes escolher sair
da Paz. A cada escolha, podes escolher fazer, crescer, saber - e aí sairás da Paz, pois a Paz
és Tu. Tu És a Paz. Repete comigo: Eu Sou a Paz - Om Shanti. Eu Sou a Paz. E nada terás de
fazer para re-encontrar a Paz, pois isso quereria dizer que existe um espaço ausente de Paz,
logo um espaço ausente de Deus. E tal não é possível, tudo fez Deus em Paz, Harmonia e
Sabedoria. Apenas a tua mente, dentro do seu Livre Arbítrio pode escolher sair da Paz, pois
à tua Mente lhe foi dada a capacidade da escolha. Sabes, quando te Fiz, dei-te a Paz mais
absoluta e o brinquedo mais poderoso - uma mente dententora de livre arbítrio, pois só
assim poderás fazer escolhas, só assim poderás caminhar em escolhas que te levem a
perceber que a Paz reside fora da acção, fora do fazer e ter. Se escolhes Ter Paz, então
colocas a Paz fora de ti, como algo temporário, alcançável, mas também passível de se
perder. Quando te descobres na Paz, percebes que És a Paz. Não digas que tens a Paz, mas
que És, sim, a Paz. Descobre-te na tua Essência, que sempre foi a Paz. Relembra-te do teu
Caminho da Paz, que te leva de volta ao Silêncio, à Acção Consciente. Silencia a tua mente
para descobrires a Sabedoria Milenar do Saber Divino. Esse Saber que reside dentro de ti.
Este é um tempo de Escolhas, Escolhas sabedoras, pois Divinas. Silencia-te, escuta o teu
Coração. Dentro do Teu Coração tens tudo o que precisas. Dentro do Teu Coração tens a tua
Chama Trina - o Amor, a Vontade, a Sabedoria Divinas que Tu És. Não te retires do Poder
que Tu És, pois reside em ti todo o Poder do Universo que Tu És. Escolhe o Silêncio para te
Descobrires na Paz. Escolhe ausentar-te das escolhas da mente para te Descobrires na Paz.
Pois é no Silêncio que reside a Paz, e é na Paz que reside todo o Teu Poder em Deus, o Deus
que tu És, poderoso no teu mundo, nas tuas escolhas, na tua sabedoria, na tua paz. Cria,
meu filho, Cria um mundo de Paz, a Sabedoria, a Harmonia, Cria o Amor que Tu És, o Amor
que Eu Sou, Cria a criação perfeita que Nós Somos! Cria o teu mundo de Paz e Amor, e
partilha a Tua Criação, pois estás a distribuir algo que não é teu, mas que Eu Sou. Sorri e
alegra-te a cada momento, pois estás a distribuir a alegria de Deus, a Compaixão Divina.
Sabe-te detentor de uma Riqueza imensa, pois és detentor da mais bela Criação, a
Sabedoria Divina, na Paz de Deus. A cada sorriso a um desconhecido distribuis a Paz, levas a
Paz a todos esses que te rodeiam e te tocam durante o dia, não porque o queres, mas
porque o És. És a Paz em Acção.

Om Shanti


