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TORNA-SE AMOR

Como Eu disse no meu último artigo, esta série de artigos será para você prático e realista, usando uma
linguagem coloquial para alcançá-lo mais facilmente.
Eu sei que assim que ouvir uma mensagem sobre "amor", poderá sacudir os ombros, pensando:
"Sim, isso é o que dizem todos. É muito fácil dizer que Cristo enviou uma mensagem de Amor, - mas
diga algo de novo, algo real! "
A primeiríssima coisa que quero dizer é essa:
Existem dois tipos de amor - completamente diferentes. Nascem de duas diferentes dimensões do ser.
Um é espiritual e inatingível pela a consciência humana, até que esta tenha superado das específicas
fases da purificação inicial do ego.
O segundo amor é humano, e não tem nada a ver com o Amor Espiritual. Quando a alma de uma
pessoa inicia a se liberar do Ego, ela começa a imprimir na consciência da pessoa uma necessidade
urgente de se desfazer das barreiras que lhes separam das outras pessoas, e de se sentir
espiritualmente em paz com os outros. Esse é um estágio avançado da alma, que agora encontrará um
Mestre pessoal que o conduzirá através das várias fases da morte do Ego.
Se examinar a natureza do amor humano, descobrirá que está baseada inteiramente em ‘um desejo de
algo que dê prazer’ - , mesmo que seja de roupas novas, comidas diversas, uma casa nova, um carro
mais luxuoso ou um novo companheiro.
É por isso que o amor humano padece com o tempo. Se você se deparar com um homem ou mulher
que continuam se preocupando profundamente com o bem-estar do seu cônjuge depois de muitos e
muitos anos juntos, pode ter a certeza de que certos aspectos dos amantes estão ascendendo para a
dimensão espiritual e absorvendo a capacidade para o amor incondicional dos reinos mais elevados.
Quando encontrar o pensamento de : " Não te amo mais e quero uma outra pessoa ", reconhecerá que
se trata de Amor Humano, governado pelo Ego Humano que se manifesta, e a consciência daquela
pessoa é totalmente incapaz de dizer algo diferente, pois é o nível de sua percepção espiritual e pessoal
em seu mundo. Portanto, não pode julgá-la de nenhuma maneira.
Agora, se tem uma faceta da sua consciência já na dimensão espiritual, aí sim será capaz de responder
com calma e paciência ao seu companheiro: "Compreendo o que disse. Deve fazer aquilo que se sente
de fazer nessas circunstâncias. Vá em paz. Quer que eu te ajude a fazer as malas e chamar um táxi?"
Se, por outro lado, uma afirmação do gênero fosse feita por uma consciência HUMANA, governada pelo
Ego, essa diria:
" Eu sempre soube que você era um f=.da p= não quero ver sua cara feia nunca mais..." ou em outras
palavras que demostrassem o sentimento de raiva.

Ou ainda ele/ela gritaria: "Depois de tudo que fiz por você. É desse modo que você me paga? "

Ou ainda ele/ela chorará e dirá: ‘Sei que você não sabe o que está dizendo’ (mesmo que ele deixou bem
claro o que queria dizer) e você se agarra nas pernas do companheiro, enquanto ele o arrasta para porta
afora.
(Eu lhe disse que usaria uma linguagem coloquial para conseguir atingí-lo. Meu Canal está chocada e
não sabia o que Eu realmente pretendia fazer antes de começarmos esses artigos.)
Penso que agora você está começando a entender a "linguagem do Ego", porque reconhece: "EU
QUERO". ou "NÃO QUERO - ENTÃO RECUSO."
AMBOS OS SENTIMENTOS SÃO PERFEITAMENTE LEGAIS E LEGÍTIMOS (segundo a lei Universal)
na condição de não estar fazendo ninguém sofrer por roubar ou fugir deles.
Se ler as cartas números 7 e 8 entenderá exatamente o que Eu quero dizer com Amor do Ego e o
AMOR ESPIRITUAL. Aprenderá a mover-se através da barreira do Ego, para estabelecer um contato
com as vibrações espirituais do AMOR INCONDICIONAL, para possibilitá-lo a sentir e expressar o Amor
verdadeiro, espiritual e incondicional.
Isto é essencial, se você pretende seguir o Caminho de Cristo.

