PodSim 91 - A Regressão de Memória de Léon Denis
Mensagem de Encerramento

Que a paz e a alegria possa tocar os vossos corações, queridos filhos.
Reencarnação é assunto que merece estudo sério. Acima de tudo, estudo de si
mesmo. Não poderemos jamais querer aprofundar este assunto com uma mente
leviana, confusa e indisciplinada. Não poderemos jamais pensar que
reencarnação é brincadeira estúpida e tola. Isso é muito grave, porque é
desrespeitar o conhecimento sagrado que o Cristo suplicou autorização ao Pai
para revelar às criaturas tão grosseiras e atrasadas da Terra.
No passado e no presente, grupos sérios e disciplinados conheceram e conhecem
tudo isto. Realizam pesquisas, experiências. Mas é vontade do Cristo que isto se
espalhe pelo mundo, porque somente quando o espírito encarnado - e mesmo
desencarnado da Terra - entender que possui longa e profunda história, quando
o espírito encarnado tiver o mínimo de capacidade emocional de conhecer seu
passado, atentar para os erros, perdoar-se pelos erros do passado, chorar suas
dores, refazer-se terá condições de servir verdadeiramente a Deus, o que significa
o caminho de auto-iluminação.
Quando tratamos, portanto, de reencarnação estamos dizendo, se você deseja
verdadeiramente vincular-se ao Cristo, não de maneira fingida, tola, social; mas
de maneira emotiva, silenciosa e profunda, se esse é o seu desejo real dizemos:
filho, filha busca conhecer tuas vidas. Vá pede ao Cristo, cada noite, permissão,
não por ter curiosidade tola, mas, acima de tudo, para conhecer os próprios
erros, para pedir misericórdia do Pai para não repetir erros novamente.
Isto deveria ser fácil de entender, se o coração não fosse tão revoltado e tão
medroso. Pede ao Cristo, filho, pede ao Cristo, filha, ajuda, com muita
humildade, Mestre quero conhecer meu passado, não para ser tolo e vão, mas
para, acima de tudo, conhecer minhas fraquezas. Para estar atento a elas. Se fui
alguém vicioso no jogo, na disputa; vou orar para que esta tendência não domine
a minha vida. Se fui cardeal fanático, inquisidor e maléfico; vou orar para não ser
espírita inquisidor e maléfico. Mas irei entender que devo me regenerar.

Isto é motivo sério de conhecer vida passada, isto justifica-se perante o Mais Alto
e, na hora certa, portas que cerram as lembranças serão abertas. Não há
problema. O próprio Kardec fala: o espírito quando desencarna e é lúcido,
lembra tudo. Espírito quando não é lúcido, quando vive envolto em
inferioridade, como a maioria da Terra, não lembra nada, porque o coitado não é
capaz sequer de ver a sua incapacidade, porque se acha muito importante,
porque está cego pelo orgulho. Para estes, não adianta, só o tempo, só muita
paciência.
Mas, o Cristo permite, como sempre permitiu, ao mundo o conhecimento
adequado de vida passada para todos aqueles que desejam crescer, que desejam
preparar-se. Vocês não se esqueçam do exemplo do senador romano que hoje
chama Emmanuel. Senador romano, que antes de encontrar com o Cristo, teve
vida passada revelada em sonho, por quê? Para começar a entender como mais
profundidade as Leis da vida, para ter mais chance de abrir o coração para o
Cristo. E se o encontro não deu certo, na mesma existência, tudo deu certo,
porque ele começou a educação profunda do próprio coração. E a regressão que
ele sofreu feita por seu guia norteada por Jesus foi extremamente útil, ele
mesmo fala isso. Então é importante: a reencarnação, compreensão por meio de
regressão só deve ser buscada por quem quer, de fato, ter Cristo no coração.
Quem ainda tem medo, não sabe se ama o Cristo ou não, só sabe fingir; é
melhor ficar longe, mas, por favor, não atrapalha.
Jovens, entendam, decisão importante deve ser tomada: vocês vão servir ao
Cristo ou ao mundo? Aos que querem servir ao Cristo, não há problema
nenhum. As portas do vosso psiquismo serão abertas e a regressão de memória
será umas das coisas que vocês conhecerão, não tenham dúvidas, porque o nosso
Senhor, o Senhor da seara que é a Terra, é extremamente generoso com todos
aqueles que querem ter uma vida com o coração em paz, mas com as mãos
extremamente ocupadas, servindo das diversas formas que seja possível.
Paz a todos do vosso amigo espiritual.
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