Com
Amor,
Para os Jovens

Sei que você quer ser original. Você quer ser diferente,
especial e esperto. Quer pensar em coisas que ninguém
mais pensou. Quer se vestir de acordo com o seu prôprio
gosto. Quer deixar a sua marca no mundo.
Mas sei como é frustrante quando sente que todos à sua
volta estão tentando fazê-lo ser igual a todos os outros, ou
quando parece que ninguém estâ interessado nas suas
idéias, pensamentos ou sentimentos.
Mas sabe de uma coisa? Eu estou interessado, muito
interessado! Eu o fiz diferente dos outros. Quando o criei,
não usei um molde! Nunca houve mais ninguém como
você.

As coisas não parecem estar indo muito bem, não é? Parece que
você estâ tendo uma problema atrâs da outra — todas essas
coisinhas que o perturbam e que talvez não incomodassem tanto se
você estivesse mais bem-humorado, mas hoje elas quase parecem o
fim do mundo! Você não quer descontar nas pessoas, nem dificultar
as coisas para elas, mas acha que não consegue evitar isso.
Como diz o velho e sábio ditado: "Você não pode evitar que os
pássaros voem por cima da sua cabeça, mas pode evitar que façam
um ninho no seu cabelo!" Lamentavelmente, quando aquele
primeiro “passarinho rabugento” voou sobre a sua cabeça esta
manhã, você deixou ele pousar e começar a fazer ninho no seu
cabelo, e agora estâ preso num círculo vicioso de mau-humor.
Mas não é tarde demais. Assim que Me pedir para ajudâ-lo você
sai dessa, Eu farei com que seja assim.
Sempre haverâ buracos, pedras, obstâculos e problemas que o
incomodam e que podem facilmente azedar seu dia — se você
deixar. E alguns dias são piores do que os outros. Mas não importa o
que aconteça, você não tem que continuar se sentindo tão infeliz sô
porque as coisas começaram dessa maneira. Nunca é tarde demais
para dar meia-volta e começar ser feliz. Então por que não começar
agora mesmo?

Precisa de alguém que o compreenda, alguém que
realmente saiba o que você estâ passando? Bem, Eu sei
mais sobre o que você estâ passando do que você —
mesmo!
Sei cada pensamento que jâ lhe passou pela cabeça. Mas
mesmo que Eu conheça cada pensamento seu, você
ainda precisa desabafar. Vai ajudâ-lo a se sentir melhor e
a ver as coisas mais claramente. Pode Me contar o que
estâ pensando. Prometo entender e dar-lhe o conselho
que vão ajudar.
Adoro falando com você. Você pode Me contar qualquer
coisa que quiser.

Sei que ter amigos o faz sentir-se muito especial. Quando tem
nem que seja sô um amigo, alguém que realmente se importa
com você, você se sente super feliz. Às vezes, pode ser tão
importante para você que acha que faria qualquer coisa para ter e
manter amigos.
A melhor maneira de ganhar amigos é ser um bom amigo para
aqueles à sua volta. Mostre às pessoas que realmente se importa
com elas. Interesse-se por elas e faça um esforço para saber de
que coisas gostam e o que as incomoda. Tenha pena delas
quando estiverem tristes e ria com elas quando estiverem felizes.
Ame os outros e eles o amarão. Seja gentil com os outros e eles
serão gentis com você. Sei que parece bem simples, mas
funciona!
Se quiser ter verdadeiros amigos, amigos de verdade, não ponha
uma fachada; deixe-os ver o seu verdadeiro eu lâ dentro.
Além disso, seja leal. Não se deixar levar pela turma e rir com os
outros se alguém estiver dizendo coisas mâs sobre o seu amigo
nas costas dele. Defenda-o. Isso é verdadeira amizade.

Você jâ se perguntou como pode superar uma situação em
que se sente por baixo e que todos pegam no seu pé? Ou
quando é mal-entendido e corrigido por algo que não é
culpa sua?
Por que não faz como a bola de basquete e quica numa
boa? Quando atingir o chão … isso mesmo … quique numa
boa!
Continue a voar alto e fique no jogo. Mostre-lhes que você
tem garra. Não importa o que aconteça, continue quicando.
Quanto mais forte você for jogado, mais alto quica! Então
não deixe nada irritâ-lo. Fique no jogo e quique numa boa.

Quem você é e o que se tornarâ depende muito de você. Hâ
muitas possibilidades, mas a realização dessas possibilidades estâ
nas suas mãos, de acordo com as escolhas que faz cada dia, dia
apôs dia.
As escolhas certas tomam vida e tornam-se brotos verdes, e
depois crescem e viram ârvores jovens e fortes: de acordo com as
suas escolhas. Se fizer as escolhas certas, podem se tornar numa
ârvore grande, majestosa e frondosa que chega a dezenas de
metros de altura.
As sequôias são tão altas, fortes e lindas! Elas vivem milhares de
anos, e vêem a ascensão e a queda das civilizaçöes. Assim são os
resultados das suas escolhas. Eles afetam muito além de hoje e
deste mundo, e seguem-se pela vida por vir. As grandes sequôias —
tão grandes e frondosas — originam-se de sementinhas pequenas,
como as sementes da sua vida.
Tudo que tem que fazer é Me perguntar sobre tudo e
permanecer perto de Mim, e serâ bem-sucedido; sua vida serâ
prôspera, frutífera e feliz. Quando faz boas escolhas, as escolhas
certas, as que sabe que Eu gostaria que fizesse, escolhe a vida e a
felicidade.

Sabe aquela sensação ruim que dâ em você quando diz algo que
sabe que não devia? Eu permito que se sinta dessa maneira por
uma razão: é uma reação automâtica do subconsciente, que Eu
implantei no seu espírito. Da mesma maneira em que se sente
mal fisicamente, e às vezes até fica doente quando come algo
que não devia, também fiz com que o seu espírito reagisse da
mesma forma.
Não estou dizendo que quero que fique por baixo. Porém, quero
que se sinta mal o bastante a fim de não continuar a fazer e dizer
coisas desse tipo, de modo que esteja disposto a dar meia volta e
fazer o que puder para consertar o dano, e acertar tudo —
mesmo que não fosse a sua intenção que as coisas acontecessem
da maneira que aconteceram, ou se achar que a culpa não foi
toda sua.
Pedir desculpas pelo que disse ou fez. Vai se sentir melhor na
hora.

Tenho muito a lhe dizer, mas antes de prosseguir, quero deixar isso
bem claro entre nôs: EU AMO VOCÊ! Consegue acreditar? Você e
seu amor significam tudo para Mim. Meu Pai amou o mundo de tal
maneira que Me deu, o Seu único Filho, em troca dele. E para
Mim, você é o mundo pelo qual tanto Ele como Eu achamos que
valia a pena dar a Minha vida — e ainda sinto o mesmo. Você vale
a lua, as estrelas e o sol. Para mim você vale cada partezinha deles.
Então, quem é o rato que o estâ acusando de não valer muita
coisa?! Onde estâ ele? Deixe-o mostrar a sua cara e expor quem
ele realmente é! Ali estâ ele! É o nojo em pessoa, o deus das
pocilgas e senhor da escuridão deste mundo. Ele acha que é o tal
com as palavras. Mas vou lhe contar, as suas palavras não passam
de inúteis, sem poder, sem sentindo e não podem fazer nada nem
significam nada, a menos que você lhe dê ouvidos e acredite nelas.
Nao lhe escuta ou a acreditar nele, porque ele não ama você. Por
favor, escute a Mim e ao que Eu tenho a dizer. Eu amo você e eu
quero ajudá-lo.

Sua vida é como uma caixa de presentes com uma variedade
de bombons. Não sabe o que encontrarâ até dar a primeira
mordida e descobrir.
Alguns serão doces e macios, como os tempos fâceis e felizes.
Entretanto outros serão difíceis de mastigar, como os tempos
difíceis que com certeza virão.
Não se preocupe com o que vai receber na vida. Empolgue-se e
anseie por todos os bombons que tenho para lhe dar, porque
são todos bons.
Você descobrirâ que no final das contas gostarâ de todos, ainda
que alguns sejam um pouco diferentes ou difíceis de mastigar
no início. Eu amo você e quero encher sua vida com coisas
boas.

As pessoas às vezes são rudes e agem sem amor. Mas posso
apagar completamente a dor e a mágoa que você sente. Posso tirar
toda a tristeza, o rancor, a raiva e todos aqueles sentimentos ruins.
Posso trancá-los num armário e ajudar você a jogar a chave fora.
Talvez ache que não é justo: alguém fez algo de errado com você
e agora você só tem de esquecer?
Bem, sei que não pode muito bem esquecer, mas pode trancar
num lugar para que não chegue ao seu coração e mente e o deixe
infeliz. Quero sarar essa dor e trancá-la a sete chaves. Mas você tem
que jogar a chave fora. Você tem de decidir que quer seguir adiante
e ser feliz de novo. Vai ter de confiarem Mim, que vou Me
encarregar de qualquer pessoa que errou; que vou trabalhar na vida
da pessoa e lhe ensinar o que precisa aprender.
Será que você consegue fazer isso? Então está bem, bola pra
frente. Vamos seguir em frente! A situação vai mudar para você e a
sua vida vai ficar melhor.
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