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Olam, a Sagrada Eternidade de Deus

Queridos filhos,

Um dos Aspectos de Deus, Olam, leva a consciência da humanidade terrestre à elevação
do espírito e dos sentidos.

Olam representa neste Universo a possibilidade de que cada criatura, criada à Sua imagem
e semelhança, descubra dentro do seu universo interior o aspecto da imortalidade, isto é, o que
é eterno, que nada dissolve.

Olam traz a vida eterna, o eterno serviço à Criação e a consagração à Vida suprema
da existência divina.

Dentro do Universo, o aspecto espiritual de Olam ajuda no caminho correto da evolução,
ajuda a que cada ser humano se mantenha dentro da senda do despertar e da evolução
da consciência.

Por isso, Olam representa neste tempo, o tempo da correção das essências do Universo
e de voltar a encaminhá-las ao umbral da Vida eterna, lugar onde o espírito de cada criatura
guardará para sempre a memória do Amor de Deus e de Sua divina Ciência espiritual
da Alquimia divina, que concebe nas essências os novos padrões da eternidade e da ascensão.

Olam traz neste tempo a readequação das consciências da Terra ao ciclo do final dos tempos.
Esse Aspecto sagrado de Deus favorece a filiação íntima de cada alma e de cada espírito com
o Pai Celestial.

Olam significa esse fogo que, sendo eterno, sublime e divino, purifica a consciência humana
e a eleva de plano a um nível espiritual e único.

Olam é a essência de nossa ressurreição interior à luz do Universo Espiritual e Mental.

Olam é o caminho para encontrar a Morada dos Elíseos.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz   


