VIDA
O que podemos dizer a respeito da vida que não tenha ainda sido dita,
mostrada, escrita, de alguma forma explicada.
Quando começou, de que forma, onde e sobretudo porque existe. O que
define a vida, o tempo ?, o espaço ?, ou os dois ao mesmo tempo. Que
idade tem a vida, que tempo é este que não tem começo e nem fim ??
enfim o ETERNO, o que é ?.
A idade da terra comparada com o tempo que nos estamos descrevendo, é
apenas um piscar de olhos pela metade, é por isso nos somos muito mais
antigos do que a terra, porque somos ETERNOS E FILHOS DE DEUS.
Eternos porque os planetas e corpos celestes, vários habitados, foram
criados para nos, espíritos, e sem a nossa existência anterior eles não
teriam sentido de existir, portanto, acostume-se com a idéia de que você
não tem esta idade que diz ter, a não ser que você acredite que nasceu só
para morrer, então o seu tempo acabou. Pare e feche o texto, se possível
empreste, ou dê para alguém.
Se você acha que a sua vida tem algum sentido que é necessário tentar
encontrar,

sem

ser

este

materialismo

insensato,

esta

forma

de

autodestruição que andam espalhando por aí, então podemos alinhar os
pensamentos e dar um direcionamento para levar alguma lógica desta
vida.
Em primeiro lugar, como já disseram muitos, só mesmo a lógica
destituída de impressões pessoais e arbitrários sentimentos, é que pode
dar um pouco de luz à nossa escuridão de informações.
Sim, porque é só uma questão de ter estas informações. O problema é
saber se são verdadeiras ou não, verdadeiras não no sentido de validas
para a nossa compreensão sobre o que é errado ou certo, mas verdadeiras
no sentido lógico.
Alguns séculos atrás seria cometer um erro gravíssimo afirmar que

existem mundos habitados, daria uma fogueira na certa, hoje a
humanidade já se acostumou com a idéia de que não estamos sozinhos
neste universo, e isto não esta mais errado, porém é errado queimar as
pessoas nas fogueiras.
Agora vamos refletir um pouco; o que importa se nos estamos errados ou
não, o que vai mudar na sua ou na minha vida se nos achamos que isto
ou aquilo está errado ou não, de acordo com a nossa visão curta e
ignorante? bem, vai mudar muito e mas por pouco tempo, porque as
nossas idéias vão se aprimorando com o adquirir de novas idéias e
confrontando-as vamos logo chegar a conclusão de que esta nova idéia
tem mais fundamento (lógica) do que a velha, e assim por diante a gente
vai mudando de idéia e com isto mudamos em muito a nossa vida.
Existe entretanto uma coisa que é definitivamente certa ou errada, e só a
LÓGICA pode demonstrar COMO E PORQUE.
A LÓGICA.
A lógica é alguma coisa como 2 + 2 = 4, e não há possibilidade de erro.
Vamos tentar aprofundar este tema, procure pensar a respeito.
Na física existe uma lei de ação e reação. Essa lei explica os movimentos
físicos entre eles a partir do instante que existe um movimento original.
A vida e os acontecimentos são baseados nas ações e reações de Seres
portadores de pensamentos individuais e que se chocam uns com os
outros e isto causa um efeito cascata que se estende ao infinito em uma
relação tempo\espaço.
CAUSA E EFEITO são as bases da lei que regem as vidas dos Seres. Se
uma causa gera um efeito, é porque também esta causa por sua vez um
dia foi um efeito, ou seja originou-se de uma causa.
Pode-se através chegar a conclusões lógicas retroativas com uma margem
de erro mínima, pois que a verdade absoluta só pode ser de conhecimento
de quem tem todas as informações possíveis e só mesmo DEUS poderia

ser este alguém.
A causa primeira e original de tudo é DEUS. Essa não é uma afirmação,
mas é uma definição.
Portanto, nos somos em resumo um efeito desta causa que tem uma
inteligência e pureza moral acima de tudo aquilo que criou.
Todo efeito se transforma em uma causa, portanto se torna causa por sua
vez, se analisarmos a nossa vida desta maneira assim, poderíamos
enxergar muitas respostas para as nossas perguntas.
O porque do nosso sofrimento e da nossa alegria, da raiva e da simpatia,
do ódio e do amor, são todos sentimentos existentes em nos, são efeitos
dos nossos instintos mais evoluídos que por sua vez se tornarão causa e
aí depende de você acionar uma causa ou outra, ... depende da sua
INTELIGÊNCIA
Veja você mesmo, no começo era apenas um Ser destituído de
conhecimento moral e intelectual, tendo só os seus instintos para te guiar
e aplacar as suas necessidades vitais, depois, com o tempo, adquiriu
experiências e o seu intelecto foi se aprimorando e foi se formando em
você um questionamento moral : "É certo ou errado ?".
Isto te levou a uma mudança dos seus instintos, foram muitas lutas
internas para vencer estes instintos mais terríveis e transforma-los em
defeitos, que por sua vez agora estão se modificando para qualidades, pois
que o defeito é apenas uma qualidade em desequilíbrio.
Ninguém é perfeito pois todos nos temos os nossos defeitos, porém você vê
um defeito em alguém que eu ou outra pessoa não vemos, porque isso?
Porque a sua visão como a minha ou de outra pessoa é distorcida pela
sua capacidade de enxergar com LÓGICA, é como se você olha-se através
de uma lente distorcida, e cada um de nos tem a sua lente distorcida a
sua maneira, só para complicar não é ?
Existem muitos pontos de vista sobre a maneira de corrigir esta

"DISTORÇÃO", todos eles validos segundo o próprio ponto de vista.
Este ponto de vista, é fruto de experiências adquiridas nesta vida, mas
como explicar as tendências morais que já despontam aos primeiros
momentos de vida? como explicar as profundas diferenças que existem
entre todas as criaturas nos primeiros anos de vida?
É muito fácil dizer que o ambiente onde nasceu permite que ela
desenvolva esta ou aquela particular tendência, isto pode só acentuar ou
permitir um mais fácil desenvolvimento desta particularidade.
Inegável é o fato de que nem todos desenvolvem a mesma particular
qualidade ou defeito sob o mesmo ambiente. Portanto, só mesmo
nascendo com esta ou aquela personalidade é que se explica esta
diferença de que falei acima.
Mas então, são genes entregues pelo pais ? não pois essa herança
genética se prende ao seu aspecto físico e não moral ou espiritual e aí fica
por conta da interpretação da lógica, da "DISTORÇÃO" de cada um.
Esta interpretação como foi dito acima, vai se modificando, até chegar a
um ponto em que se aproxima tanto da verdade universal que tudo o mais
que se viu anteriormente desaparece, e fica cada vez mais claro como a
lógica age.
Não espere entender de repente como isto acontece, apenas tenha fé em
você e em DEUS, e então verá aparecer pouco a pouco esta luz que poderá
te ajudar a enxergar com uma lente cada vez menos distorcida e mais
clara.
O PENSAMENTO.
A comunicação entre os Seres se faz de muitas formas, através de sinais
que

serão

interpretados,

traduzidos,

entendidos,

analisados,

e

possivelmente respondidos com outros sinais que serão por sua vez
submetidos aos mesmos procedimentos acima descritos.
Se os Seres precisam se comunicar, é porque sabem que vivem em

comunidade e não estão sozinhos. Aquele que chega a conclusão de que
esta sozinho não se comunica mais somente na comunidade onde se
encontra e passa a procurar outras formas de comunicação, para
encontrar outros Seres com quem possa se sentir em comunidade e
buscar informações que o ajudem a satisfazer as suas necessidades.
A mente espiritual não tem limites em buscar alternativas para as
respostas

necessárias

para

si

mesmo,

porque

tem

a

forma

de

comunicação mais expansiva, veloz e precisa que existe, o Pensamento.

Mas o que é o pensamento ? - Como pode se comunicar ? - Qual é a sua
origem ? - Estas respostas estão na analise do seu próprio pensamento.
Como você se comunica com você mesmo ? - Através do seu pensamento.
O pensamento então é gerado dentro de você pela sua mente, dentro das
emoções, e da sua lógica; da sua analise de informações nasce a resposta
que será formada por lógicos encontros mentais os quais serão traduzidos
por imagens e sons disponíveis na memória, na sua mente e então
teremos uma frase mental, um pensamento. Este pode durar alguns
milionésimos de segundos mas será gravado na sua memória para em
algum momento ser usado, quando a sua necessidade se fizer sentir.
Podemos então dizer que a base da sua comunicação com os Seres e o seu
pensamento; mas nos sabemos que são necessários instrumentos que
possam traduzir o pensamento em algo que se possa entender e analisar,
segundo o que for disponível teremos que escrever, como este caso, ou
teremos que falar, ou mesmo gesticular, em todo caso nos teremos que
usar de alguma forma para exteriorizar este pensamento para os outros
Seres possam por sua vez receber esta mensagem, e teremos que fazer
isto de acordo com os instrumentos e a forma que estes Seres tem de
receber e interpretar.
É evidente que se você tentar escrever para um analfabeto, ou se escrever
em uma língua que o Ser com quem está se comunicando não tem

conhecimento, o seu pensamento corre o risco de ficar no caminho, ou
mesmo falar com a voz a um surdo sem que este tenha a possibilidade de
ler os seus lábios, enfim encontrar a forma de comunicação mais rápida e
precisa é tarefa para qualquer Ser que queira se comunicar.
Até agora você se comunicou de quase de todas as formas que tem a
disposição, e alguma vez se comunicou de uma forma que não viu, não
sentiu, e nem chegou a tomar conhecimento, que foi através do seu
pensamento, parece absurdo, mas a energia que você usou criando este
pensamento foi sentida por algum Ser que justamente tem o instrumento
para analisar e receber esta forma de comunicação.
É possível que você tenha ou não percebido, isto é relativamente
importante, visto que nem sempre você percebe que está se comunicando,
e nem mesmo o que esta comunicando, mas o seu pensamento está
sempre em torno de você criando esta energia que se expande como uma
onda de radio, e acaba por encontrar a antena que vai capta-lo, e
responder, é você que terá que ligar a sua antena de modo a receber por
sua vez esta mensagem.
A dificuldade reside no fato de que você dispõe de instrumentos ainda
rudes de comunicação e seria como comparar as comunicações entre
tribos de índios através de tambores, e as do homem de hoje através de
satélites.
Se você não procurar entender o processo e estudar a comunicação do
seu pensamento, você estará limitando o campo da sua comunicação aos
"tambores".
Apesar disto você será sempre alvo de mensagens que tem a esperança de
algum dia poderem ser captadas. Vamos ver porque.
A MENTE E O PENSAMENTO.
A mente funciona como um gerador de energia que produz impulsos
elétricos codificados, e que são decodificados por um sistema de
interpretação lógica estimulada por mensagens audiovisuais.

Essa energia cria um campo magnético que pode ser mais ou menos
expanso dependendo da força energética usada e do tempo que dura esta
força.
Ela será captada por quem tenha a mesma sintonia de pensamentos que
você, como um radio, você pode emitir ou receber impulsos que estarão de
acordo como o seu nível de pensamento, mas por quem é determinado o
nível de pensamento? - não é por quem mas sim pelo o que, será a
presença em você de qualidades ou de defeitos que vão dar o tipo de
pensamento que você emite, em momentos de enorme tensão nervosa o
pensamento pode ser um ou outro depende da sua maneira de reagir
diante deste momento.
A energia gerada pelo seu pensamento reflete a sua atitude mental e será
tanto mais forte quanto mais durar este estado mental.
Podemos afirmar também que a energia não só reflete, mas atrai estado
mentais que se assemelharão ao seu e tende então a amplificar a duração
do fenômeno comunicativo.
Com toda certeza, em algum momento da sua vida você se defrontou com
uma situação em que não consegue explicar "como foi que aconteceu tudo
isto".
Existe uma relação entre o que acontece na sua vida com o que você fala,
faz, escuta, escreve, lê e ... pensa.
A sua mente é capaz de criar imagens reais e não reais, baseadas em
informações que você dispõe e em informações que você nem sonharia um
dia ter conhecimento.
A comunicação é a base da sua vida, o fato de você entender como se
processa só tende a aumentar o seu circulo de visão, com isto
quantidades de informações.
Como dissemos acima a energia mental reflete a sua atitude mental e
atrai também, portanto se você pensa de alguma forma, então desta forma

será captada por alguém, por outro lado você será também alvo de
atitudes mentais como a sua, mas até onde você pode captar ?, Até onde a
sua maturidade mental o permitir, até onde a sua capacidade de pensar
com lógica deixar.
Na medida que você evolui e aprende, se amplia a sua capacidade de
comunicação mental, e de discernimento também, saber discernir se um
pensamento é admissível ou não é tarefa sua é exclusivamente sua.
Permitir a insistência de um pensamento e dar apoio e razão para ele,
portanto aceita-lo, isto é responsabilidade sua.
Como não permitir a insistência de um pensamento ? Através de atitudes,
positivas e construtivas para si mesmo, modificar o comportamento e
levar a uma modificação ao caráter e aos ... pensamentos.
Difícil ??, não tanto, mas mesmo se você achar dificil, lembre-se que você
lutou muito para chegar ao ponto de hoje entender isto que acabou de ler.
E não há motivo para que tudo o que você já passou seja mais fácil do que
o seu futuro.
Pensamento positivo, construtivo, elevado nível de sentimentos, coração
disponível,

boa

vontade,

força,

paciência,

resignação,

humildade,

simplicidade, caridade, acolhimento, recolhimento, busca da paz entre os
Seres, confraternização, amizade, amor, ajuda, olhos limpos, ausência de
todo mal, universalidade de visão, são apenas algumas dicas para você
criar um clima de pensamento, mas não é tudo, é preciso ter uma fé
inabalável em DEUS, e ama-lo sobre tudo e todos, buscar nele a sua
confiança para andar em direção a Cristo e ter a certeza de um dia poder
abraça-Lo e dizer-Lhe 'Meu Senhor, aqui estou para servi-Lo'.
Podemos pensar com lógica, essa lógica que nos permite ver com clareza
situações complicadas, mas estaremos sempre pensando com a nossa
limitada experiência de vida, por isto é necessário ter muito cuidado com
o que e por que pensamos.
No momento de tomar uma decisão, somos levados a concluir com os

nossos sentimentos e as razões do momento, é preciso levar em conta os
outros pensamentos que estão a nossa volta, que podem ser favoráveis em
uma ou outra direção de decisão.
Avaliar estes pensamentos é tarefa árdua e sutil, requer conhecimento de
elevado nível moral, discernimento do motivos de possíveis tendências, e
sobretudo paciência para dividir o joio do trigo, sem ofender, mas
ajudando a aquele que se está prestando a te orientar, e possivelmente
orienta-lo por sua vez, é uma coisa bonita, que só te levara a dar mais um
passo em direção a Ele.
Em um momento de grande duvida e sofrimento espiritual, muitas vezes
somos levados a nos tornar escravos de nossos defeitos, do nosso
egoísmo, e nos dirigimos a Ele a perguntar porque disto ou daquilo.
Não nos cabe julgar o porque da Suas determinações, mas sim aceita-las
com fé e resignação, rogando para ter a Sua proteção e orientação.
Para tal temos a disposição os nossos amigos espirituais, que podem
segundo as tendências filosóficas assumir nomes diversos, são chamados
de uma forma mais geral como 'anjos da guarda'. São apenas amigos que
se dedicam a nos acompanhar durante a nossa travessia neste mundo e
momentaneamente.
São pessoas capazes de nos orientar na maioria dos nossos problemas,
para tal foram preparados, mas se for necessário podem recorrer a ajuda
de seus amigos de um nível de preparação superior, para nos o que
interessa é que estão sempre prontos a nos atender em nossas
verdadeiras dores, as vezes nos deixam sofrer para que com isto nos
possamos refletir e melhorar a nossa condição de comunicação.
A nossa fé e o nosso reconhecimento de gratidão são para eles um grande
prêmio, assim como a maior felicidade deles é a nossa própria elevação
moral e espiritual.
Podemos nos comunicar, simplesmente pensando neles ou então com
preces de forma que a nossa mente possa estar sintonizada com eles,

tenha a certeza que sempre que você se dirigir ao seu amigo ele vai te
ouvir em qualquer circunstancia que você estiver.
No nosso intimo temos as nossas duvidas, sobre a vida, sobre a verdade,
sobre a pessoa que amamos, sobre tudo o que nos rodeia, vivemos com
estas duvidas de uma maneira ou de outra, recorremos a estratagemas
para nos iludir, de maneira a não sofrer, porém o que realmente
deveríamos fazer e não fazemos, é resolver estas duvidas.
Não cabe a nos perguntar sobre aquilo no qual nos não temos domínio de
ação, é ilógico querer saber se amanha será um dia de sorte ou não, ou se
a pessoa que você ama vai te amar para sempre, ou se você vai ganhar na
loteria, etc. ..., por que você não sabe como agir em função da resposta
quando o momento chegar.
É você que faz o seu futuro que é simplesmente baseado no seu presente,
então onde está o sentido em querer saber de algo em que você já está
fazendo parte ?.
É como se você estivesse fritando um ovo e resolvesse querer saber se ia
ficar bom ou não; depende de como você está fazendo, percebeu a lógica ?;
e se alguém disser a coisa vai ser assim ou assado, está dizendo alguma
coisa que você provavelmente já sabe, e está preparado para tal.
O seu domínio de ação é limitado não só pelas informações que você tem,
mas também pela sua determinação em concluir o que está fazendo. E
concluir não quer dizer terminar, quer dizer vencer uma etapa. A sua vida
é feita de etapas mais ou menos difíceis, depende do que fez no seu
passado e do que está fazendo no seu presente.
Precisar de uma orientação de como resolver uma situação é coisa muito
natural, ninguém espera que você seja capaz de enfrentar todos os seus
problemas e os vença de uma vez, converse com os seus amigos e você
terá os conselhos necessários, e dependerá de você coloca-los em obra,
aceitar estes conselhos e redobrar as forças para soluções é sinal de
maturidade espiritual e grande generosidade.

O sofrimento é encarado como um mal que estamos sempre a descarregar
nos outros, e fulano que me fez isto, ou a culpa é daquele ali, e aí por
diante, poucas vezes dissemos, o culpado sou eu e assumo a
responsabilidade do meu ato e quando o fazemos e quase sempre para
sermos vistos pelos outros como generosos e piedosos. Mas se você pára e
pensa vai ver que tudo absolutamente tudo o que te acontece, quer seja
bom ou não tem a sua única responsabilidade, ou seja se você não
quisesse não teria acontecido.
O seu sofrimento é conseqüência dos seus atos, assim como a sua
felicidade, é claro que a participação de terceiros pode ser necessária, e
até inevitável, porém a causa primaria da existência do sofrimento é você,
e se você sofre, é porque assim Ele o determinou, e se Ele assim
determinou nos só podemos agradecer pela oportunidade de elevação
moral e quietancia diante da sua Infinita Justiça.
A fuga do sofrimento é a primeira atitude de um Ser, que seja humano ou
não.
Ao invés de fugir sem saber para onde e muitas vezes nem do que,
procure aprofundar o seu sofrimento, destrincha-lo, analisa-lo pedaço por
pedaço, desmonta-lo como se fosse um quebra-cabeça, entranhar-se nos
seus motivos, buscar o mais fundo e escondido motivo deste momento, e
a cada passo em direção ao âmago dele, você se sentirá mais forte, pois o
conhecerá mais e melhor e conhecer o seu sofrimento significa conhecer
você e seus defeitos assim como as suas qualidades.
Não há nada melhor do que você se sentir mais forte do que você, e saber
que não há nada nem ninguém que pode fazer você sofrer se você não
quiser, as causas do seu sofrimento estão dentro de você. Traga elas para
fora, encare-as, olhe para elas de frente, você estará olhando para você,
nu e cru, sem mascaras, sem medos, sem ofensas, sem repreensões, com
coragem, com força, com espírito de renovação, otimismo e paz interior.
Dentro de você existe esta força capaz de modificar o rumo da sua vida,
basta você olhar para dentro de si mesmo e trazer o que há de bom em

você, e o que não for bom que seja então estudado, analisado, e
transformado em bom, a escuridão é ausência de luz, o mal é ausência de
bem, procure fazer o bem e transformará a escuridão em luz, em cada
cantinho de você a um lado bom esperando ansiosamente para ser
descoberto por você, amado por você, vivido por você, mesmo a escuridão
que existe só esta esperando a luz, a sua luz.
Não deixe que o desespero entre em você, e se entrar busque então a
palavra Dele, entregue-se aos Seus cuidados, mas assim que você se
sentir de novo forte, renasça para a vida e para a luta ao lado Dele, com o
Seu amor pelo próximo, por tudo e por todos sem distinção de raça, credo,
ou qualquer outra diferença de momento.
O seu intimo se fortalece com o passar do tempo e adquirir de
experiências.
Cabe a você levar a sua experiência a nível de aprendizado coletivo, levar
a palavra de consolação, de amor, de afeto, ao necessitado, ao
desamparado, ao desesperado, ao sofredor em geral, que está perdido em
pensamento confusos e desordenados, a ele você deverá levar a
compreensão da amizade, o amparo do amor, a luz da informação, o apoio
fraterno, o perdão Dele.
A Sua palavra confortadora não tem limites de tempo ou espaço, ela viaja
como a luz, se transforma em manto de proteção, cobertor para o frio
gélido da dor e da solidão, como ficar insensível ao apelo da criança que
chora na noite, assim Ele está sempre atento a nos, crianças que somos,
ainda fracos e inseguros.
Para nos Ele determinou este planeta, onde podemos e devemos,
aprimorar as nossas qualidades, sob a sua estreita vigilância, sob o seu
olhar indulgente e acolhedor, podemos ser melhores do que somos, e para
tal fomos criados, buscando a Sua luz e caminhando na Sua direção.

A EVOLUÇÃO DO SER.

Buscar explicações e teorias sobre a evolução do Ser é tão universal
quanto explicar a existência do próprio Ser. As teorias desenvolvidas até
este dia, tanto do ponto filosófico como cientifico, deixam lacunas lógicas
por falta de informações, as quais sem duvidas existem, mas ainda não
foram interpretadas pelo Ser humano de modo a satisfazer a sua
curiosidade.
Porém respostas existem, não são aceitas, porque relegam o Ser humano
a um plano abaixo do qual ele acredita estar, o orgulho deste Ser ainda
em evolução é o impecilho para a sua visão, quando destituído desta
deformação moral ele passa então a ver as respostas no seu próprio Ser, e
compreende a sua natureza espiritual, expande a sua visão para limites
até então insondáveis do universo e a sua evolução se torna cristalina e
transparente, e tão simples que para o seu próprio espanto não entende
como outros não conseguem enxergar e compreender tal processo.
Como se processa tal evolução ? - a base da sua existência é DEUS, por
Ele fomos criados, para sermos parte integrante deste cosmo infinito, mas
como tudo, nada acontece de uma vez.
A palavra tempo, tem pouca expressão na linguagem universal, pois para
quem é eterno o tempo não existe, não passa, não acontece, é tudo um só
momento feito de eternos recomeços, conclusões de ciclos, e adquirir de
experiências, aprendizado, e lições.
A palavra espaço tampouco tem muita expressão, pois o universo é o seu
lar, agora você está aqui, em um milionésimo de milionésimo de segundo
você está a centena de milhares de anos-luz.
Esta é a expressão espaço-tempo existente, porém para nos no momento
limitados a uma vida sedentária e pesada devido ao nosso fardo físico e
moral, foi necessário subdividir está expressão até uma relação que nos
desse capacidade de visão desta realidade, é evidente que para nos o
contexto invertido é muito difícil de realizar mentalmente, porém como foi
dito acima a evolução do Ser acaba levando a uma visão lógica até este
nível.

A necessidade da evolução se faz porque o universo é uma mutação
constante, se faz a cada momento e se desfaz no momento seguinte, o Ser
entra em ação nestes momentos e se adapta a situação, você tem a sua
função neste universo, em cada momento da sua evolução você faz parte
dele e nele toma ação é coadjuvante e protagonista desta ação, por isto em
cada momento você evolui, passa de uma ação para outra, num frenesi
sem parar.
Tente imaginar a movimentação que existe neste universo, ninguém fica
parado, todos os Seres se mexem, ferem e interferem com os outros e
consigo mesmo, provocam ações e sofrem reações em cadeia que os leva
para um nível de pensamento sempre acima do que aquele que se
encontrava um momento atrás, está ação meus amigos se chama
EVOLUÇÃO.
Não há como tentar interromper este processo, existem os Seres que se
movem mais rapidamente e outros que preferem serem mais lentos,
alguns ajudam os que estão para trás, outros tentam parar aqueles que
vão para frente, mas todos avançam como uma multidão infinita que se
move em direção a Ele.
Vários fatores definem a evolução como mais rápida ou mais lenta, entre
eles podemos citar, a aceitação do Ser como tipo existente, a capacidade
de pensar, a inteligência, o nível moral do momento, e as vicissitudes as
dores e sofrimentos de cada momento.
As dores e o sofrimento, estas são as chaves de cada momento evolutivo
de cada Ser.
Porque sofremos por dentro e por fora, porque somos submetidos a
torturas mentais e físicas, porque tantas e tantas crianças morrem sem
ao menos saberem que sofreram, e porque tantos povos juntos são
esmagados por guerras e cataclismos sem precedentes ??
Como explicar o sofrimento sem olhar para cima, e dirigir o nosso
pensamento para Ele que nos criou, como colocar os nossos sofrimentos

dentro da lógica do contexto descrito acima ?? O Ser tem a capacidade de aprender e com isto memoriza lições e
experiências passadas, porém a memória deve trazer para ele estas
informações no momento preciso, mas nem sempre acontece assim, e
nem seria lógico.
A dificuldade de aprender decorre do fato que o Ser tem de recomeçar com
um lado físico que tem a característica de evolução compatível com o seu
nível moral, um doente mental não nasce com um cérebro fisicamente
igual a de um gênio, ou uma deformação física de um braço é
conseqüência de erros passados que foram transmitidos para este
momento por necessidade de recomposição de equilíbrio na sua parte
espiritual, e assim por diante.
As suas dores atuais são erros trazidos por você de tempos atrás e que
você vai deixando para trás a medida que evolui espiritualmente,
portanto, busque em você as respostas para as suas dores e os seus
sofrimento, na sua parte mais interna, estará a resposta para as suas
perguntas, não culpe os outros, porque eles também tem as suas dores e
sofrimentos com os quais tem que lidar e não seria justo e nem lógico
descarregar nele os seus. E vice-versa.
Procure encarar as suas dificuldades em se relacionar consigo e com os
seus problemas como parte normal de uma atividade sadia que só poderá
te trazer novas e positivas experiências, uma conscientização positiva do
seu Ser e da sua capacidade de evolução e uma relação de paz com você
será a ferramenta necessária para isto.
Você é parte indispensável na mutação universal, o seu pensamento
produz e recebe energias, gera ações e sofre reações a cada momento, esta
parte de você é responsável por muito do que acontece por aí, a sua
inspiração de paz produz paz, em alguém, em algum lugar e em
determinado momento, para tanto é necessário que você pense e só.
A cada nova vida as perguntas se renovam e as respostas aparecem de

formas diversas, quando momentaneamente preso ao físico você está
limitado por esta condição, mas quando encerrado o seu ciclo você
recupera a liberdade de outrora e relembra então os seus momentos, as
sua dores, e o seus sofrimento.
Neste momento você adquire a consciência da sua eterna existência, e se
dispõe então a um novo ciclo de aprendizado, para renovar as sua forças,
para retomar o caminho abandonado, para se colocar ao lado daqueles
que estão lutando contra a inércia da multidão, buscando conselhos e
orientações com amigos mais avançados, para transmiti-los a novos
amigos sedentos de ajuda e informações preciosas para a sua evolução.
Tambem é evolução, a renovação do Ser diante da dor alheia, a busca da
fé, do amor ao próximo, sem ter que ser necessariamente reconhecido por
ninguém.
A evolução do Ser se dá física, intelectual, moral, e espiritualmente.
Mas é raro o Ser que evolui ao mesmo tempo em todas estas
características. Ele se desenvolve aos poucos, vai aprimorando os seus
componentes evolutivos a medida que se adapta as necessidades da sua
própria evolução. Em determinado momento sofre a presença física de
uma forma mais forte, em outro momento se faz sentir mais necessária a
experiência moral, ou intelectual ou ainda espiritual.
Para cada um destes componentes existe uma forma diferente de vida, um
mundo diferente que possa dar ao componente uma adequada e
necessária composição de forças, de maneira que o Espirito possa
adquirir lições e refletir a respeito.
Este mundos, infinitos, existem em todo o universo, e em um deles é este
em que você está vivendo. As particularidades neste mundo dão ao Ser
uma vasta gama de possibilidades para cada componente;
- fisicamente: existem estereótipos muitos diversos, donde o inicio de
estudo da evolução;

- intelectualmente: possibilidades de estudo científicos revelando verdades
sobre a sua própria origem;
- moralmente: permitindo o questionamento e elaboração de pensamentos
filosóficos de origens religiosas;
- espiritualmente: onde o intercâmbio de idéias pensamentos favorece o
próprio reconhecimento do Ser.
É claro que a passagem por diversos mundos é necessária, para se chegar
a níveis elevados de conhecimento e desenvolvimento espiritual, a
caminhada é longa, muito longa, porém inevitável.
O acompanhamento aos Seres menos evoluídos é feito por aqueles mais
evoluídos, permitindo assim que o próprio Ser mais evoluído continue a
sua caminhada, trazendo consigo ao seu lado os Seres mais infelizes, a
cadeia de acompanhamento não tem fim, você é ajudado e por sua vez
ajuda, e assim por diante, por vezes nem percebe mas você já ajudou de
maneira muito importante muita gente.
As tarefas são divididas de acordo com a necessidade e predisposição de
cada um, o próprio Ser tem consciência daquilo que deve e precisa fazer, e
se presta com grande facilidade a servir, quando não o faz, é levado a
refletir sobre a sua condição atual de forma mais ou menos lenta, com
diversos momentos de atividade.
Renascendo em mundos onde a sua particular condição tenha o reflexo
necessário, com Seres que possam mostrar-lhe o que deve fazer, seguindo
o exemplo de alguns e refletindo muito sobre o sofrimento que ele mesmo
está causando a si e a outros, tendo oportunidades uma atrás da outra
para se redimir, ajudando as pessoas em dificuldades como a sua, e com
isto passar a se conhecer mais, encontrando dentro de si mesmo a força
para se erguer e continuar a sua caminhada.
A evolução é ininterrupta, quando você está a um nível compatível com
lições mais profundas, irá continuar a sua evolução em mundos ou
espaços diferentes, de acordo com este nível seu. Mas sempre terá ao seu

lado amigos mais evoluídos a te orientar e aconselhar as tarefas e
caminhos a se dirigir.
Esta evolução tem um começo. Mas não terá fim.
Podemos dizer que você começou a sua longa caminhada como uma
centelha, uma forma de energia ainda longe de ser conhecida neste seu
mundo, por isto não há possibilidade de descrição mais detalhada, mas
vamos tentar dar uma idéia do que seja.
Feche os olhos e olhe com o seu pensamento para dentro de você. Verá no
começo uma escuridão imensa, continue olhando procurando, e aos
poucos alguma forma está se delineando, uma forma sem forma, uma luz
de todas as cores, não uma luz forte, mas também não fraca, apenas ...
uma luz. Se mexe, lentamente, sem ritmo, apenas se mexe. Envolve todos
o seu Ser e ao mesmo tempo está dentro dele, pulsa, procure levar o seu
pensamento mais perto, um pouco mais perto. Alguma coisa dentro desta
forma deve existir. Mas você não consegue definir o que é. É a centelha.
Ir além disto é possível, vai depender da sua condição atual de elevação
moral e espiritual.
Bem, então no inicio você era esta centelha, criada por DEUS, O qual
determinou a sua evolução inicial sob forma inerte, fria e mineral.
Terra pura e simples, composição orgânica ainda não. Mais composição
inorgânica do que tudo, aminoacidos, nitrogênio, gás, líquidos, apenas
terra.
A sua centelha começa a interferir com o ambiente onde você, modifica
codificações infinitamentes pequenas, porém evolui, adquiri informações,
codifica reações, e desenvolve energias que serão necessárias para o seu
próximo estágio.
A vida viva, ciclo de repetição, nascimento, desenvolvimento e morte,
renascimento, redesenvolvimento e remorte, ainda não tem inteligência,
nem senso moral ou intelectual, apenas vive, interagindo de forma mais

direta com o seu ambiente, o ambiente vegetal.
O

reino

da

observação,

da

obtenção

de

informações

vitais,

do

reconhecimento de Seres, do começo da ação e reação, dando e
recebendo, de maneira involuntária, mas perfeitamente codificada, as
raízes da consciência nascem neste reino, quando se observa as ações,
quando se vive as ações dos outros Seres, quando se transforma em um
vai e vem da terra para os Seres e dos Seres para a terra, um momento de
contemplação e de grande colaboração dentro da lógica cadeia dos Seres
vivos, quando então se estará entrando no mundo deles, dos Seres
dotados de autodeterminação, de inteligência, ainda que rudimentar.
Neste estágio começa a educação do Ser moral, intelectual, e espiritual.
Nele o Ser não só contempla, mas interage, de forma mais direta com o
seu ambiente, começa a luta pelo desenvolvimento de qualidades, e duras
penas pelos defeitos ainda enraizados.
A assistência dos amigos espirituais se faz sentir mais de perto, pois a
possibilidade de comunicação é mais fácil, quando os conselhos e as
lições são bem seguidas o desenvolvimento se faz de uma maneira suave e
plena de felicidade, quando não então se faz necessário retornar ao
mundo físico e continuar a labuta.
O sofrimento é inerente ao trabalho de cura. Não há cura sem dor,
entregar-se ao trabalho, buscar dentro de si as forças necessárias,
repensar em atitudes e pensamentos passados, reavaliar velhas posições
diante da Justiça Divina, reposicionar-se face a tarefas não concluídas,
recolocar-se em marcha para a própria evolução, este é o trabalho a ser
feito, esta é a vida, no seu principal objetivo.
Infelizmente, muitos se deixam levar por conquistas mais fáceis, aquelas
onde não é necessário renunciar a si próprio, mas pensam só no seu
próprio bem estar, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a
luxuria, são as bases da sociedade. Onde são deturpadas as mensagens
deixadas por aqueles que vem de vez em quando trazer a lembrança da
verdadeira missão terrena.

O beneficio próprio em detrimento do próximo é lei nesta sociedade, não
há piedade, o mais forte deve sobreviver, esta lei é uma antiga lembrança
de reinos passados; no mundo vegetal e naquele animal sem inteligência,
a evolução se faz desta forma, mas de uma maneira equilibrada, sem
maldade, sem a presença da sobreposição de um para o outro, está
lembrança se mantêm viva ainda em Seres desta sociedade, e tentam de
todas as formas mante-las para o seu próprio beneficio.
Estes Seres podem ser considerados vestígios rudimentares e primitivos,
ainda ligados a antiga maneira de viver, quando ainda era necessário
sobreviver, hoje nos sabemos que a vida não mais se resume neste luta,
mas a sobrevivência do espírito diante das suas próprias faltas, dos seus
erros, a sobrevivência do espírito para a sua evolução, para a luta e o
aprendizado das leis morais de DEUS.
Quando este Ser reconhecer a sua própria existência, como sendo
universal, então poderá ele começar a se entender com ele mesmo, e verá
a continuidade das suas existências, a sua própria evolução como Ser
criado por Ele.
Faz parte deste momento de evolução o inicio das comunicações com o
seu mundo original, o mundo espiritual.
E só podemos agradecer muito a Deus essa oportunidade, e aos nossos
amigos espirituais, que com a sua inestimável orientação e proteção nos
amparam a todos.

SOFRER COM A MORTE
Quem sofre mais quem vai ou quem fica ??
Porque o egoísmo impede as pessoas de se alegrarem com a partida, e nos
sabemos não é definitiva, de algum ente querido.???
A morte é o final de um momento e o começo de outro, que somados
levam ao infinito. O nascimento a morte, e a morte ao nascimento, então

não há motivo para tristezas, a morte significa, em algum casos, a
promoção para um departamento superior, então porque a tristeza, não é
separação que dói, mas a noção errada de que simplesmente não existe
mais, como aceitar que alguém que fez parte do seu mundo, que você
amou, chorou por esta pessoa, brincou, brigou, enfim viveu com você
momentos bonitos e não, como aceitar que ... não existe mais.
Não tem lógica, e para poder compreender este tipo de comportamento
egoísta é necessário levar em conta o nível de evolução e elevação mental
e moral, e só podemos lamentar que muitos ainda não aprenderam a ver e
sentir o ser humano na sua plena espiritualidade, apesar de tudo o que
foi feito e dito.
Porque esta pessoa existe ainda, é eterna como quem o criou, e estará
sempre ao seu lado, te ajudando, amparando, aprendendo, buscando
lições, se renovando para uma próxima tarefa junto ao você e familiares,
somos todos uma família, fazemos parte deste universo e como ele somos
eternos.
Não chore, não fique triste, não se desespere, não se lamente, não busque
o que não pode, pois quem não está fisicamente ao seu lado mais, está
mais próximo de você do que você pensa. E continua te amando sempre e
vivendo com você.
Aceitar a morte e ajudar aquela que se foi, dando-lhe paz e luz, e também
ajudar-se a si mesmo, pois neste momento se aproximam estes que te
amparam, e protegem, e com seus conselhos intuídos, te ajudam a
entender o mecanismo desta transferencia de um plano a outro.
E você poderá ter a oportunidade de se entender um pouco mais como ser
espiritual e filho de DEUS.
Buscar ajuda na fé em DEUS, mas também nas explicações lógicas, no
interior do seu ser, na sua força de amar, porque para o amor não há
somente esperança, mas sobretudo há a certeza absoluta de que a lição
de amor Dele e para nos a mais bela e a maior de todas, e quando você se

enche de amor tudo em torno de você se transforma em amor, em paz,
alegria, fraternidade, pureza, e luz.
Coloque amor em tudo o que você fizer, ver, sentir, tocar, pensar, respirar,
enfim encha o seu espaço-tempo de vida com todo o amor que puder e
tiver e esta sua vida será um precioso e profundo aprendizado da lição
que Jesus nos deixou.

ESPERANÇA
Quem espera sempre alcança, mas nem todos que alcançaram esperaram.
Em outras palavras tenha Fé, mas não deixe que os momentos e
oportunidades de evoluir passem sem que você tenha tomado parte neles.
Você evolui não só porque é parte matéria parte espírito, mas também por
Querer evoluir.
A esperança é parte daqueles que sofrem as injustiças neste mundo, e
daqueles que as vêem e as combatem com preces e ajuda aos
injustiçados, a esperança é mola para os desesperados, é força para quem
está fraquejando, é meta para quem não vê mais a luz, é único e solido
ponto de apoio para todos nos quando estamos em meio da dor da perda
ou do erro, à ela nos agarramos para não nos perdermos no meio de um
turbilhão de sentimento antagonistas, dela nos esquecemos quando chega
a calma e a mansidão do reconforto da prece, do abraço amigo, da palavra
amorosa, neste momento tenhamos esperança por todos aqueles que
ainda não encontraram porto seguro do afeto, da segurança pessoal, por
eles que buscam em terreno perigoso das falsas alegrias, por eles que nos
sabemos que um dia se voltarão e no olhar veremos o pedido de ajuda,
tenhamos esperança por todos nos e por aqueles que hoje não esperam.

--------------------------------------(continua)

Agradecemos a Jesus pela oportunidade que tivemos para expor alguma
informações a respeito do ato de VIVER, esperando que possam levar luz,
paz, a quem necessitar, e agradecemos a você por ter nos concedido
algum momentos para esta leitura, imploramos ao Mestre a sua benção
para todos e que possamos continuar a caminhar em direção a sua luz
com a sua proteção, orientação, e amor.
Esse testo foi iniciado em 1994, com a orientação dos Nossos Sinceros
Amigos Orientadores Espirituais, não sei porque foi iniciado e nem se vai
chegar a um final, acredito que não, pois não existe um fim na Busca da
Vida, que vai além da Vida.
Muito Obrigado aos Nosso Sinceros Amigos Orientadores Espirituais,

O Único, Verdadeiro e Eterno Amor é o de Jesus Cristo por nós, e nos
todos estaremos junto a Ele um dia e para sempre.
Assim Seja.
Bergamo, 10/01/02

