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APENAS O BEM 

 

 Não é possível esquecer que as ofensas prejudicam, provocações 

complicam e melindres azedam a vida. 

  Está é uma verdade que não se pode negar, porém, é preciso 

averiguar a causa original dos impedimentos na faculdade do 

aprimoramento da existência como uma preciosa encadernação oferecida 

à vida para evolução do ser. 

 Recorda sem assombrar-te da última década, dos fatos e eventos 

que te apresentaram na existência. Lista os impedimentos que te 

alcançaram, alguns se te insurgiram como intransponíveis acometimentos 

perturbadores e sem solução. Medita em todos os fatos como transitórios, 

que te apareceram na existência física. 

 Recorre a memória para verificar as almas que afastaram-te de ti, 

cuja ausência antes da separação física te amarfanhava o coração, com 

amargura insuportável e hoje considera nos arcanos do tempo como 

companheiros, a que te reencontram em alma dentro do aprendizado e 

da distância. 

 Conta a quantidade de pessoas que, no passado, entendias como 

inimigos e o tempo transformou em recônditos de calma e esquecimento 

em teu favor. Pondera nos familiares problema, que a feição de 

fantasmas, te assediavam a paz e hoje são instrumentos de alegrias e 

proventos de luz na estrada da própria existência, e medita quanto a 

conhecidos que imaginavas como imortais da saúde, do veículo físico, 

abandonaram repentinamente o corpo físico aos apelos do Mundo Maior, 

antes de ti. 

 Retifica a visão de tudo quanto sentiste, viveste, sofreste ou 

enxergaste nos últimos dez anos de estágio na Mãe Terra e perceberás 

que apenas o bem sobrevive como claridade safirina, apesar de todas as 

situações e vivências cotidianas, o bem que semeaste no coração de 

irmãos e propósitos superiores, a favor do amor, da paz e da felicidade, 

verdadeiro clarão que instituíste no trabalho santificador retamente 

cumprido a iluminar-te a estrada, hoje e amanhã. 

 

                                    Ernesto 


