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BOM COMBATE
São os desafios cotidianos que nos
fortalecem. Crescemos quando ultrapassamos obstáculos. Determinação e perseverança é o que determina o êxito nas batalhas. A luta
cotidiana possibilita que aprimoremos a arte da guerra. Principalmente
quando a recebemos de forma justa.
Quando me refiro aos confrontos,
me refiro às disputas construtivas e
pacíficas. Ou aquelas que têm por
objetivo a legítima defesa. É impor-

tante conhecer as regras do jogo.
Responsabilizar-se em cada intenção, ato ou desejo. Independentemente da retribuição de medidas.
Muito além da imposição de consequências pela sociedade. Somos
regidos por forças maiores. Testemunhados pelos entes da terra e
influenciados pelos astros celestes.
Se entendermos isso, e formos prudentes, hemos de perpetuar o bom
combate, vencendo e pra vencer.
J.P.D.

A GRANDEZA DOS ESPÍRITOS ETERNOS
A sociedade frequentemente assimila o ser humano pelos valores morais que possui. Honestidade,
comprometimento, educação, respeito, conhecimento, ética e produtividade. Também somos avaliados
pelo modo como nos apresentamos. A aparência, o
vocabulário, o figurino, os gestos, a postura e a higiene. A inteligência age sobre estas e outras variantes.
Contudo, ainda somos mensurados pela beleza,
pelo porte físico, pelos graus, pelos títulos, pelos bens, pelas posses e pelo currículo. Pelo modo
como lidamos com os outros. Pelo lado racional e pelo lado animal. Pelo carinho e pelo sexo.
O fato é que tais características nos tornam quem somos. Porém, precisamos entender que, dentre tais qualidades, a que é realmente determinante, no contexto da
eternidade, é o domínio sobre o espírito. O quão somos
capazes de recriar a si, transformar a realidade e evoluir.
O quão somos capazes de conectar, comungar e in-

teragir, com o céu e a terra. O quão valorizamos o
que somos e o que temos. O que realmente priorizamos e importa pra nós. Estas sim, são as propriedades
que determinam a grandeza dos espíritos eternos.

TRANSCENDER
A jornada evolutiva implica um ciclo de aprendizagem. Enfrentar desafios. Superar obstáculos. Compreender as forças que regem o
mundo. Praticar a magia. Transcender na alquimia. Construir a realidade.

J.P.D.
Recriar e legitimar a identidade. Multiplicar os dons do espírito. Compartilhar os frutos do esforço. Participar
da comunhão cósmica. Integrar o
universo infinito. Assimilar os segredos divinos. Cear no poder superior. Conquistar a liberdade eterna.
...
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