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INDIFERENÇAS
A palavra VERDADE pode provocar
diversas diferenças no ser humano, os
que a aceitam, sempre procuram o
seu aperfeiçoamento buscando na
vida terrena e fora dela os segredos
mais escondidos nos velhos clichês
do seu sub-inconsciente, os que
levam avante tal mister procuram
medir palavras ou de atos que podem
desviá-lo do caminho já percorrido,
por procurar se isolar muitas vezes de festas ou de ambientes que já não são
aceitos pelo seu novo método de agir, pode provocar nos que o cercam até
críticas ou até ser chamado de fanático por aqueles que não vão deixar por muito
tempo os velhos sistemas sociais em que vivem.
A VERDADE não precisa ser procurada em uma carta de tarô, nos búzios, ou
em astrologias como muitos ainda infelizmente, são escravos de mentiras e de
mentirosos que praticam publicamente, se nós quisermos descobri-la com a
maior facilidade e sem gastar um só centavo e só nos isolarmos e de olhos
fechados, para que qualquer forma imagem não possa nos distrair, e vejam que
depois de trinta segundos de mentalização já podemos fazer ao nosso intimo
qualquer pergunta que de imediato já vem às respostas, quantos tem a coragem
de ver e analisar o filme que será passado sem qualquer interrupção, às velhas
fotografias dos antigos clichês mostrará os feitos no bem e no mal, das
OPORTUNIDADES que o mesmo deixou passar, em fazer bem ao seu próximo
e a si mesmo através da bondade e da caridade, verá na tela que não deixa de
emitir imagens as críticas a si próprio do tempo perdido com coisa tão
insignificantes, com asneiras de críticas ao seu próximo, e os que tem a coragem
de pedir um caminho regenerador aí também encontrará a VERDADE e depois
é só segui-la se tiver um pouco de amor a si próprio para aproveitar o resto dos
seus dias aqui na terra... Para os que acham que a sua vida é muito pesada e
não são felizes como gostariam de ser, procurem nos REFLEXOS do seu âmago
que encontrará a claridade.
Os que praticaram este método da busca da sua VERDADE já avançaram em
muitos sobre os que fogem dela, estes não perdem um só instante em ajudar a
si próprio e aos seus semelhantes com atos de bondade ou com vibrações
positivas e que só trará benefícios para si e para os seus semelhantes que
sofrem provas que o mesmo já deixou em muito, para os que boa vontade essa
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prática é rotineira, mas para os que ainda teimam em Ter na terra uma doce vida
e de preocupação prática é rotineira, mas para os que ainda teimam em Ter na
terra uma doce vida e de preocupação efêmeras verão que as dificuldades vão
ser grandes para atingir tal grau de evolução, mas ainda assim devem fazer todo
o esforço possível para tentar se equiparar aos mentalizadores positivistas.
Mas vemos que nesta casa muitos dos participantes já aceitaram a nova era,
pensando no significado da VERDADE e se melhorando intimamente, sem se
preocupar com que faz o seu semelhante de bom ou de mal, mas auxiliando
durante as reuniões espirituais com ondas cerebrais que vão em muito a todos
que aqui vem com os seus diversos problemas, pensamentos que direcionados
podem destruir qualquer barreira negativa em qualquer dos planos, sendo que
durante uma reunião espiritual todos os participantes recebem os mesmos
fluidos positivos para a paz e saúde? Só receberão os que mantiverem os seus
pensamentos positivos, porque os que estiverem no mundo da lua, como dizem
e só procuram defeitos nos outros nunca poderão receber nada de positivo,
podendo ainda levar os fluidos negativos de espíritos zombeteiros, portanto, veja
que o pensamento ruim só atrai o mal, o pensamento bom atrai o bem a si
próprio.
Os alertas constantes em que os espíritos tem nos feitos já há muito tempo, tem
feito muitos pensarem e mudarem de métodos de vida e até se melhorarem
intimamente, as VERDADES ditas estão aí para aquele que sabe analisar, se
pecamos por falar a VERDADE nesta casa pedimos desculpas, mas vamos
continuar falando sobre a mesma, mesmo que atinjamos poucas mentes, os
critérios ficarão a cada um... Disse um velho pensador: Não pensem que a
VERDADE se dissipa como fumaça após uma ventania, ela estará sempre lá
como um VELHO JUIZ SEVERO, para imputar a sua pena.

CESAR AGRIPA (Agripino)
(Mensagem psicografada pelo médium Sr. Orlando Vitti, em 22 / 06 / 1993.)
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