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Sobre a
FRATERNIDADE do TRIÂNGULO de DIAMANTE

A Fraternidade do Triângulo de Diamante é uma das
muitas "Fraternidades Brancas" que operam no Espaço em
auxílio aos Irmãos encarnados na Terra.
A entidade espiritual Irmão Roberto, um dos seus
fundadores, coordena as atividades da Fraternidade do
Triângulo de Diamante junto aos irmãos encarnados.
Na América do Sul, segundo nos informou Irmão
Roberto, há inúmeras criaturas que vêm trabalhando há décadas
como médiuns psicógrafos e de tratamento físico espiritual:
No Brasil, em São Paulo - Capital, Litoral e Interior; na
Bahia, no Rio de Janeiro, entre outros estados,
Na Argentina - em Buenos Aires, além de vários outros
países.
Aqui você conhecerá mais uma das obras de cunho
espiritual "enviadas" pelos Irmãos da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante através da psicografia.
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Palavras Iniciais do Médium Psicógrafo
Esta obra, versando sobre a Harmonia, apresenta pontos muito
interessantes e de grande importância para todos nós, principalmente
nesta época de transição em que o planeta atravessa, onde as
mudanças bruscas, principalmente no clima e, consequentemente
afetando a vida de todos os que aqui habitam exigem uma nova
postura de todos em relação à preservação dos poucos recursos
naturais que aqui restaram.
Há séculos o homem vem causando degradação de modo
irresponsável dos seus recursos naturais, pouco se importando com as
condições lastimáveis do planeta, visando apenas os lucros que possa
obter, assim agindo.
Essa é uma das características mais evidentes da total falta de
Harmonia entre os povos da Terra, onde alguns mais espertos se
aproveitam para destruir os bens naturais que o Pai colocou à
disposição de todos os que aqui vivem, agindo de modo egoísta e
imediatista, visando apenas a obtenção de vantagens materiais para si.
Felizmente o Alto, através das Correntes Espirituais que
cuidam do planeta e de todas as criaturas de bem que aqui se
encontram, vem agindo de maneira enérgica retirando as criaturas que
agem contra os destinos elevados traçados para a Terra, levando-os
para outro planeta mais denso onde poderão, com o tempo, entender o
mal que causaram ao seu habitat anterior e a humanidade aqui
presente.
A leitura desta obra certamente auxiliará a todos os que vêm
se preocupando com os valores da espiritualidade, oferecendo
informações de valor para que possam encontrar os caminhos que
levem a uma vida mais venturosa e em perfeita harmonia com o Alto.
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Capítulo 1 – Apresentação
Estamos dando início a mais um trabalho psicográfico,
desta vez com a abordagem de um tema muito atual e, sem
dúvida, causador de muitos problemas entre os encarnados.
A humanidade, de uns tempos para cá, vem se
preocupando demasiadamente com o futuro, com o progresso,
com as inovações de toda a ordem e se esqueceu de elementos
simples que compõem o viver diário, tais como a HARMONIA.
Quando a Terra ainda estava sob a obscuridade, com
pouca luz solar, pouco oxigênio, poucos recursos alimentares
para seus habitantes, havia entre os humanos que aqui viviam
uma grande dose de solidariedade, harmonia e busca constante
da paz entre os diversos grupos que a habitavam. Com o passar
do tempo outras preocupações passaram a fazer parte dessas
criaturas, entre elas a vaidade, o egoísmo e a inveja. E foi a
partir do desenvolvimento desses novos sentimentos espúrios
que o homem deu início ao que sabemos hoje, estudando a
Bíblia e recuperando os documentos antigos: a destruição
progressiva do planeta e dos seres que nele vivem.
Conforme já dissemos em textos anteriores, o
desenvolvimento é algo que o Pai utiliza todos os dias, sendo
assim é muito importante que todos se preocupem com ele, sem
que isso passe a exercer uma pressão tão forte a ponto da
criatura buscar meios destrutivos para sua conquista. E é o que
vemos, já há algum tempo, entre os habitantes de todos os
quadrantes deste planeta Terra.

Jesus, durante sua curta passagem terrestre, procurou
disseminar a bondade, a fraternidade entre os irmãos, sempre
enfatizando que somente assim poderíamos conquistar a
harmonia plena entre os povos. E conforme sabeis, a harmonia é
uma virtude que por si só anula, dissolve situações tais como a
destruição, as lutas e as guerras fratricidas. Por isso, caros
irmãos, reservamos esta obra inteiramente voltada ao assunto
Harmonia.
Antes de tudo, é muito importante que todos vós saibais
que durante uma existência terrena a criatura é submetida a toda
ordem de experiências, muitas agradáveis e algumas nem tanto.
Mas todas têm um único objetivo: proporcionar o crescimento
interior, a sua evolução espiritual. Por isso, é muito difícil
aceitar as experiências dolorosas, da parte de vós, pois a
expectativa de cada um é sempre pelo bom, pelo agradável, pelo
mais fácil e experiências dolorosas não agradam nem um pouco
a ninguém.
Entre os inúmeros elementos que podem suavizar essas
experiências menos agradáveis, o viver em harmonia é, sem
dúvida, um dos que melhor resultado produz em cada criatura
encarnada. E é muito fácil exercer essa experiência, basta ter paz
interior.
Mas o que é a paz interior?
Para responder é preciso analisar alguns pontos
importantes do processo comportamental da humanidade
terrestre:

Primeiro: depois de inúmeras encarnações, as criaturas
voltam mais equilibradas, menos suscetíveis aos sentimentos de
nível inferior, por isso tem maior probabilidade de alcançarem
os padrões de harmonia esperados, durante essa nova
permanência na crosta.
Segundo: quando a criatura é espírito mais novo, menos
experiente, sua nova vida no planeta pode ser intercalada de
momentos harmoniosos e momentos confusos. Isso se deve a
pouca vivência que o espírito possui e, desse modo terá de
participar de muitos momentos onde a falta da harmonia será a
alavanca que o impulsionará ao conhecimento e ao melhor
modo de viver espiritualmente.
Terceiro: como nem todas as criaturas aceitam o viver
em harmonia, durante essa curta permanência no orbe terrestre
as Correntes Espirituais Superiores muitas vezes são obrigadas a
intervir, com o objetivo único de orientá-las para encontrarem o
verdadeiro rumo.
Meus queridos irmãos, sabemos que viver no planeta
Terra não tem sido nada fácil para muitos espíritos mais
experientes, mais evoluídos, mas é importante lembrar a todos
que uma das razões da presença desses irmãos no orbe é
exatamente servirem de orientadores que irão encaminhar os
menos preparados para a conquista do verdadeiro éden.
Quando tiverdes a sensação de angústia, de impotência
frente aos problemas, lembrai que isso é experiência da maior
importância para o vosso espírito, por esse motivo deveis aceitar
e enfrentar os problemas com paciência, amor e acima de tudo
agradecendo ao Pai pela oportunidade que estais tendo de
apreender melhor a Verdade.

Continuando, lembramos aos queridos irmãos que
estamos sempre prontos para intervir junto a todos vós, com o
objetivo de auxiliar os irmãos mais necessitados para
encontrarem o caminho mais adequado para o seu viver diário.
Entretanto, o livre arbítrio é algo com o qual não podemos
interferir, por esse motivo muitas vezes as criaturas acabam
"mergulhando" em situações dolorosas, causadoras de muito
sofrimento e restrições em suas vidas no planeta.
Em muitos casos as criaturas desencarnam sem terem
tido a oportunidade de modificarem seus modos de vida e ao
chegarem noutro plano terão ainda um longo período de
sofrimento até que passem a "ver" o estado em que se encontram
e aceitem auxilio espiritual.
Esse é um processo que todos nós já tivemos a
oportunidade de experimentar pelo menos uma vez, em uma das
inúmeras vidas vividas. Por isso, caros irmãos, deveis sempre
praticar o exercício da prudência em todos os atos que
praticarem, cuidando ao máximo de como se expressarão frente
aos seus semelhantes e sempre que possível pratiquem o amor, o
respeito, independentemente de quem seja o vosso interlocutor.
Esse é o verdadeiro caminho para a conquista da
harmonia na sua plenitude.
A Bíblia Sagrada contém inúmeras experiências de vida
retratadas em suas páginas, entre as quais de criaturas que
viveram muito próximas de Jesus, durante sua curtíssima
encarnação terrestre.
Na maioria das vezes, esses exemplos aparecem
descritos pelos apóstolos e procuram servir de modelo a todos.
No desenrolar desta obra estaremos apresentando alguns
deles, de modo mais detalhado.

Capítulo 2 - Algumas Considerações
Iniciais sobre Harmonia
Caro irmão leitor já teve uma sensação de paz, de leveza
no simples pronunciar da palavra harmonia? Temos a certeza
que sim. O interessante é que a palavra quando falada em
algumas outras línguas proporciona a mesma reação como é o
caso de harmony, em inglês.
Não é por acaso que a palavra soa seu significado em
muitos casos, como neste. E o que isso pode significar. Na
verdade muito poucos percebem esse detalhe, talvez por isso é
que um poeta se sobressai perante outros quando está "afinado"
com a palavra colocada na frase.
Em todos os momentos de nossa existência, enquanto
encarnados, somos submetidos a testes práticos quando temos
de falar ou escrever sobre determinado assunto. A construção de
cada frase é algo de altíssimo valor espiritual, mas nem sempre
nos damos conta disso.
Quantos de nós já experimentamos situações onde
determinada frase dita numa roda de conversa, proferida numa
palestra ou impressa num livro causou profunda mudança em
nosso modo de pensar e agir. Esse é o verdadeiro valor da
palavra. Ela pode mudar os rumos de uma criatura, de um povo
ou de um planeta.
E é a palavra uma das principais responsáveis da prática
da harmonia entre vós encarnados. Senão vejam:

Quando proferimos uma palavra de ânimo, atraímos vibrações
de harmonia ao nosso redor.
Empregando a palavra certa no momento certo, frente ao nosso
interlocutor, estamos naturalmente abrindo caminho para a troca
de opiniões repleta de harmonia. Ao contrário, se logo no inicio
de uma conversa utilizamos alguma palavra que possa provocar
dúvidas, que seja ofensiva, estaremos abrindo espaço para todo
o tipo de conflitos, de desarmonia.
Vedes, pois irmãos, que o melhor caminho para a
conquista da harmonia é, também, saber falar.
Mas nem sempre as criaturas têm a consciência da
importância do saber falar, escolhendo corretamente as palavras
que serão ditas.
Muitos são os casos onde palavras mal escolhidas
desencadearam situações graves, desde simples "bate-boca" até
revoluções e mesmo guerras fratricidas.
Quando se têm em mente pensamentos harmoniosos,
dificilmente se proferirá palavras de caráter negativo, destrutivo.
É bom que tenhais sempre em mente a importância do
cultivo de pensamentos nobres, harmoniosos, pois esse é o
primeiro passo para um viver em verdadeira harmonia.
Muitas criaturas têm o hábito de "construir" verdadeiros
castelos mal assombrados em suas mentes e quando se dão
contas estão "vibrando" de modo extremamente negativo, vendo
"fantasmas na sombra". Para elas é muito difícil entender o
verdadeiro significado da harmonia.

Para outras, cujos pensamentos são sempre otimistas, de
valor elevado, harmonia é algo que está sempre á sua frente,
fazendo parte das vinte e quatro horas dos seus dias.
Perguntaríeis: Como devo fazer para praticar a
harmonia? É muito simples, tenhais sempre à sua frente à
imagem de Deus, do Amor e da Paz. Estes são os elementos que
trarão à vossa vida a Harmonia.

Capítulo 3 - O Viver em Harmonia –
perspectivas e diretrizes
Quais são as perspectivas para o viver em harmonia
desta humanidade atual?
Para respondermos é preciso ponderar alguns aspectos
do viver atual dela:
A humanidade atual acumulou um século de sofrimentos
de toda ordem, seja devido às sucessivas guerras mundiais, seja
devido ao crescimento extraordinário do poder econômico nas
mãos de poucos, em todos os países deste planeta.
O resultado é o que vemos hoje, aqui e ao nosso redor,
onde criaturas lutam desesperadamente por um pedaço de pão e
um pouco de água. É doloroso o quadro que vivenciamos
diariamente em todo o mundo. O espiritualismo vem mostrando
de modo claro as razões que levaram muitos a esse e outros
tipos de sofrimento físico e mental, quando explica a Lei da
Reencarnação e a da Ação e Reação.
Mas isso não é o bastante. Muito de vós tens vivido suas
vidas na Terra de modo doloroso e assim mesmo conseguem
construir uma vida honesta, correta, verdadeiramente cristã.
Outros se perdem no meio do caminho, abraçando a
desonestidade, o desrespeito, a vida estritamente material,
carente de todo o tipo de fé.
O confronto entre esses dois tipos de criaturas
geralmente é explosivo e aparentemente o mais fraco é o reto, o

honesto. Mas a Justiça Divina não abandona seus filhos e em
algum momento, durante esta curta existência ou numa próxima,
esses conflitos serão acertados do modo mais correto e justo. É
preciso, contudo, que as criaturas saibam esperar, terem
paciência para que tudo se ajeite da melhor maneira e
definitivamente. E é ai que a maioria dos encarnados se perde,
quando preferem num ato imediatista, fazer justiça com suas
próprias mãos.
Deus ensinou a todos seus filhos que Ele decide e em
nenhum momento deveis antecipar Sua decisão, cometendo
quaisquer atos dos quais ireis amanhã se arrepender.
Voltando a explanação inicial, em vista desse quadro
dantesco pelo qual os encarnados vêm vivendo há mais de um
século, o processo de modificação das mentes das criaturas é
lento e poderá levar mais algum tempo até que tudo seja
harmonizado. Mas é preciso que as criaturas, governantes e
governados, se unam com um único propósito, qual seja o de
resolver os principais problemas sociais que as sociedades
terrestres estão vivendo. É preciso que se invista no homem
como um ser completo, perfeito à semelhança de Deus. E isso
requer acima de tudo muito amor e dedicação de ambas as
partes.
Educação, condições mínimas de Saúde, abertura dos
caminhos que permitam o trabalho honesto e remunerado de
acordo com o merecimento de cada criatura, são alguns dos
pontos que todos devem ter em suas mentes como prioridade
para um viver harmonioso. Mas nem sempre tem sido esse o
ritmo seguido pelos governantes dos quatro cantos deste planeta.
Haverá ainda um período transitório, quando entidades voltadas

às mudanças do processo vivencial dos irmãos encarnados no
planeta estarão influenciando de todas as maneiras possíveis, as
mudanças necessárias nas mentes desses governantes, para que
se atinja o mais rapidamente possível, um grau próximo do ideal
determinado pelo Pai.
Todos nós sabemos que o viver encarnado neste planeta
não representa algo como o paraíso, pelo contrário, a maioria
dos encarnados estão aqui para cumprir aquilo que deixaram de
fazer no passado ( em vidas passadas) e o que deixaram de fazer
ou pior, o que fizeram de modo irregular, terá de ser corrigido
agora, para muitos através de uma vida repleta de sofrimentos e
angústias.
Por isso, caros irmãos devem seguir rigidamente os
ditames de vossa consciência, todos os dias de vossa existência
neste planeta abençoado. Este é o único caminho para que
possais no futuro usufruir das verdadeiras delícias que tanto
desejais hoje.
Para a conquista dessa consciência basta que tenhais a
certeza de que o Pai é bom e justo em tudo o que destina a seus
filhos queridos. Deveis ter sempre em mente que nada acontece
por acaso, tudo é obra da Divina Providência.
Os últimos acontecimentos que envolveram os Estados
Unidos da América do Norte, quando criaturas obcecadas
tentaram e conseguiram desestabilizar o país e todos os povos da
Terra, mostraram a fragilidade por que passa a humanidade atual
no tocante às divergências de ordem religiosa e econômica.
Daqui para a frente todos vós tereis de que encarar as novas
realidades de modo paciente e acima de tudo com muita fé.

Em parte esta violenta catástrofe serviu para que
houvesse uma trégua entre aqueles que mantinham vivas as
chamas da guerra. E para as criaturas que já sentiram na pele as
dores lancinantes das guerras esse foi o estopim para se unirem
em oração e se voltarem mais a Deus.
Sabemos bem o quanto esta violência manchou de
sangue a humanidade e estamos unidos do lado de cá, buscando
os irmãos "inocentes" que foram atingidos duramente pela
catástrofe provocada pelos suicidas, na tentativa de
minimizarmos ao máximo suas dores e o sofrimento causado
pelas explosões, incêndios e desmoronamentos sobre seus
corpos.
Todos estão sendo atendidos pelos irmãos socorristas e em
breve estarão prontos para seguirem seus caminhos neste plano
espiritual. Alguns se livrarão rapidamente do golpe sofrido,
outros precisarão de mais tempo para se recuperar, mas todos
serão atendidos com muito amor e compreensão, conforme é
desejo do Pai Altíssimo.
Este episódio mostra até onde as criaturas envolvidas
com as forças negativas são capazes de revidar às pressões de
ordem religiosa e econômica, provocadas pelas nações que se
auto proclamam detentoras do poder global.
A partir de agora muitos serão os que se voltarão para os
ensinamentos do Cristo, único caminho para a verdadeira paz e
harmonia entre os terrestres.

Capítulo 4 - Nem sempre a Humanidade
Terrestre busca os caminhos
mais Harmoniosos
O assunto abordado no capítulo anterior sobre a recente
catástrofe ocorrida no continente norte-americano mostra bem
como a humanidade terrestre vem se desviando dos caminhos
harmoniosos ensinados por Jesus.
Ë mais fácil destruir do que construir isso qualquer um
de vós pode observar na construção e na demolição de uma
simples moradia. Para construí-la leva-se meses e até anos, na
sua demolição são precisos apenas algumas horas.
Há ainda que se considerar que para sua construção são
necessários muitos estudos, desde as condições do terreno onde
será edificada, passando pelo projeto repleto de detalhes, onde
estão envolvidos dezenas de tipos de materiais até sua edificação
que requer acompanhamento diário de profissionais
especializados para que tudo seja feito de acordo com a
concepção original do projeto.
Para a demolição correta é necessário que se faça um
projeto minucioso também, entretanto o tempo exigido para a
sua realização é bem menor na maioria dos casos e há ainda que
se considerar que os materiais não serão submetidos a um
minucioso e cuidadoso processo de manuseio, pelo contrário, a
marreta será a principal ferramenta utilizada pelos profissionais
que atuarão nessa operação.
Podeis perceber a diferença entre construir e destruir,
mesmo seguindo certos cuidados especiais:

No primeiro caso há que se programar muito bem o
tempo e os detalhes relativos à construção, no segundo o prazo
para sua conclusão é bem menor e os cuidados não serão tão
grandes,
O viver diário da humanidade segue um parâmetro muito
próximo do exemplo da construção e demolição de uma simples
moradia.
As criaturas que se encontram encarnadas na crosta
terrestre nem sempre seguem os caminhos mais recomendáveis
no seu dia-a-dia, muitas vezes demolindo em poucos minutos
aquilo que demoraram anos para construir, quando se utilizam
do instrumental errado para realizarem determinadas tarefas.
E quais seriam os caminhos recomendáveis para o seu
viver diário enquanto encarnados?
Com certeza o principal caminho é o da Fé. Como diz
aquele ditado popular "a fé remove montanhas", as quais podem
ser desde uma simples pedrinha no caminho da criatura como
obstáculos muitas vezes considerados intransponíveis. Naquele
ou neste caso a fé será a grande companheira da criatura que
deseja seguir um caminho harmonioso e verdadeiramente
cristão.
Mas nem todas as criaturas vivem seu dia-a-dia
aceitando essa condição.
Ainda hoje, no limiar deste Terceiro Milênio, o que se vê
são milhares de irmãos encarnados sofrendo as agruras da

incerteza, da dúvida no dia de amanhã. Esse é, sem dúvida, o
resultado de uma postura essencialmente materialista, da falta de
fé em Deus.
Se quiserdes viver em paz e em harmonia consigo
mesmo, deveis antes de tudo confiar no Poder Divino, tendo a
certeza de que através dele ireis alcançar os vossos objetivos.
Para isso, basta ter fé. Isso é muito simples e não requer
grandes sacrifícios, apenas a certeza de estar consciente da
decisão tomada de aceitar o Poder de Deus em vossa vida.
Deveis experimentar principalmente no momento em que
vos sentirdes intranquilo.
Bastará dirigir vosso pensamento para o Pai Altíssimo, pedindo
que vos ilumine e vos conduza para a melhor decisão sobre o
assunto ou a situação que vos estiver afligindo. Feito isso deveis
retirar totalmente de vosso pensamento o problema em questão,
apenas agradecer o que já estais recebendo em auxílio e
aguardar. Deus irá conduzir a solução que tiverdes merecimento
no momento maduro, ou seja, quando for o momento certo para
que o problema seja resolvido.
É um exercício aparentemente difícil de praticar, mas
com o tempo e a repetição em breve se tornará um ato reflexo do
vosso viver diário e, o mais importante, trazendo a paz interior e
uma sensação de harmonia como nunca antes vós tivestes.
Experimente!
Para que a atual humanidade consiga sobreviver às
transformações que já estão em processo no planeta, neste
momento, é preciso uma mudança radical no seu modo de viver,

principalmente no que diz respeito à maneira de pensar e agir.
As criaturas estão muito envolvidas com as coisas voltadas a
matéria, deixando de lado a crença em Deus, no Poder Maior
que dirige todas as coisas.
As criaturas estão fugindo de si mesmas constantemente.
Agem de modo imediatista, sem pensarem nas consequências de
seus atos. A convivência com os familiares, colegas de escola ou
do trabalho e com seus irmãos encarnados está cada vez mais
difícil, para não dizermos insustentável.
Qualquer diferença de opinião é motivo para que seja
desencadeada uma verdadeira "guerra" entre si. E o pior, nesse
momento "abrem as portas" para que as entidades do astral
inferior penetrem, tomando posse de suas mentes e de seus
corpos, quando estarão agindo do modo mais agressivo possível.
É nesse momento que os crimes mais bárbaros são perpetrados.
Passado aquele ímpeto a criatura "volta" ao seu estado normal,
como se tivesse saindo do estado de coma, na maioria das vezes
sequer lembrando-se do que fez.
Esses são os momentos mais perigosos que a criatura
poderá viver em toda a sua vida terrena.
Para que não sejais "presa fácil" dessas criaturas do astral
inferior deveis sempre ter em vossa mente a importância da fé e
do poder da oração.
Conforme sabeis, o ditado "orai e vigiai" é da maior
importância. É a barreira natural que impede a penetração dos
maus pensamentos e das atitudes impensadas, das quais podereis
vos arrepender mais tarde.

Estando sempre com o vosso pensamento voltado a
Deus, podeis ter a certeza que estareis sempre protegido e apto a
viver em paz e com muita harmonia.

Capítulo5 - No Terceiro Milênio somente
haverá espaço para a Vida em
Harmonia
Conforme já foi dito em capítulos anteriores, a atual
humanidade que já está vivendo o Terceiro Milênio ainda se
encontra longe de viver a verdadeira vida desta fase planetária,
reservada para o planeta Terra, ou seja, desde que o planeta foi
elevado espiritualmente, deixando de ser um planeta de expiação
e tornando-se o local onde as criaturas que aqui estiverem e as
que para cá vierem deverão participar da etapa de ensinamento
espiritual a ele reservado neste período.
Sem ser preciso procurar muito, qualquer criatura que
tenha algum conhecimento da Verdade Espiritual perceberá que
a humanidade atual está muito longe de alcançar os mínimos
valores espirituais preconizados pelo Pai Altíssimo.
Somente uma mudança urgente no modo de pensar e agir
das criaturas, em todos os níveis sociais, culturais e econômicos
permitirá que esta humanidade possa ingressar nos trilhos por
onde nosso planeta abençoado já está caminhando.
Para que isso aconteça o primeiro passo é a necessidade
que existe para que as criaturas encarnadas no orbe modifiquem
seus modos de pensar e agir, valorizando as coisas elevadas,
espirituais e deixando de lado tudo o que é de cunho material,
sem valor, sem conteúdo.
Sabemos que serão necessários alguns séculos deste
Terceiro Milênio para que as criaturas sigam esse caminho
espiritualizado.

A receita principal para que isso se torne realidade é a
"mudança de pensamento".
Somente através de uma postura efetivamente correta,
voltada para a espiritualização, que os irmãos encarnados
poderão galgar os degraus que os levarão a um novo viver,
envolto da harmonia e da felicidade que tanto almejam.
Os vícios mais graves cultivados há milênios pelos
terráqueos serão extintos gradativamente, a partir do momento
que o maior número de criaturas se decidirem por modificar
seus modos de vida. E mudar de vida é, essencialmente,
modificar seu modo de pensar e agir.
Atualmente estamos vivenciando uma verdadeira
metamorfose no viver humano, nos quatro quadrantes do
planeta. À primeira vista parece que "o mundo vai acabar".
Podemos adiantar a todos vós que isso é apenas aparente, devido
a extensão das mudanças que vêm sendo processadas em toda a
Terra. Os fatos que mais chamam a atenção, quando noticiados,
são via de regra as catástrofes, os acidentes com personalidades
com mundo político, artístico e cultural, mas por detrás desses
acontecimentos o que sucede é, na maioria das vezes, uma
radical mudança de comportamento daqueles que de algum
modo estavam envolvidos com essas criaturas. Um dos
elementos que mais atua nesses casos é o esquecimento. Há um
ditado popular que diz que o tempo leva ao esquecimento e é
isso mesmo que acontece na maioria dos casos.
Quando a personalidade foi alguém que marcou muito
com algo de valor, sua lembrança se torna um modelo para os

mais novos. E isso vai alterando os modos de ser e de agir das
criaturas.
Meus caros irmãos vivam suas vidas da melhor maneira
possível, tendo como ponto de partida que cada dia será único e
por isso o melhor possível.
Esse é um dos caminhos para se conquistar de modo
correto o viver em harmonia.
Não pensem negativamente, pelo contrário, sempre na
certeza de que a cada momento estareis vivendo melhor.
Somente assim ireis abrir os caminhos para um viver feliz e
harmonioso.

Capítulo 6 - Como a Nova Humanidade
poderá conquistar a
Harmonia em suas vidas
Conquista é algo que há milênios a humanidade terrestre
procura alcançar, entretanto não é a conquista do ter e do possuir
a que nos referimos.
O homem terrestre há muito vem perdendo a noção dos
verdadeiros valores da conquista, por isso é necessário que se
processe alterações substanciais na mente das criaturas para que
"entendam" o correto sentido e valor das verdadeiras conquistas.
A Terra, planeta de alta importância para as Correntes
Espirituais Superiores, vem galgando os degraus evolutivos de
modo irregular há milênios, ora subindo, ora descendo. E não é
esse o ritmo que os Mentores do Alto preconizam para o
planeta. Por esse motivo vêm alterando o modo de influenciar
seus habitantes, encarnados e desencarnados, para que seus
ritmos sejam alterados o mais rapidamente possível.
Dentre as alterações, uma das mais importantes para o
milênio presente é a mudança urgente no modo de viver de cada
criatura que aqui se encontra. E mudar o modo de viver inclui
muitos fatores, entre eles a harmonia. Para que cada criatura
possa conquistá-la é preciso, primeiramente, uma verdadeira
revolução nos seus hábitos rotineiros. Vejamos:
Cada um de vós, desde a mais tenra idade, é orientado
para a conquista de algo, seja o primeiro lugar na classe de
estudo, o campeão no esporte praticado, as vantagens
financeiras, a conquista do poder social, político, econômico,

etc. Em todos os momentos de vossas vidas sois orientados para
ser um campeão em tudo.
E daí?
Com o passar dos anos, as criaturas acabam percebendo
que viveu uma vida sem conteúdo, vazia, onde seus dias foram
preenchidos apenas pela busca incessante do ter e do poder.
Ter algo muitas vezes sem nenhum conteúdo e valor que
os enriquecesse interiormente e o poder sobre seus irmãos,
sejam familiares, amigos, desconhecidos; não importando quem;
poder esse que muitas vezes se esgota no meio do caminho,
revertendo suas vidas de maneira trágica.
Sua vida junto aos familiares e amigos foi apenas uma
passagem rápida, sem nenhum conteúdo que justificasse esse
viver. Tudo muito artificial, quase obrigatório, imposto pelas
regras ditadas pela sociedade a que pertence. Nada mais.
Mas um dia, lá na frente, quando a idade vai chegando
vós sentis que poderia ter sido diferente, faltou um pouco mais
de convivência, de calor humano, de harmonia para com os
seus. Mas agora é tarde! O que fazer? Sempre é tempo para se
modificar algo que não nos agrada, talvez não integralmente,
mas isso exige uma mudança de comportamento muito rígida e
nem sempre a suportamos.
É por esse motivo que estamos sempre enviando nossas
mensagens de ânimo a todos os irmãos encarnados, com o
objetivo de alertá-los sobre a importância de se ter uma vida
mais harmoniosa, em todos os sentidos.

E como podemos conquistar essa harmonia tão desejada?
Aparentemente é muito simples, somente exigindo de
cada criatura desejosa de alcançá-la uma dose de perseverança
diária, muita atenção no que diz e no que faz e, principalmente,
muita fé naquilo que deseja atingir. Essa é a Regra de Ouro da
Harmonia.
Praticar é mais difícil do que falar, sabemos disso. Cabe
a cada um de vós decidirdes o que fazer, tende o livre arbítrio.
Mas de uma coisa podeis ter a certeza, se não vos
inclinardes pela conquista da harmonia interior, nunca ireis
alcançar o verdadeiro sentido da vida, apenas tereis passado por
ela.
E sabeis: ireis retornar em outra existência para
cumprirdes o que faltou cumprir nesta existência.

Capítulo 7 - Conclusões
Encerramos mais uma etapa dos trabalhos preparados e
enviados pelos Irmãos das Correntes Espirituais da Fraternidade
do Triângulo de Diamante, esperando que todos os que deles
tomarem conhecimento possam acrescentar algo de útil em suas
vidas.
A
humanidade
atual
ainda
está
envolvida
demasiadamente nos aspectos materiais da vida, esquecendo-se
muitas vezes da grande importância que representa ter Deus em
seus corações. Não é preciso gastar muito tempo de cada dia
para lembrar-se do Pai e de tudo o que Ele faz por todos. Bastam
alguns minutos do seu dia para elevar o pensamento a Deus,
agradecendo por tudo o que estais recebendo.
Às vezes pensamos que temos o direito a algo e o que
recebemos é exatamente o contrário do que esperávamos.
É importante ter sempre em mente que Ele sabe do que
precisamos e o que é melhor para nós. Apenas interferimos, o
que na maioria das vezes nos causa muita decepção e discórdia.
Para conquistarmos a verdadeira harmonia interior é
preciso aceitar as coisas como elas são e não como gostaríamos
que fossem.
Se nos modificarmos ao ponto de podermos praticar isso
diariamente, nossas vidas se modificarão extraordinariamente e
conquistaremos a tão desejada harmonia.

Agradecemos a todos os irmãos que participaram desse
encontro literário de cunho científico-espiritualista.
Irmãos das Correntes Espirituais da
Fraternidade do Triângulo de Diamante sob a
orientação do Irmão Roberto
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