Franco Zucca

Como Enfrentar
as
Situações Vividas
no
Dia a Dia
2012

Edição Revisada em 2013

Índice

Introdução............................................................. 7

1 - Enfrentando Situações, Para as Quais nem
Sempre Estamos Preparados ............................ 11

Receita Simples para Resolver um Problema ....11
2 – Os Cuidados com a Saúde, Condição para
uma Vida Harmoniosa e em Paz........................15

3 - O Estudo para o Trabalho............................ 17

4 - Como Enfrentar as Situações do Dia a Dia..19

Introdução:
Esta obra psicográfica, com o título “Como Enfrentar as
Situações Vividas no Dia a Dia“ tem o objetivo principal de
ilustrar e orientar as criaturas sobre uma série de situações
vivenciadas por muitos irmãos encarnados nos últimos anos ai
no planeta e quais os melhores caminhos a serem seguidos,
diante de cada situação.
Todos nós, de algum modo e em algum momento de
nossas vidas, enfrentamos situações, para as quais nem sempre
estamos preparados, física ou mentalmente, o que geralmente
acarreta algum tipo de sofrimento ou, pelo menos, algum
desconforto.
Muitos se apegam a oração, outros a algum tipo de ritual,
outros ainda se desesperam, sem saber o que fazer, quando, na
verdade, a solução para o problema muitas vezes está “na nossa
frente”, ainda que nem sempre conseguimos perceber.
O motivo disso geralmente está relacionado ao nosso
descontrole emocional, quando a emoção “fala mais alto” que a
razão, impedindo que tomemos a decisão correta para a solução
daquele problema que nos aflige.
Um dos caminhos que podemos escolher, nesse
momento, para enfrentarmos o problema de modo equilibrado e
correto é “conservarmos a calma”, não nos deixando levar pelo
imediatismo, o qual em geral resulta em algo que no futuro
poderemos nos arrepender.
“Orai e Vigiai” – quantas vezes não ouvimos essa
mensagem tão importante, mas que a maioria não dá a ela a
menor importância.

No mundo moderno não há espaço para quem anda
devagar, em passos e decisões lentas. Esse é o preço que se paga
quando se busca algo, sem analisar as dificuldades e as
consequências que essa decisão poderá acarretar.
Quando a criatura para e analisa os prós e os contras em
relação ao caminho que está buscando para si, com certeza
encontrará algo menos árduo e mais harmonioso.
Vemos atualmente milhares de jovens, em todos os
quadrantes da Terra, buscando um “lugar ao sol”, como é
comum ouvirmos quando a criatura está à procura de uma
atividade que lhe ofereça melhores condições de vida,
principalmente em relação ao ganho financeiro que isso possa
lhe proporcionar.
Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível, seja pelas
condições físicas, cultural e emocional de quem está buscando,
pois o nível de subnutrição entre os mais novos vem crescendo
muito, desde a primeira infância, refletindo de modo crítico na
adolescência e na fase adulta, além de influenciar bastante no
intelecto e na capacidade de estudar, muitas vezes causando o
seu abandono prematuramente.
E a necessidade de trabalhar para “ajudar em casa” é
outro motivo de peso que faz com que a criatura abandone os
estudos. E mais a frente, já na fase adulta, ela irá se arrepender
por não ter se dedicado um pouco mais, para conseguir um lugar
melhor no trabalho.
Hoje, principalmente nos países menos desenvolvidos
como é o caso do Brasil, além de dezenas de outros em todo o
planeta, os jovens vem buscando frequentar os cursos técnicos,
em todas as especialidades oferecidas, para conseguirem
empregos melhor remunerados e que lhes permita obter cargos
mais elevados.

Esse é o caminho mais lógico – oferecer aos jovens a
oportunidade de estudar a teoria somada à prática, que é, sem
dúvida, o melhor a se oferecer para ingressarem na vida
profissional mais rapidamente.
Alguns países, principalmente aqueles arrasados pelas
guerras do século 20, só conseguiram se reerguer quando
introduziram os cursos técnicos de nível médio e superior para
seus jovens.
O Brasil, finalmente percebeu isso, ainda que
tardiamente, passando a oferecer, de uns anos para cá, cursos de
formação profissional para que os jovens possam ter uma
profissão antes dos vinte anos e ingressando no trabalho com
alguma experiência prática na atividade escolhida.
Mas apenas disponibilizar esses cursos não é o suficiente,
uma vez que a imposição paterna e materna a esses jovens é
muito forte, muitas vezes até, considerada um desperdício de
tempo e de dinheiro, deixar seus filhos se dedicarem aos estudos.
A falta de ajuda financeira de um número imenso de pais,
em muitos países, cria um grande obstáculo para que seus filhos
continuem a estudar, até completarem a fase profissionalizante
de sua educação.
O principal motivo disso é a pouca ou nenhuma
educação recebida por esses pais, que na sua grande maioria
foram obrigados a largar precocemente os estudos, para
trabalhar auxiliando no sustento da família.
Muitos dirão que isso acontecia no passado, mas ficarão
surpresos ao saberem que ainda hoje é uma situação que
acontece em milhares de famílias.
Vimos observando que os jovens que vivem nessas
famílias estão, cada vez mais, buscando caminhos que permitam
aliar o estudo ao trabalho, onde poderão conseguir de um lado a

profissão desejada e de outro levar para a família sua
contribuição financeira, que auxilie no sustento de todos os seus.
Com o estímulo das autoridades educacionais, aliadas às
empresas que, a cada dia necessitam de um maior número de
profissionais para poderem aumentar suas atividades e
produzirem mais, a implantação dos novos cursos técnicos para
que os jovens possam continuar seus estudos, visando a
obtenção de certificados de especialização profissional.
Com certeza, dentro de no máximo uma década, nos idos
de 2020, o panorama educacional aqui e em outros países terá
mudado para melhor, quando os adolescentes estarão se
preparando para o trabalho, participando de cursos que lhes dará
a oportunidade de, ao final, abrir as portas para que possam
praticar aquilo que aprenderam de modo dinâmico, ocupando
cargos profissionais de valor, estimulando-os a participar do
desenvolvimento social e econômico do seu país.

Franco Zucca

1 - Enfrentando Situações, Para as Quais nem
Sempre Estamos Preparados
Diariamente somos surpreendidos diante de algum tipo
de situação que, de algum modo nos obriga a parar e refletir
sobre o melhor caminho para solucioná-la. Mas nem sempre
conseguimos obter êxito e, muitas vezes nos defrontamos com
soluções que ao invés de resolver o problema acaba criando
outro, em alguns casos mais sério do que imaginávamos.
Enfatizando o que já dissemos inicialmente, o caminho
mais garantido que devemos tomar numa situação dessas é,
antes de agirmos procurar analisar todos os aspectos que
envolvem a questão, sejam os mais simples até os mais
complexos, lembrando sempre de considerar os prós e os contras
de cada solução imaginada para solucionar o problema.
Agindo dessa maneira, ao final da análise teremos um
quadro mais concreto da situação a ser enfrentado, o que
permitirá decidir de modo mais correto e que solucione o
problema que estamos enfrentando.

Receita Simples para Resolver um Problema:
Nossa sugestão é que se anote numa folha de papel tudo
o que vem em nossa mente enquanto estamos tentando resolver
o problema, depois anote de um lado as soluções que
imaginamos serem as corretas e de outro as que entendemos não
solucionar o problema. Em seguida devemos ir ponderando cada
uma dessas soluções anotadas, riscando as que verificarmos não
serem adequadas, até que reste apenas aquela que concluirmos
ser a melhor. Com isso teremos à nossa frente um quadro que
permite decidirmos qual o caminho a seguir.

Mas é muito importante que isso seja feito em um
ambiente tranquilo, com a mente livre de pensamentos que não
sejam os que se relacionem com o problema. E, se quiser,
poderá fazer alguns minutos de meditação, mentalizando o
melhor, o mais correto, aquilo que traga a melhor solução para
ambas as partes envolvidas no problema.
Em situações desse tipo também a oração tem um poder
extraordinário, funcionando como um verdadeiro bálsamo de
alívio mental.
O mais importante é conservarmos a calma, não nos
precipitarmos diante de um problema que nos pareça insolúvel,
pois todo problema tem uma solução, alguns mais fáceis de
serem solucionados, outros nem sempre, mas no final todos
podem ser resolvidos.
É comum encontrarmos criaturas que se descontrolam
diante de um problema, o qual com certeza irá causar algum tipo
de prejuízo, caso seja tomada uma decisão precipitada para a sua
solução.
Se pararmos alguns segundos, antes de tomarmos uma
decisão, diante de um problema grave, esse será o primeiro
passo para encontrarmos a solução mais adequada para a sua
solução. Ao contrário, se nos descontrolarmos, nossa mente
sofrerá algo como um bloqueio mental, levando-nos a decidir de
modo equivocado, o que nos levará a não solucionar o problema,
gerando consequências, quase sempre causadoras de situações
desagradáveis.
É fato que uma grande parcela da humanidade atual vive
“contra o relógio”, sempre correndo em busca de melhores
condições para sua vida material, esquecendo-se de reservar um
tempo para a sua vida espiritual. Essa inversão de valores está
transformando muitas criaturas em verdadeiros autômatos

humanos, totalmente cegos para a realidade de suas vidas. Viver
por viver pensando apenas em ter a melhor condição material é
algo contrário ao que deveria pensar. É claro que ter boas
condições materiais está nos planos do Pai Boníssimo para todos
os seus filhos abençoados, mas é muito importante que cada um
de vós, que aqui se encontra, tenha em mente o quanto é
importante praticar os valores espirituais por Ele oferecidos.
Antes da sua última reencarnação todas as criaturas se
propuseram a seguir um programa de vida voltado para a prática
do bem, da virtude, do amor ao próximo e do respeito às Leis de
Deus, instrumentos os quais proporcionam as melhores
condições materiais para a sua existência terrena.
Portanto, aproveite enquanto é tempo e mude já o seu
modo de pensar e agir, reservando diariamente alguns minutos
para meditar sobre os valores espirituais que orientam seu viver
neste planeta, enquanto encarnado.

2 – Os Cuidados com a Saúde, Condição para
uma Vida Harmoniosa e em Paz
Desde o momento da concepção, a criatura passa a
receber os fluidos emanados pelos seus pais encarnados, sob a
proteção das Entidades Espirituais Superiores que o acompanha
no Astral. À medida que o feto se desenvolve no ventre materno,
pouco a pouco ele vai absorvendo as vibrações da matéria que o
receberá ao cabo dos nove meses de gestação, mas continua,
também, a ser alimentado espiritualmente. No momento do
nascimento na matéria a criatura deixa de receber os fluidos
espirituais passando a absorver os da atmosfera terrestre e, claro,
o alimento maternal através do leite e das vibrações emanadas
por sua nova mãe na matéria.
A partir daí a criatura passa a receber, também, as
vibrações do planeta que o hospedou, as quais permitirão o seu
entrosamento com a matéria densa e com as emanações
espirituais da sua nova moradia terrestre.
Nos primeiros sete anos de sua vida encarnado receberá
material e espiritualmente tudo o que é necessário para viver de
modo harmonioso. A partir daí estará em condições de colocar
em prática os ensinamentos recebidos no Plano Astral, somado
aos conhecimentos adquiridos em vidas passadas, mais os
hábitos que seus pais atuais foram lhe passando nesses primeiros
anos de convívio familiar.
Desde a mais tenra idade a maior preocupação dos seus
pais é com a sua saúde, sempre atentos às condições do seu
frágil organismo. Toda e qualquer alteração física é sempre
motivo de preocupação e da tomada de medidas para controle da
saúde da criança, nessa fase inicial de sua vida. Muitas vezes é
nessa fase que a criatura adquire algum tipo de anomalia física,
a qual poderá se transformar em algum tipo de doença, que

somente mais tarde irá se manifestar. Por esse motivo é muito
importante que a criatura receba o melhor tratamento para ter
uma condição saudável nesses primeiros anos de vida, pois isso
irá refletir durante toda a sua existência, enquanto aqui
permanecer.
Criar hábitos saudáveis desde a primeira infância é da
maior importância para usufruir uma vida harmoniosa e de paz,
pois a saúde é, sem dúvida, o maior bem da criatura.

3 – O Estudo para o Trabalho
A humanidade terrestre atual vem modificando os
hábitos do século passado, buscando o conhecimento para poder
enfrentar a árdua tarefa de conseguir trabalho, desde a
adolescência.
No passado não muito longínquo o estudo era mais
importante que o trabalho para a maioria dos jovens, conforme
seus pais os orientavam e, até mesmo chegavam a impor.
Mas aos poucos essa orientação vem se modificando,
devido aos efeitos sociais que a globalização passou a exigir,
com um esforço financeiro maior das famílias, em todos os
pontos do planeta, devido ao elevado custo de vida que ela vem
causando.
Se antes cada país tinha um programa financeiro local,
agora ele é estabelecido pelo plano globalizado, onde os grandes
grupos financeiros estabelecem os parâmetros que todos os
países devem adotar. E isso, é claro, leva muitos dos países mais
pobres e aqueles que vêm se desenvolvendo, a adotarem
medidas restritivas para seu povo, onde a inflação tende a ser
cada vez maior, exigindo mais esforço de cada criatura para
poder sobreviver a esse impacto.
O velho esquema adotado pela maioria dos governantes
de cobrar impostos sobre o que se produz e se consome continua
sendo o grande vilão da economia de quase todos os países. A
sociedade sente o peso desses impostos nos seus orçamentos e,
como sempre, os que têm menos são os que mais pagam tributos,
cada vez mais extorsivos e sem nenhuma perspectiva de retorno,
sob a forma de melhores condições de vida para as populações,
seja na educação, na saúde, na habitação ou no transporte.
O ter e o poder continuam ditando as regras do jogo para
a grande maioria dos políticos do planeta.

Mas a aparente tranquilidade desses governantes, ao
agirem de modo aviltante perante as criaturas, para as quais
deveriam dedicar maior atenção e respeito às suas necessidades
e aos seus anseios é apenas aparente, pois terá que prestar contas
dos seus desmazelos para o Pai Altíssimo, preço muitíssimo
mais elevado que tudo o que usufruíram enquanto tinham em
suas mãos o bastão do poder.

4 – Como Enfrentar as Situações do Dia a Dia
Nem tudo está perdido ao verificarmos que as criaturas
que se encontram no planeta atualmente trazem consigo
melhores condições para a compreensão do que é certo e o que é
errado, no tocante ao respeito aos seus direitos e deveres, diante
dos seus irmãos encarnados. Desse modo, aos poucos esse
quadro distorcido do modo de pensar e agir da criatura estará se
modificando para atingir o verdadeiro objetivo traçado pelo Pai,
através da orientação que os Irmãos Maiores vêm oferecendo a
toda à humanidade terrestre.
É muito importante que cada criatura aqui presente se
conscientize que esse é o caminho a seguir, sem desvios ou
tentativas de justificar algo contrário a esses princípios de
respeito aos verdadeiros valores morais e cristãos.
Temos visto, nos últimos anos deste novo milênio,
mudanças de comportamento e ações em diversos países, com a
implantação de leis exigindo maior respeito à natureza, à
preservação do meio ambiente, ao controle da poluição do ar e
da água, à mudança urgente do modo como a humanidade vinha
tratando o planeta, causando-lhe catástrofes irreparáveis. Por
pouco não sofremos um cataclismo irreversível.
De agora em diante, com uma melhor compreensão dos
organismos mundiais e das autoridades envolvidas na
administração pública de todos os países, certamente teremos
uma alteração importante desse quadro negativo, até agora
dominante em quase todos os cantos do planeta. E com isso uma
nova maneira de pensar e agir em relação ao meio ambiente e às
criaturas que aqui vivem.
Há um aspecto muito importante a ser considerado, que é
o fato das criaturas que vêm reencarnando desde o início deste
milênio trazer consigo, em seus átomos-semente, o

conhecimento e maior compreensão, sob todos os aspectos, de
como devem proceder em relação ao planeta que os acolhe e aos
seus irmãos aqui encarnados, enquanto aqui permanecerem.
Isso é algo que, com toda a certeza, estará colaborando
para que o modo de pensar e agir de cada um se modifique,
quando o planeta estará mais protegido e as criaturas estarão
vivendo em harmonia e em paz consigo e com seus irmãos.
Sabemos que essas mudanças não acontecem de uma
hora para outra, sempre há um espaço de tempo para que isso se
concretize e comece a aparecer, mas o importante, diante do
quadro crítico que vivemos hoje é que possamos perceber essas
mudanças o mais rapidamente possível.
Algumas situações recentes já começaram a mostrar
essas mudanças, quando de uma hora para outra as autoridades
agem visando atender aos anseios da população, aprovando leis
e decretos que passam a exigir algo a favor das criaturas,
bloqueando de vez atos que sempre os prejudicaram.
Desse modo, aos poucos aqui e ali as coisas passam a ter
um caráter diferente, abrindo caminho para uma nova maneira
de pensar e agir, ao se perceber uma nova postura de seus
governantes e autoridades, voltados para a solução dos
problemas que vinham causando tantos males.
Temos a certeza que as mudanças já começam a surtir
efeito e que o Pai Boníssimo está atento ao que vem
acontecendo, sempre interferindo nos momentos necessários
para que seus filhos possam galgar os degraus da evolução
espiritual da maneira mais harmoniosa e encontrando a paz
merecida enquanto viverem neste planeta abençoado.
Irmãos das Correntes Espirituais Superiores da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a orientação do
Irmão Roberto
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