
 

 

Capítulo I 

 

Vontade de Viver Bem 

 

 A vida nos proporciona tantos acontecimentos 

inesperados, que chegam a nos causar alguns conflitos mentais.  

 A verdade que nós não ficamos muito preocupados com 

nosso estado psíquico e deixamos que as coisas aconteçam, 

algumas vezes de forma angustiante, tornando-nos pessoas 

inseguras e sem amor. 

Percebemos, ao passar do tempo, que o comportamento 

dos seres humanos vai se tornando cada vez mais vulnerável, 

desencadeando manifestações psíquicas, ou seja, perturbações 

mentais.  Exacerbando, assim, um comportamento receptível aos 

seus opositores1 que com eles confabulam sutilmente em nível 

de pensamento, chegando a torna-se doentes mentais. 

Ressaltamos que a vida nos proporciona algumas 

adversidades traumáticas no que se refere a nossa afetividade, 

levando os afetados a tratamento psicológico. Quando o próprio 

enfermo não colabora com o andamento da terapêutica, 

certamente irá ser submetido à terapia psiquiátrica.  

                                                 
1 Influências espirituais de encarnados ou desencarnados 



 

 

 Hoje, comprovadamente, todos tem a condição de 

observar em parte da população que vos cerca, até mesmo 

alguns parentes do vosso convívio em vida, as anomalias do 

espírito e do corpo físico. 

 Os intitulados a percorrer o caminho da vida sem 

discernimento e com pouco conhecimento, é sem dúvida o que a 

maioria das pessoas apresenta. Esse ser humano se debruça em 

conflitos mentais, ocasionando reações melancólicas em si 

mesmo e nos seus familiares.  

 Cabe a todos nós buscar o descobrimento interno e 

externo dos acontecimentos para aparar as arestas em nossa 

alma de forma disciplinar. Para que, assim, o espírito se encontre 

em patamares mentais de equilíbrio consistente, enaltecendo os 

pensamentos benfazejos, tornando-se ser humano consciente da 

felicidade que está vivendo.  

 É preciso ter coragem de viver amando de uma forma 

incondicional, exercitando as forças do espírito em equilíbrio, 

aderindo às forças do Universo.  

 A vida, ou melhor, todas as vidas no Planeta Terra, são 

partes integras do Universo. Assim sendo, devemos ter uma 

consciência plena em referencia em vontade de viver feliz, e 

lutando pela sobrevivência da humanidade e todas as vidas, 

como animal irracional e vegetal.  

 



 

 

Todos os seres humanos procuram atender as suas 

necessidades materialistas. Isto com certa razão, pois para 

sobreviver é necessário o pão de cada dia. Sabemos que é 

preciso que haja os dois alimentos, inclusive o da alma, pois o 

espírito é a essência da vida.  

Devemos sempre procurar desenvolver as nossas 

faculdades mentais numa filosofia de vida espiritual, sempre na 

certeza que existe o outro lado da vida, onde vamos verificar as 

nossas características originais do nosso próprio espírito em 

anteriores vivências e na atualidade. 

Muitas vezes manifestamos o nosso animismo2 em 

consequência da necessidade da vida atual, procurando 

manifestar com discernimento o conhecimento religioso em 

pensamentos filosóficos e científicos. 

Assim, como fazia em vidas pretéritas, poderá se fazer no 

presente, porque a personalidade possui características que não 

se desfazem como num passe de mágica.  

Fazendo uma abuta analise do nosso comportamento, 

onde observamos que algumas ações no início da nossa vida vão 

se modificando com o sofrimento em resignação, e a vontade é 

imensa de viver.  

 

                                                 
2 Manifestação de pensamentos, sentimentos e vivências do próprio espírito.  



 

 

Reporto-me aos abusos da consciência quando se 

manifesta os pensamentos em tormentos alternados pelos atos 

imprudentes da vida, muitas vezes em tristezas, onde as perdas 

são as causas primárias dos acontecimentos em evidência da 

vida.  

Queremos, de alguma sorte, sair das agonizantes 

situações afetivas que são responsáveis pelo nosso estado 

emocional encontrar-se desequilibrado.  

O homem se locomove, muitas vezes, mais pelo seu 

instinto e age mais pela emoção, sem procurar desvendar os 

fatos em pensamentos raciocinados dentro do seu estado 

psíquico.  Alterando sempre seu comportamento pelas ações 

desagradáveis ao seu estado de equilíbrio, conforme suas 

necessidades.  

 Devemos observar não só o comportamento alheio mas, 

principalmente, o vosso, em constante análise, onde poderemos 

chegar a uma conclusão: a instabilidade psíquica é mais 

frequente naqueles que agem mais pelo lado emocional do que 

os racionalistas espiritualizados. 

 A vida é grandiosa para que haja tanto desperdício da 

laguna do pensamento, sem o raciocínio apurado em contato 

com seu astralino3 iluminado.  

 

                                                 
3 Corpo astral, componente perispiritual que sedia as emoções. 



 

 

 Entretanto, devemos procurar o exercício dos bons atos e 

esclarecimentos espirituais, desenvolvendo a faculdade mental 

em canais apropriados a nossa evolução e aperfeiçoamento 

dentro da frequência estabelecida pelo nosso próprio estado de 

espírito.  

 Cada ser racional vivo nesse planeta necessita estar 

ligado aos ideais da divindade uma vez que o homem, em 

qualquer forma educacional, precisa fazer sempre suas rogativas 

a Deus, caso contrário, não ocorrerão os meios para chegar a 

sua plenitude de vida.  

 Na época de hoje ainda existe os primitivos antropófagos 

ou carnívoros que se completam pela necessidade instintiva 

fisiológica para sua sobrevivência no Planeta, afinando-se a 

outros seres com semelhantes características mentais, onde as 

suas necessidades geradas em seu psiquismo acelerado e 

desproporcional às necessidades que facultam a forma espiritual, 

muitas vezes inadequada ao seu estado de equilíbrio. 

 Os alimentos são absorvidos pelo estomago para realizar 

a nutrição celular ou energia vital, para que o corpo físico se 

condicione bem estruturado e exerça sua condição fisiológica. 

 A dieta alimentar bem elaborada, ou seja, a ausência de 

carne e seus derivados, condiciona o corpo físico em estado de 

harmonia com o perispírito, proporcionando equilíbrio e força vital 

e perispiritual. 



 

 

 A disciplina alimentar é de fato tão importante quanto a 

disciplina mental, porque une de forma equilibrada as forças 

necessárias para abolir os inconvenientes fluídicos obscuros. 

Esses fluidos atingem os indisciplinados espirituais que estão 

sempre a mercê dos agentes intoxicantes manipulados por 

espíritos que permanecem em mundo simbiótico ao Planeta 

Terra. 

 O Gautama4 se absteve de qualquer alimento que 

causasse danos ao espírito, principalmente quando avistou 

muitos seres humanos morrendo de fome, sede e falta de 

moradia.  

 O espírito que se compadece com essas situações, 

manifesta em espírito a sua solidariedade incondicional. 

 O sentimento incondicional naquele que se propõe a ser 

um dos seguidores da realização do próximo, possui no seu 

espírito as influências dos avatares5 do além. 

 Viver bem é fazer o bem a quem quer que seja, de forma 

coerente e efetiva, empregando os melhores sentimentos, 

principalmente o amor, que abrange todos os outros. 

 Adiante vamos falar mais de sentimentos. Pois, tudo 

depende da renovação íntima dos melhores sentimentos. 

 

                                                 
4 Sidarta Gautama, o Buda. 

5 Enviado de Deus. 



 

 

 Quando falamos de sentimentos nos referíamos ao 

respeito que todos devem ter um pelo outro indistintamente, 

principalmente quando se trata de religião, uma vez que o Cristo 

não designou nenhuma religião de sua preferência para poder se 

chegar aos designíos da felicidade eterna. 

 Então, na nossa concepção. a maior e melhor religião é de 

fato o verdadeiro amor incondicional aliado a uma concepção que 

não só ilustre de forma coerente e esclarecedora a vida e seus 

aspectos psíquicos em todos os pontos de vista. que certamente 

deve ser o Consolador. 

 Entretanto dentro de uma filosofia de vida que busca o seu 

próprio descobrimento, o espírito encarnado depara-se em 

algumas situações conflitantes por não conseguirem as respostas 

ao contexto de uma vida cheia de sofrimento e outras com mais 

abundância e conforto. 

 O Consolador é o mediador do autodescobrimento e 

conscientização espiritual em aprendizado para se fazer cumprir 

os desígnios de Deus de uma vida comprometida em 

consequência de sua existência pretérita. 


