Fraternidade Lux de Harmonização
Fraternidade vem de fraterno e significa convivência como de irmãos. A Fraternidade é, portanto, um a
grande família mantida, ainda hoje, como na sua origem: famílias que se reúnem para falar, estudar

e

discutir assuntos comuns. Lux nada mais é que Luz. Luz transformada em fala, que elucida e
esclarece. A princípio eram apenas duas famílias em busca de harmonização, da harmonia de
sentimentos e pensamentos. Tamanha simplicidade a trouxe aos dias atuais, com muitas outras
famílias interessadas na fala que é luz e que harmoniza. Pessoas foram se somando, os encontros
renderam bons frutos, a família cresceu e os benefícios transformaram-se em experiências
absolutamente pessoais. O que se apresenta são os filhos e suas oportunidades silenciosas de reencontro, apenas isso!

Tragédias naturais
Partindo do princípio que o homem tem uma compreensão dual dos fatos e que, segundo a sua capacidad e racional, é ele
quem decide o que deve ser bom ou ruim, questionamos: A tragédia no Sul foi um acontecimento ruim? Foi. Mas despertou
no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo a solidariedade. Então foi bom? Não foi ruim, foi mu ito ruim! Muitas
pessoas perderam tudo, inclusive suas casas. Ainda assim despertou, em muitos, sentimentos altruíst as. Então, para ser
bom ou ruim, depende do lado em que você está. Se for uma das vítimas, é ruim para você. Agora se estiver ajudando, é
muito bom para você. Existe, ainda, uma outra compreensão: a dos porquês. Porque aconteceu isso com ele e porque você
está ajudando? E não poderia ser o contrário? Não há ninguém
seguro ou inseguro no planeta. Para a natureza não existe nada
inabalável. Prova disso são as avalanches, tsunames, furacões,
terremotos, incêndios devastadores,... Ainda que se pense em
formas de contê-la, efetivamente não existem. E do que você é feito?
De tudo aquilo que é poderoso sobre a Terra. A mãe natureza reuniu
os elementos mais fortes e construiu você. E repousando sobre essa
construção está essa mente que lê e é capaz tanto de questionar o
que está escrito, como de contribuir, tornando melhor essa reflexão.

Responsabilidade
Responsabilidade não é peso. Responsabilidade é ter
resposta! E só tem resposta quem tem conhecimento.
E o conhecimento repousa sobre a simplicidade. Tudo
aquilo que for muito complicado para ser explicado é
ego. As respostas baseadas no conhecimento, na
sabedoria, são muito simples!

Verdade
A verdade não nasce da lógica e nem no racional. Ela é pessoal, é para cada um. A verdade se aproxi ma de você na medida
em que for capaz de observar. Há muitas coisas que são certas e erradas, mas que não são verdadeira

s. A verdade é uma

conquista pessoal intransferível. E não adianta anunciar essa verdade para ninguém. É a transcendên cia, é a iluminação, é
o reconhecimento de si mesmo. Com a inteligência que possui, o homem já deveria
ter esse conhecimento, mas ele não é capaz. Então, alcançará isso com a idade
biológica, quando o corpo proporcionará essa referência com os limites impostos. Só
é feliz quem é livre. E é na liberdade que a verdade se manifesta. No entanto, há que
se respeitar as limitações individuais, pois 'cada pé tem uma medida de sapato', ou
seja, há um tempo e um espaço para que cada um alcance a sua verdade. Todo ser
humano tem dentro de si a generosidade, a bondade e a justiça. Quem compreender
isso alcança a verdade.
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