
suas escolhas. Mas o que está 

fazendo com a sua 

inteligência? Seu próximo ano 

existe em duas situações: de 

um ano muito bom repleto de 

realizações ou de um ano 

ruim, onde não será possível realizar nada; você é o meio 

desse caminho a ser percorrido. Então, você se apega 

em superstições, crenças e se engana porque a 

experiência é real. Você sabe disso, tem inteligência, 

então não se engane em relação ao que lhe espera. A 

dualidade só serve para você ter opção. (...) Com a 

incerteza, você deixa de ser racional e passa a ser 

relacional, porque se você tiver a certeza absoluta, você 

não levará em conta outra opinião. Isso é uma regra; faz 

parte de uma Lei. Observe: quando você errou, foi 

justamente, quando não tinha dúvida nenhuma. Nesse 

caso você fica sozinho, se isola. Não são as pessoas que 

não querem mais saber de você, é 

você quem se isola. Você transforma a 

vida no limite de você mesmo. Como 

resultado, você se empobrece 

espiritualmente e deixa de adquirir as 

riquezas espirituais. A incerteza é 

ótima. (...) Consciência nasce de 

experiência de vida e cada um na sua 

escola. (...)

Extraído do Capítulo 9 do livro “Revelações” - p.89/91

A Terra é um planeta dual, 

tudo está baseado no certo 

ou errado. Mas o ser humano 

só consegue entender ou 

interagir quando chega a um 

ponto de equilíbrio, e na 

maioria das vezes este equilíbrio é baseado nas dúvidas. 

Observe: quando você está diante de uma decisão e sabe 

exatamente o que quer, tem sempre alguém no meio da 

história para lhe deixar em dúvida. Alguém fala alguma 

coisa e você precisa repensar tudo. Sua vida está 

caminhando sem maiores problemas, mas aparece 

alguém e muda tudo, para melhor ou pior. Este é um 

conceito de dualidade, assim como: dia e noite, quente e 

frio. A dualidade existe porque é a realidade que você 

vive. Não é certo, nem errado, você apenas experiencia o 

possível, o que está ao alcance do seu entendimento. 

Entretanto, mesmo com a liberdade de viver o que quer 

você não está bem, porque não vive com intensidade o 

que se apresenta. Na verdade, ninguém lhe dá 

garantias, mas você busca alguém que lhe dê a certeza 

do que poderá acontecer com você nos próximos meses. 

Você gostaria de acordar pela manhã com um 

cronograma dos fatos. Em alguns casos isso seria ótimo. 

Mas já pensou se alguém lhe dissesse que no ano que 

vem você irá morrer? Você morreria antes. Então, você e 

o universo que lhe permeia, vive um quadro de 

insegurança. Se não fosse assim você não seria capaz de 

experienciar o novo. (...) Você já tem livre arbítrio e faz 
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 “A Felicidade é uma recompensa da Mãe Natureza
por você ter feito aquilo que ela esperava de você.”

25.11.2008
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