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Reflexão para a vida

1 Capacidade
Todo trabalho feito será uma meditação do seu interior, pense nisso nos
momentos de capacidade mental, sua alma lhe agradecera com muitos
bens para si.
Se achar que algo está difícil, peça consolação no seu interior, pois algo
poderá acontecer como o resgate do seu espírito e ajudara sua alma a
esclarecer duvidas.
Sempre haverá um gesto diferente para o espírito, deixe ele te levar
automaticamente, que você será elogiado pela sua própria alma, por isso
você deve pedir para a sua alma ajuda na vida carnal para que possa abrir
caminhos de satisfação.
O tempo mostra como você evoluiu e a cada passo dado.
Uma nova historia de comunicações virão para que possa andar
normalmente na vida.
Se você é desses que sente algo que precisa ser trocado urgentemente,
tua reputação é grande, pois há pessoas que andam no mesmo caminho,
isso chama atenção mesmo que não queira saber sobre isso.
Acautela ajuda de maneira confortável e sincera.
Não deixe sua mente acumulando pedaços que você reprova com sua
consciência, mais sim deixe que seu caminho abra portas de novos tempos

de felicidade para que possa andar com capacidade de adquirir novas
certezas de conhecimento.
Se sinta bem, pois se sentido bem a outras pessoas vai pensar que a vida é
uma ilusão, podendo ter a sorte de ser redefinida de algum modo.
Quando estiver pensando na morte, melhor opção é por um pensamento
em sua cabeça e lembrar que um dia você já foi livre, e já foi mesmo por
que se pensar que se não estivesse com sorte, nossa vida seria em vão.
Não deixe de sonhar, por que há tempos que sonhar acaba adquirindo
poderes psicológicos.

2 Intuição
A intuição do corpo físico é deixar seu corpo em um estado de transe, para
adquirir isso em nossa consciência no nosso mundo podemos imaginar ser
como uma corrente de água que passa de vagar, podemos ver como é o
nosso conceito de procurar em nosso corpo algo que possa surgir de bom,
isso leva tempo as vezes, não só com sua beleza mais como sua opinião.
Traga esse momento de reflexão espiritual no seu corpo para que possa
ser mais vulnerável ao estado de consciência elevada.
É muito simples ter a condição de alma perfeita é só você pensar algo que
combine com isso, é a sua necessidade e isso não há quem reprime na
nossa liberdade espiritual, todo seu conhecimento será aberto para novas
sugestões.
Boas idéias são aquelas que não fogem da sua cabeça e que faz com que
se sinta bem.
Ajudando a si próprio às vezes, faça com que as pessoas não vejam suas
idéias, pois fazendo isso você esta criando uma nova regra para sua nova
moradia fora do seu corpo.

3 É tempo de mudar
No começo da vida era comum achar graça nas coisas simples, mais hoje
quando está mais velho nosso corpo pedi algo a mais deixando de
valorizar algo que era divertido, por que a vida trouxe como uma nova
brincadeira nossas coisas materiais, para que possamos nos concentrar e
conseguir ganhar uma obsessão para poder se sentir bem, descrevendo
isso em fato é como se a pessoa estivesse enjoando de algo que já foi
bom, é por isso que na terra tudo que é bom, dura pouco para poder se
exaltar, na morte ou em sua nova moradia, é como ganhar uma nova vida
depois do desgaste, há situações que o homem ganha presentes da nova
vida, que se fosse fabricado na vida carnal não seria muito útil para
manusear.
Umas das coisas que pode mudar é o tempo, o tempo é sagrado, mais ah
palavras afiadas que contorcem o tempo, tente ser menos vulnerável há
sugestões onde seja contraditória ao mesmo tempo, tempo para que sua
via seja linda.
Tudo o que a vida carnal traz é o futuro na nossa vida espiritual, para que
entenda melhor é como carregar em suas mãos o botão de poder mudar o
destino, não faça nada de errado que o tempo lhe dirá por que fez isso.
O que seria se da vida se não fosse o que você pensava que fosse, e a
razão disso é que quando está no corpo físico sua alma prega peças em

você basta se difundir no meio delas para que possa ter o controle de tudo
que estiver em seu alcance.

4 Tempo de despedida
Para encontrar a luz é fácil, é só pensar em uma luz que você conseguiu
fazer no passado ou se deseja criar uma nova, pense fundo e solte a luz
como em um passe de mágica, para conseguirmos criar uma luz maior
precisamos de exaltação, há ocasião que se pedir por favor para seu
espírito você tem mais liberdade.
Antigamente e até hoje é possível fazer mágicas de coisas materiais, mais
é possível que seja só troca de posição de coisas materiais, é por que o
mundo está evoluindo e chegando ao fim, quanto mais anos passam mais
luzes e sombras conseguirmos ver ao nosso redor, como uma lâmpada ou
a luz da noite.
Logo haverá relatos de que pessoas vão conseguir se emergir para fora de
seu habitat se exaltando, isso é bem provável, não sinta pena dessas
almas privilegiadas pelo céu, sinta orgulho, isso cabe mais a favor.
É importante saber que há luzes mostrando a competência quando acaba
de criar essa luz, como uma idéia fresca de poucas limitações, ganhando
esse tipo de luz você está criando algo que parece com brinquedos, isso é
relaxante.

5 Indicador surreal
Quando a vida te entrega uma coisa que você pensa que é boa, muitas
vezes acaba se tornando surreal.
Um exemplar é quando um aviso chama alguém para desfazer desse pacto
na vida carnal e acaba sendo surreal, é uma correspondência significativa
para os olhos, crendo bastante acaba sendo um artefato bem importante
para o futuro, se tiver bem disposto a superar suas expectativas de paz
interior, o indicador surreal que comentamos aqui aumentará
definitivamente.
Não espere o sol brilhar para você, por que quanto mais espera mais longe
fica, tente ir atrás do sol para que seu brilho nunca perca a cor.
Se você acha que esta se sentindo corrompido por dentro de alguma
forma não esta por que a vida carnal aqui é assim mesmo, tem que passar
por coisas difíceis para ser úteis um dia no futuro.
Não desanime por que a sorte nos cerca, sabendo disso não a nada que
possa temer.
Para se sentir sem desanimo tente pactuar sua força interior para levar a
um lugar que você nunca foi.

6 A base de alimentos
Em primeira vista sempre no universo há aqueles que não sentem fome
nenhuma e há aqueles que não podem comer, portanto isso exige uma
grande atuação de ilusão para acelerar o processo de despedida do
mundo mais para aqueles que não podem comer estas pessoas percebem
que esta muito perto de se canonizarem.
tem pessoas especiais em outros planetas que admitem ao amigo que não
sente fome esses são adorados pelos amigos, há condição que não podem
dizer isso por pouca liberdade mais mesmo assim são admirados e
recebidos com carinho quando quiserem.
Não há fome em um futuro que parece presente ao mesmo tempo em sua
moradia fora do plano carnal, só para quem muda sua consciência para
uma vista melhor.
Hoje quem tem avitaminose se ele permitir que seu corpo não precise de
comida ele esta muito perto do que quer cada dia a mais.
Sempre tem uma boa forma de falar de algo que não gosta, refeições que
não combina com você, pode ser uma coisa que você nunca tenha
desconfiado, por que se é o mesmo gosto pra quem gosta, isso favorece a
sua recuperação em seu corpo.

7 Caminho de condução
No mundo onde as pessoas vivem com liberdade são feitos caminhos de
condução, cada pessoa leva sua magia consigo mesmo, aqui na vida carnal
é assim, é como uma massinha de modelar que se pode transformar em
algo útil para ser feliz.
No mundo onde esquecer não é muita coisa que se espera, mais sim de
lembrar.
Quando aprendemos algo isso leva como uma brisa para o nosso interior,
por vezes isso traz conforto, por que sua vida é ganhar mensagens de você
mesmo para si próprio e para sua ou sua parceira.
Não há necessidade de servir algo que não gosta, pois a luz da alma pode
ser bem tratada com escolhas simples e honesta.
Se tudo que carregar for um peso, carregue assim mesmo, que tudo que
for desse jeito é por que depois que abrir uma ocasião para refletir vai da
certo e se recomponha com a reflexão.

8 Enxergar vulto
Quando você virar um vulto é como se estivesse saindo de seu corpo,
tomando forma em outro, isso é fato, mais para uns falar isso seria um
presente por que a vida na terra que vivemos fica em nossa volta a timidez
uns dizem que não, mais sabemos que o que guia nos olhos mesmo
tomando coragem é isso.
Não deixe seu sonho te levar deixe o destino elevar-se para bem longe
isso é a formula do caminho especial.
Em quanto você esta se preocupando com seu corpo carnal você esta
automaticamente substituindo seu corpo para uma forma mais ampla e
perspicaz.
Quando se fala avultar pode se disser que seguindo esse pensamento,
aqui essa palavra traduzida nessa mesma idéia, esta deixando o plano
carnal de lado.
Esqueça do seu corpo para que focalize no plano espiritual.

9 O Caminho
Fazendo parte da liberdade, você esta se juntando com aqueles que
pensam no que é ser livre, deixando de lado a preguiça.
Em um lugar leve para se satisfazer e sentir bem em seu interior, pense
em algo que ajudara na sua recuperação como, por exemplo: Em Mar,
rios, lagos, etc.
Sempre tem uma forma de agir com cautela, mostrando que sua alma esta
leve e intacta até o momento da morte.
Fique longe da morte por que o que esta por vir é bem melhor do que
você pensa.
Não acelere sua recuperação, deixe ela te dizer onde você ta para que
possa acelerar quando for preciso
O corpo carnal pede algo que você não tem condições de adquirir.
Uma coisa boa é quando esta calma, o tempo passa mais rápido e quando
esta tensa, o tempo passa mais rápido ainda isso é complexo mais há
formas de resolver deixando a verdade guiando em seu caminho.
Não há verdade sem razão, mais há ilusão sem razão, nas comunicações
também pode acontecer.
Deixe a boa consciência te guiar por que quando chegar o fim dos tempos
prescrito pela alma você ira se arrepender do que fez deixando de lado
tudo que havia transportado até o momento da sua purificação.
Em um lugar especial comunicar com alguém é bom mais se não estiver
comunicando com alguém que esta a seu lado isso implica algo que não
queira ver.

10 Solidificando a alma
Se você esta cansado de saber que mais uma vez recebeu algo que te
chama para um lugar melhor é por que sua alma esta cheia de
informações.
Tente se livrar de coisas que você acha que pode se livrar, por que você se
sentira melhor.
Não deixe a mania te dominar, é nela que esta sua preocupação.
Duvide também de algo que não te convêm.
Pense positivo em estar aceitando algo, por que você esta sendo testado
de varias formas.
Em um pensamento que tudo se transforma, sempre há passagem para
você se desfrutar com paciência.
Se não quer água gelada em seu corpo, lute contra, com um gesto de
carinho, que a calamidade vai embora por uns segundos.
Viva se enchendo de palavras sabias, isso se transforma em um quebracabeça para se sentir melhor.
Não mergulhe na solidão, por que poderá escorregar em seus próprios
caminhos.
Não há necessidade de ganhar algo novo, mais há necessidade de criar
algo novo.
Viva sempre falando bem de algo, para que possa receber algo especial
em troca.
Não desperdice água, por que no futuro você vai querer ganha uma
satisfação da própria alma.
Ganhe sempre dos outros, mais não deixe de ganhar algo em troca
também.
Fácil é receber mensagem do futuro o difícil é viver no futuro.

11 Positividade
Sempre haverá coisas que você não vai prestar muita atenção, mais vai
lembrar-se dessas respostas no futuro, isso contagia.
Tenha sempre em mente que suas amizades são perfeitas, mais há
buracos no caminho da perdição.
Pense o seguinte se algo der errado, é por que sua alma esta pedindo de
alguma forma.
Ande com sabedoria, por que ninguém sabe o que vai acontecer no dia
seguinte.
Não deixe o desespero para trás, por que você vai precisar dele no futuro.
Sempre há esperança onde não tem.
Busque uma coisa bem interessante para dizer para alguém, por que se
não for você vai retroceder na comunicação entre as pessoas.
Se achar o caminho da felicidade, você vai acabar esquecendo-se de algo.
Não fique preparado para infortuno, mais fique feliz para o que vier.
Todos que se opõem a regra da lei, esta aumentando seu ego.
Deixe uma carta pelo pensamento para alguém, que vão surgir novas
idéias.
Não fique parado no mesmo caminho, o melhor é movimentar para ver
novas paisagens.
O que muda em um olhar não é a cor dos olhos, mais o que resplandeces
em sua volta.

12 Esquecendo de algo
A verdadeira frase do espírito, é que sempre que se lembrar de algo você
vai esta se esquecendo de outra, é a condição hilária do espírito.
Não deixe de esquecer-se de algo que te impressiona, por que fazendo
isso você poderia colocar sua vida em risco.
Uma coisa que não se – esquece, é quando descobre uma coisa e você
quer falar para alguém, e quando descobre algo sobre reencarnação, você
muitas vezes não tem coragem e falar.
Às vezes esquecemos-nos de falar com uma pessoa por um estante que
deu bom dia, boa noite etc. Mais a consciência é tão leve que falamos sem
precisar abrir a boca.
Pode haver situações que quando se esquece de algo, passa uma coisa na
nossa mente, que parece ser que algo que esquecemos esta com uns 50%
de certeza que estamos esquecendo, não aconselho acreditar em algumas
situações como essa, por que nossa mente é como uma maquina que esta
sempre em atualização.
Quando estamos na beira de uma estrada com carros, é como se fosse
informações que nossa mente acumula para sobreviver, mais se desviar
dessa estrada e ser atropelado, você esta esquecendo por si próprio de
viver.
Esqueça quando for preciso por que tudo tem ligação com esse fato.

13 Cometendo erro
Não pense que vai errar assim você sofre menos.
Se errar, procure algo que ajude a pensar no erro.
Sempre há novos erros, isso nos guia até a chegada da vitória.
Procure encontrar saídas especiais para o erro.
Não agir por impulso às vezes ajuda.
Tente agir moderadamente em tudo que for risco, por que solucionará
problemas.
Pense mais antes de agir, por que a vida abre caminhos para essa ocasião.
Tudo que for erro você esquece mais, e tudo que não for prevalecera.
Uma coisa útil é acertar, e uma coisa fútil é dominar.
Se olhar mais para as paisagens, você recebera um grande bônus para sua
alma.
Ande sem tropeçar, para que não sejas pisoteado.
Não erre com as pessoas, por que esse erro voltara, em sua volta duas
vezes maior que você.
Se uma coisa é certa, errar faz parte do plano carnal.
Em lugares onde falar mal é um erro, aqui não é para o espírito que ficou
abençoado.
Se seu ato de travessura for aconselhável pela alma, você vera coisas
sobrenaturais.
O que sobra da vida são erros e sortes.
O que vem pra você que acha que é errado, não significa que é um erro,
mais sorte da reencarnação.

14 Controvérsia
Pensamos do mesmo lado, quem consideraras oposto, não existe no livro
da vida.
Teremos paz sempre, quem pensa que não tem paz, esta assumindo a
contradição.
Homens e mulheres alguns se atraem por não ter ação.
Nunca humilhe ninguém, porque está pessoa esta em condições
irregulares na vida carnal.
Não tenha medo por que alguém disse algo que você não merecia, mais
tenha em mente que você vai fazer o mesmo ou passara muito perto.
Pense em fazer algo que nunca pensais, por que é um presente mais belo
do que se pensar e fazer.
A felicidade é eterna, para quem é escolhido.
A infelicidade é constrangedor, e para quem sente isso é ilimitado.
Deixe a vida fluir, para que possamos viver ao mesmo tempo em um lugar
resplandecente.
Se sentes que não esta possuindo algo que goste, faça seus próprios
caminhos.
Quando não souber o que queres se exalte, que sua animação será mais
que perfeito no momento.
A dor é para não se sentir, mesmo por dentro de si, há uma manifestação
que te ajuda a raciocinar.
Coisas perigosas como pedra, facas, armas... São perigosos até que esteja
pronto para se sentir dor, isso resulta em uma culpa real.
Muitos seres vivos pensam em uma coisa, e nisso resulta em uma.
O mar é o edifício mais comum entre suas expectativas.

Sempre haverá conselho para aqueles que querem se distancia das
pessoas.

15 Aprendizados de criança
Crianças esquecem mais por não terem habilidades que consiste em ser
leviano.
Crianças adoram paisagens, por não terem consciência do que já
aprendemos.
Ser criança é algo que cerca a própria liberdade.
Podemos ser como criança, quando estamos adultos por uns momentos.
Crianças não se comparam com adultos, por terem mais percepção de
como agir no paraíso de cada um.
Tem educandário no paraíso pra quem sabe administrar.
Como são bem tratados os olhos mais afiados que a criança pode obter
em seu redor.
Experimente falar algo de diferente para as crianças, que elas adoram
mais que os adultos.
Crianças é a ilusão, mais magnífica que seus olhos prosseguem.
Tem quer ter muita astucia e coordenação mental para cuidar de crianças,
para ser uma família agradecida.
A maioria das vezes é nas crianças que se sentem sinais de
amadurecimento do consciente.

16 Esquivando de algo
Até para o espiritismo consagrado, existe preguiça.
Quando se sente com pouca animação, faça ao contrario, que muitas
vezes ajuda.
Até na hora de sonhar, há falta de atenção, por não haver vontade do
limite que é permitido.
No nosso planeta ainda existe falta de vontade, isso pode acabar se o
nosso raciocínio for lógico.
Na imaginação, pode-se dizer que sempre haverá indícios de desídia.
Até nas saudades há preguiças incomuns, que fazem o homem elaboram
com certa habilidade de consciência leve, e que carrega para si o manejo.
Objetos às vezes podem-nos machucar, quando há preguiça da mente.
Não deixe o destino te levar, mais deixe fluir.
Pense como um peixe, morda a isca para não ficar com fome quando
precisar urgentemente dessa opção pesada.
Quando estamos satisfeito de algo, nosso corpo impulsiona para tal coisa,
que mesmo não tendo vontade nenhuma, aprendemos que nosso espírito
ajuda nesse momento.
Fazer o bem é fácil fazer, fazer o mal é como se tivesse uma mente
distorcida.

17 Cachoeira do espírito
Clamamos por habilidades especiais, e há aqueles que sabem desenvolver.
Na vida espiritual desenvolvemos um livro em branco, para que possamos
escrever coisas especiais nele.
Soltem o manto da paz, para que todos possam enxergar melhor no
futuro.
Não deixe o sol em seus olhos, para que deixe te explicar um fato
irreversível.
O medo, é a mensagem da paz e da liberdade.
Tudo que transmite ilusão é fogo do paz.
Não encontrei a probabilidade de querer, mais de saber.
Não adianta ser um fugitivo da explicação.
Ouvir é melhor do que falar, sobre áurea da locomoção.
Não chore por que seu corpo cria atos de condição exata.
Desfrute da consciência máxima.
A alma é oposta pelo espírito.

18 Como entender as coisas
Não quero dizer que tudo que nos cerca seja um momento especial.
Se você aprofundar em espiritismo, você vai poder falar com espíritos, por
haver agora uma falha na lei do espírito.
Resista a arvore da vida, por que o que te espera está ao seu lado.
Entre as pessoas, há muita competição que leva ao caminho estreito, por
que só o valor pesado fica.
È favorável adquirir paz entre os homens, onde se vê guerra.
Se alguém te surpreende, é por que está com a paz intacta.
Ficar sem falar sobrenome não adianta, por que tudo é reverso.
Pode acabar, mais não pode começar tudo que fez.
Tem coisas que você não entende, mais sempre buscamos a chave da
obediência.
Sonhar faz a alma mais feliz.
Bom é quando esta longe de algo, e quer tocar usando sua mente.
A sorte busca sempre a coincidência.
Se acha que tem azar é porque a sorte está aumentando.
Às vezes da Euforia, de quando descobri algo que seu espírito cria, usando
a lei da vida.
Não caia nas mentiras criadas pelo espírito, por que se for mentira, se
torna útil para que possa desfrutar do bem.

19 Dons do espírito
É aconselhável afirmar que se esconde um dom, é por que há almas que
usam suas idéias para absorver leis brandas do espírito.
Força e vontade ajudam na hora da simplicidade do espírito, de ter um
dom.
Chorar também faz parte de um dom.
Pessoas que magoam estão chorando também, por dentro, só há um
mecanismo de inteligência artificial para os que magoam alguém.
Se algo desapareceu, é por que você carrega um dom, mais para enxergar
esse dom tem que ter força de vontade.
Sempre que for quebrar alguma coisa, é por que esta guardando para o
espírito.
Se perder algo, é por que está acompanhando o desenvolvimento do
espírito.
Se achar que você esta levando alguma coisa para o seu lar fora do plano
carnal, está sim, suas necessidades esperam você, para que escolha o que
vai lembrar.

20 A verdade
No som de um apito escuta murmúrios do sistema.
Na onda perfeita somos formigas para uns, e para que seja presenteado.
É bom como solucionar planos carnais, na mira do espírito escolhido por
partes milagrosas.
Se há verdade no nosso interior, é por que há coincidências.
A verdade sempre leva ao fato, para que possamos fluir para dentro do
espírito com calma ou com pressa.
A prova de que estamos na mentira é fraca, é branda para uns e para
outros, bem aproveitado é a lei frágil, que impõe conceitos básicos.
Não sabemos de onde viemos, mais sabemos que a verdade impõe coisas
que nos surpreende de um jeito frágil.
Se soubermos que a consciência mostra verdades boas e fracas, nós
saberíamos como desfrutar da nossa consciência.
Nunca repita o que o oposto diz, por que há caminhos que é bem mais
favorável do que pensas.
Estamos no meio de um congestionamento carnal, que impõe provas
resumidas de uma vida que já foi.
Para alguns não temos poderes, e para outros há poderes que se imita, na
ordem certa da lei carnal.
Podemos usufruir de uma frase, e há portas que podemos usar para viajar
na mente.

21 Esperanças eternas
A obra do espírito, é navegar sobre situações criadas da própria
esperança.
Para Deus é uma luz que se exibe de modo aleatório, para ser provável.
Diz à lenda que quem sobrevive é vencedor, para alguns são derrotas
mesmo que fez bem a vida toda.
Deus orientou todos com suas idéias, para que o mundo se abra para
todos.
O sentimento divide, é como se fosse uma alma gêmea para uns.
Concentre-se, para que haja esperança.
Para o espírito existir, tem que ter pelo menos uma idéia guardada.
Lute para haver resistência, contra a reforma do espírito.
É bom ser diferente, para haver esperança de ser igual a alguma pessoa,
isso pode acontecer na vida carnal.
Se alguém perder esperança, na hora de machucar alguma pessoa, é por
que não entende a situação que ela esta.
Se uma situação esta em conflito, faça sua apresentação, que a sorte do
espírito nos ajuda.
É correto afirmar, que a simplicidade é aquela que pensa que tudo é bom,
para o espírito fluir de algo que é difícil conseguir.

22 Mentes controladas
Não faltam argumentos para quem procura algo, mais falta opinião.
O tempo é um fator muito importante, para quem o conduz por toda
eternidade.
Se pensarmos mais além, não existira desconforto para a alma.
Procuramos por algo que nos satisfaça profundamente em nosso espírito,
para aproveitar o Maximo da nossa encarnação.
Sua mentira, não chegará aos pés de quem escuta, mais levantarão para
você para que aja lei.
Pensar errado incomoda a lei, mais há ocasiões que a própria lei deixa um
presente de agradecimento por estar acompanhando a vida carnal.
Quando chove, é por que sua alma vai pedir socorro profundamente.
Se tiver problemas, pense em algo incomum, por que todos têm.
Um dia chegara que todos os espíritos estarão completamente salvos do
momento que havia regras difíceis.
Não importa se vai se divertir ou não, por que não se divertir é um dom
esplêndido.

23 Domínio de sua capacidade mental
Para que consiga enxergar mais além, faça um teste com coisas básicas
que isso ajuda.
Existem pessoas com o dom de escrever e existem pessoas com o dom de
melhorar suas historias com a vida carnal.
Tem espíritos que nunca foram encarnados, mais escreveu sua própria
historia para algumas almas.
Para o amor completo tem que haver dor, mais essa dor não cansa.
Se sente que esta a altura da vida, pense em sair para curtir, isso deixa o
plano de Deus em um ótimo estado elevado.
Nasceu para viver e cresceu para saber.
A luz no fim do túnel é imensa, para aqueles que seguem da lei do
espírito.
Se sente que esta em conforto, e forte para viver, não é a melhor saída
para desfrutar do espírito.
Se pensa que é tarde pra desistir, não ignore essa lógica, por que sua sorte
vai vim de pressa.

24 Paisagens
As paisagens são agradecimento do espírito.
As mais lindas paisagens estão na casa de deus.
No espírito há centenas de utilidades de criar algo, como por exemplo,
compor uma canção espiritual.
Se seu perfeito dom não funciona, faça-o querer que conseguirá.
Umas das maiores oficinas de Deus, é ter um dom, para que possamos
passar informações interessantes e sigilosas.
Se pedires algo para seu interior espiritual, conseguira em um tempo
favorável, mais se tiver pouca vontade de ver, não conseguirá por estamos
evoluindo, para isso ser justo tem que haver leis.
Tudo que é bonito se transforma para outra categoria.
Não deixe a luz te servir por que ela quer que você se sirva.
Para pensar melhor busque algo que concentres se para poder raciocinar
coisas que se sente inferior.
Não há mistérios para que possa voar mais há maneiras que possa
desfrutar.

25 A evolução
A evolução do espírito é deixar vestígios da alma.
Nunca deixe alguém passar por cima de você se sente tímido por que não
há razão de ser tímido para o espírito desencarnado.
Para poder se glorificar do espírito no caso de ter que cumprir leis, tem
que haver uma reunião na vida espiritual para que possa libertar as almas
que estão em julgamento de diversão aprimorando ao mesmo tempo
liberdade.
Se tiver um buraco no caminho da paz concentres se e busque ir à direção
oposta.
No mundo onde tem horror bom é aperfeiçoar a alma, para melhor, para
que o medo mude de direção.
A duração do ato sigiloso é uma forma que expressam o sentimento.
Não complique algo que já esta complicada, mais busque a paz que tudo
voltara ao seu lugar.
O sol existe por causa da grande porção de espíritos.
Possui um caráter temporário, é como se estivesse algo fluindo de bom e
de sorte da sua alma.

26 Sorte e conquista
Se quebrar uma parte do seu corpo com certeza vai sorte para seu
espírito.
Temos convicção que a vida esta acabando, mais para quem quer se sentir
melhor e não ver mais o sol nascer, é obvio que pedisse para seu espírito
que queria desfrutar da luz.
Busque a sorte que sua vida vai melhorar se piorar buscando a sorte é por
que as leis do espírito estão mostrando que tem menos força a cada
obstáculo.
Junte seus movimentos carnais para que haja um raciocínio que provoca
rachaduras do tempo.
O tempo permite mudar de horários mais não permite mudar o espírito
do tempo.
Nunca se sabe quando a sorte vem mais quando vem a lei do espírito
deixa uma porta a mais aberta para que possa usar a sorte outra vez, para
isso acontecer pela segunda vez temos que encaixar algo para podermos
perseverar na luta.

27 Pensamentos da vida
Todo espírito quer ser rei, mais todos que querem ajudar outros a dedicar
para ser rei são nobres.
Se algo que for incompleto que não deixa você sonhar busque na vida do
espírito.
Muitos anos atrás muitos almas não queriam saber de paz, hoje sabem o
que querem de uma forma mais racional.
Quando as almas ficam escondidas pela escuridão eterna muitas vezes
elas não agüentam e pedem ajuda para Deus.
Para algumas pessoas Jesus Cristo ainda esta aqui nos ajudando, e para
outros ele não esta aqui.
Deus cria caminhos para algum lugar e Jesus Cristo orienta quem precisa.
Deus é uma forma de compreensão e Jesus Cristo é uma forma de
positividade.
Para ser alvo do bem tente acerta o alvo.
Para todos que pensam que á vida só começa depois que falece, não é
bem assim, Deus é a sua porta do caminho de liberdade.
Quem tem amor em segredo na maioria das vezes é quem guarda alguma
coisa da vida carnal.

28 No alvo da imaginação
Quando tudo tiver no contexto é por ai que vai esta caminhando sua alma.
Sempre que nos lembramos de algo que foi ruim para a nossa alma é por
que a lei do espírito esta acabando.
O Crime é a vida suja que deus já o absorveu para a luta da liberdade
carnal, Deus não vê mal quando esta fazendo para o bem das pessoas,
pois quem te roubou pode ser roubado.
Não é suficiente criar uma imaginação mais para deus é como estivesse
algo para te falar sobre isso.
Um impulso mal pensado faz acabar voltando para a vida carnal.
Concentres para que fique na calma.
O tempo carnal é o valor que todos ficam pensando quase em vão.
Imaginar é a arte de colorir o pensamento, mais os pensamentos mais
insanos são como brasas do fogo que não se aproveita.
Pense em coisas que o seu espírito pensa em fazer para proporcionar uma
grande imaginação.
Na escola espiritual onde se aprende a imaginar é um esquema de
aprendizagem muito fácil.

29 Nenhuma combinação
Para que seu espírito esteja ajustado procure pelo plano carnal e resolva
os problemas como se fosse matemática.
De acordo com o plano carnal não é possível notificar vendo o espírito ao
seu redor para alguns, sendo que se conseguir é uma lei provisória que
pode mudar de combinação ou de personalidade.
O ato de ser compulsivo para muitos vem do estrato da folha milenar fora
do plano carnal.
Não se esqueça de personalizar sua conduta, tente evitar conduzir sua
personalidade da vida carnal, pois poderá ter problemas no caminho.
Entre a vida carnal e a espiritual existem divisões que podem beneficiar
suas lagrimas de constrangimento aleatoriamente para seu próprio bem.
No fundo muitos desistem no meio do caminho mais nunca entregarão a
derrota.
Pelo tato espiritual podemos sentir o fim da vida carnal.
As palavras da lei são secundarias ao peso morto.
Tente agir de uma forma para não se esquecer de algo, isso há potencial.

30 Infalível
Não penses que sua sorte acabou só esta começando.
Tudo que anda eternamente são da lei que propôs para você.
Se tentar desfazer de uma lei, poderás desfazer com o tempo na mesma
hora que a paz ficar mais calma.
Quando se julga alguém é por que em sua volta esta Deus para consolar.
Se for a vida, é por que tem constituído a liberdade de introduzir idéias e
favores.
Hoje em dia é um pouco mais favorável não sentir fatiga por haver cada
vez mais esperança.
O que te atormenta é uma idéia para sua chegada no seu lar.
Muitas idéias são guardadas, algumas são substituídas e outras são
esquecidas.
Tem uma dimensão fechada na vida carnal, abra e aproveite o bem-estar
para que possas se locomover adiante.
Troque algo com alguém que ajuda calma na hora de propor sua lei na
vida espiritual.

31 Transações de idéias
A prática de suportar a dor é não agir em horas infortunas.
Procure área para se sentir bem pode ser o retrato da vida fora do plano
carnal.
Lembrar é fácil difícil é esquecer.
Podem até desfrutar do convívio espiritual, mais por alguns instantes
antes da desencarnação por que não estão prontos ainda para o bem
maior.
De mais valor a sua família por que ela já tem seu valor.
O melhor tempo que já passamos é na presença do seu amor.
Não desistas que conseguiras.
Podem acontecer ocasiões que te leva à perfeição.
Não há amor sem carinho.
Compreensão é a chave do destino.
Ilusão é o ato de dimensionar seus sentidos.
Não se sinta confiante em tudo, pois a lei muda de lugar.
Não existe inteligência sem a sorte.
Pense com firmeza para se ver através de Deus.

32 Investir na alma
Tudo que for processado é sua capacidade de controlar que o empolga o
processo.
Hábitos normais são seus olhos desenhando para que tenha uma
consciência melhor.
Se sua alma acumula energias fatais, muitas vezes o problema é se
preocupar com a outra encarnação, que pode acumular mais energias
desse tipo ainda.
A investir do carinho do amor é um dom magnífico.
Todos que viram a vida de ponta cabeça são comparáveis com as leis que
tem um plano bom para todos que estão nessa situação.
Sempre queremos conversas incomuns, mais para ser uma conversa
incomum tem que existir uma lei que serve de teste na vida carnal, para
que a conversa não necessite de muita capacidade para poder desfrutar.
Sempre há sugestões sabias para poder desfrutar do seu conhecimento.
Nunca deixe que seus compromissos acabem com suas idéias para que aja
vitoria.
Para inverter a oportunidade para ser um sonho real necessita que a lei
espiritual deixe liberado para quem procura tamanha afeição.
A impressão que da quando morremos, é que tudo que fizemos se
identifique com um gesto de carinho.

33 Na hora certa
O efeito de guardar simplifica o acontecimento inesperado da vida.
Você tem dois caminhos a seguir, mais um já é o suficiente e elaborado no
plano espiritual.
Pense em esquecer na hora que precisar.
Não deixe o pássaro voar mais deixa viver para que possa se sentir bem
com a sorte.
Tudo que é bom pode voltar se quiser depois da desencarnação.
A desencarnação não é a morte para alguns, mais é a renovação.
Poder voar com nosso poder interior é possível, por que aos poucos
sempre o esquema de voar esta mudando de lugar.
Percebemos que não é o planeta terra que puxa a vida carnal, é a
consciência que esta absorvendo de vagar a esperança pra dentro da
nossa consciência.
Se você fala que esta querendo ficar vendo a missão da vida carnal, é por
que esta cumprindo o prometido pra alguém ou esta se exaltando.
Na visão de alguns espíritos que já foi desencarnado verem todos aqui na
vida carnal é medo para muitos.
Compromisso é uma coisa especial, mais tem que ser completamente
favorável à situação, para que viva mais tranquilamente.

34 Calma na alma
Fique em calma esperando sua diversão.
Não simplifique coisas furteis.
Concentre se no melhor poder interior que desejar, para que possa fazer o
dobro no futuro.
Diga alguem que esta paciente, para buscar a calma que desejas.
O melhor dia da sua vida será algo que o amor controla, desde do
principio.
È nítido falar cosias sobrenaturais, mais falar de Deus o aproxima mais a
questão que quer chegar.
No fundo queremos mais e por fora muitos contemplam outras coisas.
Sempre que o dia acaba é uma historia modificada pelo tempo.
Alma oferece conforto e para alguns dos desencarnados parece uma
missão eterna que tudo que ver é uma escuridão.
Não deixe suas expectativas te estressar por que ela pode vim
acompanhada de uma condição favorável de alguem.
Tudo que se ganha é a intenção do bem.
Na realidade não se pode perder mais pode criar.

35 Depois que passa
Tudo se transforma em ato.
A brincadeira é algo que se compara com Deus e Jesus cristo, te
consolando.
Tudo que é belo no presente ou no futuro pode ser mais belo ainda.
Queremos compreensão mais para conseguir isso é necessário agir.
Tudo que vem como um presente é nossa atitude na vida espiritual.
Não há necessidade de agir brutalmente, para conseguir o que quer, mais
agindo brutalmente para receber presentes do espírito, isso ajuda na
organização da paciência e responsabilidade do espírito.
Agir com orgulho pode trazer para vós o desconforto da simplicidade
Muitos se procuram algo que não traz beneficio para a injustiça mais
ficara mais forte.
É bom dizer que a esperança é uma atitude única.
É tudo de bom mergulhar na sombra da luz depois da encarnação.
Não se sinta mal entendido, por que vão ser privilegiado por Deus.

36 Algo em troca
Nunca desistas para poder receber algo em troca.
Mesmo que o bem se comporte de forma esquisita, pense em quem tem o
bem em suas mãos, livre dos mal entendidos para que se sinta melhor.
Deus da a oportunidade de querer ser exaltado.
Se tiver alguma duvida sobre o propósito de Deus, fiquem mais atentas as
suas palavras que podem ser duvidas que ajuda no caminho do espírito.
Não há liberdade sem a atenção de quem esta ao seu redor.
Um fruto bom é aquele que te deixa alegre por ocasiões próprias.
Troque algo com o seu espírito que ajuda nos problemas.
São verdadeira a obra feita pela missão da vida carnal.
Pense em sua chegada em seu lar, se pensar assim estará perto o
suficiente para sentir algo.
Se retirar sua proteção espiritual com certeza você vai querer colocar
outra proteção diferente.
Não há nada que se compare a sua perfeição.

37 Pensar e agir
Se fizer dois caminhos ocultos, será melhor que um.
A vida é uma sorte que precisa ter atitude para controlar.
Freqüentar lugares novos é uma expiração da alma.
Franco é aquele que se exalta para o bem.
Onde há sol há sinceridade.
Uma grande maioria que esta na vida carnal, esta sendo estudado por um
ou mais espíritos que querem o bem para si e para a pessoa que tem
contato com eles, chamado de médium.
Se separar uma idéia da outra, pode se transformar em uma luz passageira
ou eterna.
Se sente rodeado com pensamento infortúnio e sem nexo é por que esta
prestes a testemunhar um ato de paz.
A paz é sagrada para aqueles que decidem isso.
As informações que adquirimos são infinitas para quem quiser.
Nossa vida é uma lógica sem fim.
Um dos privilégios que recebemos é transformar letras em realidade.
Quando ganha algo no nosso lar, é como estivesse dizendo obrigado sem
falar, pois somos a amizade especial que todos têm.

38 Lembrar
Pensar ajuda a lembrar.
Querer algo ajuda a lembrar.
Quando esta feliz com algo, lembrar ajuda ser melhor o acontecimento.
Buscar usa o método de lembrar.
Se esquecer de algo, use a paz em seu interior que poderá lembrar mais
rápido.
O lado mais favorável para lembrar-se de algo é quando agimos com
cautela.
Amar alguem é como lembrar que ela já existia junto a você.
Uma coisa engraçada é lembrar-se de algo que não tinha feito antes.
A capacidade de lembrar é quase nula.
A consciência pensa em algo bom em quanto a verdade pensa em algo
melhor.
O dia que vai tele portar para um lugar, é como se estivesse lembrando-se
de algo.

39 Sonhos
Os sonhos são a desencarnações momentâneas.
Se sonhares que esta em um lugar bonito e tiver prova esteve nesse lugar
mesmo, não negue por que você esta aprendendo a ser mais consciente
sobre essa ocasião.
Não há lugar sem sonho, mais há lugar que esta agindo com cautela.
O sonho não é um papel que se segui, é o troféu que ganhaste por ter
paciência.
O tempo é soluções de problemas dos sonhos eternos.
O sonho é uma mistura que se enxerga de longe, de espíritos
desencarnados e de encarnados.
Se pedir ajuda para alguem, com certeza vai ser ajudado, por que uma
grande parte das almas quer ajudar as pessoas desencarnadas e inversas
também.
Procure o melhor significado da vida com cuidado, para não ter que voltar
atrás.
Os sonhos são conseqüências do passado e do presente, o futuro é um ato
bem simples de resolver enquanto caminha sobre ele.

40 Onde estiver
Nunca repita seu ato, se pode fazer melhor que isso.
Onde vai estar ou onde estiver pense em Deus, para que sua vida seja
aliviada de confusões mentais, causadas pela lei ao seu redor.
Seja simples e honesto, para que tudo que fizer seja bem feito.
Explore seu potencial, para que possa se livrar de um pensamento
confuso.
Não seja precipitado demais, por que tudo pode mudar de uma hora pra
outra.
A experiência que ganha ao acordar, é o mesmo que se ganha para se
divertir.
Tudo que vem pra nossa vida é mensagens de carinho e amor.
Pense em ficar no alvo da verdade, para que Deus possa te reconhecer.
Não fique nervoso quando ganha algo mais fique calmo.
A solidão pode chegar, mais não fique pensando que vai durar pra sempre
que pode piorar.
Para fazer existir alguma coisa é necessário inteligência.
Para pensar em um assunto no seu consciente é como estivesse fazendo
um ritual do bem.

41 Tempo de paciência
A paciência fica em nosso redor nos protegendo nas horas infortunas.
Ter condições para seguir em frente é necessário ter paciência.
Além da paciência, buscamos também a paz, por que onde há
conseqüências por existir, há insanidade.
Um bom lugar para se viver é onde não tem preocupações.
Tenha calma nas horas difíceis.
Esperamos por um ato de coragem.
Ter paciência é ser sincero.
Se pensas que a paciência suga suas forças vitais, então não é paciência.
Os obstáculos mais difíceis são onde a paciência dorme.
Siga em frente, para se sentir forte o bastante, para agüentar a plano
carnal.
Onde tudo existe, há paciência.
Se acha que sua esperança acabou, é por que sua paciência esgotou.

