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“Seja você mesmo!”

É uma expressão lógica e 
racional.



  

Será?
Há pessoas que são muito 

condescendentes com elas 
mesmas?

Por outro lado, há as que são 
seus piores juízes.



  

Como podemos fazer mal a 
nós mesmos reprovando-nos?

Isso não se chama 
auto-crítica?



  

O perfeccionista em geral 
pode ter perdido de vista 
que todos nós somos um 

ser único, e cada qual 
possui a sua própria 

perfeição do jeito que é. 



  

Os que empurram a vida são a 
grande maioria.

 Imperativos da moda

O Patinho Feio

A cigarra e a formiga



  

Revolução Francesa
 Igualdade

Liberdade

Fraternidade



  

Poema taoista
    “Quando ingressa na vida, o homem é tenro e 

fraco; quando morre é duro e forte. Ao entrarem 
na vida, as plantas são tenras e frágeis.              
     Quando morrem são secas e duras. Por isso 
os duros e fortes são companheiros da morte, e 
os tenros e frágeis são companheiros da vida. 
Por isso se as armas são fortes, não sairão 
vitoriosas; quando as árvores são duras, são 
abatidas. O que é grande e forte diminui. O que 
é suave e fraco prospera.”



  

O poema nos conclama 
ao caminho do 

equilíbrio, fazendo-nos 
enxergar a saída pelo 

caminho do meio.



  

LE, questão 132.

“(...) A encarnação tem 
ainda outra finalidade, que é 

a de pôr o Espírito em 
condições de enfrentar a 

sua parte na obra da 
criação”. 



  

Qt. 258-a - LE

 “Nada acontece sem a permissão de 
Deus, porque foi Ele quem estabeleceu 
todas as leis que regem o universo.

 (...) Dando ao Espírito a liberdade de 
escolha, deixa-lhe toda a 
responsabilidade dos seus atos e das 
suas consequências; nada lhe estorva o 
futuro.



  

(...) Se um perigo vos ameaça, 
não fostes vós que o criastes, 
mas Deus; tivestes, porém, a 
vontade de vos expordes a ele, 
porque o considerastes um meio 
de adiantamento e Deus o 
permitiu.” 



  

Flexibilidade – Flectó  

 Curvar, dobrar, flexionar, fletir, fazer 
voltas, desviar, mudar de rumo.

 Convém fazer a distinção entre ser 
alguém ao sabor do vento do tipo 
“Maria vai com as outras”, ou ser 
alguém que tem a capacidade de 
mudar ou se curvar.  



  

Vencer a nós mesmos 
pode fazer parte de 
mudar hábitos muito 

simples ou apenas fazer 
coisas de um jeito 

diferente, nem que seja 
pelo prazer de fazê-las 

diferentemente.



  

E no dia a dia, como 
podemos entender 

melhor essa batalha 
interior que 
travamos?



  

Prova – probare

Estabelecer a verdade, 
patentear, testemunhar, e por 
fim, aprovar.

Afinal, o que seria da vida se 
não tivesse sido feita para que 
pudéssemos prová-la?



  

     A Natureza deu ao homem a 
necessidade de amar e de ser 
amado. Um dos maiores gozos que 
lhe são concedidos na Terra é o 
de encontrar corações que com o 
seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, 
as primícias da felicidade que o 
aguarda no mundo dos Espíritos 
perfeitos, onde tudo é amor e 
benignidade. Desse gozo está 
excluído o egoísta.        Item 938-a
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