Mudanças x vontade...
O ano novo é uma boa oportunidade para cumprir aquela promessa de mudar os seus
hábitos. De mudar as suas, minhas, nossas atitudes. Para melhor. Os segundos
correm e se modificam em horas. As horas em dias. Os dias se multiplicam e se
transformam em semanas, que cedem lugar aos meses. E, na somatória desses,
advem os anos. O que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para
que brilhe a sua luz? Falta o esforço transformativo e a vontade alicerçada em um
programa tríplice: 1. Estudo. Estudo através dos livros. Deve se meditado, assimilado,
praticado. Conhecereis a verdade e a verdade vós farão livres. 2. Meditação. Ato que
volve o homem para dentro de si mesmo. Aqui entra a oração. Prece. O reino daquele
que não precisa de assinatura - DQNPA está dentro de vós. 3. Trabalho. Material e
espiritual. É o homem-bom cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a
família DQNPA lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Quem realmente
tem boa vontade estuda, medita e trabalha para adquirir condições de desempenhar
bem a sua tarefa em direção à mudança e ao progresso. O que é a vontade? A
vontade é um poderoso impulsionador do progresso. A boa vontade não é um
processo mágico que torna tudo imediatamente possível. Não basta querer para
realizar. A vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. A ação da vontade
é comparável a de um imã. A vontade de evoluir oportuniza-nos chances de
crescimento e de progresso. Funciona como uma correnteza poderosa e constante que
mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos que se apresentem. Assim, a boa
vontade é um fator imprescindível para a mudança e, consequentemente, para o
sucesso de seu próximo ou de qualquer empreendimento. O poder da vontade é
ilimitado. Então, sigamos para frente, sempre para frente, lembrando que quem muda
somos nós...
Ref. Equipe de Redação do Momento Espírita. Terceira parte, item XX, do livro “O problema do ser, do
destino e da dor”, de Léon Denis.
Think about it!
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