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Harmonia 

O que significa harmonia? A ausência de conflitos, a paz. 
 
Teoricamente, todos deveríamos almejar a harmonia. Ela produz uma sensação 
agradável e, principalmente, quando reunimos pessoas que comungam de 
sentimentos e valores semelhantes, essa emoção aumenta. 
 
Na música, quando há uma harmonia musical, a melodia nos eleva, nos encanta, 
nos emociona. 
 
A sintonia em ações no bem produz uma permanente harmonia de vibrações. Ela é nosso 
escudo invisível,  protetor, que nos ampara durante a nossa vida. 
 
De outra forma, quando nos irritamos, quando não agimos corretamente, baixamos nosso 
padrão vibratório. O que acontece com a nossa sintonia? Com a nossa harmonia interior? 

Certamente, não estarão dentro dos padrões que a tranquilidade da consciência 
proporciona. 
 
Dentro de um grupo de trabalho, quando há uma pessoa que gera permanentes 
conflitos, ela passa a ser uma pessoa-problema. Uma célula doente em nosso corpo, 
se não combatida com eficácia, contamina diversas outras, degenerando múltiplas 
células. A mesma analogia podemos fazer de um irmão enfermo em um ambiente. 
Seja esse ambiente familiar, de trabalho profissional, de trabalho voluntário ou 
espiritual. A harmonia precisa ser preservada e o amor precisa ser trabalhado. Com 
delicadeza, afeto, amparo, mas firmeza. 
 
Muitas vezes, o nosso olhar só vê o que está muito perto de nós. Ainda não 
conseguimos dilatar a nossa visão para enxergar um Universo maior. São períodos 
ainda de desarmonia. O tempo se encarregará de ampliar o conceito de coletivo. 
 
Há homens que ainda não conhecem o que é sentir calma, harmonia no coração. A 
ânsia do poder e dos ganhos econômicos prepondera em seus sentimentos,  
impedindo-os de construirem, por ora, a paz.  Mas o tempo passa e há 
responsabilidade para todos. Façamos a nossa parte. Sempre a melhor parte. 
 
Apreendamos os ensinamentos que nos buscam com o objetivo de nos elevar a 
alma em suaves harmonias. Prossigamos no exercício do amor, buscando, com 
coragem e sempre,  a  harmonia de sentimentos. 
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