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Perdas 
 
Todas as perdas são sentidas. Perda de um objeto de estimação, de uma competição, 
da saúde, de um ente querido, perdas materiais. 

 
Somos usufrutuários dos recursos planejados para que tenhamos o melhor êxito 
possível na reencarnação. Saibamos utilizar esses recursos. Eles não devem servir 
para potencializar velhos hábitos, tais como a usura, a avareza, a gula, o egoísmo. 

 
A vida nos fornece exemplos de vastos recursos materiais, que mudam de mãos 
rapidamente, ou do apego a determinados objetos, que nos são subtraídos sem aviso 
prévio.... 

 
E quanto à saúde? Somos surpreendidos com diagnósticos jamais pensados. Nessas 
situações graves, em que vemos a morte de perto, a vida nos obriga a mudar. 
Reavaliamos tudo e todos. 

 
E o ente querido que voltou ao Plano Espiritual e não nos deu chance nem tempo de 
falarmos tudo o que gostaríamos? De falarmos o quanto ele era querido, amado? 

 
Há perdas que fogem a nosso controle, mas há perdas fruto de nossa negligência, de 
nossa imprudência, de nossa imaturidade. Dentre as perdas por negligência nossa, 
podemos relembrar a perda de tempo! Este bem precioso, não mensurável, é vital que 
o aproveitemos de forma útil. 

 
Mas, em relação às outras perdas, podemos pensar no que significa o desapego. O 
desapego nos permite enxergar as perdas como um final de ciclo e início de outro, 
possivelmente mais rico em amadurecimento pessoal. 

 
Pensemos em nossas conquistas permanentes. Nos valores que realmente importam. 

 
Quanto àqueles que amamos, não os perdemos, estamos separados, fisicamente, por 
um breve tempo, mas unidos em espírito pelo sentimento. 

 
Assim, cuidemos de retificar nossa visão! Sintamos a perda, mas não soframos pela 
perda! Tudo que nos faz sofrer e guardamos, vai sair de alguma forma, muitas vezes 
em forma de doença! 

 
Que possamos olhar e acolher de modo mais atento, generoso e amoroso nossa alma! 
Que possamos seguir, confiantes, pois o que nunca devemos perder é a coragem de 
continuarmos a caminhada! 

Muita Paz! 
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