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QUANTO CUSTA CRESCER?
O indivíduo de consciência desenvolvida é mais flexível, evita padrões fixos e
se deixa fluir em cada situação. Bastam duas pessoas para que se crie uma
batalha de egos; mas somente uma para que se crie a paz de uma consciência
superior. O máximo que lhe poderá acontecer é o tumultuar da alma. Não
focalize o mundo que está se polarizando na direção do egoísmo e da paixão.
Não preste atenção ao velho mundo, que está ruindo ao seu redor. Se for
capaz de ver na cultura contemporânea mais bem do que mal, continue seu
trabalho em qualquer campo que considerar adequado e válido para o bem
comum de todos.
Espalhe luz, paz, bondade e misericórdia a todos que encontrar. Sua
influência acelerará a entrada das boas novas e do bem. Se você se sente incapaz
de ver muito valor na qualidade da vida que está sendo expressa no mundo ao
seu redor, construa o novo, em silêncio, no seu coração, pois de forma
espontânea irá influenciar em que estiver. Seu momento de ação virá e você
saberá, no exato momento, a hora de se aventurar. Custa tanto ser uma pessoa
plena, que muito poucos são aqueles que têm a coragem de pagar o preço! É
preciso abandonar por completo a busca da segurança e correr o risco de viver
com os dois braços. É preciso abraçar o mundo como um amante! É preciso
aceitar a dor como condição de existência!
É preciso cortejar a dúvida e a escuridão como preço do conhecimento! É
preciso ter vontade obstinada no conflito, mas também uma capacidade de
aceitação total de cada conseqüência do viver e do morrer. Sem essas
prerrogativas não se cresce; murcha e morre! A escolha entre viver e morrer é
individual, nunca culpe o outro.
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