Neste site queremos comunicar um pouco de Filosofia Espírita – Espiritismo – para o público
em geral, ou seja, espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Afirmamos que é até perigoso
viver sem os conhecimentos que essa filosofia completa tem a dizer sobre todas
as questões humanas. Afirmamos isso com todas as letras!

Primeiro, queremos lembrar-lhe algo que talvez você prefira ignorar, mostrar
um certo ar de distração, considerando que "essa coisa" pode ser pelo menos ignorada, já que
não dá para evitar. Perdão! Não queremos ser inconvenientes, mas o fato real,
com todas as cores e matizes, é que você vai morrer. Pronto, comuniquei! Mas, olha, foi com
muito amor e imenso carinho que te contei!
Uma mordida e um sopro para não doer... Você não vai morrer! Se você não sabe,
aí vai outro comunicado: você é um Espírito. Espíritos não morrem. É impossível. Espíritos têm vida
suficiente para viver infinitamente. Você
Sua resposta ao

vai desencarnar! Ficou melhor?

"por que?":

Porque os riscos são muitos. A um pode acontecer de ter uma forte depressão, por
problemas que se acumulam e achar que não tem solução, só enxergando a perigosa saída por via do

suicídio, que o livraria de todo sofrimento. Mais que perigosa essa saída é um horror que só a
Filosofia Espírita pode te esclarecer.
A quem engravidou e isso possa parecer inoportuno ou um obstáculo a interesses pessoais,
pode parecer que o aborto é solução simples, defendendo-se que à dona do corpo seja assegurado o
direito de dispor dele como lhe convier.
Também concordamos com a regulamentação de todos os legítimos direitos pessoais, mas
alertamos que este tem consequências muito graves.

Gravíssimas!

Suicídio e aborto têm

gravíssimas consequências orgânicas e psicológicas que se estendem para além dessa encarnação,
comprometendo a encarnação seguinte. Conheça essas consequências estudando sobre
estes temas à luz dos esclarecimentos da Filosofia Espírita, a doutrina espírita ou Espiritismo.
Neste site estamos lhe adiantando algumas informações valiosas. Localize na coluna Quero saber!
e leia com especial atenção!
Por fim é também perigoso viver sem saber que orgulho, egoísmo, inveja, arrogância e ciúme
são apenas alguns dos vícios morais que comprometem não só a nossa paz interior, mas a nossa
saúde. O orgulho alimentado reiteradamente pode levá-lo a processos alérgicos, por exemplo. Uma
personalidade agressiva pode levar uma pessoa a problemas cardíacos fatais.

_Ah, sou assim mesmo, respeito todo mundo, que me aceitem como eu sou.

Podem aceitá-lo,

mas você está se envenenando. A Filosofia Espírita vai ensiná-lo com racionalidade,
que a única saída para a saúde integral e paz interior, paz espiritual, é o exame sincero de si mesmo
– autoconhecimento – e a transformação dos padrões de pensamento e comportamento – a
reforma íntima.

