
SOBRE AS ESCOLHAS E OPÇÕES 

 

Cem por cento do que somos e vivemos (inclusive o que supomos ser 

acidentes e tragédias) é completamente fruto de nossas escolhas e 

opções.  

Conscientes ou inconscientes. Feitas nesta ou em outras vidas. Feitas 

neste ou em outros planos.  

Lembre-se de que nós sofremos de dois grandes esquecimentos :  

Quando nascemos esquecemos tudo o que fizemos nas vidas passadas e 

nos períodos entre a encarnações, e quando acordamos a cada manhã 

esquecemos tudo o que fizemos enquanto dormíamos (pois só quem 

dorme é o corpo, enquanto o espírito continua acordado, aprendendo e 

trabalhando). 

Tudo o que nos acontece na forma de pessoas, coisas ou acontecimentos, 

são atraídos por nós mesmos (ou “pré-contratados” por nós) porque 

nosso Eu Superior – que é nós mesmos em nossa dimensão mais sutil e 

iluminada - sabe exatamente o que nós na dimensão humana precisamos 

exercitar e aprender para podermos integrar nossas dimensões divina e 

humana (o que Jung chamou de “individuação”). 

Não é preciso nenhum deus em algum paraíso distante para ficar nos 

punindo e nos recompensando. Nós mesmos construímos nosso destino 

em parceria com o Universo. Nós mesmos somos nosso próprio Paraíso ou 

inferno. 

O grande nó da questão é que a maior parte da nossa vida psico-

emocional acontece no âmbito do que Freud chamou de inconsciente 

(mais de 90% da ambiência psíquica é inconsciente)...  

A maior parte do que somos se processa sem que saibamos. Então temos 

que ser muito humildes em relação este fato.  

Efetivamente não controlamos quase nada. 

 



Muitos xamãs, pajés, yogues e buscadores de inúmeras antigas tradições, 

treinam para ficar conscientes no sonho, conscientes das vidas passadas, 

do plano dos desencarnados, dos elementais, dos anjos e do próprio 

mundo do inconsciente pessoal e coletivo. 

Isso amplia bastante a “quantidade” de vida consciente em nós.  

Portanto, temos que ir desenvolvendo e resgatando nossa capacidade de 

lidar conscientemente nas mais diversas dimensões da existência, seja 

pelas terapias, pela meditação, pela “visão da águia”, pela canalização, 

pela mediunização ou pela intuição, para que possamos fazer cada vez 

mais as nossas escolhas e opções mais equilibradas e corretas. 
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