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O hábito da lamentação e da queixa torna-se, cada vez mais, razão de pessimismo e perturbação.
Caracterizando um comportamento enfermiço, generaliza-se, contagioso, arrastando multidões ao desânimo ou
açulando temperamentos rebeldes para a violência, em tentativas infelizes de desviar o curso dos acontecimentos e as circunstâncias que condenam com acrimônia.
Possuindo uma óptica distorcida sobre a realidade, todo aquele que cultiva a queixa sistemática apura a observação exclusivamente direcionada para o lado negativo dos fatos, comprazendo-se em invectivar, apresentando
-se como vítima inocente de tudo quanto lhe sucede, sem anotar as inumeráveis faces positivas e concessões
que lhe são oferecidas pela Vida, em uma rude forma de ingratidão com suas consequências infelizes.
Vivendo o pessimismo, que se deriva da autocomiseração, compraz-se em atormentar-se, passando a atormentar também as criaturas incautas, que se lhe associam, contagiando-os com os miasmas venenosos, assim aumentando o número de deprimidos, torpeadores dos ideais de enobrecimento humano.
Mediante essa atitude mais se agravam os fatos censuráveis, equivocados, quando o correto seria abandonar a
crítica derrotista, contribuindo em favor da retificação dos erros, alterando assim o rumo dos sucessos prejudiciais.
De tal maneira se agrava esse comportamento que, tais indivíduos, ao invés de promoverem estímulos à saúde,
os seus comentários cingem-se sempre à valorização das doenças.
Detalham o quadro das enfermidades de que se dizem objeto, real ou imaginariamente, cultivando o pessimismo quanto à provável recuperação, não tendo em conta a contribuição da mente saudável agindo sobre os implementos celulares, os delicados mecanismos nervosos, os sutis equipamentos cerebrais que, dessa maneira,
lhes sofrem as descargas vibratórias mefíticas.
A conduta pessimista constitui vício grave do Espírito comprometido com a própria consciência.
O fenômeno natural da vida é a saúde. A enfermidade constitui distúrbio da conduta moral, que a alma insculpe
nas delicadas tecelagens orgânicas solicitando reparação.
Quando não considerada com o respeito que merece, essa distonia dos fenômenos vitais dá lugar à instalação
da doença. Somente quando o campo vibratório do ser humano está em desarmonia, em razão dos referidos
fatores profundos, a fauna e a flora microbiana se instalam, produzindo a degenerescência.
A vida avança para a plenitude.
Tudo contribui para o crescimento e a sublimação do ser.
Aspirar por alcançar as cumeadas da evolução é impulso do pensamento; consegui-lo, é resultado do esforço
pela ação.
Tendo-se em vista as admiráveis dádivas de Deus ao ser humano, descobre-se que os limites e as dificuldades
que surgem pelo caminho são também desafios que devem ser vencidos a esforço pessoal e com satisfação.
A queixa complica o quadro da realização, e o pessimismo é tóxico que termina por vitimar aquele que o cultiva.
Fadado à glória estelar, o Espírito ascende etapa a etapa, trabalhando-se, ora através das conquistas intelecto
morais, noutras vezes vivenciando as experiências dos sofrimentos, que fixam as lições da vida indelevelmente,
contribuindo para tentames mais nobres e elevados.
Confiança em Deus, otimismo e alegria de viver, devem ser os recursos valiosos que se pode utilizar para libertar-se dos atávicos comportamentos pessimistas, que devem ser abandonados em favor da auto realização, da
auto plenificação.

