PSICOGRAFIA DE EDUARDO CAMPOS
Sáb, 17 de Agosto de 2019 06:22 -

VOCÊS ACHAM QUE A PSICOGRAFIA É VERÍDICA? TIREM SUAS CONCLUSÕES.
: Roy Lacerda

Por

Estamos juntos ! Tudo terá jeito, pois há estratégias traçadas por aqui, o plano
espiritual.
Fez parte da história a malandragem do livre arbítrio constatada, mas, dentro de um
painel de expectativas divinas quanto ao que é disposto ao ser humano, levará a uma
nova consciência, pelo aprendizado que traz em seu bojo a toda a população e
representantes do país.
Fiquei feliz por poder deixar ao Brasil as minhas impressões
sobre o passageiro caos atual e sobre o que vivo e faço aqui onde estou... lindo espaço
de moradia com excelsos ex-dirigentes da nação... na própria cidade astral onde se
reúnem, em imenso salão parlamentar, os verdadeiros guardiães desta exuberante
nação, políticos comprometidos com o Bem Estar, a Ordem e o Progresso da Pátria do
Cruzeiro.
Estando nós aqui, de onde projetamos nossas
ideias à médium, sendo orientados por Anjo Ismael, tutor espiritual do Brasil,
concluímos dizendo que todos os brasileiros passam por uma encruzilhada dentro do
labirinto de permissões divinas, mas que maioria optará pela luta sincera em favor do
bem geral, de uma forma ou de outra.
Mesmo
que não totalmente satisfeitos com medidas provisórias, coerentes, de certa forma, com
o que é possível, no momento, que lembrem-se de que poderão ser fecundas.
Sejam legítimos os passos do atual presidente da terra de Santa Cruz! Isso esperamos.
Que toda a trilha a ser palmilhada pelo novo governante do país, seja esse ou aquele que
ainda surja no panteão de possibilidades, que se desdobram em novas decisões, a cada
dia, seja palmilhada com retidão e de forma visionária, honesta e frutuosa.
Que sejam os brasileiros envolvidos em clima de certeza de que não estão sozinhos... e
que os mais violentos poderão ser contidos pelos trabalhadores da área de policiamento
espiritual, mas que algo de mais preocupante pode lhes advir se não forem cautelosos,
também, quanto aos que incitam pessoas radicais a se imporem ante o restante da
população.
Abraço, afetuosamente, a irmã que me acolheu e dedico-lhe flores róseas daqui dos
jardins de onde as pude colher.
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Aos amados familiares, parentes, amigos de jornadas nas leiras políticas, e aos meus
queridos servidores de tantas instâncias por onde pude transitar e agir, lealmente,
conforme ditava a minha consciência, manifesto a minha gratidão por ter estado com
todos vocês, mesmo que por tão pouco tempo. Mas o perfume das almas sinceras, que,
graças a Deus, vem de maioria de todos que conheci nos grandes e sérios momentos de
minha vida, ainda sinto... e dele me nutro espiritualmente, assim como ao ouvir suas
preces e deferências em datas especiais. Muito obrigado por isso !
Brasil.... te quero bem. Conte comigo !
Com cordiais saudações a todos que me leram,
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