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A INTELIGÊNCIA 

 

 Repares na causa de todos os fenômenos de 

manifestação da inteligência e encontrarás seu 

desenvolvimento nos mais variados graus da escola evolutiva. 

 As idéias são as filhas do conhecimento que associas na 

busca incessante do aperfeiçoamento que te nutre às 

aspirações nesta ou naquela situação do caminho. 

 O pensamento é o patrão do raciocínio que produz a 

conseqüência moral e ética do fenômeno inteligente. É por ele 

que consegues entender suas vibrações de conformidade com 

o roteiro no qual te afeiçoes na conclusão de uma existência 

interagindo com as demais. 

 O cérebro é o vaso material onde repousa a sede da 

inteligência, portanto, se te fazes melhor, mais fraterno e 

humilde, conformarás teus pensamentos em liberdade a favor 

de quantos favoreças pela prece mental. 
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 Como pensas, ages, pois sabes que o pensamento 

contínuo no patrimônio intransferível legado à fase de 

humanização é o berçário e o laboratório da produção de tuas 

mãos. 

 Se te reconheces confuso ou praticamente falido na 

ordem das ideações que te pululam a mente, experimentes 

sintonizar teu pensamento com as faixas mais nobres do 

estudo que te fará atingir a liberdade. 

 Reconheçamos, porém, que o patrimônio da inteligência 

é o fruto da experiência na árvore da vida. Seu 

enriquecimento se dará pouco a pouco no perpassar das 

encarnações. 

 Reconheces em ti a liberdade de julgar, de pensar, de 

associar as idéias, de memorizar e até mesmo em utilizar tua 

inteligência em favor dos menos favorecidos, pois somente 

assim obterás o mérito de elevar-te acima das aspirações 

humanas. 

Ernesto 


