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André Luiz – Evolução em Dois Mundos

Emerson dizia: “A alma é superior ao que se possa saber sobre ela e mais sábia que qualquer uma de suas 
obras”. Liga-se a alma, em suas profundezas, à grande Alma universal e eterna, da qual ela é uma espécie de 
vibração. Esta origem, esta participação na natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito 
evoluído: necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a 
sede nas fontes vivas e inesgotáveis cuja existência ele pressente, mas, não chega a descobrir, no plano de 
suas vidas terrestres. Daí, provêm nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito, 
nosso sentimento do Belo e do Bem; daí, os súbitos lampejos que iluminam, de vez em quando, as trevas da 
existência, e aqueles pressentimentos, aquela previsão do futuro, clarões fugidios no abismo do tempo, que, 
às vezes, se acendem para algumas inteligências. Abaixo da superfície do eu, superfície agitada pelos 
desejos, pelas esperanças e pelos temores, fica o santuário onde reina a Consciência Integral, calma, 
pacífica, serena, o princípio da Sabedoria e da Razão, das quais a maioria dos homens só toma 
conhecimento através de surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Todo o segredo da felicidade, da 
perfeição está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os 
nossos males, de todas as nossas misérias morais está na sua oposição.                          O Problema do Ser. Do Destino e da Dor 3º parte – Léon Denis



Pensamento e Vontade

Silvia Moro - 29  de Agosto de 2021



O QUE NÓS SOMOS



ESPÍRITO



PERISPÍRITO http://www.guia.heu.nom.br/índice.htm  figura á esquerda







PENSAMENTO 



O PODER DO PENSAMENTO
O poder de nosso pensamento é muitas vezes subestimado. É 
sabido que um pensamento pode gerar sua realidade, pois 
pensamentos geram emoções, que geram atitudes, que por fim 
nos trarão resultados. Portanto, sabemos que todas as nossas 
ações tiveram por início um pensamento, por mais 
inconsciente que esse seja.

Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal; atua, 
principalmente, em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos, a cada dia, o edifício, 
grandioso ou miserável, de nossa vida, presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com 
nossos pensamentos; estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria Terceira Parte As 
Potências da Alma 393 sutil de que se compõe o corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de 
formas, frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes; a alma se enobrece, reveste-se de 
beleza ou de uma atmosfera de feiura. Não há assunto mais importante que o estudo d o pensamento, de 
seus poderes, de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento; ele prepara 
todas as descobertas da Ciência, todas as maravilhas da Arte, mas também todas as misérias e todas as 
vergonhas da Humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições, como 
impérios, caracteres, como consciências. O Problema do Ser. Do Destino e da Dor. 3º parteO Problema do Ser. Do Destino e da Dor  
3º Parte



Pensamentos Conscientes e Inconscientes



Criações Fluidícas

 Conhecida também por IDEOPLASTIA
 Palavra de origem grega: 

IDEO  Idéia
PLASTIA  Forma

 Como ocorrem as criações fluídicas?
PENSAMENTO + VONTADE = Criações fluídicas

 São as criações fluídicas patrimônio de privilegiados?
Não, as criações fluídicas são propriedades vulgar de TODAS as criaturas.

 Podemos criar fluidos de um pensamento inconsciente?
Sim, podemos criar fluidos de modo consciente ou inconsciente.



 A ciência estudando as manifestações das emoções nos humanos.
Raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza, surpresa, neutro, ansiedade, amor, depressão, 
desprezo, orgulho, vergonha e inveja. 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/140103_mapa_emocoes_fn

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/1401
03_mapa_emocoes_fn



Então como mantermos os bons pensamentos?

 A vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um ímã. A vontade 
de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo 
da lei de evolução. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas 
vibrações e, assim, apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo 
para um degrau mais alto da existência. O princípio de evolução não está na matéria; está na 
vontade, cuja ação se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. 
Esta é apenas uma consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência é a 
vontade. A vontade divina é o grande motor da vida universal. O Problema do Ser. Do Destino e da Dor  3º Parte



A VONTADE IMPRESSIONA A MATÉRIA

Em todos os domínios da observação, encontramos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode sujeitá-la a 
seus propósitos. Esta lei se manifesta com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É graças às mesmas regras 
que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Pela 
vontade criadora dos grandes espíritos e, acima de tudo, do Espírito divino, toda uma vida maravilhosa se desenvolve e se 
escalona, gradualmente, ao Infinito, nas profundezas do céu, vida incomparavelmente superior a todas os esplendores 
criados pela arte humana, e tanto mais perfeita, quanto mais se aproxima de Deus. Se o homem conhecesse a extensão 
das forças que nele existem em germe, talvez ficasse deslumbrado; mas, em vez de se julgar fraco e de temer o futuro, 
compreenderia sua força; sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que são 
ativadas pela vontade. O Problema do Ser. Do Destino e da Dor  3º Parte



11. A Vida no Além 
Como dissemos, o ser humano pertence, desde esta vida, a dois mundos. Por seu corpo físico, está ligado 

ao mundo visível; por seu corpo fluídico, ao invisível.
 A lei dos agrupamentos no Espaço é a das afinidades. Todos os espíritos estão submetidos a 

ela. A orientação de seus pensamentos os encaminha naturalmente para o meio que lhes é 
apropriado; pois o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma 
fluídica apenas sua vestimenta. Em toda a parte, os que se amam e se compreendem reúnem-
se. Herbert Spencer, num momento de intuição, formulou um axioma igualmente aplicável ao 
mundo visível e ao mundo invisível. “A vida, disse ele, é somente uma adaptação às condições 
exteriores.” Quando propenso às coisas materiais, o espírito fica ligado à Terra e mistura-se 
aos homens que compartilham de seus gostos, de seus apetites. Quando se volta para o ideal, 
para os bens superiores, eleva-se, sem-esforço, em direção ao objeto de seus desejos; une-se 
às sociedades do Espaço, participa de seus trabalhos e desfruta dos espetáculos, das 
harmonias do Infinito. O pensamento cria, a vontade edifica. A fonte de todas as alegrias, de 
todas as dores está na razão e na consciência. Eis por que encontramos, cedo ou tarde, no 
Além, as criações de nossos sonhos e a realização de nossas esperanças. 

Primeira Parte O Problema do Ser 167



Evolução e Finalidade da Alma

 O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena – como, 
equivocadamente, muitos acreditam – e sim, o aperfeiçoamento de cada um de nós, 
aperfeiçoamento que devemos realizar pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas 
da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado 
celeste. Se há, na Terra, menos alegria do que sofrimento, é porque este é o instrumento mais 
apropriado à educação e ao progresso, um estimulante para o ser que, sem ele, retardar-se-ia 
nos caminhos da sensualidade. A dor, física e moral, forma nossa experiência. A sabedoria é 
sua recompensa.

Primeira Parte - O Problema do Ser pg. 127



A POTÊNCIA DA VONTADE  É ILIMITADA

 Querer é poder! A potência da vontade é ilimitada. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, 
sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Sabe que tudo o que deseje de bem e de bom e 
deve cumprir-se, cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, desde que 
seu pensamento esteja de acordo com a Lei Divina. E é nisto que se confirma a palavra celeste: “A fé transporta 
montanhas”. Não é consolador e belo poder dizer a si mesmo: Sou uma inteligência e uma vontade livres; construí-me 
a mim mesmo, inconscientemente, através dos tempos; edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade 
e, agora, conheço a grandeza e a força que estão em mim. Apoiar-me-ei nelas; não permitirei que uma só dúvida as 
tolde nem por um instante e, através delas, com a ajuda de Deus e de meus irmãos do Espaço, superarei todas as 
dificuldades; vencerei o mal em mim; libertar-me-ei de tudo o que me atrela às coisas grosseiras, para empreender 
meu voo em direção aos mundos felizes. Vejo claramente a rota que se desdobra e que sou chamado a percorrer; ela 
se estende infinito afora. Mas, para me conduzir nesta estrada infinita, tenho um guia seguro: é a compreensão da lei 
de vida, de progresso e de amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a acreditar em mim e em Deus. 
Assim, possuo a chave de toda elevação. E, neste caminho imenso que se abre a meus passos, manter-me-ei firme, 
inquebrantável, em minha vontade de crescer e elevar-me mais e, com o apoio de minha inteligência, que é filha de 
Deus, atrairei para mim todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do Cosmos. Minha vontade me 
encoraja: Avante, sempre adiante; sempre mais conhecimento, mais vida, vida divina! E, por causa dela, conquistarei 
esta plenitude de existência, tornar-me-ei uma personalidade melhor, mais radiante e mais capaz de amar. Saí 
definitivamente do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e de seu poder; afirmo-me na 
independência e na dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: Despertai 
de vosso pesado sono; destruí o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências que 
estão em vós e a utilizá-las. Todas as vozes da Natureza, todas as vozes do Espaço estão a clamar: “Levantai-vos e 
caminhai! Apressai-vos na conquista de vossos destinos”!                                                                O Problema do Ser. Do Destino e da Dor  3º Parte
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