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Algumas consideraçoes iniciais importantes para este estudo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A vida não cessa com a morte. Continuamos “no outro lado” tais como éramos aqui “desse lado”. Somos viajantes no tempo
e espaço, levando conosco a nossa “bagagem”
Existem diferentes categorias de Espíritos (Imperfeitos – Bons – Puros)
Estamos, TODOS, imersos no Fluido Cósmico Universal
Existem outros planetas, outros mundos, habitados por Espíritos de diferentes ordens e de acordo com o estado evolutivo do
planeta
A Terra (os espíritos Encarnados/Desencarnados que nela habitam) ainda é um planeta de provas e expiações
O Pensamento é criador. Nosso Pensamento se irradia pelo Universo
André Luiz diz que os espíritos a todo momento estão transmitindo/rececendo sinais (vibrações, formas pensamento)
Segundo Emmanuel, haviam 3 espíritos desencarnados para 1 encarnado na década de 1950
Deus é infinitamente justo e bom. A Lei de Causa e Efeito é baseada na Lei de Justiça, Amor e Caridade
Temos o nosso Livre Arbítrio – escolhemos nossas decisões e iremos colher aquilo que plantarmos

Preciso de sua ajuda para este estudo. Conto com seus melhores pensamentos e boas vibrações.
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A disciplina do pensamento e a reforma do caráter
O pensamento, diziamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou
para o mal; atua principalmente em nós; gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construimos, dia a dia, o
edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura.
Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos; estes produzem formas, imagens que se imprimem
na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou
austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes; a alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de
fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se.
Não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa
elevação ou de nosso rebaixamento; prepara todas as descobertas da Ciência, todas as maravilhas da Arte, mas também
todas as misérias e todas as vergonhas da Humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os
impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento; por ele suas
obras irradiam e se perpetuam através dos séculos...
As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso
invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas; atraem elementos similares que acentuam as
tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se; mil obreiros misteriosos trabalham na sombra; nas
profundezas da alma esboça-se um destino inteiro...
Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco,
das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências
infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do Alto invade-nos e desperta sentidos
novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza
da mais humilde das existências....
O Problema do Ser, do destino e da dor (Cap. XXIV) – Léon Denis
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O Livro dos Espíritos (Allan Kardec)
FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DO HOMEM
361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem?
“São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem.”
a) — Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito e o homem vicioso a de um Espírito mau?
“Sim, mas, dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um Espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de Espíritos sempre
maus, a que chamais demônios.”

INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS
459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
“Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem.”
460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos?
“Vossa alma é um Espírito que pensa. Não ignorais que, freqüentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro,
contrários uns aos outros. Pois bem! No conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes
em vós duas idéias a se combaterem.”

461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos?
“Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro
lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção.
Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica; se toma o
mau caminho, maior será a sua responsabilidade.”

Pág. 6-218

O Livro dos Espíritos (Allan Kardec)
INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS
462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas idéias?
“Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio Espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por Espíritos que os julgam capazes de
compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o
suspeitarem, uma verdadeira evocação.”
Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os
meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferençarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim
aconteça.
463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato?
“Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do Espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações.”
464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom Espírito ou de um Espírito mau?
“Estudai o caso. Os bons Espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir.”
465. Com que fim os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal?
“Para que sofrais como eles sofrem.”
a) — E isso lhes diminui os sofrimentos?
“Não; mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes.”
b) — De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros?
“Os que resultam de ser de ordem inferior a criatura e de estar afastada de Deus.”
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O Livro dos Espíritos (Allan Kardec)
INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS
466. Por que permite Deus que Espíritos nos excitem ao mal?
“Os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como Espírito que és, tens
que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom
caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal; porquanto os Espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal,
logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti
uma nuvem de Espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas, outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o
que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos.” É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que
devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós.
467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal?
“Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.”
468. Renunciam às suas tentativas os Espíritos cuja influência a vontade do homem repele?
“Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que
tocaia o rato.”

469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus Espíritos?
“Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos Espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter
sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e
que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão
por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: “Senhor! não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.”
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Eustáquio e a Praça
•
•
•
•
•
•
•

Todos viram a praça?
O casal de namorados/noivos? Vocês também viram?
O lindo Ipê amarelo? Quem viu?
Os Pássaros, as crianças brincando na praça?
A enfermaria? O enfermeiro José? Alguém viu?
Os telhados das casas?
O que mais alguém viu?
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O pensamento e a vontade
•
•

•

•

“A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governa todos os setores da ação
mental.” Espírito Emmanuel (Pensamento e Vida, Francisco C. Xavier)
A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é
força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em
todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação
e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do Espírito
para as metas supremas, traçadas pelo Plano Divino.” (Espírito Emmanuel Pensamento e Vida, Francisco C. Xavier)
“Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os
homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os
Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. (Allan Kardec
- A Gênese – Cap XIV, item 13)
“Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal nos
vossos corações?” (Mateus, 9:4)

“E o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a
pensar.” (Lupicínio Rodrigues – trecho da música Felicidade – 1933)
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Mude o Pensamento (Coração Palpita)

https://cee-cei.blogspot.com/2017/11/mude-o-pensamento-coracao-palpita.html

Melhor parte do estudo

Pensar e Querer
O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presença estranha a longa
distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria
mente.
Todo pensamento estabelece uma sintonia.
Pensando a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações, conforme o
campo mental que a envolve.
Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis,
oriundas do plano extrafísico, consolidando, assim, o início de processos obsessivos que poderão
aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação.

Entretanto cabe ressaltar que, entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em
nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida.
No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância,
para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em
base de equilíbrio desejável.

Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro.
Autor: Scheilla
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do livro: A Mensagem do Dia
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Extras

Extras - O pensamento Segundo André Luiz
•

Os Mensageiros - Cap. 47 (No trabalho ativo)

•

Missionários da Luz – Cap. 4 (Vampirismo) e Cap. 5 (Influenciação)

Extras - O pensamento e a vontade
•

Conhecerá o verdadeiro espírita pela sua transformaçao moral e pelos esforços que faz para...

457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
“Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos e lhes
podem dissimular.”
a) — Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do que a esconder dessa mesma
pessoa depois de morta?
“Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de Espíritos que
vos observam.”
•
•

O homem para melhorar-se precisa fazer esforços insignificantes.. O que lhe falta é a vontade..
O que podemos fazer para melhorar e disciplinar os nossos pensamentos??
–
–
–

Mais uma vez.. A dica de Sto Agostinho... (como “domarmos” nosso espírito) ..
Meditaçao
Colocarmos foco real naquilo que acreditamos ser importante para nossas vidas como espíritos imortais

Quantos pensamentos temos por dia? Controlamos todos estes pensamentos?

Qual é a qualidade dos nossos dos nossos pensamentos?
Temos mais Pensamentos Positivos ou Negativos?
Pensamos em nós como espíritos imortais?
Vibrações, formas pensamento, energias (praga, mau olhado, Voodoo)
Será que tudo o que pensamos se materializa?

Queremos mesmo melhorar nossos pensamentos? O que falta? Como fazer?
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1 De acordo com o National Science Foundation

