O poder do pensamento
Como treinar a mente para obter sonhos cada vez mais lúcidos e realizar projeções
astrais

A força do pensamento é de vital importância para o nosso dia-a-dia, pois podemos ser
felizes ou infelizes, alegres ou tristes, vencer obstáculos ou ser derrotados por eles, obter
grandes realizações ou cair em profunda depressão.
Para que possa ter uma idéia dessa energia emanada pelo pensamento, iremos descrever
um texto de Allan Kardec, em A Gênese: "Há mais: criando imagens fluídicas, o
pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho; toma nele corpo e
aí de certo modo se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a idéia de matar a outro:
embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação
pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último; executa fluidicamente o
gesto, o ato que intentou praticar.
O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal
qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da
alma repercutem no envoltório fluídico; que uma alma pode ler noutra alma como num
livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode
ela pressentir a execução do ato que lhe será a conseqüência, mas não pode determinar o
instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem,
ainda, afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os
planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no
pensamento do outro; o que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos,
seus projetos, seus desígnios bons ou maus".
Veja o quanto é importante o estado de vigília, pois podemos nos enganar uns aos
outros no mundo material, mas não podemos enganar as entidades do mundo espiritual.
A partir do momento que pensamos algo errôneo, criam-se as imagens fluídicas e,
mesmo que não venhamos a praticá-las, fica registrado nossos mais íntimos sentimentos
e segredos.
O que pensamos durante o dia será fruto de nossos atos durante o momento do sono.
Assim, ao mentalizarmos coisas boas, ouvirmos boa música, termos conversas sadias,
astral positivo, iremos durante o sono encontrar com espíritos ou encarnados que
estejam na mesma sintonia. Da mesma forma serão os pensamentos viciosos, como a
maledicência, o ódio, a ira, as injúrias, o negativismo etc. Além de reverter para si
mesmo a energia destes pensamentos, iremos nos encontrar no momento do sono com
outros que estão na mesma freqüência.
É através dos pensamentos que iremos atrair espíritos elevados ou obsessores que
venham agravar a mente de seu emissor. No mundo espiritual existem falanges que
pretendem fazer o mau, muitas vezes, pelo prazer de praticar tal ato. A válvula de
escape que eles precisam são os nossos pensamentos. Joanna de Angelis, em Dias
Gloriosos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, descreve que "muitas vezes
enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por
seres espirituais perversos e doentios que se utilizam de outras pessoas para te alcançar

e prejudicar. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que
provêm das tuas energias psíquicas. Como não temem outros recursos, será através das
tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás".
A televisão e seus programas sensacionalistas são uma fonte inesgotável para o
indivíduo se deixar levar pelas más notícias, criando em sua mente imagens fluídicas
que irão provocar alguns distúrbios, entre eles, doenças. Muitas vezes, após ir ao
médico, fazer alguns exames, não será diagnosticado a raiz do problema. Por isto, a
importância de uma programação sadia, alegre, descontraída.
Conforme Joanna de Ângelis, "a sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira e de
outros anestésicos do espírito, produz vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio,
como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas
devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. Ao
mesmo tempo, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em idéias perturbadoras e
agressivas, contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo
desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando-o, e trabalhando para matar-lhe as
defesas, os fatores imunológicos".
Sintonia mental
A inércia é algo que venha a fortalecer os maus pensamentos. Quando não estamos
ativos, sem uma determinada atividade, a mente cria indagações e pensamentos diversos
que não levará a nada, pelo contrário, conforme a sintonia poderá trazer vários
problemas psíquicos que poderão prejudicar seu emocional, sua vida familiar e social.
Alguns estudos revelam que temos em média 50 mil pensamentos por dia. Assim,
devemos utilizar a imaginação criativa a todo instante. O terapeuta transpessoal,
Todashi Kadomoto, em seu livro Ninguém Tropeça em Montanha, comenta sobre uma
pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o tema e revela dados importantes: 40% de
nossas preocupações dizem respeito a fatos que jamais acontecerão; 30% relacionam-se
com coisas que já aconteceram; 12% referem-se a questões de saúde; 10% são sobre
assuntos insignificantes; 8% das preocupações têm base real. São dados realmente
impressionantes, afinal constata que dos 50 mil pensamentos diários, apenas 8% são
relevantes, por isto, devemos utilizá-lo melhor, reeducá-lo, diariamente, para que
possamos cada vez mais aproveitá-los de uma forma útil e prazerosa para nós e todos os
que nos cercam.
Grandes cientistas usaram seus pensamentos em prol da humanidade. Graças à forma de
seus pensamentos chegamos ao progresso atual e para o futuro ainda iremos progredir
muito.
Hoje temos todo tipo de informação que precisamos, seja pelos livros, internet,
televisão, podemos literalmente conhecer o mundo sem sair do lugar. Usemos essas
informações para um aprendizado e conhecimento que venham a engrandecer nosso ser.
Assim, criamos em nossa volta uma energia coesa com nossos pensamentos e nossa
conduta moral. Estando em estado de vigília constante saberemos destinar melhor a
mente para pensamentos relevantes.

Prece e caridade
E não devemos esquecer que a melhor forma de nos manter em sintonia com a
espiritualidade Maior é através da prece, da reforma íntima, da pratica da caridade, pois
assim, estaremos criando sempre bons pensamentos.

