O filhodobino sabe o quanto será difícil alcançar algo como um RG único para todos os
habitantes do planeta Terra...
Sonhar ainda não paga imposto...
Nem ufana de ilusões de sábios e sóbrios pensantes, então confio que a melhor
pedagogia que poderíamos adotar seria a idéia de reunir num único registro geral todos
os habitantes deste planeta.
Executar um senso demográfico que respeitasse todas as individualidades nacionalistas
e a globalização cuidasse de garantir direito universal a todos os seres humanos, tais
como alimentação, educação, saúde e habitação consistente com o desejo e a capacidade
de cada nação, desde que digna e aceitável.
Talvez demoremos alguns milhares de anos para alcançar esse desiderato, todavia, vale
a pena desejar.
Eu o desejo...
E você meu amado irmão, que pensa a respeito?
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZgCJsen

Amados Irmãos,
A luta pela sobrevivência, só faz sentido, para quem se crê imortal...
Para aquele que já se crê mortal, faz todo sentido, marcar território, garantir campo de
caça, garantir campo agrário, campo de pastagem para seus animais...
O senso de nacionalidade passa a ser para o que se crê imortal, um local onde se reúnem
os seus mais afeiçoados, mas todas as outras nações passam também a ser irmãs...
Quem ainda se crê mortal, para se defender, cria uma carapaça mental que na medida
em que seus próprios medos evoluem, fruto dos enganos mentais ilusórios, essa
carapaça vai se avolumando para dentro, não expande para fora, cresce para dentro, até
esmagar o vitelo, bom e doce que havia no interior dessa carapaça parabólica...
Foi o que aconteceu com nosso irmãozinho norueguês, que se esmagando, esmagou,
mas, Deus é bom e puro amor, nosso amado irmãozinho norueguês vai se descobrir
imortal, e que os que matou em verdade não morreram, aí cairá na real, e ainda será um
grande benemérito para os que agora feriu...
Isso é bom de pensar e melhor ainda para quem tem essa certeza...
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZhOJI16

Porque seria bom se tivéssemos um RG único?
Simples, pois pela essência da própria natureza humana, cada um é diferente do outro, e
essa diferença é que nos fazem ser o que somos, e é o que nos conduzirá ao que seremos...
Todos os humanos viventes no planeta Terra.
Então longe de dividirmos aqui na carne, precisamos é de nos reunir encarnados, posto que
desencarnados a essência da própria natureza nos isola dos diferentes pela lei das
afinidades...

Acontece, porém que o ser humanizado ainda não está acostumado a pensar em dualidade,
ou seja, quando se trata de assunto da vivência na carne, somos uma essência e somos
também outra essência em igual tempo, que formata nosso elemento pensante...
E quando estamos desencarnados, pensamos que sabemos como pensaremos, mas daí para
a realidade será mera suposição, pois só quando estivermos na carne em verdade,
saberemos como pensar e ninguém que esteja fora da carne em verdade, tem termos
compreensíveis para nos descrever como pensaremos por lá...
Então ficamos nesse impasse...
"Geralmente o homem acredita nas verdades que lhe são mais cômodas, sempre esquece de
usar a sua consciência e o seu bom senso como guia de sua vida" - Caparaó.
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZiylu8O

Amados,
Todos os estudantes do Espiritismo, sabem que não somos nativos originários, nem eternos
habitantes deste planeta, de onde divisamos horizontes...
Sabemos que aqui estamos para realizarmos um aprendizado cuja pedagogia até pode ser
chamada de Espírita, mas que na realidade é humana...
Porque então nossa razão não nos esclarece que somos na terra um só povo, o povo de
Deus?
Parece-me mais fácil fazer um louva-deus, entender que aquele lago no qual põe seus ovos,
não é o seu universo, que explicar via entendimentos de comportamentos aos terráqueos
que nosso planeta, é somente uma pequena poça d'água, onde nos reproduzimos
provisoriamente para depois nos mudarmos todos os terráqueos para algo bem maior...
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZkeTr3a

Amados do meu coração,
Só consigo, por mais que tente, só me vem ao pensamento:
"Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, todos os próximos que habitam o planeta
Terra, como a mim mesmo".
Vejo em todos um só RG.
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZowKEWu

Re: RG único...
« Responder #4 em: 17 de Agosto de 2011, 11:55 »

Amados,
Que magia seria possível realizar para que todos nós humanos agíssemos de
forma parecida uns com os outros independentemente da consangüinidade

http://www.youtube.com/watch?v=lCVBAI28a34&feature=player_embedded

I CAN - A História de Dick e Rick Hoyt

Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZlm5a1H

"Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, todos os próximos que habitam o planeta
Terra, como a mim mesmo".
Vejo em todos um só RG.
Claro, para cada dono de um RG, há uma individualidade, mas a verdade condutora da
evolução naturalmente assistida, tão clara na codificação e nas milhares de publicações
falam exatamente disso, e desde sempre, só que com outras palavras...
Seres humanos, embora quando inocentes, ou amadurecidos pelo devir, são dotados em sua
base essencial de dois elementos que o impulsionam inexoravelmente rumo ao progresso
lhes orientando o psiquismo...
Há um único guia para todos os humanos... "O sentimento e a Vontade"...
Não há poder que mude em um único ser, por mais néscio e ainda inapto, que ainda seja
que essa dupla vigorosa não o conduza ao amadurecimento no reino dos céus e
posteriormente ao reino de Deus...
Desde o início dos tempos, sempre houve quem desejou induzir humanos...
E quase sempre induziram... Por algum tempo...
Induziram e essa indução só durou o tempo necessário para que o néscio induzido formasse
em si...
"Aprendizado"...
Aprendizado realizado, transformações inevitáveis, pois todos os indutores, por não
compreenderem o que é mente e psiquismo, julgam-na uma esponja, que sai por ai
absorvendo de fora para dentro tudo quando vêem fazer, e ou lhes ensinam verbal ou via
comportamento.

Claro... Para tanto, desde longas datas, desenvolveram técnicas de indução, de
merchandising, de coerção pelo medo e ou pelas trocas, e pior pelos comportamentos
chantageantes...
Até pelas guerras e assassínios, ainda tateiam em busca de êxito coercitivo...
Os estudos do comportamento, seu filosofar cientifizado e coordenado de forma
pedagogicamente correta é muito novo...
Carece ainda um tanto quanto de contribuições e especifisações mil, para alcançar um ponto
que se possa dizer ótimo...
Negadores da filosofia do comportamento, acusaram esse estudo de ignorar a consciência e
os estados mentais do indivíduo, julgando que aventavam uma disciplina para provar que o
ser humanizado era um ser robotizado...
Os estudantes da robótica, lançaram-se afoitos, e tanto quando mais estudam a inteligência
artificial e a “PNL”, etc., não concluem, posto que se deparam com um paredão que lhes
impede o caminho, como encontrou Freud ao não assimilar a dualidade espírito x matéria no
conjunto do ser humanizado, mesmo nos desencarnados.
Todavia, é fato sucesso conclusivo é inegável que desde Bhuda, Khrisna, Jesus, Kardec,
Gandhi, e outros tantos milhares de milhões de pensadores, só que trabalham com a idéia do
comportamento, com outras palavras e conhecedores da dualidade espírito x matéria...
filhodobino não fala de comportamentos exatamente como falam os behavioristas, compila
junto nossa bendita doutrina Espírita, os Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo
quando útil consegue arregimentar para estudar.
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZpgLJfn

Amados,
O estudo filosófico multidisciplinar e comparativo do comportamento me leva a concluir que
os estados mentais, suplantam no indivíduo, ainda não plenamente dominante de si mesmo,
na medida em que percebe risco o seu interesse ou vontade de viver, ou os seus
sentimentos, para não colocar em risco a própria existência...
Age bem assim, tanto com relação aos sentimento inatos quanto com relação aos
sentimentos adquiridos com o vivenciar na matéria.
Daí surgem todas as mazelas e todas as felicidades que o ser humanizado percebe e sofre...
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZtVeniS

Amados,
Toda população da terra, é dotada(dotada?)é mente(é?), difícil verbalizar cabalmente, mas
seja de que modo for, mente é um registro global, dai a relativização ao tema RG único...
No dicionário técnico de psicologia/Alvaro e Eva Nick, 14ª edição, Ed. Cultrix- à pag. 204,
definem mente como vida mental, que desenrolam na mente, psique, ou "EU". Dizem que a
psicologia estruturalista inclui tudo inclusive a introspecção, como cores, tons, sentimentos,
emoções, pensamentos, volições, e que este é o formato de vida mental mas comumente
aceito ( ).
Afirmam que a definição que mais rivaliza a esse pensamento é a de vida mental é tudo o
que pertence à estrutura do "EU"...
haja material para refletir...

Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZttsEqJ

Amados,
O filhodobino considera que a maior premissa que norteia o sentido do ensino espiritista, não
seja exatamente os fenômenos, mas a maneira como cada indivíduo deve aprender a
pensar, imaginar os comportamentos que o mundo projeta sobre o mesmo, sobre a sua
individualidade, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua segurança, a sua esperança,
seus sonhos, suas ilusões, etc, e nisso podemos também relativizar quem em termos de
humanidade poderíamos conferir a todos os indivíduos do planeta um RG único...
A pedagogia espírita, acrescenta a tudo isso aos espiritistas ainda o trato com os fenômenos
mediúnicos, suas implicações nos fenômenos, nas fascinações, obsessões e subjugações,
além de toda sorte de indução de pensamentos, que havemos de entender como sendo
nossos e ou de encarnados, ou dos outros, e ou desarquivados dos traumas desta e de
outras vidas...
Um pedagogo que se preze não deixa escapar nenhuma oportunidade de induzir vontade de
aprender a quem quer que seja principalmente na área espiritista.
Então por RG único para toda a humanidade e pela peculiaridade de que todos têm ou somos
mentes, (

), proponho continuarmos estudando mente.
Saúde e Paz!

Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZuBDN6Q

Amados,
Então por RG único para toda a humanidade e pela peculiaridade de que todos têm ou somos
mentes, (?), proponho continuarmos estudando mente.
Sistema total dos processos mentais ou atividades psíquicas de um indivíduo.
No contexto psicológico, mente não acarreta implicações de ordem metafísica sobre a
essência ou natureza do sistema e limita-se a destacar as relações entre os fenômenos, tal
como se definem através dos atos e comportamentos, mas reconhecendo que se revestem
de uma qualidade particular (mental) que os distingue, de algum modo, dos processos
caracteristicamente fisiológicos.
Mente é, pois, a soma total de estruturas permanentes e hipotéticas às quais foram
atribuídas determinadas propriedades que explicam os fenômenos e processos observados
através do comportamento do indivíduo, quer se considerem tais processos relacionados ou
não com determinantes somáticos. (Dicionário técnico de psicologia - Alvaro Cabral/Eva Nick
- 14ªed. Editora Cultrix. pag. 205.
O estudo filosófico do comportamento compreende perfeitamente todas as manifestações
inerentes às condições de todo o ser humano de uma forma desambiguadamente,
desmitificada, reconhecendo os fenômenos como relacionados ou não com o soma,
(filhodobino aqui concorda, posto que saibam via codificação que nenhuma manifestação
mesmo magnetizadamente induzida não faz parte intrínseca do corpo do médium, embora
manifeste através dele, e usando particulares do "EU" dele, que sem sua permissão tudo
cessa tão logo cesse a manifestação, nada restando de resquícios, perniciosos ou não...
Universalidade dos homens terráqueos não implica em destruir fronteiras e ou
nacionalidades, mas em igualar todos nos mínimos direitos de sobrevivência, ou seja:
alimentação adequada para todos, saúde de boa qualidade para todos, moradia sob as
condições apropriadas a cada regionalidade, e educação na conformidade de suas
nacionalidades, com plena liberdade de viverem e usufruírem toda potencialidade de seu
torrão natal, sem interferências sejam catequizadoras impositores, desvirtuadoras
garantindo liberdade plena a que evoluam como queiram e como sejam...

Sejam respeitos no rigor da palavra.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus o Cristo.
Saúde e Paz!
Clique aqui para ler mais: http://www.forumespirita.net/fe/pedagogia-espirita/rgunico/#ixzz1VZualB4Z

MENTALIDADE É a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e
disposições psíquicas de um indivíduo.
São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e
pensar, acumulados na noite dos tempos.
HAMMED em RENOVANDO ATITUDES - 8ª Ed. Boa Nova, 1997-28 –
IDEAL ESPÍRITA - 7ª Ed. CEC, 1973-56
A NOSSA VIDA MENTAL
André Luiz

As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas.
Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de
serviço diante das Leis Universais.
Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida.
Paz significa vitória da mente sobre os seus próprios atributos.
Resguardemos, assim, a vida mental, na certeza de que o teor da nossa meditação
condiciona a altura da nossa tranqüilidade.
Nada ocorre conosco sem resultado específico.
Teimosia no erro – conta agravada.
Ausência de disciplina – débito permanente.
Remorso – aviso da consciência.
Multiformes ocorrências no mundo interior anunciam constantemente o clima de nossa
escolha.
A tempestade é precedida dos indícios inequívocos que lhe configuram a extensão.
De igual modo, através da análise real de nós mesmos, encontramos o exato esboço das
futuras experiências.
À vista disso, até a luz do Evangelho, ninguém desconhece a essência do destino que se
lhe desdobra ao porvir.
A justiça da Lei tem base na matemática.
E quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo
ou disso.
Entrega-te, pois, a novos haustos de esperança e supera as próprias limitações,
atendendo aos apelos do amor que ecoam da Altura.
Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e
tolerância, no esforço de cada dia, e com, semelhantes, fragmentos de amor e luz
levantarás o templo divino de tuas mais belas aspirações, diante da Eternidade.
Livro Ideal Espírita - Psicografia Francisco C. Xavier - Espíritos Diversos
Digitado por: Lúcia Aydir

INDIVIDUALIDADE - Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser

pleno e potente, que alcançou a auto-realização. Imperecível, ela é o espírito em si
mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando
fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal.
JOANNA DE ÂNGELIS em O SER CONSCIENTE - 3ª Ed. ALVORADA, 1993-2

PERISPÍRITO-

Nossa mente pode ser comparada a vigorosa usina eletromagnética de emissão e
recepção e o nosso corpo espiritual, seja no círculo da carne ou em nosso presente
estágio evolutivo fora dela, é um condensador em que os centros de força desempenham
a função de baterias e em que os nervos servem por fios condutores, transmitindo-nos as
emanações mentais e absorvendo-as, em primeira mão, de conformidade com a lei de
correspondência ou de fluxo e refluxo.
No exame de quaisquer perturbações, é indispensável o serviço de auto-análise para
conhecer a onda vibratória em que nos situamos e a fim de ponderar quanto aos
elementos que estamos atraindo.

ERNESTO SENRA em INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS - 3ª Ed. FEB, 1974-33 –
Allan Kardec em:- A GÊNESE - 33ª Ed. FEB, 1990 -1/39

MENTE –
A mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa
automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste.
Exteriorização do Espírito, é interpretada pelo cérebro que a transforma em idéia,
tornando-a veículo de comunicação e de expressão variadas.
Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite.
O Universo é o resultado da Mente divina que não cessa de agir positivamente.
Emanação do Espírito tipifica-lhe a estrutura evolutiva, respondendo pelas conquistas
morais acumuladas, sejam aquelas de natureza edificante e iluminativa ou procedentes
do primarismo e da opção pela ignorância em que se compraz.
JOANNA DE ÂNGELIS em:
DIAS GLORIOSOS - 2ª Ed. Alvorada, 1999-2
LIBERTAÇÃO PELO AMOR - 1ª Ed. Alvorada, 2005-11 –
Espírito Vianna; [psicografia de] Divaldo Pereira Franco - ATUALIDADE DO
PENSAMENTO ESPÍRITA - 1ª Ed. Alvorada, 1998- 48 –
INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS - 3ª Ed. FEB, 1974- 33

NA VIAGEM DO MUNDO
Dalva de Assis
Na noite de 1º de julho de 1954, o Grupo recebeu a visita de Dalva de Assis, abnegada
orientadora espiritual das tarefas doutrinárias de alguns dos componentes de nossa
agremiação.
Com a sua palavra encantadora e simples, mostrou-nos como a sombra lança mão de
vários subterfúgios para embaraçar-nos o passo, na conquista do aprimoramento
espiritual, despertando-nos, ao mesmo tempo, para a rota cristã, a fim de que não nos
falte a bússola da bondade e da fé, com a qual encontraremos o porto da Luz e da
Verdade.

“Quem me segue não anda em trevas...”
– prometeu-nos o Eterno Amigo.
Se avançares, assim, em companhia do Mestre, sob o nevoeiro do mundo, muitas vezes
serás interpelado pela sombra, através daqueles que te palmilham a senda.
Em plena estrada, dir-te-á pelo rebelde:
- Perdão é covardia.
O ódio alimenta.
Incendeia o caminho.
Oprime e passa.
Dir-te-á pelo ambicioso:
- Não cogites dos meios para alcançar os fins.
Dar é tolice.
O interesse acima de tudo.
Mais vale um vintém na Terra que um tesouro nos Céus.
Exclamará para todos os teus ouvidos pela boca dos viciosos:
- Nada além da carne.
Come e bebe.
Goza o dia.
Embriaga-te esquece.
Exortar-te-á pelo usuário:
- Não desdenhes a bolsa farta.
Serviço é privilégio da ignorância.
Migalha bem furtada, riqueza justa.
Ajuda a ti mesmo, antes que os outros te desajudem.
Dir-te-á pelo pessimista:
- Nada mais a fazer.
Que te importa o destino?
Não vale a pena...
Tudo é ilusão.
Exortar-te-á pelos filhos do orgulho:
- Jamais te humilhes.
O mundo é teu.
Nada além de ti mesmo.
Vence e domina.
Em teu santuário de serviço, dir-te-á pelo chefe:
- Não reclames.
Obedece e cala-te.
Estou fatigado...
Não me perturbes.
Pela voz do subordinado, gritará inquietante:
- Não te aproximes.
Não te suporto.

Pagar-me-ás a injustiça.
Maldito sejas.
E acentuará pela boca do companheiro:
- Desaparece.
Não me aborreças.
Estou farto.
A culpa é tua...
Em casa, dir-te-á pelos mais amados:
- É a nossa vergonha.
Enlouqueceste...
Que fizeste de nós?
Não passas de um fraco...
Mas, no imo d’alma, escutarás a palavra do Senhor, na acústica do coração:
- Brilhe tua luz.
Ama sem exigência.
Serve a todos.
Ampara indistintamente.
Não desesperes.
Tem bom ânimo.
Ora pelos adversários.
Ajuda a quem te calunia.
Perdoa setenta vezes sete.
A quem te pedir a túnica, oferece também a capa.
Ao que te pedir a jornada de mil passos, caminha com ele dois mil.
Renúncia é conquista.
A dor é bênção.
Sacrifício é glória.
O trabalho é superação.
A luta é pão da vida.
A cruz é triunfo.
A morte é ressurreição.
Se souberes ouvir o Celeste Orientador, aprenderás servindo e servirás amando...
E, reconhecendo a tua condição de simples viajante no mundo, usarás, cada dia, a
bússola da bondade e da fé, no divino silêncio, nutrindo a certeza de que aportarás,
amanhã, sob a inspiração de Jesus, na grande praia da verdade, onde encontrarás, enfim,
a tua Vitória Eterna.
Francisco Cândido Xavier. Da obra: Instruções Psicofônicas. Espíritos Diversos.
MENTE –
A mente é manancial vivo de energias criadoras.
É o espelho da vida em toda a parte.
Ergue-se na Terra para Deus, sob a égide do Cristo, à feição do diamante bruto, que,
arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário, para a
magnificência da luz.
Nos seres primitivos, aparece sob a ganga (filhodobino grifa: ganga também é
conhecida em mineração como escória (sem valor)), do instinto, nas almas humanas

surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, e revela-se nos Espíritos
Aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a Glória Divina.
Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a
animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de
nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos
permite operar.
EMMANUEL em ROTEIRO - 4ª Ed. FEB, 1978-25
MENTE –
A mente é o grande fomentador da vida, e também de destruição dos seus elementos
constitutivos.
Afinal, o que criou e rege o universo é a Mente Divina, na qual tudo se encontra imerso.
A mente humana, nos seus limites, produz a constelação de ocorrências próximas à sua
fonte emissora de energia, sempre em sintonia com a qualidade de vibrações
exteriorizadas.
Pensar bem, portanto, já não tem sentido apenas ético ou religioso, mas uma
abrangência muito maior que é o psicoterapêutico preventivo e curador.
MANOEL P. DE MIRANDA em ENTRE OS DOIS MUNDOS-1ªEd.Alvorada, 2004 15
MENTE –
A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada, na Terra,
é o centro de toda manifestação vital no planeta.
Cada órgão, cada glândula, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída
no molde sutil do corpo espiritual preexistente.
Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental.
ANDRÉ LUIZ em OS MENSAGEIROS - 7ª Ed. FEB, 1969 - 49 –
MENTE –
Assim como o corpo se amolenta e se desorganiza por falta de ação positiva, a mente se
desarmoniza quando escasseiam os valores-estímulos para o seu desenvolvimento.
Jesus nos ensinou, desde há muito, que, pensando, o ser elabora o domicílio de carne
pelo qual jornadeia, e dirigindo o pensamento à divindade torna-se templo onde a
divindade se acolhe.
Embora a ancianidade do ensinamento, os cristãos, fascinados pelo comando dos
valores terrenos, esqueceram as disciplinas mentais, relegando a plano secundário o que,
em verdade, representa condição essencial para uma vida sadia.
MANOEL P. DE MIRANDA em A SEMENTE DE MOSTARDA-1ª Ed. GEEM, 1990-25

MENTE
Justapondo-se ao cérebro, a mente surge como esfera de luz característica, oferecendo
em cada companheiro determinado potencial de radiação.
ANDRÉ LUIZ em MOMENTOS DE MEDITAÇÃO - 3ª Ed. Alvorada, 1988-5.
MENTE –
O intercâmbio de mentes, emoções e aspirações é lei da vida.
Conforme o padrão vibratório, cada onda emitida encontra ressonância em campo
equivalente, estabelecendo-se a sintonia ou identificação.

Em razão disso, cada ser humano respira o clima espiritual onde situa os anseios do
sentimento e as metas da inteligência.
Procedente de Deus e a Ele atraído pelo processo de evolução irrefragável, desenvolve
todos os valores que lhe dormem em gérmen, ampliando o campo da consciência à
medida que se desembaraça do primarismo por onde transita durante o largo período
que o conduz à razão.
JOANNA DE ÂNGELIS em LIÇÕES PARA A FELICIDADE-1ªEd. Alvorada, 2003-10.
MENTE - 2046 –
Para fins meramente didáticos, podemos caracterizar a mente em três áreas distintas:
“consciente” (personalidade, lobo esquerdo) como um sistema de passagem,
gravação/reprodução; “subconsciente”, material da presente existência recolhido a uma
espécie de arquivo provisório ou temporário; e, finalmente, o “inconsciente”
(individualidade, lobo direito), material esquecido, de vidas anteriores e que pode ser
recuperado por alguns procedimentos psicológicos, como o do sonho e o da regressão
de memória.
HERMINIO C. MIRANDA em ALQUIMIA DA MENTE-2ªEd.LACHÂTRE,1994-110/111

MENTE –
Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra, inicialmente burilada.
Tanto quanto a do animal pode demorar-se, por muitos séculos, na ociosidade ou na
sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos ou de impulsos degradantes,
mas se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os
dilaceramentos e as dificuldades do caminho por golpes abençoados do buril da vida,
esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a
pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos
grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa,
convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do
reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às
regiões mais altas.
A fim de atingirmos tão alto objetivo é indispensável traçar um roteiro para a nossa
organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar.
EMMANUEL em ROTEIRO - 4ª Ed. FEB, 1978 -28 –

