O Pensamento

Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas,
anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é
somente uma emanação cerebral que se consome com a desagregação neuronial.

Infelizmente ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador.

Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de
que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser
espiritual que é o agente da vida.

Sem qualquer dúvida o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente que é
atributo do Espírito.

As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento além da emissão da
onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como
nos casos da psicocinesia ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos
fenômenos de telepatia, de precognição e de retrocognição...

O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente, como
positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias
em que se expandem.
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Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o
cultiva quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido.

Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas,
animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente.

O inverso é igualmente verdadeiro.

Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assaltam o indivíduo que recebe
os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as
plantas e os animais deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas
incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam.

Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do
paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio,
da inveja, do despeito...

Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam
por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o.

Se, por acaso, a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano porque passa a
retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental.

O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se
dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados
alvos.

Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o
intercâmbio destruidor.
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No sentido oposto, o pensamento edificante, é rico de energias benéficas que sustentam os
campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daquele que os emite por
originar-se nas Augustas Fontes do Amor Universal.

O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura
humana normal não pode viver sem o emitir.

Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea
sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de
pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia
e afabilidade ou dos teus Guias espirituais.

Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalizem e permaneçam como carga de
nutrição para outros momentos menos venturosos.

No sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto
emocional, encontras-te sob descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às
leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais.

De igual maneira, são emissões, essas porém, morbíficas de desafetos físicos ou espirituais
que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições.

Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento.

O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do
pensamento que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo.

Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos
sociopatas.
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Ideais de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de
quem opta por amar e servir.

O Universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma
energia neutra inicialmente, a fim de que o livre arbítrio de cada qual direcione-o conforme o
seu nível moral, beneficiando-se, enquanto ajuda ou compromete-se, e fica encarcerado no
mal.

Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade como a ausência de sentido
existencial se te aninharão no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome.

Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito.

Jesus asseverou com veemência: Tudo quanto pedirdes ao Pai orando, Ele vos concederá.

Certamente, se solicitares com o pensamento em prece bênçãos, jamais deixarás de as
receber.

A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz-se
a ligação vigorosa entre o orante e o Supremo Ouvinte.

Joanna de Ângelis, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica da noite de 4
de novembro de 2013, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.
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