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O Ser Consciente, pg. 34 
� Reconhecida a nova estrutura do ser humano —

Espírito, perispírito e matéria — a Psicologia pode
melhor penetrar nos arcanos do inconsciente, que
possui todo o conhecimento de tempo — passado,possui todo o conhecimento de tempo — passado,
presente e futuro — como a dimensão de espaço — o
infinito no finito.

� Sediando o Espírito, a lei de Deus está escrita na
consciência detentora da realidade, que a pouco e
pouco se desvela.



O Ser Consciente, pg. 38
� Os estudos transpessoais consideram a pessoa um ser

integral, cujas dimensões podem expressar-se em
várias manifestações, quais a consciência, o
comportamento, a personalidade, a identificação, acomportamento, a personalidade, a identificação, a
individualidade, num ser complexo de expressão
trinária.
� A matéria (efeito), o perispírito (modelo organizador

biológico) e o espírito (a individualidade eterna).



O Ser Consciente, pg. 42
� A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais

que lhe compõem o quadro de bem-estar: equilíbrio
mental, harmonia orgânica e ajustamento sócio-
econômico. Quando um desses elementos deixa de existir,econômico. Quando um desses elementos deixa de existir,
pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação.

� Sendo, a criatura humana, constituída pela energia que o
Espírito envia a todos os departamentos materiais e
equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe
abre campo para a irrupção de doenças.



O Ser Consciente, pg. 42
� É possível que uma criatura, em processo

degenerativo, possa aparentar saúde.

Da mesma forma, podemos considerar que,� Da mesma forma, podemos considerar que,
escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos
sofrimentos aos portões da liberdade — das
doenças à saúde ou vice-versa — através da energia
direcionada ao bem, à harmonia, ou sob distonias,
conflitos e traumas.



O Ser Consciente, pg. 46
� Na estrutura profunda da individualidade humana,

encontram-se as experiências milenárias do ser, nem
sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e
complexos negativos que a atormentam.complexos negativos que a atormentam.

� Quando alguém aspira por mudanças para melhor,
irradia energias saudáveis, do campo mental, que
contribuem para a realização da meta. Através de
contínuos esforços, direcionados para o objetivo, cria
novos condicionamentos que levam ao êxito, como
decorrência normal do querer.



O Ser Consciente, pg. 48
� O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a

pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e
quando dar início à nova fase

� O auto-encontro pode ser logrado através da meditação� O auto-encontro pode ser logrado através da meditação
reflexível, do esforço para fixar a mente nas idéias positivas,
buscando saber quem se é, e qual a finalidade da sua
existência corporal e do futuro que a aguarda.

� Equipada de honesto desejo de equacionar-se, a esfinge
perturbadora atira-se ao mar do discernimento e
desaparece, deixando o indivíduo livre seguir, sem a
maldita fatalidade de ser desditoso.



O Ser Consciente, pg. 51
� O estado normal da criatura é o de saúde.

� Na busca do êxito, o ser, psicologicamente imaturo, investe
todos os valores, e na competição encontra o estímulo paratodos os valores, e na competição encontra o estímulo para
galgar os degraus do destaque, descendo moralmente, na
escala dos padrões, à medida que ascende na aparência.

� Essa dicotomia de ocorrências — a interna e a externa —
resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de
avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo
profundamente a pessoa.



A Criação



Deus
� Infinito em todas as qualidades.

� Portanto, é perfeito.

� Como são suas criações?� Como são suas criações?

� Um ser perfeito somente pode criar “coisas” 
também perfeitas.

1. - Sendo Deus o princípio de todas as coisas...tudo o 
que dele procede há de participar dos seus atributos.

(A Gênese, cap. III)



O que Deus Cria?
� Espíritos

� Que se expressam no mundo espaço-temporal 
segundo certas regras;

Não se pode confundir o ser com a forma � Não se pode confundir o ser com a forma 
como se expressa.



Espírito

� Criação de Deus.

� Deus é perfeito, portanto suas criações são 
perfeitas.

� Logo, o espírito também é perfeito.

Não se pode confundir o ser com a forma 
como se expressa!



Poder da Fé

“Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho
de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha:
Transporta-te daí paraali e ela se transportaria,e nadaTransporta-te daí paraali e ela se transportaria,e nada
vos seria impossível.”

Mateus, cap. XVII, vv. 14 a 20.



A fé transporta montanhas

� Sentido figurado?
� O que são as “montanhas” a que Jesus se refere?

Sentido real?� Sentido real?
� Podemos realmente transportar montanhas?

� Forma como o espírito se expressa no mundo espaço-
temporal?



Realidade e pseudo-realidade

� O que consideramos como “realidade” é fruto de
processos mentais, portanto não tem uma existência
intrínseca;

� A verdadeira “realidade” seria a finalidade da Criação
por ter uma existência intrínseca.
� A finalidade da Criação pode ser considerada como

tendo uma existência intrínseca pelo motivo de
Deus ser imutável e eterno.

� O mais correto seria pseudo-intrínseca.



O espírito e a perfeição

� O espírito, como estrutura, faz parte da
finalidade da Criação, portanto, tem uma
existência intrínseca.existência intrínseca.

� O espírito, como estrutura, é perfeito.

� O espírito, como conteúdo, não é perfeito, mas
evolui.



Evolução do espírito

A evolução do espírito é de cunho 
moral e não estrutural.moral e não estrutural.



O Livro dos Espíritos
� 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e

outros maus?

� “Deus criou todos os Espíritos simples e
ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deuignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu
determinada missão, com o fim de esclarecê-los e
de os fazer chegar progressivamente à perfeição,
pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los
de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura
e eterna felicidade...”



Escala Espírita (LE parte 2 cap. 1)

Primeira ordem Segunda ordem Terceira ordem

Espíritos

1 classe

Primeira ordem
Espíritos puros

4 classes

Segunda ordem
Bons espíritos

5 classes

Terceira ordem
Espíritos imperfeitos



Escala espírita
� Terceira ordem

� Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo
e todas as paixões que lhes são conseqüentes.

Segunda ordem� Segunda ordem

� Desejo do bem e reúnem o saber às qualidades
morais.

� Primeira ordem

� Superioridade intelectual e moral absoluta, com
relação aos Espíritos das outras ordens.



Caracteres da perfeição
� Em que consiste essa perfeição?

� Jesus o diz: "Em amarmos os nossos inimigos,
em fazermos o bem aos que nos odeiam, em
orarmos pelos que nos perseguem."orarmos pelos que nos perseguem."

� Mostra ele desse modo que a essência da
perfeição é a caridade na sua mais ampla
acepção, porque implica a prática de todas as
outras virtudes.

ESE, Cap. XVII – Sede Perfeitos



A Criação

Temporal                              Atemporal 

Qual é a ligação?



Qual é a ligação

� As leis de Deus gravadas na consciência?

� Uma função psíquica?� Uma função psíquica?



O processo evolutivo

� O espírito deixaria de atuar em um mundo
espaço-temporal para atuar em no Universo
Divino, não espacial e atemporal.



FimFim


