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DUPLA VISTA
A emancipação da alma se verifica às vezes
no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista,
que é a faculdade graças à qual quem a possui vê,
ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma
a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista
ordinária e como por uma espécie de miragem.
No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se
acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta
alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua
fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se
que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado à
oclusão dos olhos.
Aos dotados desta faculdade ela se afigura
tão natural, como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres,
que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez
mais vaga, acaba por desaparecer, como a de um
sonho.
O poder da vista dupla varia, indo desde a
sensação confusa até a percepção clara e nítida
das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode
dar o qualificativo de precisão de golpe de vista
moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se.

O sonambulismo natural e artificial, o
êxtase e a dupla vista são efeitos vários, ou de
modalidades diversas, de uma mesma causa.
Esses fenômenos, como os sonhos, estão na
ordem da natureza. Tal a razão por que hão
existido em todos os tempos. A História mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram
fossem tidos por sobrenaturais.
O Livro dos Espíritos, Q. 455

Sonho & Êxtase
No sonho e no sonambulismo, o
Espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo
desconhecido, o dos Espíritos etéreos,
com os quais entra em comunicação, sem
que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar
certos limites, porque, se os transpusesse,
totalmente se partiriam os laços que o
prendem ao corpo. Cerca-o então resplendente e desusado fulgor, inebriam-no
harmonias que na Terra se desconhecem,
indefinível bem-estar o invade: goza antecipadamente da beatitude celeste e bem
se pode dizer que pousa um pé no limiar
da eternidade.
No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão.
Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao
sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o extático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias
deste mundo quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar.
O Livro dos Espíritos, Q. 455

Preocupações Materiais
Não esqueças que as preocupações materiais não devem constituir empecilho ao teu equilíbrio físico e espiritual. Dá-lhes o valor relativo indispensável à boa ordem e continuidade da vida.
Mas não excedas os limites do razoável. Se estiveres bem mentalmente e emocionalmente,
tudo mais seguirá o seu rumo obrigatório.
Nada deve ser mais importante do que a tua paz interior, a satisfação com o bem praticado,
o socorro prestado, o serviço realizado.
Lembra-te de que é isso que será levado em conta quando abandonares essa vestimenta
material e o teu espírito for arrebatado a outras dimensões de vida.
Deus te faça fiel às convicções que já adquiristes e que te foram sugeridas pelo Evangelho do
Senhor!
Conselhos Úteis, p. 152
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