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Associação
S

e o homem pudesse contemplar com os próprios olhos
as correntes de pensamentos, reconheceria, de pronto, que todos
vivemos em regime de comunhão,
segundo os princípios da afinidade.
A associação mora em todas as
coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência
de todos os seres. [...]
No plano da Vida Maior, vemos
os sóis carregando os mundos na
imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças
universais.
Assim também na vida comum, a
alma entra em ressonância com as
correntes mentais em que respiram
as almas que se lhe assemelham.
Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos.
É que sentindo, mentalizando,
falando ou agindo, sintonizamo-nos
com as emoções e ideias de todas as
pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia.
Estamos, invariavelmente,

atraindo ou repelindo recursos
mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou
para o mal, segundo a direção que
escolhemos. [...]
Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho
de nossa mente reflete-os, de
imediato, como que absorvendo
as imagens deprimentes de que
se const ituem, pondo-se nossa
imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde
se incorpora aos tecidos sutis
de nossa alma. Com o decurso
do tempo, nossa alma, não raro,
passa a exprimir, pelo seu veículo
de manifestação, o que assimilara
fazendo-o seja pelo corpo carnal,
entre os homens, seja pelo corpo
espiritual de que nos servimos,
depois da morte.
É por esta razão que, geralmente, aqueles que cens uram
o procedimento alheio acabam
praticando as mesmas ações que
condenam no próximo, porquan-

to, interessados em descer às
minúcias do mal, absorvem-lhe
inconsc ientemente as emanações, surpreendendo-se, um dia,
dominados pelas forças que o
representam. [...]
Pensando, conversando ou
trabalhando, a força de nossas
idéias, palavras e atos alcança,
de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam
as pessoas encarn adas ou não
que concordem conosco, po
tencial esse que tende a aumentar
indefinid amente, impondo-nos,
de retorno, as consequências de
nossas próprias iniciativas.
Estejamos, assim, procurando
incessantemente o bem, ajudando,
aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque, nessa atitude, refletiremos os cultivadores
da luz, resolvendo, com segurança,
o nosso problema de companhia.
Emmanuel (Chico Xavier)
Pensamento e Vida, lição 8

Amizade Terapia
A amizade na Terra
Quando é sincera
É bálsamo ao coração
Ter ao lado um amigo
É ter um doce abrigo
Nos momentos de solidão.
Uma amizade profunda
Invariavelmente fecunda
O sentir, o viver
A amizade é sempre luz
Quando inspirada em Jesus
Faz o sonho acontecer.
Cultivar uma amizade
É sempre em verdade
Uma salutar terapia:
É a saúde mental,
É a saúde espiritual,
É a paz, a alegria.
Herlen Lima
Poemas e Flores, p. 63

Espelho d’Água
Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois
os denominamos de fatalidade.
A tua ansiedade não mudará o
curso da Natureza. Tudo acontece
naturalmente, visto que as Leis
Naturais ou Divinas não promovem
saltos nem extrapolam os ditames
estabelecidos por Deus, inseridos
nelas mesmas.
Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo
e as criaturas segundo o nível de
desenvolvimento da consciência
em que vivemos.
Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em
seu completo equilíbrio.
Hammed (Francisco E. S. Neto)
Espelho d’Água, p. 113-115
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