


Minha mente não para! 
Será que estes diálogos 

são saudáveis?
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O dialogo mental é o 

principal mecanismo 

utilizado para nos roubar o 

momento presente.



Os diálogos mentais são as 

piores ervas daninhas que 

existem, pois nos incapacita 

de viver o presente.



Por não vivermos o presente 

perdemos o nosso poder 

pessoal, a nossa capacidade 

de cocriar conscientemente.



Quais situações podemos ter por não 

viver o presente, por não estar no Eu 

Observador?



• Relacionamentos;

• Perturbações pensamentos repetitivos;

• Crenças limitantes;

• Vícios;

• Doenças físicas (Psicossomáticas ) e Mentais;

• Obsessões Espirituais;

• Processo auto obsessivos.



Se quisermos viver o amor em 
todas as suas possibilidades, 

precisaremos remover o 
controle da mente, porque é 

nela que habitam toda a tensão 
e todo o controle.

• Aqui e Agora – Ian Mecler



É uma doença física, com causa psicológica. Existem as alterações
clínicas e laboratoriais que podem ser comprovadas.

A causa pode estar inconsciente, pois não houve a possibilidade de
reconhecer, tornar consciente e verbalizar os sentimentos e
emoções, então o corpo adoece.

Doenças Psicossomáticas



"A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce
sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a
simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a
perturbação completa do organismo e das faculdades mentais."
(Allan Kardec)

"É a ação nefasta e continuada de um espírito sobre outro,
independentemente do estado de encarnado ou desencarnado em
que se encontrem"(Dr. José Lacerda).

Processos Obsessivos Espirituais



“O homem não raramente é o obsessor de si mesmo”, é o que assevera o Codificador.

Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa

de seus tormentos e aflições aos Espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores

responsabilidades.

Kardec vai mais longe e explica: “Alguns estados doentios e certas aberrações que se

lançam à conta de uma causa oculta, derivam do Espírito do próprio indivíduo”. Tais

pessoas estão ao nosso redor. São doentes da alma. Percorrem os consultórios

médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores

de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas

recordações estão vivos os fantasmas de suas vitimas, ou se reencontram com os a

quem se acumpliciaram e que, quase sempre, os requisitam para a manutenção do

conúbio degradante de outrora. Esses, os auto obsidiados graves e que se

apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São os inimigos, as

vitimas ou os comparsas a lhes baterem às portas da alma.

Mas existem também aqueles que portam auto obsessão sutil, mais difícil de ser

detectada. É, no entanto, moléstia que está grassando em larga escala atualmente.

Processos Auto Obsessivos



Sintonia Psíquica

"Pensar é vibrar, é entrar em relação com o Universo
espiritual que nos envolve e conforme a espécie das
emissões mentais de cada ser, elementos similares se
lhe imanizarão, acentuando-lhe as disposições e
cooperando com ele em seus esforços ascensionais ou
em suas quedas e deslizes".

(Rodolfo Calligaris - Espiritismo Cristão, FEB, cap. 53)

"Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.“ Mateus 6:19-21



Não há qualquer referência de que Deus, ao criar o mundo, ao
criar o homem, tenha feito um botão para a mente de forma que
fosse possível desliga-la. Sem botão, portanto, ela permanece
ativa, do nascimento até a morte.



Mente tagarela



O QUE FAZER?





Criar o Hábito de Meditar ou 
simplesmente observar o pensamento 

(eu observador).





Quando será o meu ultimo 
suspiro neste corpo?



Qual próxima infância que eu quero cocriar?



Observar sem avaliar é a 

mais elevada forma de 

inteligência Humana. 

Krishnamurti



O mais poderoso é aquele 

que tem poder sobre si 

mesmo. 
Sêneca (4 A.C. -65 D.C)



Fontes\Inspirações:

Aprendendo a silenciar a Mente

(Um caminho para a paz, alegria e criatividade)

OSHO

O poder da presença

Como  a LINGUAGEM CORPORAL pode ajudar você a sua autoconfiança.

Amy Cuddy

Aqui, agora.

O encontro de Jesus, Moisés & Buda

Ian Mecler

Facilitador: Marcelo Sebastiao (Terapeuta reencarnacionista)

essenio.marcelo@gmail.com


