


Libertando-se
da

Auto-obsessão



O QUE É AUTO‐OBSESSÃO?
 É a obsessão que inicia dentro de cada um de nós.

Kardec, o codificador do Espiritismo, dizia: “O
homem não raramente é obsessor de si mesmo.”

 De outra forma, podemos dizer que é a influência
obsessiva de parte de nosso Agregado Espiritual
sobre nós mesmos. No livro dos médiuns – Cap.
XXIII, item 253, lemos: “...é necessário evitar
atribuir à ação direta dos Espíritos todas as nossas
contrariedades, que, em geral, são consequências
da nossa própria incúria ou imprevidência. ”



VOCÊ ACHA QUE ISTO É 
POSSÍVEL (SE AUTO‐

OBSEDIAR)?

COMO IDENTIFICAR SE ISTO 
ESTÁ OCORRENDO COMIGO?



Antes de respondermos a estas perguntas,
vamos passar algumas informações vitais à
ampliação da consciência:
1. TUDO no Universo é ENERGIA em maior ou

menor grau de coesão molecular!
2. No campo da física quântica, os cientistas já

constataram que aquilo que é material (tudo
o que é palpável) e imaterial (pensamentos,
sentimentos, ondas, frequência e tudo mais
que não é físico) é ENERGIA EM
MOVIMENTO.



3. A ENERGIA está por trás de tudo e todos. Esta
energia é moldada e direcionada por uma
consciência Maior, que chamaremos de DEUS
para que se cumpram as Leis Maiores que
regem o Universo.

4. As ESCOLHAS são as únicas ações de DEUS
em nossas vidas! O resto é colheita.

Quais são as escolhas que fazemos para nós,
como pequeninos Deuses que somos?



Você sabia que:
 Para a grande maioria de nós (encarnados e

desencarnados), as escolhas são
direcionadas de forma inconsciente.

 Por causa da vibração planetária, existe uma
programação imperceptível que nos força ao
erro, pois as escolhas feitas por nós, estão
baseadas num referencial já passado ou
futuro. Outras vezes, sugestionados pelo
meio em que vivemos (Lei da Ressonância).



Temos opções para não sofrer?

 Claro que SIM!

 É óbvio que exigirá de nós um querer
verdadeiro, pautado no autoconhecimento.
Mas, podemos optar em permanecer na
infantilidade espiritual, recusando‐se a
crescer. É claro que isto ainda nos colocará
naquela zona de conforto à qual estamos
acostumados (situação de vítima).

....“não é culpa minha....”



 Agora se você já está num outro estágio de
consciência e acredita que tem algo à mais!

 Se você anseia por mais e mais!
 Se você já não se satisfaz com frases bonitas

e de impacto!
 A Energia Criadora dentro de Você (DEUS),

está começando a agir de forma orientada
ao despertar espiritual, o despertar da
consciência, pois este é um fenômeno que
não conseguimos deter.



Agora sim! Voltando àquelas perguntas: 

VOCÊ ACHA QUE ISTO É 
POSSÍVEL (SE AUTO‐

OBSEDIAR)?

COMO IDENTIFICAR SE ISTO 
ESTÁ OCORRENDO COMIGO?



Respondendo:

 VOCÊ ACHA QUE ISTO É POSSÍVEL (SE AUTO‐
OBSEDIAR)?

SIM! Além de possível é totalmente
provável que neste momento cada um de nós
estejamos sofrendo influências das chamadas
Personalidades Múltiplas (existências passadas)
e Formas Pensamentos (responsáveis pelos
chamados diálogo mentais conflitantes).



Respondendo:

 COMO IDENTIFICAR SE ISTO ESTÁ
OCORRENDO COMIGO?

Quando identificamos o sofrimento ou
situações em nossas vidas que não gostamos ou
rejeitamos.

De outra forma, podemos dizer também,
quando nos identificamos! (com o sofrimento)



AGORA VAI AI UMA PERGUNTA 
QUE COM CERTEZA TODOS 

ESTÃO SE FAZENDO...

O QUE FAZER PARA MUDAR?



APRENDER A VIVER NO 
PRESENTE!

VIVER NO AGORA!

VIVER O HOJE INTENSAMENTE!



A Espiritualidade pode nos auxiliar?
CLARO QUE SIM! Como sempre fizeram!

Com o acesso às Personalidades Múltiplas e
Subpersonalidades através da utilização da
Apometria e Desdobramento Múltiplo,
poderemos com o auxílio dos Irmãos Maiores
equilibrar as energias de outrora, colaborando
com o nosso DEUS INTERIOR às mudanças
necessárias para um novo Despertar. Mas,
lembre‐se, isto é uma via de mão dupla.



Lembremo‐nos!



Mas o que é:

APRENDER A VIVER NO 
PRESENTE? 

VIVER NO AGORA?

VIVER O HOJE INTENSAMENTE?



Resposta:
 É viver como observador de si mesmo.
 É não se identificar com a mente, que é

muito barulhenta (evite os diálogos
mentais).

 É não esta desfocado do tempo presente
(vivendo no passado ou futuro).

 É desligar o piloto automático de nossas
vidas!



Resposta:
 É ACEITAR o que quer que venha ao

encontro de nossa existência com gratidão,
compreendendo que é a melhor escolha de
DEUS para nós (impermanência).

 É AGIR sem julgamento. Agir passa por se
perguntar no momento do “fato”, por quê
isto altera minha energia? de onde isto vem?
Se você estiver no presente, a resposta
invariavelmente se apresenta.



 Nesta grande mudança interna, está a chave
para encontrarmos DEUS em nós.

 A Luz e as Trevas não existem, assim como a
dualidade é a faceta de um único prisma,
onde se reflete a imagem DEUS em criação.

 Para aqueles que querem uma receita de
bolo, segue algumas condutas do dia‐a‐dia,
que nos facilitará a encontrarmos o nosso
Equilíbrio Espiritual ou DEUS interior:



1

Você compreende e aceita que tudo
está em constante mudança?



2
Você não culpa o mundo e o outro por 
aquilo que você mesmo criou para si?



3

Você escuta seu coração e não sua mente 
julgadora, questionadora e dual?



4

Você assume 100% de responsabilidade 
por tudo o que cria em sua vida e age de 

forma diferente para mudar?



5
Você sai da zona de conforto, se movimenta em 
direção aos seus Objetivos Maiores e paga o 

preço pelas suas escolhas?



6

Há coerência em você entre 
Pensamento, Palavra e Ação?



7

Você abençoa e agradece tudo 
o que acontece com você?



8

Você muda, tira o velho 
que não te serve mais 
e cria outra realidade ?



9

Você se aceita e se ama?



10

Você já compreendeu que ninguém pode subir 
a montanha  do autoconhecimento por você? 

Então!!!  você vai sozinho!



11

Você ama e cuida 
Desinteressadamente?



12

Você reconhece sua beleza?



13

Você  já aprendeu a viver em grupo 
e respeita sem julgamento?



14

Você honra e reverencia 
sua ancestralidade com gratidão?



15

Você se observa 
antes de agir

(dentro e fora)?



16

Você ama a natureza 
e cuida da criação de Deus?



17

Você respeita as diferenças e não
obriga o outro a ser como você?



18

Você aceita as coisas como elas são?



19

Você se reconhece como
imagem e semelhança de Deus 

e não espera que ele seja como você quer?



20

Já entendeu que Deus, você, o outro, pedra, água, 
árvore, animal, céu, terra, Somos Todos Um? 



Se você respondeu SIM para a 
maioria destas 20 perguntas, 

acredito que estejas no caminho!

Boa caminhada a todos nós!

Namastê!
Gratidão!
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