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O Que Este Livro Pode Fazer Por Você 
 
Todas as pessoas são dotadas de poder psíquico e podem em pouco tempo adquirir 
consciência de ocorrências e experiências que transcendem os cinco sentidos. Você pode 
aprender facilmente a usar esses poderes psíquicos extraordinários para beneficiar sua vida 
diária a tal ponto que ficará assombrado. 
 
Um enorme número de todas as classes sociais está constantemente lidando com poderes tais 
como: clarividência, pela qual a pessoa percebe coisas e situações a distância; precognição, a 
capacidade de ver acontecimentos futuros ocorrerem agora na nossa mente; telepatia, por 
meio da qual a gente se comunica mentalmente com outras pessoas, eliminando restrições de 
tempo e espaço; e retrocognição, a capacidade de ver acontecimentos no passado. Todos 
estes poderes estão latentes em todos nós. 
 
Você lerá neste livro que grande número de pessoas, usando da percepção extra-sensorial ou 
psíquica, salvaram a vida de entes queridos, evitaram acidentes ou desastres financeiros para 
si mesmos, e muitas mais coisas de significação vital na complexa vida cotidiana. 
 
Por Que Você Precisa Deste Livro 
 
Este livro ensina você a enfrentar e vencer os desafios, as dificuldades, as angústias e outros 
problemas da vida diária. Explica-lhe como estabelecer contato com a Presença Curadora 
Infinita que existe dentro de você e fornece-lhe as técnicas específicas para pôr em atividade, 
imediatamente, os seus poderes extra-sensoriais para seu proveito prático. 
 
Foi expressamente para ensinar você, o leitor, a recrutar e usar estes poderes psíquicos 
extraordinários e perceptivos na sua vida diária que escrevi este livro. Em cada página 
esforcei-me por explicar a percepção extra-sensorial e a cura; os pressentimentos; como os 
sonhos têm proporcionado fortunas a pessoas; a precognição; técnicas para erradicar as 
predições negativas; a viagem astral; a percepção psíquica; e a lei da abundância em todos os 
seus aspectos, inclusive os financeiros. 
 
O Que a Percepção Psíquica Tem Feito Por Outros 
 
Venho ensinando e escrevendo sobre sonhos, clarividência, experiências fora-do-corpo e 
outros poderes milagrosos do espírito há mais de 30 anos, aqui e no estrangeiro. Durante toda 
a minha vida tenho tido experiências psíquicas e percebido acontecimentos muito antes de 
ocorrerem, em alguns casos 20 anos antes. Tenho testemunhado e ouvido a respeito das 
seguintes mudanças extraordinárias nas vidas de inúmeras pessoas que sinceramente usaram 
os seus poderes extra-sensorial,: 



 
 
- Riqueza conferida em avalanches de abundância. 
- Descobertas de tesouros ocultos. 
- Curas psíquicas de doenças consideradas incuráveis. 
- Localização de amigos e parentes há muito desaparecidos. 
- Benefícios específicos e valiosos da viagem astral e experiências fora-do-corpo. 
- Vidas salvas por impressões psíquicas de perigo iminente. 
- Aplausos, honras e reconhecimento públicos. 
- Sonhos revelando espantosas soluções para problemas diários. 
- Casamentos mais felizes e viver diário mais agradável. 
- Novas idéias para programas de vendas, desenvolvimento sadio dos negócios. 
- Prevenção de muitas tragédias desnecessárias. 
- E, acima de tudo, a deleitosa satisfação de ver atendido o desejo da consciência psíquica no 
manejo bem sucedido de problemas da vida cotidiana em todas as suas ramificações. 
 
A Percepção Psíquica Funcione em Todas as Classes e em Todos os Níveis Sociais 
  
De acordo com as minhas observações e a minha experiência, os homens, mulheres e 
adolescentes que usam a percepção extra-sensorial em sua vida diária provém de todas as 
classes sociais e de todos os níveis econômicos. São motoristas de táxi, donas de casa, 
estenógrafas, médicos, estudantes, professores universitários, estrelas de cinema, 
quiropráticos, farmacêuticos, cientistas espaciais e motoristas de caminhão — para citar 
apenas uns poucos dos que encontraram a consciência perceptiva de suas aptidões psíquicas 
para beneficiá-los diariamente de uma maneira real e completa. Essas pessoas descobriram as 
maravilhas da imaginação disciplinada; baniram o seu sentimento de solidão e as obsessões 
nocivas; estabeleceram o equivalente mental de um milhão de dólares em sua mente 
subconsciente; pela previsão de tragédias iminentes para eles e para outros puderam evitá-las; 
resolveram problemas judiciais; libertaram-se do medo do chamado vodu, ou mau-olhado, ou 
ataque psíquico, e alcançaram paz de espírito e confiança para manobrar qualquer situação 
para uma ótima vida nova. 
 
Características Originais Deste livro 
 
As características originais deste livro são o seu método prático terra-a-terra e sua utilidade 
cotidiana. Você aprenderá a usar a extraordinária capacidade inata que possui para visualizar 
acontecimentos futuros e, se eles se revelarem negativos, para modificá-los por meio da prece 
científica. Aprenderá a desenvolver a sua intuição e outros poderes psíquicos que o colocarão 
no caminho da felicidade, lhe darão paz de espírito e o libertarão de limitações de toda a 
sorte. 
 
Como a Presença Curadora Infinita Responde a Você em Sonhos e Visões à Noite 
 
Você lerá neste livro fascinantes casos de ocorrências fora-do-corpo, algumas vezes 
chamadas viagens extra-sensoriais ou astrais; casos de clarividência, de clariaudiência; como 
fazer a percepção extra-sensorial trabalhar para você; como pessoas espiritualmente 
adiantadas podem aparecer e desaparecer diante de outras, à vontade; casos de comunicação 
com entes queridos no mundo do espírito; sobre os prós e os contras da reencarnação e por 
que o autor desmascara os mitos populares do Carma, dos ciclos de vida, dos meninos-
prodígios, das lembranças de outras vidas, de desigualdade de nascimento, dos maldotados, 



dos chamados desventurados. O capitulo sobre a reencarnação curará você dos velhos tabus, 
das censuras, da sujeição e escravidão angustiosas que o prendem à frustração e fracasso 
repetidos. 
 
Deixe Que Aconteçam Maravilhas na Sua Vida — a Partir de Agora! 
 
As grandes verdades atuantes da vida são as mais simples. Neste livro eu assumi um novo 
ponto de vista sobre a reencarnação e a comunicação com os chamados mortos e apresentei 
estas grandes verdades com o máximo de simplicidade e clareza dramática para ajudar os 
poderes de percepção psíquica que você possui. 
 
Este livro lhe mostrará como solucionar os seus problemas de cada dia e como receber a 
orientação e as bênçãos que provêm da verdadeira consciência. Comece agora, hoje, a deixar 
que aconteçam maravilhas em sua vida! Use este livro continuamente até que raio para você 
o dia com a luz da percepção psíquica — dando-lhe domínio indisputado sobre a sua vida do 
modo como você quer vivê-la. 
 

O Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como Você Poderá Tornar-se Consciente do Poder Psíquico Que Existe na Sua Mente 
 
 
Estou escrevendo o primeiro capítulo deste livro na bela Hospedaria de Kona que domina o 
mar na ilha de Havai. Vêem-se no oceano centenas de barcos de vela; ontem fiz um passeio 
num barco de pesca. Nele encontrei um rapazinho de 12 anos de idade que estava aprendendo 
a navegar. Quando lhe disse o que eu tencionava fazer na ilha -  isto é, escrever um livro 
sobre princípios psíquicos -  ele me contou que um mês antes, quando seu pai morrera na ilha 
de Oahu, a algumas centenas de milhas daqui, ele havia corrido a avisar sua mãe. 
 
-  Mamãe, papai morreu. Eu o vi e falei com ele. 
 
A morte do pai do menino foi mais tarde confirmada por telefonema interurbano. 
 
No princípio-mente não há tempo nem espaço, e quando o pai estava passando para a 
próxima dimensão da vida, desejou que sua família o soubesse. O filho, que era muito 
psíquico e receptivo, captou a mensagem telepática do pai. Este apareceu-lhe numa visão 
clarividente e disse-lhe: 
 
- Adeus! 
 



É preciso compreender que todas as pessoas possuem estas capacidades psíquicas. Elas estão 
mais ou menos adormecidas e muitas vezes foram suprimidas porque comumente são ridi-
cularizadas por outros membros da família. 
 
Você é Psíquico 
 
Quantas vezes você pensa numa pessoa e então ouve o telefone e sabe que é o seu amigo que 
está chamando; ou então sente que alguém chegado a você precisa da sua ajuda, e você 
procura essa pessoa e descobre que o seu sentimento intuitivo estava certo. 
 
Conversando hoje de manhã ao café, em um dos belos restaurantes japoneses daqui, com um 
homem filho de pais japoneses, nascido na ilha, eu lhe disse que estava escrevendo um livro 
sobre fenômenos psíquicos. Imediatamente ele me perguntou se eu poderia ajudar uma moça 
que estava morrendo lentamente porque acreditava que alguém em Haiti lhe tinha lançado 
uma praga. Visitei a moça e passei algumas horas conversando com ela, explicando-lhe que 
as sugestões dos outros não teriam poder sobre ela se ela não lhes desse esse poder, quando 
então se tornariam auto-sugestão, e era isso na realidade o que a estava destruindo. Por fim, a 
moça começou a perceber que era vítima de sugestão e que seu único inimigo era o medo que 
existia na sua própria mente. Jó disse: O que eu temia me veio (Jó 3-25). 
 
Aquela moça fora educada num convento e tinha uma boa formação religiosa. Escrevi para 
ela estas grandes verdades: Se Deus é por nós, quem será contra nós? (Rom. 8-31). Ninguém 
lançará mão de ti para te fazer mal (Atos 18-10). Nada vos fará dano algum (Lucas 10-19). 
Nenhum agravo sobrevirá do justo (Provérbios 12-21). Nem praga alguma chegará à tua 
tenda (Salmo 91-10). Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em 
pedra (Salmo 91-12). Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido 
(91-7). 
 
Recitamos estas verdades juntos em voz alta, e eu sugeri à moça que toda a vez que os 
temores assaltassem a sua mente, ela afirmasse imediatamente: “Estou viva com a Vida de 
Deus” . A explicação foi a cura, e, com grande surpresa para o meu amigo japonês, a moça 
compartilhou conosco o almoço do Dia de Ação de Graças, comeu com apetite e riu 
alegremente. Ao partir ela me disse: 
 
- Nunca mais duvidarei de que só há Um Poder e de que age para o bem. 
 
Agora ela está borbulhante de vida. A percepção psíquica da causa do seu mal deu-lhe vida 
nova. 
 
Nesse Dia de Ação de Graças eu tencionava tomar o meu café da manhã na Estalagem de 
Kona onde estava hospedado, mas apoderou-se de mim um impulso irresistível de subir a rua, 
até que cheguei a um restaurante japonês com um grande letreiro que dizia: “O café está 
sendo servido” . Foi aí que eu conheci o homem que estava procurando ajuda para a moça 
referida. Ele havia tentado tudo no sentido de consultas médicas e pastorais, mas em vão; a 
moça não dava ouvidos aos seus conselheiros médicos, insistindo em que estava condenada a 
morrer. O homem andava muito abatido, pois queria casar com ela. 
 
Isto foi percepção psíquica em ação no meu caso, a Inteligência Infinita da minha mente 
subconsciente atuando em mim e compelindo-me a ir àquele determinado restaurante e 
conhecer aquela alma agitada e perturbada em resposta ao seu problema. Esta Inteligência 



Criadora reuniu-nos a ambos na ordem Divina. Na verdade, “O homem não conhece a causa 
das suas ações”.  
 
Um Telefonema de Ação de Graças 
 
Esta tarde, enquanto eu continuava escrevendo este capítulo, recebi um telefonema da ilha de 
Maui. Era uma velha amiga que eu tinha visitado alguns dias antes indo de avião de Kona a 
Maui. Ela me disse que tinha recebido notícias emocionantes: que um médico por quem nós 
havíamos orado e que jazia incapacitado no leito lhe telefonara dizendo: 
 
- Aconteceu-me uma coisa na terça-feira. Veio-me um sentimento estranho; senti uma força 
sanadora fluir através de mim. 
 
Diz a minha amiga que esse médico vai sair hoje para tomar parte num almoço de Ação de 
Graças e está perfeitamente curado. 
 
Foi um caso de percepção psíquica em ação. Naquela bonita casa de Maui, onde eu era 
hóspede, a dona da casa disse: 
 
- Vamos orar por um médico amigo meu que se feriu nas costas tão gravemente que não pode 
trabalhar nem andar e está preso ao leito, incapacitado. 
 
Reunimo-nos e oramos nos seguintes termos: 
 
- Este médico é conhecido na Mente Divina, que sabe todas as coisas. A Presença Curadora 
Infinita que o fez sabe como restabelecê-lo completamente. O poder vitalizador, curativo, 
ativador do Ser Infinito flui através deste médico, tornando-o sadio e perfeito. O rio de paz e 
amor satura todo o seu ser e o milagroso poder da Vida Infinita anima-o e sustenta-o de tal 
modo, que neste momento cada átomo de seu ser dança ao ritmo da Eterna Presença de Deus 
dentro dele. 
 
Meditamos sobre estas verdades durante quatro ou cinco minutos, compreendendo que o 
Poder Curador estava sendo ressuscitado dentro dele, e o telefonema foi a resposta à nossa 
compreensão da Presença Curadora Infinita. Diz uma só palavra e o meu servo será curado 
(Lucas 7-7). Esta frase bíblica não significa que a pessoa envie qualquer onda curadora ou 
onda de pensamento a qualquer um, mas antes que nós temos um sentimento íntimo 
profundo, uma consciência ou convicção de que o Amor Sanativo de Deus está agora 
ressuscitado no subconsciente da outra pessoa. Se tivermos a compreensão, a cura se 
realizará. Isso implica, naturalmente, a receptividade e o espírito aberto da pessoa por quem 
estamos orando. A percepção psíquica trabalhará por nós. Psique é a alma, a mente, ou 
espírito; percepção significa consciência da verdade sobre uma pessoa ou situação. Significa 
perceber intimamente a verdade sobre qualquer problema, quer pertença à matemática, à 
navegação ou ao que quer que seja. 
 
Um Sonho Que se Realizou 
 
Tive uma conversa extremamente interessante com um chofer de táxi, filho de pai chinês e 
mãe havaiana nativa. Contou-me ele que há cerca de cinco anos verificou que vivia dizendo 
de si para consigo: “Preci so de mais riqueza; preciso de um lar para a minha família”. Uma 
noite teve um sonho muito vívido no qual lhe apareceu um sábio chinês que lhe indicou um 



determinado terreno perto da costa de Kona e o aconselhou a comprá-lo. Ele assim fez, e hoje 
essa terra vale quinze vezes mais do que quando ele a comprou. 
 
O sonho tomou-o rico e independente. Ele estava alerta e seguiu a indicação que lhe veio de 
suas profundezas subliminares. Esse homem não sabia nada sobre o funcionamento de sua 
mente subconsciente, mas a lei funcionou porque ele vivia dizendo para si mesmo com 
sentimento: “Preciso de mais dinheiro, preciso de uma nova casa, de algum modo a solução 
virá”. Ele não tinha consciência dos poderes de sua mente mais profunda; mas esta respondeu 
sob a forma de um sonho, que ele teve a habilidade de interpretar com precisão, agindo de 
acordo. A Bíblia diz: Eu, o Senhor (a lei da sua mente subconsciente) em visão a ele me farei 
conhecer, ou em sonhos falarei com ele (Números 12-6). 
 
Uma Resposta à Pergunta De Uma Moça Sobre Uma Operação 
 
Uma jovem secretária abordou-me um dia dizendo que tinha orado para pedir orientação 
sobre se devia ou não mandar operar o pé. Tivera um sonho repetido cinco noites 
consecutivas, no qual toda a vez lhe aparecia um homem e lhe dizia: 
 
“Procure o homem com o I Ching”. Aproximou -se da mesa onde eu estava escrevendo e 
disse: 
 
- Noto que o senhor está lendo o I Ching. Nunca ouvi falar nele, mas o meu sonho deve ter 
um sentido. 
 
Expliquei-lhe brevemente o princípio matemático em que se baseava o I Ching e ela 
perguntou-me: 
 
- Obterei a cura por meio de manipulações osteopáticas e terapia ultra-sônica? 
 
A resposta foi: “Libertação” - um sim muito positivo. Ela ficou mais do que encantada e 
exclamou: 
 
- É uma resposta maravilhosa, e sinto no fundo do meu coração que é verdadeira. Ontem 
visitei um médico osteopático e ele me disse que eu podia ser curada. 
 
A jovem estava procurando uma resposta, e seu subconsciente dramatizou essa resposta num 
sonho que lhe recomendava o I Ching. Por quê? Ninguém sabe. Isaías diz: Assim como os 
céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos 
caminhos (Isaías 55-9). 
 
A Percepção Psíquica Afasta a Solidão 
 
Há cerca de três anos, numa visita que fiz a esta ilha de Havaí, uma garçonete falou-me de 
sua solidão e sua incapacidade de encontrar o homem adequado. Ensinei-lhe uma técnica 
muito antiga, mas simples, para impressionar o seu subconsciente. Seguindo as minhas 
instruções, ela começou a imaginar a realidade tangível de uma aliança de casamento no seu 
dedo todas as noites antes de dormir. Fez isso repetidamente, embalando-se até dormir com a 
sensação maravilhosa de que a coisa era uma realidade. Sentir o anel no dedo implicava para 
ela que já estava casada com o homem ideal que harmonizava com ela em todos os sentidos. 
 



A moça apresentou-me ao marido esta tarde junto à piscina da Estalagem de Kona. São um 
casal perfeito. Disse-me ela que ensinou a técnica simples acima descrita a suas duas irmãs, 
que também atraíram para si maridos maravilhosos. A repetição de um simples ato durante 
muito tempo, como fez essa moça, transmite a idéia à mente subconsciente e a sabedoria do 
subconsciente responde à sua própria maneira, reunindo a moça e seu futuro marido na 
ordem Divina. Isto é percepção psíquica, ou, noutras palavras, “A Lei da Atração em Ação”.  
 
Fórmula Mágica em Uma Palavra 
 
Muitas pessoas que me procuram para pedir conselho relativamente à necessidade e 
insegurança financeira fazem comumente a seguinte declaração: 
 
- Não há nenhum mal em mim que 50 mil dólares não curem. 
 
Eu lhes dou uma fórmula simples, à qual chamo a minha “fórmula de uma palavra”. Dou -lhe 
o nome de riqueza. E a cada um eu pergunto: 
 
- Você acredita em riqueza? 
 
E invariavelmente eles me respondem: 
 
- Oh, sem dúvida! Eu vejo riqueza em toda a parte —ou com palavras semelhantes. 
 
Eu raciocino nos seguintes termos: “Se olharmos em volta quando seguimos pela rua, vemos 
templos, igrejas, bancos, lojas equipadas com toda a sorte de mercadorias, milhões de auto-
móveis, caminhões e inúmeras máquinas e equipamento de toda a espécie, tudo coisas que 
saíram da mente do homem. Todos os aparelhos e invenções como o rádio, a TV, o 
automóvel, a máquina de escrever, a máquina de costura, as casas e os arranha-céus foram 
noutro tempo invisíveis; mas o homem teve uma idéia ou uma imagem-pensamento na mente 
e, alimentando a idéia mental e emocionalmente, seu espírito subconsciente compeliu-a a 
entrar em ação. Além disso, ele atraiu tudo o que era necessário para a realização de seus 
sonhos. Existe no mundo material suficiente para vestir cada homem como um rei e cada 
mulher como uma rainha. Além disso, a natureza é pródiga, extravagante, generosa e 
perdulária. Veja os tesouros inauditos que existem nas entranhas da terra, no mar e no ar que 
ainda não foram explorados”.  
 
Depois desta conversa preliminar sobre o tema da riqueza, os ouvintes começam a perceber 
que a riqueza é da mente - apenas uma idéia ou uma imagem pensamento - e que, quando 
essa idéia é ativada e vitali zada, o subconsciente ativa a mente consciente do indivíduo, e a 
lei da atração atrai riquezas para ele - espirituais, mentais e materiais. O modus operandi é 
extremamente simples: os homens e as mulheres são ensinados a se embalarem todas as 
noites com uma única palavra, “riqueza”, sabendo o que ela significa e seu objetivo.  
 
Quando, lentamente, baixinho e com sentimento, dizem repetidamente “riqueza” antes de 
adormecer, conseguem transmitir a idéia de riqueza à sua mente subconsciente. Esta responde 
revelando muitas vezes talentos escondidos que abrem novas portas, presenteando-os com 
novas idéias, invenções ou descobertas, ou guiando-os para tesouros da terra e para tesouros 
espirituais e mentais que existem dentro deles. 
 



Os resultados têm sido notáveis e extremamente felizes em todos os casos em que as pessoas 
seguiram fielmente as instruções. Os poucos que falharam tiveram de ser corrigidos nesta 
técnica porque no estado de vigília eles tinham o hábito de negar a riqueza; noutras palavras, 
eles negavam o que afirmavam e, assim, neutralizavam o seu benefício. Quando corrigiam 
isso, vinham os resultados. Se lhes acudia um pensamento como: “Não posso pagar aquele 
título no banco”, ou: “não posso comprar aquele novo automóvel”, eles imediatamente 
afirmavam repetidamente: “Agora tenho riqueza”. Depois de algum tempo, a idéia de riqueza 
tornava-se um hábito — e devemos observar que orar é um hábito e que o nosso sub-
consciente é a fonte de todo o hábito. Mas riqueza é um bom hábito e pobreza é um hábito 
muito mau, e essa é toda a diferença que existe entre riqueza e pobreza. 
 
Tente a Fórmula de Uma Palavra; Ela Funciona Como Desenvolver a Percepção Psíquica 
 
Um geólogo amigo meu foi enviado há alguns meses à Austrália para estudar a situação 
mineira da região oriental. A região havia sido cartografada para ele, mas não lhe disseram 
que dois notáveis geólogos já tinham estudado antes essas terras com todo o equipamento 
necessário e haviam comunicado “insucesso”. Meu amigo descobriu um veio de prata e depó -
sitos de urânio no seu segundo dia de estada na área traçada. 
 
Todas as noites antes de ir para a Austrália ele se tinha embalado até dormir com a palavra 
“riqueza”. Seu subcons ciente revelou-lhe onde a riqueza estava, e, quando desembarcou do 
avião na Austrália, foi guiado diretamente para a mina (que será explorada futuramente). O 
mesmo geólogo também descobriu petróleo e outros tesouros da terra. Ele sabe que a riqueza 
está dentro da mente (* ), e, tendo-a encontrado aí, ele é dirigido para a sua localização no 
solo ou para onde quer que seja. Os outros geólogos não tinham riqueza interior, e a riqueza 
do solo escapou-lhes. 
 
Como Uma Secretária Usou a Fórmula de Uma Palavra 
 
Tive o prazer de ouvir uma secretária que vem às minhas preleções de domingo no Teatro 
Wilshire Ebell, em Los Angeles, dizer: 
 
- Se alguém me dissesse há um ano que eu estaria hoje dirigindo um Lincoln, vestindo um 
casaco de vison, usando brilhantes e safiras de alto valor e vivendo em casa própria, casada 
com um homem maravilhoso, eu teria rido às gargalhadas. 
 
Essa moça tomou a sério a minha instrução, dizendo que fazia sentido para ela, e decidiu 
adotá-la. Guardou segredo, com medo de que suas amigas de escritório a ridicularizassem. 
Três meses depois de fielmente impregnar a sua mente subconsciente, a riqueza e a felicidade 
fluiram para ela em avalanches de abundância. 
 
Todas as noites descontraia seu corpo como segue, afirmando serenamente: “Os dedos dos 
meus pés estão descontraídos, meus pés estão descontraídos, meus tornozelos estão 
descontraídos, minhas pernas estão descontraídas, minhas coxas estão descontraídas, meus 
músculos abdominais estão descontraídos, meu coração e pulmões estão descontraídos, meu 
pescoço está descontraído, minhas mãos e meus braços estão descontraídos, minha cabeça 
está descontraída, meus olhos estão descontraídos, meu cérebro está descontraído, todo o 
meu ser está descontraído, e eu estou em paz”. Estas afirmações descontraem todo o seu 
corpo de uma maneira maravilhosa. 
 



Nesse estado de descontração você fica capacitado para implantar as seguintes idéias na sua 
mente subconsciente antes de dormir: “A Inteligência Infinita no meu subconsciente revela-
me tudo o que preciso saber em todo o momento do tempo e em todo o ponto do espaço. Eu 
sou Divinamente inspirado e Divinamente guiado em todos os meus caminhos. Tenho agora a 
orientação Divina. Reconheço sempre a orientação que vem à minha mente consciente e 
racional. Intuitivamente percebo a verdade sobre todas as situações. Ouço a verdade, vejo a 
verdade, vejo claramente a motivação dos outros, e, se é oculta, eu a transformo 
compreendendo a presença do amor, da paz e da harmonia de Deus onde há discórdia. Agora 
possuo a harmonia, Divina. Agora tenho o sucesso Divino. A paz Divina enche a minha alma 
agora. Agora o amor Divino satura todo o meu ser. Sou iluminado pela sabedoria de Deus, e 
sou clarividente e clariaudiente de um ponto de vista espiritual. A única voz que ouço é a voz 
interior de Deus, que fala em paz, e a minha clarividência é a minha capacidade de ver paz 
onde há discórdia, amor onde há ódio, alegria onde há tristeza, paz onde há dor e vida onde 
está a chamada morte.”  
 
O que vês, homem, isso é o que te tornarás - Deus, se vês Deus, pó se vês pó. 
 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Um rapaz de 12 anos correu para sua casa e disse à mãe: “Mamãe, papai morreu. Eu o vi e 
falei com ele”. A morte do pai foi confirmada por telefonema interurbano. Devemos saber 
que todas as pessoas têm estas capacidades psíquicas. Aquele rapaz teve uma visão clari-
vidente de seu pai, que lhe apareceu e disse: “Adeus”.  
 
2. Você é psíquico. Quantas vezes já pensou numa pessoa e depois ouviu o telefone tocar, e 
soube que era seu amigo que estava chamando; ou então sentiu que alguém chegado a você 
precisava da sua ajuda, e, quando procurou essa 3. pessoa, descobriu que sua sensação 
intuitiva estava certa. 
 
4. Uma mulher que estava morrendo lentamente porque acreditava que alguém em Taiti lhe 
tinha rogado uma praga, curou-se do medo enchendo a sua mente com esta grande verdade: 
“Estou viva com a Vida de Deus”.  
 
5. Quando você orar por outra pessoa, não envie qualquer onda curativa ou onda-pensamento 
a ninguém. É melhor ter um sentimento íntimo profundo, a consciência ou con vicção de 
que o Amor Sanativo de Deus ressuscitou no subconsciente da outra pessoa e que você obterá 
resultados. 
 
6. Um chofer de táxi que orava para obter prosperidade teve um sonho no qual um sábio lhe 
apareceu, lhe mostrou um certo terreno perto da costa de Kona no Havaí e o aconselhou a 
comprá-lo. Ele assim fez, e hoje o terreno vale 15 vezes mais. Um sonho pode tornar você 
rico e independente. 
   
7. Uma secretária que orava pedindo orientação teve um sonho repetido no qual lhe aparecia 
um homem que lhe dizia: “Procure o homem com o I Ching”. Ela me vi sitou e fez a seguinte 
pergunta ao I Ching: “Ficarei curada do meu pé por meio de manipulação osteopática?” A 
resposta foi: “Libertação”, e revelou -se verdadeira. O subconsciente da mulher dramatizou a 
resposta num sonho que lhe recomendava o livro “Segredos do I Ching”.  



 
8. A riqueza é da mente - assim como uma idéia ou uma imagem-pensamento -  quando 
dizemos a fórmula de uma palavra, “riqueza”, repetidamente, vitalizamo -la, e a nossa mente 
subconsciente põe em ação a lei da atração, atraindo para nós riquezas espirituais, mentais e 
materiais. 
 
9. Você nunca deve negar o que afirma, pois isso neutralizará o seu benefício. Quando lhe 
ocorrer um pensamento como: “Não tenho meios para comprar um novo carro afirme logo a 
seguir, repetidamente: “Agora sou dono de riqueza”. Depois de algum tempo, a idéia de 
riqueza estará impressa no seu subconsciente. 
 
10. Um geólogo embalava-se todas as noites até adormecer com a palavra “Riqueza”. Seu 
subconsciente revelou-lhe onde a riqueza se encontrava e ele foi guiado para o local certo 
onde achou os tesouros da terra. 
 
11. Uma secretária afirmava repetidamente: “Dirijo um carro  de luxo, visto um casaco de 
vison, uso brilhantes e safiras, vivo na minha própria casa e estou bem casada”. Ao fim de 
três meses todas estas coisas lhe aconteceram graças à impregnação de sua mente 
subconsciente. 
 
12. Você pode desenvolver a percepção psíquica afirmando serenamente: “Os dedos dos 
meus pés estão descontraídos, meus pés estão descontraídos, meus tornozelos estão 
descontraídos, minhas pernas estão descontraídas, meu coração e pulmões estão 
descontraídos, meu cérebro está descontraído e eu estou em paz”. Estas afirmações relaxarão 
o seu corpo e ajudarão você a desenvolver o seu poder psíquico de uma maneira maravilhosa. 
 
 
 
 

Os Poderes Psíquicos Que Existem Dentro de Você 
 
 
Todo mundo possui poderes psíquicos, isto é, tem consciência de acontecimentos e 
experiências que transcendem os cinco sentidos. Quando eu escrevia este capítulo, recebi 
carta de uma irmã minha que pertence à ordem das freiras professoras da Inglaterra. Na carta 
ela me declarava que tinha visto claramente um grupo de pessoas em minha casa, silenciosas, 
rezando, na noite de Natal. Olhou o relógio (no sonho) e marcava 12 horas, e acima do 
relógio havia um letreiro que dizia: “Beverly Hill s”.  
 
Durante os últimos 20 anos eu tenho tido comigo um grupo de amigos celebrando o 
milenário Natal Místico, e exatamente à meia-noite entramos num longo silêncio, meditando 
sobre certas verdades eternas. Minha irmã estava dormindo na Inglaterra, mas presenciou 
todo o drama e ouviu as minhas instruções ao grupo antes do silêncio. Só existe uma mente, 
de modo que antes de dormir, pensando em mim e na diferença de horário, ela simplesmente 
se sintonizou com a nossa reunião e viu e ouviu o drama religioso. 
 
Estes poderes existem em todas as pessoas, mas muitas vezes são desprezados, escarnecidos 
e ridicularizados. Lembre-se de uma verdade simples: nós desenvolvemos automaticamente 
os nossos poderes psíquicos à medida que crescemos espiritualmente pela prece, o estudo, a 
meditação e a visão mística. 



 
Cuide para que quaisquer poderes psíquicos que você tenha sejam usados para abençoar, 
ajudar, curar e inspirar a humanidade. Nunca use esses poderes para se aproveitar de qualquer 
pessoa ou para interferir de qualquer modo que seja no direito à vida, à liberdade e à busca da 
felicidade de uma pessoa. O mau uso dos poderes da sua mente causaria uma desastrosa 
reação em você pela simples razão de que você 6 o único. pensador no seu universo, e o seu 
pensamento, criador que é, trará para a sua própria vida o que você afirma ou acredita sobre a 
outra pessoa. 
 
Como Inverter o Quadro Negativo 
 
Eu tinha entrevistado uma senhora jovem que estava emocionalmente perturbada por causa 
de seu divórcio iminente. Durante o período de meditação que se seguiu ao fim da consulta, 
entrei num estado de espírito muito passivo, psíquico e receptivo, no qual uma cena se abriu 
subitamente diante de mim e vi aquela moça e uma companheira viajando num automóvel. O 
carro chocou-se com um caminhão num cruzamento e ficou destruído e ela e a companheira 
morreram. Inverti o quadro na minha mente, compreendendo a Presença de Deus na jovem 
através dela e em volta dela, sabendo e sentindo que ela era guiada Divinamente e vigiada 
pelo Amor Divino cm todos os momentos. 
 
Perguntei-lhe: 
 
- A senhora tenciona ir de carro para casa para o Natal? 
 
- Algo me diz que não vá — respondeu ela — mas a minha amiga insiste em que a 
acompanhe. Ele me deixará em casa e prosseguirá mais alguns quilômetros até o seu destino. 
 
Sugeri-lhe que em hipótese alguma fizesse a viagem de carro e que obedecesse à orientação 
íntima que sempre procurava protegê-la. Em resultado disso, a moça cancelou a viagem com 
a amiga e foi para casa de avião. A amiga viajou só, chocou-se com um caminhão num 
cruzamento e ficou mortalmente ferida. 
Quando lhe aparecer um quadro de natureza psíquica, inverta-o elevando-se bastante alto na 
consciência. Se possível, também, avise a pessoa, observando-lhe que é escutando que a 
todos vem a orientação. 
 
Pesquisa Psíquica 
 
O Professor J. B. Rhine, da Duke University, a Sociedade de Pesquisa da Grã-Bretanha e 
muitos outros laboratórios acadêmicos em todo o mundo reuniram um vasto acervo de dados 
comprovados sobre milhares de casos relacionados com poderes psíquicos, como: 
clarividência, por meio da qual a pessoa percebe coisas e situações a longa distância; 
precognição, a capacidade de ver na nossa mente acontecimentos futuros como se estivessem 
acontecendo agora; telepatia, pela qual a gente se comunica mentalmente com outras pessoas, 
anulando tempo e espaço; e retrocognição, a capacidade que têm muitas pessoas de ver 
acontecimentos no passado. Todos estes poderes psíquicos estão latentes dentro de todos nós. 
 
Ela Lia a Nota Necrológica Antes da Ocorrência da Morte 
 
Durante uma recente viagem a Kona, na costa ocidental da grande ilha de Havaí, conversei 
com uma garçonete que me disse que de tempos a tempos informava a família de que tinha 



lido no jornal do lugar a notícia da morte de certos parentes muito velhos. Em todos os casos 
uma pesquisa minuciosa nos jornais mencionados revelava a inexistência de tais notícias. 
Geralmente as notícias a que ela se referia apareciam nos jornais uma semana ou dez dias 
depois. Chama-se a isto precognição. 
 
Quando essa jovem era muito menina, sua mãe havaiana tinha-lhe dito que ela ia ser capaz de 
ver acontecimentos futuros. Sua mãe também tinha essa faculdade. Isso certamente deixou 
uma marca indelével na mente da menina, que reagiu de acordo. Estando em comunicação 
telepática com seus parentes, ela captava como uma estação receptora o passamento iminente 
de seus parentes, conhecido pela mente subconsciente de cada um deles. 
 
A Percepção Extra-Sensorial Salvou a. Vida de Seu Pai 
 
Um dia, há cerca de seis meses, um ouvinte de rádio meu escreveu-me dizendo que estava 
dirigindo o seu carro na estrada de São Francisco, quando, subitamente, a voz de seu pai soou 
nos seus ouvidos dizendo: 
 
- Filho, ore por mim. Tive um forte ataque do coração. 
 
O meu ouvinte saiu da estrada o mais longe que pôde, parou o carro e orou pelo pai, 
afirmando: “A paz de Deus rege o coração de meu pai. Deus o está curando agora e Deus 
vela por ele”. Disse o meu ouvinte que rezou assim silenciosamente durante cerca de meia 
hora e que, de repente, experimentou uma grande sensação de paz. 
 
Na cidade seguinte telefonou para a casa de seu pai, e a mãe lhe disse que ele tinha sido 
levado para o hospital por causa de um ataque cardíaco que sofrera quando dirigia o carro a 
caminho do trabalho. Por sorte, tinha conseguido parar, embora no meio da estrada, e 
aconteceu que o homem que ia no carro atrás dele era médico. Este saiu do seu carro, deu-lhe 
uma injeção de emergência e levou-o para um hospital próximo. A mãe informou que a crise 
havia passado e que o marido lhe dissera: 
 
- Eu mandei aviso a meu filho e sei que as orações dele me salvaram. 
 
Isto é clariaudiência, por meio da qual a gente ouve claramente a voz interior da intuição ou a 
voz de um ente querido que pode encontrar-se até a milhares de quilômetros de distância, 
pois o tempo e o espaço se apagam quando usamos as faculdades superiores da nossa mente. 
O pai tinha tido um intenso desejo de se comunicar com o filho, que é profundamente 
espiritual, e o seu subconsciente transmitiu a mensagem na forma da sua voz ao ouvido do 
filho, que se encontrava a quase mil quilômetros de distância. A hora do ataque e a hora em 
que o filho ouviu a voz coincidiam exatamente. A rápida ação do filho salvou 
indubitavelmente a vida do pai. 
 
Estes poderes existem dentro de você e podem estender-se ao mundo inteiro sem obstrução 
de tempo e espaço. 
 
Você Pode Enviar Mensagens Telepáticas a um Conferencista 
 
Quando estou falando sobre um determinado assunto nas manhãs de domingo, há homens e 
mulheres presentes que desejam obter respostas sobre questões ou problemas específicos. 
Freqüentemente me enviam mensagens à plataforma, e eu me surpreendo desviando-me do 



meu tema regular para lhes responder, mas sempre volto ao tópico principal. Depois da 
palestra matinal, muitos deles me procuram e dizem palavras mais ou menos assim: 
 
- Eu esperava que o senhor respondesse à pergunta que me preocupava, e o senhor 
respondeu. 
 
O que eles fazem é projetar esse pensamento para mim na plataforma, e eu respondo. Chama-
se a isto telepatia. 
 
Ela Disse.: “Estou Deixando Este Mundo”  
 
Recentemente uma mulher de 92 anos de idade telefonou-me e pediu-me que a visitasse 
numa casa de retiro. À minha chegada ela me informou que ia entrar na próxima dimensão 
dentro de uma semana e deu-me a hora e o dia, e aconteceu como ela predisse. A senhora 
sabia intuitivamente o momento da sua transição, e disse-me que tinha sido visitada por entes 
queridos da dimensão seguinte que a avisaram de que estariam à sua espera. A próxima 
dimensão da vida interpenetra este plano, e os nossos entes queridos estão continuamente em 
volta de nós separados apenas pela freqüência. Esta mulher estava, como disse, rodeada por 
uma nuvem de testemunhas e olhava a sua transição como a passagem por outra porta para a 
casa de muitas moradas do nosso Pai. Suas palavras de despedida para mim foram: 
 
-  Parto com alegria. Os meus três filhos estarão à minha espera além. 
 
A Sociedade Americana de Matemática 
 
Esta ilustre organização científica, depois de verificar exaustivamente as milhares de 
experiências do Dr. Rhine, da Duke University, em telepatia, clarividência e precognição, 
declarou válidas suas descobertas. Estas faculdades extraordinárias do espírito são hoje 
mencionadas como parapsicologia. 
 
Ela Ouviu a Voz do Alto e Encontrou o Testamento 
 
No ano passado fui visitado por uma viúva que me disse que, pouco antes de morrer, seu 
marido lhe dissera que tinha feito um novo testamento deixando todos os seus bens para ela. 
O advogado do morto não sabia de um novo testamento; o testamento que ele tinha era de 
dez anos antes. Sugeri-lhe que orasse do seguinte modo: “A Inteligência Infinita sabe onde 
está o testamento e me revela”. Três ou quatro dias depois de ter começado a orar, ela ouviu 
distintamente a voz do marido na cozinha onde estava passando a ferro: 
 
- Veja no Capítulo 45 de Isaías. 
 
Ela assim fez e encontrou já o novo testamento, atestado por duas testemunhas, tudo redigido 
na fraseologia judicial, datado e assinado. 
 
Intuitivamente ela sabia que seu marido ainda estava vivo e muito interessado no seu bem-
estar. Sente a presença dele na casa com muita freqüência. Sua mente Subconsciente res-
pondeu à oração e falou na voz do marido, a que ela imediatamente obedeceu. Na dimensão 
seguinte a conversação é apenas pelo pensamento, mas a mente subconsciente fez o 
pensamento ou desejo do marido chegar até ela na forma da sua voz. A mulher experimentou 
a alegria de ver sua oração atendida; se foi a sua própria mente subconsciente dramatizando a 



voz do marido ou o pensamento do marido tornado audível pelo subconsciente não faz 
qualquer diferença, pois existe um único espírito comum a todos os homens, e nós estamos 
todos imersos nesse único espírito. 
 
Falar Com os Chamados Mortos é Uma Experiência Comum 
 
Visitei um hospital desta cidade recentemente para ver um homem que, como ele disse, 
estava prestes a fazer a sua transição. Os médicos davam-lhe apenas algumas horas de vida. 
Oramos juntos, e ele exclamou: 
 
-  Jimmy, Mary e Jean estão aqui! 
 
Conversou com eles. Eram três crianças, que haviam passado para a próxima dimensão. 
Depois disse-me: 
 
-  Thaddeus está aqui. Eu não sabia que ele tinha falecido. 
 
Sua mulher encontrava-se presente e disse-me que provavelmente ele estava delirando. O 
homem não estava delirando; estava em seu juízo perfeito e conversou comigo com muito 
vigor. Uma semana depois a mulher soube que seu filho Thaddeus tinha morrido na 
Austrália. Aquele homem viu todos os membros de sua família que tinham falecido. Seus 
entes queridos estavam em volta dele, confortando-o, indiferentes aos conceitos de tempo e 
espaço, funcionando em corpos quadridimensionais. 
 
Quando as escamas da superstição e da lavagem cerebral teológica de milhares de anos 
caírem de nossos olhos, veremos o ouviremos os nossos entes queridos que estão em volta de 
nós, como as ondas de rádio que trazem sinfonias visuais e vozes que permeiam as nossas 
casas por dentro e por fora, mas n6s viramos um dm1 para provar que a música, as pessoas e 
as vozes estão realmente na nossa sala. 
 
Um Oficial do Exército Ouve a Voz de Seu Indo: “Você será salvo”  
 
Há alguns meses falei em um banquete de um clube, e um oficial do exército estava sentado 
ao meu lado. Acabava de regressar do Vietname. Disse-me que ele e seu irmão tinham sido 
feridos durante uma patrulha, mas que seu irmão morrera antes da chegada do socorro. Então 
uma coisa estranha aconteceu. Seu irmão apareceu-lhe e disse: “O pessoal do serviço médico 
não está longe; eu lhes direi que você está aqui e será salvo”.  
 
Dentro de meia hora chegaram dois membros do serviço médico e ministraram-lhe os 
primeiros socorros. Disseram-lhe: 
 
- Um oficial surgiu não sabemos de onde e indicou-nos exatamente onde você estava. 
 
Descreveram-lhe o oficial e a descrição condizia exatamente com a de seu irmão falecido. 
Algum tempo depois um helicóptero levou-o para um hospital do exército, onde se resta-
beleceu rapidamente. 
 
Não há nada de estranho nisto se pensarmos bem sobre o assunto. Nós somos seres mentais e 
espirituais. Quando deixamos o corpo, imediatamente vestimos outro corpo 
quadridimensional. Podemos ver e ser vistos, compreender e ser compreendidos, e temos 



uma memória perfeita. Noutras palavras, a nossa personalidade nunca morre. Aquele irmão 
tinha um intenso desejo de salvar a vida de seu irmão. Sua mente subconsciente sabia onde 
estava a equipe do serviço médico e imediatamente o projetou para lá, permitindo-lhe ser 
visto por eles. Além disso, seu subconsciente deu-lhe o poder de falar e transmitir ordens. 
 
Hoje é bem sabido em laboratórios científicos e acadêmicos que uma pessoa pode pensar, 
sentir, ver, ouvir e viajar independentemente do seu corpo físico. Noutras palavras, todas as 
faculdades dos nossos sentidos podem ser reproduzidas na mente apenas. A Inteligência 
Infinita não comete erros, e visa, por conseguinte, a que usemos todas estas faculdades 
independentemente do nosso corpo e meio físicos. O corpo sutil , algumas vezes chamado 
corpo quadridimensional, pode aparecer e desaparecer à vontade, entrar por portas fechadas, 
transmitir mensagens, mover objetos ponderáveis. Lembre-se de que você terá corpos em 
número infinito. Esses corpos são rarefeitos e atenuados, vibrando numa freqüência 
molecular mais alta. 
 
Há em você aquele que nunca nasceu, que nunca morrerá. A água não o molha; o fogo não o 
queima; o vento não o leva. É o seu Eu Espiritual. Você vai de mansão em mansão, pois não 
há fim para o esplendor que é o homem. 
 
PONTOS QUE CONVÊM RECORDAR 
 
1. Todo mundo possui poderes psíquicos e aptidões que transcendem o conhecimento tornado 
possível pelos cinco sentidos. Há ocasiões em que o telefone toca e nós sabemos quem está 
chamando. Chama-se a isso telepatia. Nós captamos o pensamento da pessoa que nos está 
telefonando. 
 
2. Ao desenvolver os seus poderes psíquicos você deve ter o cuidado de usar a sua habilidade 
psíquica para abençoar, curar e inspirar os outros. Nunca deve usar o seu conhecimento ou 
poder psíquico para impor a sua vontade a qualquer outra pessoa ou para se aproveitar de 
qualquer outra pessoa. Isso será perigoso para você mesmo. 
 
3. Quando você vir um padrão negativo para um ente querido, um amigo ou um cliente, você 
pode inverter a situação compreendendo a Presença de Deus na mente e no coração da outra 
pessoa. Significa isto entrar numa vívida percepção da presença do amor e harmonia Divinos, 
e da lei e ordem Divinas, onde a pessoa está. Saiba que a Orientação de Deus prevalece; 
então você inverterá o padrão negativo do subconsciente da outra pessoa. 
 
4. Se enquanto ouve uma conferência sobre leis mentais e espirituais você desejar alguma 
informação específica relativa ao seu problema pessoal, projete o seu pensamento para o 
orador, e verificará que ele geralmente lhe responde. 
 
5. Muitas pessoas sabem exatamente a hora de sua transição. Elas estão em comunicação com 
a própria mente subconsciente, que tudo sabe e tudo vê. 
 
6. A Sociedade Americana de Matemática, um organismo científico de homens 
extraordinariamente ilustres, declarou válidas as conclusões a que chegou o Dr. Rhine em 
suas experiências sobre percepção extra-sensorial. 
 
7. É possível ouvir as vozes de entes queridos que passaram para a próxima dimensão. Seu 
desejo de nos darem alguma informação que estamos procurando, como, por exemplo, a 



localização de um testamento, pode fazer seus pensamentos ou desejos serem ouvidos por 
nós. Siga essas instruções e obterá a resposta desejada. Tais são as maravilhas da nossa mente 
mais profunda. 
 
8. Muitas pessoas prestes a passarem para a próxima dimensão podem entabular animadas e 
afetuosas conversas com entes queridos há muito falecidos. A pessoa prestes a falecer 
encontra-se nas duas dimensões ao mesmo tempo e vê e 
ouve seus entes queridos, que o cercam, consolando-o. Na realidade eles estão ali para 
abençoá-lo e ajudá-lo em sua transição para a quarta dimensão da vida, que interpenetra este 
plano. 
 
9. É  possível um ente querido que faleceu e que tem um intenso desejo de nos ajudar a 
aparecer às pessoas que podem ajudar-nos e dar-lhes a mensagem apropriada. 
 
 

Como Usar a Percepção Extra-Sensorial na Vida Cotidiana 
 
 
Você tem ouvido com freqüência a expressão fenômenos psíquicos. Esta era a designação 
antiga do que em terminologia moderna se chama percepção extra-sensorial. Até onde a 
minha recordação alcança, tenho ouvido parentes, amigos, conhecidos e membros do meu 
auditório falarem de pressentimentos de acontecimentos que eles achavam que iam acontecer 
e que de fato aconteceram. Pessoas sem conta têm-me falado de sonhos e visões que 
subseqüentemente aconteceram como elas os viram acontecer em seus sonhos. Muitas outras 
da mesma forma me têm falado que viram aparições de entes queridos que acabavam de 
falecer no mesmo momento em que suas formas se tornavam visíveis, e falaram de 
mensagens que os entes queridos lhes davam. Muitas outras ouviram uma voz interior dizer-
lhes que não fizessem determinada viagem ou não se casassem com determinada pessoa. 
 
Muitos estudantes universitários que me procuram para consultar-me sobre problemas 
emocionais ou escolares falam-me de numerosas ocasiões em que viram em sonho antes da 
prova todas as questões que iam cair, levantando-se imediatamente e estudando as respostas 
em seus compêndios. Todas estas coisas são baseadas na percepção extra-sensorial, pois 
transcendem os cinco sentidos. 
 
Há alguns anos, estando eu ao telefone a conversar com um velho amigo, minha irmã entrou 
através da porta. Fiquei surpreendido e disse-lhe: 
 
- Por que não me avisou que vinha? Veio pelo ar? 
 
Ela lecionava no Convento de Santa Maria em Lowestoft, Suffolk, Inglaterra, e fora freira 
durante mais de sessenta anos. Disse-me ela que tinha falecido poucos momentos antes e que 
viera para me dizer adeus. Conversamos por espaço de cinco minutos. Ela ficou sentada 
numa cadeira, era tangível e real, tinha corpo e usava seu hábito e rosário. De repente diluiu-
se e desapareceu. 
 
Eu soube mais tarde, levando em conta a diferença de hora, que minha irmã havia feito sua 
transição naquele momento no convento de Santa Maria, em Lowestoft, na Inglaterra. 
Havíamos feito um acordo secreto pelo qual aquele de nós que passasse primeiro para a 



quarta dimensão daria conhecimento disso ao outro aparecendo-lhe e dando-lhe uma 
mensagem. 
 
Não foi uma forma de pensamento de minha irmã o que me apareceu, mas sua personalidade 
total, pois manteve comigo uma vigorosa conversa, respondendo a perguntas e descrevendo o 
seu estado físico antes da transição, juntamente com o diagnóstico médico. Seu desejo de 
visitar-me fez sua mente subconsciente projetar sua personalidade em um novo corpo sutil , 
capaz de vencer o tempo e o espaço, passar através de portas fechadas, mover objetos 
ponderáveis e manter uma conversa racional e sensata. Minha irmã tinha um corpo real, 
sólido e tangível, mas vibrava numa freqüência molecular mais alta e podia desaparecer e 
reaparecer à vontade. 
 
Viagem Extra-Sensorial 
 
Estou escrevendo este capítulo no Dia de Ano Novo. Na noite passada convidei 30 amigos a 
minha casa para comemorarem o Ano Novo participando de uma oração científica, seguida 
de um longo silêncio. Uma das senhoras disse-me depois do período de silêncio: 
 
- Dr. Murphy, eu vi um homem atrás do senhor durante todo o tempo em que o senhor esteve 
fazendo a sua oração audível. Ele não fazia parte de grupo quando eu entrei. Quem é ele? 
Não o estou vendo agora. 
 
Descreveu-mo detalhadamente, e eu lhe expliquei que se tratava de um velho amigo meu do 
Equador que costumava tomar parte em nossa celebração mística do Ano Bom conosco, mas 
que havia cinco anos estava de serviço na Espanha. Informei-a de que ele me havia escrito 
dizendo que estaria conosco na véspera do Ano Novo e tomaria parte nas nossas orações. Ele 
havia declarado que não só nos veria, mas também seria Visto. Não se trata absolutamente 
dum fenômeno incomum. Ele calculou a hora daqui, meia; noite, quando entraríamos no 
silêncio, e num estado de meditação em Madri, na Espanha, ele instruiu o seu subconsciente 
para que o projetasse para minha casa, onde participou da nossa terapia de oração. 
 
Enquanto escrevia isto, agora, recebi um chamado telefônico de Madri, e meu amigo 
perguntou-me: 
 
- Você me viu atrás de você ontem à noite? 
 
- Não - respondi-lhe - eu fiquei com os olhos fechados o tempo todo enquanto orávamos e 
meditávamos. 
 
Mas acrescentei que uma das nossas convidadas o tinha visto claramente, descrevendo-o para 
mim com todos os detalhes, como estava vestido, etc. A descrição dela correspondia exata-
mente à que ele me descreveu. Meu amigo disse-me qual tinha sido a natureza da oração; 
disse quantas pessoas estavam presentes; e disse que só conhecia dez delas, mencionando 
seus nomes; e disse que as outras eram estranhas para ele. Tudo o que ele disse era verdade, 
porque só os dez que ele mencionou haviam assistido ao nosso conclave do Ano Novo 
quando ele se encontrava em Los Angeles. 
 
Ele vem fazendo experiências de viagem extra-sensorial e disse-me que pouco a pouco está 
ficando consciente de capacidades tácteis, auditivas e visuais em suas experiências fora-do-



corpo, O homem é um ser mental e espiritual e é onipresente. Quando você pensa na sua mãe, 
por exemplo, embora ela esteja em Hong Kong, você está com ela. 
 
A Transmissão Extra-Sensorial Resolve um Problema Judicial 
 
Um advogado amigo meu tentava resolver um arrastado processo judicial havia mais de 
cinco anos. Descreveu-me suas dificuldades com as pessoas implicadas e disse que eram 
intransigentes, recalcitrantes e inflexíveis e que finalmente havia chegado ao que ele chamou 
um beco sem saída. 
 
Sugeri-lhe que todas as noites antes de dormir ele imaginasse que eu estava ali bem na sua 
frente dando-lhe os parabéns pelo fim feliz da ação judicial. Devia ouvir-me dizer-lhe: “Pa-
rabéns pelo fim feliz. Veja as maravilhas que Deus realizou.”  
 
A partir de então todas as noites ele fechava os olhos, colocava a cabeça no travesseiro e 
durante dez minutos fixava a atenção em mim e ouvia-me pronunciar as palavras congra-
tulatórias acima. Ele tornava a coisa vívida e real e retinha no olho da mente a imagem 
visualizada de mim e as palavras que eu repetia várias vezes. 
 
Ao fim de uma semana, o advogado da parte contrária subitamente concordou em resolver o 
caso amigável e harmoniosamente. Nesse meio tempo, um dos membros mais rebeldes da 
parte contrária passou para a próxima dimensão. Este advogado, por meio de pensamento e 
imaginação criadora, conseguiu impregnar sua mente subconsciente com a idéia de uma 
solução Divina, e sua mente mais profunda fez com que a solução se operasse por si mesma. 
 
Lembre-se de que a mente subconsciente tem meios que você não conhece. Espiritual e 
mentalmente eu estava lá, e o advogado usou a minha voz para produzir uma convicção na 
sua mente mais profunda. Não há tempo nem espaço no princípio-mente; por isso, sempre 
que você mentalmente habita algum lugar, você está lá literalmente, porque você é um ser 
mental e espiritual, usando o seu atual corpo tridimensional como veículo; mas você tem 
outro corpo quadridimensional mais sutil que pode percorrer o mundo independentemente do 
tempo ou do espaço. 
 
A Comunicação Extra-Sensorial Reine Dois Namorados 
 
Uma jovem estudante universitária veio procurar-me uma manhã de domingo antes da minha 
preleção no Teatro Wilshire Ebell em Los Angeles, onde eu falo todos os domingos de 
manhã. Em lágrimas disse-me qualquer coisa nos seguintes termos: que ela e o namorado 
tinham brigado seriamente, que ele agora estava no  Vietnã, que ela queria corrigir-se e dizer-
lhe quanto estava errada e que gostaria de receber notícias dele. 
 
Expliquei à moça que ela nunca devia impor sua vontade a outra pessoa ou tentar interferir no 
seu padrão de vida de maneira alguma, mas que primeiro devia perdoar-se a si mesma e 
depois orar do seguinte modo: “Tom é conhecido na Mente Divina, que sabe todas as coisas. 
O amor de Deus enche a mente e o coração de Tom. Eu o entrego a Deus, desejando para elo 
todas as bênçãos da vida. Há harmonia, paz, amor Divino e compreensão entre nós. Deus 
esteja com ele”.  
 
Observei-lhe que ao fazer esta oração ela estava abençoando o moço, e que como a 
inteligência Infinita é toda sabedoria, o que quer que acontecesse seria bom, e que, em resul-



tado da sua oração, eles poderiam ser atraídos um para o outro ou encontrarem sua maior 
felicidade separados. Ela compreendeu que não tinha direito algum de tentar hipnotizar ou 
mesmerizar o seu noivo ou coagi-lo mentalmente a fazer o seu desejo, mas devia entregar o 
assunto à suprema inteligência que existia nela e tudo sabia e via, e que esta era a maneira 
ideal de tratar esses problemas. 
 
A moça fez a oração acima, e alguns dias depois Tom telefonou-lhe de Saigon e não fez 
referência nenhuma à briga. Disse-lhe que ela lhe havia aparecido em sua barraca algumas 
noites atrás, sorridente, e lhe dissera: 
 
- Tom, eu te amo. 
 
Depois desaparecera. 
 
A explicação de tudo isto é realmente muito simples. O espírito é onipresente, livre de tempo 
e espaço. Em sua terapia de oração a moça invocou o amor e a harmonia de Deus para que 
ressuscitassem dentro de Tom. Quando orava por ele, ela estava mental e espiritualmente 
presente. Ele, sendo indubitavelmente sensível e psíquico, viu-a, porque ela estava 
funcionando num corpo rarefeito e atenuado e, na realidade, estava lá mental e 
espiritualmente e oscilando num grau mais alto fisicamente. 
 
Proteção Extra-Sensorial Contra o Vodu 
 
Recentemente recebi carta de um garçom de Honolulu que eu conhecera durante uma recente 
visita a essa cidade. Dizia-me ele que alguém estava fazendo magia negra contra ele, que ele 
estava amaldiçoado e que tudo corria mal na sua vida. E mencionou o nome do homem que 
ele acreditava estar usando vodu ou feitiçaria contra ele. 
 
Escrevi-lhe uma longa explicação, salientando e observando que toda a água do oceano não 
poderia afundar um navio a não ser que entrasse dentro dele; igualmente, os pensamentos 
negativos dos outros não poderiam entrar na sua mente a não ser que ele abrisse a porta do 
seu espírito e lhes desse guarida; e que Deus e o homem são um só. 
 
Isto é indiscutível, incontroverso e uma verdade eterna. Deus é tudo o que existe e Deus é a 
verdade absoluta, amor sem limites, vida infinita, harmonia absoluta e prazer infinito. Eu lhe 
disse que quando o pensamento dele fosse o pensamento de Deus, o poder de Deus estaria 
com seus pensamentos de bem; que seu pensamento era criador; e que quando ele pensava no 
amor, na paz, na harmonia e na alegria de Deus, estava automaticamente protegido e 
imunizado contra todos os eflúvios tóxicos da mente coletiva. Com efeito, quando ele 
pensava nas verdades eternas, era Deus pensando através dele, e o que quer que fosse que 
Deus pensasse só poderia resultar em lei e ordem e perfeita harmonia divina. 
 
Assim sendo, dei-lhe a seguinte receita espiritual milenária, a origem da qual se perde na 
noite dos tempos: “Sente-se tranqüilamente duas ou três vezes por dia e imagine que está 
rodeado por um círculo sagrado de luz. Continuando assim, após alguns dias verá realmente 
um círculo dourado de luz curativa em volta de você. É a emanação da Presença de Deus 
dentro de você que o torna impermeável a todo o mal. Agora você é invulnerável e está 
completamente isolado dos pensamentos de medo ou sugestões negativas de outros. Faça 
disso um hábito e, sempre que pensar no homem do vodu, afirme simplesmente: “O Amor de 
Deus enche a minha alma. Eu o liberto e deixo partir.”  



 
A seqüela disto foi extremamente interessante. O garçom continuou o processo de oração 
referido, e ao fim de uma semana leu no jornal que o homem do vodu tinha caído morto na 
rua, possivelmente fulminado por um ataque de coração. A explicação deste episódio é ainda 
muito simples. Os pensamentos negativos e as imprecações lançadas pelo praticante de vodu 
não tinham lugar para ir, porque o alvo não as recebia mais. Ao contrário, ele derramava 
bênçãos e orações sobre seu inimigo e teve lugar o proverbial bumerangue. As emoções 
negativas engendradas pelo praticante de vodu refluíram com força redobrada contra ele e o 
mataram. 
 
Lembre-se de que você é o único pensador no seu universo, e, como o seu pensamento é 
criador, o que pensa sobre outrem você o está criando dentro de você mesmo. Quando emite 
pensamentos sangüinários ou malignos contra outra pessoa que se isolou com pensamentos 
Divinos e não pode receber as vibrações negativas, esses pensamentos voltam para você com 
força redobrada. Chama-se a isto ordinariamente bumerangue. Estes pensamentos geram 
emoções e as emoções matam ou curam. Os pensamentos maus junto com as emoções 
geradas pôr eles acumulam-se no seu subconsciente, produzindo a autodestruição, que pode 
causar uma doença fatal, ou alguma outra pessoa pode ser o instrumento através do qual você 
encontrará a sua morte, pois todo o homicídio é suicídio. 
 
Os homens, as mulheres e as crianças deste mundo são apenas testemunhos dos nossos 
estados de consciência — são instrumentos da realização das nossas atitudes, convicções e 
crenças íntimas. Segundo o que você crer assim lhe será feito. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. “Fenômenos psíquicos”. A ssim era chamada antes a percepção extra-sensorial. Muitas 
vezes temos um sentimento íntimo e consciência de que o telefonema é de certa pessoa. 
Temos pressentimentos, sonhos precognitivos, impulsos intuitivos que depois se revelam 
corretos. Todas estas coisas se incluem na classificação de fenômenos extra-sensoriais, o que 
significa que transcendem os cinco sentidos. 
 
2. É possível uma pessoa que passou para a próxima dimensão aparecer a um ente querido se 
ela o desejar. O aparecimento é geralmente chamado aparição. 
 
3. É perfeitamente possível uma pessoa que sinceramente deseje viajar para se encontrar com 
um amigo a milhares de quilômetros de distância sugerir com emoção e convicção ao seu 
subconsciente antes de dormir: “Quero visitar Fulano. Minha ment e mais profunda assume o 
comando e faz isto acontecer na ordem Divina”. Se a pessoa for sincera e chegar a uma 
decisão definida na sua mente, seu subconsciente projetará sua personalidade em um corpo 
quadridimensional ao local desejado. 
 
4. Não há tempo nem espaço no princípio-mente; conseqüentemente, você pode imaginar um 
ente querido ou um amigo na sua frente dando-lhe a boa nova que você deseja ouvir. Ouça-o 
vividamente e com emoção, e o que você sentir subjetivamente ocorrerá. 
 
5. Nunca tente mentalmente coagir outra pessoa a fazer o que você deseja que faça. Se você 
brigou com uma pessoa e deseja que ela o procure, compreenda que Deus guia e dirige o 
outro indivíduo e que há harmonia, amor, paz e compreensão entre vocês. Aconteça o que 
acontecer, esta prece s6 pode fazer bem. 



 
6. Você pode proteger-se contra quaisquer assaltos negativos de fora compreendendo e 
afirmando: “Deus e o homem são um, e, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim”. 
Deus é por você quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos. O poder de Deus 
está com os seus pensamentos de bem. Você pode envolver-se na sólida armadura de Deus e 
ficar imunizado contra todo o mal. Afirme com segurança: “Eu estou sempre rodeado pelo 
sagrado círculo do eterno amor de Deus”. Ocupe seu espírito com esta grande verdade e 
levará uma vida deleitosa. 
 
 
 

Como Podemos Libertar os Poderes Psíquicos Que Existem em Nós 
 
Numa semana de Natal, recebi uma carta maravilhosa do uma mulher da Califórnia do Norte 
contando-me que três meses antes seu filho havia desaparecido de casa e não fora possível 
encontrar o menor vestígio dele. As autoridades foram informadas, mas ele era apenas um 
dos milhares de adolescentes fugidos de casa para lugares desconhecidos. Não houve 
resultado. 
 
Diante disso, a mulher anotou a técnica mental que costumava usar e que consistia no 
seguinte: “Fui para o quarto do meu filho, fiquei lá sentada imóvel e silenciosa durante uns 
dez minutos e disse comigo mesmo: ‘A Inteligência Infinita sabe onde meu filho se encontra, 
e esta suprema inteligência dentro de mim sabe por que ele partiu e me revelará a resposta. 
Ela me guiará e me dirá o que fazer’ . De repente, ocorreu-me visitar a namorada dele, o que 
fiz, e ela me disse que os dois tinham brigado e que ela lhe devolvera o anel. Depois a moça 
me disse que meu filho costumava falar de ir para a casa de um seu primo no Canadá. 
Telefonei para lá, e foi o meu filho que atendeu. Após uma breve conversa, ele ficou 
encantado de voltar para casa. Há dentro de nós um centro de inteligência e bases que o 
agitemos”.  
 
Esta mulher compreendia a extensão dos poderes da sua mente subconsciente e sabia que, 
quando sua mente consciente se acalmasse e descontraísse, a sabedoria do seu subconsciente 
viria à superfície, revelando-lhe a solução do problema. Há Uma resposta para cada pergunta 
e uma solução para cada problema. Lembre-se de que só o seu subconsciente sabe a resposta. 
Peça e recebera. 
 
Um Drama Extra-Sensorial Reprisado e Testemunhado por Uma Médica 
 
Uma médica amiga minha que tomava parte numa convenção de quiroprática no Canadá foi 
instalada num bonito quarto de hotel com uma excelente vista. Exausta de uma longa viagem 
de avião, adormeceu quase instantaneamente. De repente, pelas duas da manhã acordou com 
a ter4ve.l sensação de que havia um homem no seu quarto, embora soubesse que tinha 
fechado a porta por dentro. Diante dela estava um homem alto, bem vestido, com um 
revólver na mão. O homem disparou a arma contra si mesmo e caiu morto no assoalho. 
 
A senhora ficou petrificada de medo e em estado de choque, mas teve presença de espírito 
suficiente para telefonar para o porteiro da noite, que subiu correndo. Histericamente ela lhe 
descreveu com exatidão o que tinha acontecido. O porteiro informou-a de que aquele homem 
se tinha suicidado naquele quarto uma semana antes e, depois de lhe dar essa informação, 
transferiu-a imediatamente para outro quarto. 



 
Minha amiga pediu-me que lhe explicasse o caso. Eu lhe disse que o Juiz Troward, que 
escreveu muitos compêndios sobre ciência mental e que foi juiz no Punjab da India durante 
muitos anos, uma vez me contou um incidente semelhante ocorrido com sua mulher em sua 
nova residência na India. Ela acordou com um estampido e viu um homem que parecia ter-se 
suicidado cair diante dela. Também ouviu claramente a voz do homem. Embora ela ficasse 
emocionalmente chocada à vista dessa cena sinistra, o marido, o Juiz Troward, explicou-lha 
do seguinte modo: que o suicídio havia deixado uma impressão, uma espécie de quadro 
fotográfico na atmosfera psíquica que existe continuamente em volta de nós e que uma 
pessoa sensível podia vê-lo reproduzir-se. As faculdades subjetivas da Sra. Troward foram 
ativadas pelas vibrações do quarto onde o fato ocorrera. 
 
Expliquei à minha amiga médica que se tratava de uma forma-pensamento, fortemente 
carregada de emoção, ligada a uma determinada parte do quarto onde a tragédia tinha 
ocorrido, e que pouco a pouco se dissiparia até se apagar completamente. Depois dessa 
aventura, esta médica quiroprática solicita sempre a sabedoria da sua mente subconsciente 
para guiá-la a quartos de hotel harmoniosos, tranqüilos e agradáveis em todos os sentidos, e 
seu subconsciente responde fielmente. A atmosfera emocional em volta da chocante 
experiência do hotel foi completamente neutralizada e a explicação do drama foi a cura. 
 
Esteja Atento Para os Lampejos Perceptivo. de Intuição de Sua Mente Subconsciente 
 
Um banqueiro disse-me recentemente que todas as suas decisões e atos relativos ao bem-estar 
do banco e dos seus empregados eram baseados em lampejos perceptivos que lhe vinham da 
mente subconsciente para a mente consciente. Sua técnica consiste em orar incessantemente, 
o que significa para ele que todo o seu pensamento se baseia em princípios das eternas 
verdades da vida, que nunca mudam. Ele vive na jubilosa expectativa do melhor, pensa 
construtivamente e tem amor e boa-vontade para todos. 
 
“Incessantemente” quer dizer uma atitude mental, uma profunda convicção de que Deus o 
está sempre guiando e dirigindo e sua crença faz o seu subconsciente dar-lhe os lampejos de 
intuição de que ele fala. Este homem conserva sua mente livre de todos os negativismos, do 
medo, da discórdia. E então, quando se defronta com um problema ou uma decisão difícil, a 
sabedoria de sua mente mais profunda dá-lhe uma resposta, a qual transcende os seus cinco 
sentidos e é sempre acertada. 
 
Você é Muito Mais Maravilhoso do que Jamais Imaginou 
 
Dentro das suas profundezas subconscientes reside sabedoria infinita, poder infinito e um 
infinito abastecimento de tudo o que é necessário, os quais só estão esperando por desen-
volvimento e expressão. Comece agora a reconhecer estas potencialidades da sua mente mais 
profunda, e elas tomarão forma no mundo exterior. A inteligência infinita dentro da sua 
mente subconsciente pode revelar-lhe tudo o que você precisa saber em todo o momento do 
tempo e em todo o ponto do espaço, desde que você tenha o espírito aberto e seja receptivo. 
Você pode receber novos pensamentos e idéias que lhe permitirão novas invenções, fazer 
novas descobertas ou escrever e peças de teatro. A inteligência infinita do seu subconsciente, 
que tem o poder de curar o seu corpo, tem uma lembrança perfeita de tudo o que você 
experimentou em todos os tempos e pode transmitir-lhe uma vasta gama de conhecimentos 
de natureza original. 
 



Por meio dos poderes intuitivos do seu subconsciente você pode atrair o companheiro ou 
companheira ideal e o sócio ou empregado certo para o seu negócio. A sabedoria do seu 
subconsciente pode encontrar o comprador certo para o seu terreno, a sua casa, ou o que quer 
que seja que você tenha para vender. Ela pode fornecer-lhe idéias que valerão uma fortuna 
dando-lhe a liberdade financeira para ser, fazer e viajar como desejar. Dentro de seu 
subconsciente você encontrará a solução para os seus problemas mais difíceis e a causa de 
todos os efeitos. Há uma presença curativa infinita no seu subconsciente que pode curar a 
mente perturbada e o coração partido. A mina de ouro e o tesouro do infinito estão dentro de 
você. Você pode libertar-se do medo e de todas as espécies de servidão e miséria física e 
material. 
 
Ela Descobriu Dentro de Si Mesma a Presença Sanadora 
 
Uma das muitas cartas que recebi durante o recente período de Natal veio de Zurique, na 
Suíça. Era de uma senhora jovem que tinha lido o meu livro The Power of Your 
Subconscious Mind, que foi publicado em alemão pelos Editores Ramon R. Keller, Genebra, 
Suíça. Na carta a senhora dizia-me que um cirurgião lhe tinha dado mais ou menos quatro 
meses de vida, mas acrescentava que com a ajuda de Deus ela poderia vencer o seu estado 
canceroso. O cirurgião sugeriu-lhe que lesse sobre as curas milagrosas da Bíblia e 
continuasse a praticar as técnicas dadas em The Power of Your Subconscious Mind. 
 
Dizia ela que durante uns quinze minutos, três vezes por dia, afirmava vigorosamente e com 
profundo sentimento e convicção que a inteligência infinita de sua mente subconsciente, que 
fez todos os seus órgãos e todo o seu corpo, podia curá-la e a curaria, e fielmente e 
regularmente via nos olhos da sua mente meti cirurgião dizer-lhe: “Um milagre aconteceu. 
Todos os exames clínicos são negativos”. Seis meses se passaram, e, quando ela voltou para 
um exame, foi exatamente isso que o cirurgião lhe disse. Outros seis meses se passaram, e 
recebeu a mesma garantia. Dois anos mais se passaram, e ela diz que está completamente 
curada e de volta ao trabalho. O cirurgião não ficou absolutamente surpreendido com o 
chamado “milagre”, pois sabe a grande verdade de que toda a cura vem do Altíssimo.  
 
Condensei a carta da mulher, mas a essência que dei aqui mostra que qualquer pessoa com 
profunda e firme fé e confiança na presença curadora infinita pode obter resultados. 
 
O Reconhecimento do Sentimento Intuitivo de Sua Mente Subconsciente 
 
Quando sua motivação for justa e baseada no amor e na boa vontade para com todos os 
homens, e quando sua mente estiver livre de autocondenação e autocrítica e você não tiver 
desejo de tirar vantagem de qualquer pessoa em qualquer sentido, gradualmente você poderá 
chegar a reconhecer esse sentimento intuitivo que lhe dá o direito de responder à sua 
pergunta. A resposta pode vir de muitas maneiras, mas uma das mais freqüentes é aquele 
palpite ínfimo que lhe diz que vá em frente ou que não vá. Sua mente consciente, racional, 
pode tentar intervir, mas depois de você ter pesado os prós e os contras sobre o assunto e 
transferido a questão para a sua mente mais profunda, que é cheia de sabedoria e inteligência, 
deve ficar alerta para o lampejo de intuição que muitas vezes brota espontaneamente de sua 
mente mais profunda. Lembre-se de que os impulsos, ímpetos e avisos do seu subconsciente 
são sempre no sentido da vida, pois seu subconsciente procura curar, proteger e livrar você de 
prejuízos financeiros, acidentes e gastos inúteis de energia e talento. A autopreservação é a 
primeira lei da vida, e essa 6 a lei da sua mente subconsciente. 
 



Sua Voz Interior Salvou-lhe a Vida 
 
Recentemente um homem que vivia na área suburbana de Los Angeles disse-me que tinha 
sido convidado por seu chefe para uma caçada qualquer na parte norte da Califórnia. Iriam no 
avião particular do patrão. Ele estava a ponto de aceitar o convite para o fim de semana, 
quando sua voz interior lhe disse claramente: “Diga que não”, e ele obedeceu. O avião caiu 
no meio de um nevoeiro e os dois ocupantes morreram. 
 
Este homem afirma constantemente: “Deus me guia em todos os meus caminhos”. Sem 
dúvida ele transmitiu esta idéia de guia íntimo ao seu subconsciente, que responde de acordo 
com a natureza da impressão produzida nele. O pressentimento deste homem foi tão forte e 
inconfundível que ele comentou mais tarde: 
 
- Não consegui vencê-lo. 
 
Você Pode Desenvolver a Sua Intuição 
 
Você respira ar sem esforço; igualmente você deve aprender a deixar que a inteligência que 
há dentro do seu subconsciente flua através do seu intelecto sem tensão. A sua mente subje-
tiva percebe por intuição. Ela não precisa raciocinar nem inquirir, pois é uma inteligência 
onisciente e infinita. Se você disser ao seu subconsciente, algumas vezes chamado mente 
subjetiva (que está sujeita à mente consciente): “Acorde-me às 6 da manhã”, você sabe que 
acordará exatamente na hora especificada. Nunca falha. Devemos compreender que aqui 
reside uma fonte de poder que é onipotente. Muitas boas pessoas têm idéias errôneas sobre o 
dom da intuição. Muitas acreditam que há um evento extraordinário, experimentado apenas 
por pessoas altamente espirituais. Não é assim. Qualquer comerciante ou dona de casa pode 
receber uma resposta recorrendo a inteligência infinita da sua mente subconsciente, e a 
orientação pode ser recebida para qualquer problema. 
 
Como Conseguir uma Idéia Nova Para o Seu Programa de Vendas ou o Seu Negócio 
 
Se você é um profissional liberal ou um diretor de uma organização comercial e quer uma 
idéia nova para o seu programa, tente a seguinte técnica: feche os olhos, fique imóvel e pense 
no poder e sabedoria infinitos que existem dentro de você. Isso gerará uma disposição de paz, 
poder e confiança: 
 
Depois fale do seguinte modo à inteligência criadora que existe dentro de você, a única que 
sabe a resposta: “A Inteligência Criadora que há dentro de mim sabe todas as coisas e dá-me 
a nova idéia necessária para este programa”. Imagine que a idéia vem subindo de suas 
profundezas subliminares e que está fluindo através da sua mente consciente. Você não deve 
fazer de conta; deve crer realmente. Aceite-a e depois abandone-a. Esta última parte 6 a mais 
importante e é o segredo de todo o processo. 
 
Após uni período de inatividade, entre em ação; faça alguma coisa; preocupe-se com assuntos 
de rotina. Sobretudo não fique parado esperando a resposta. Ela virá quando você não estiver 
pensando e no momento que menos esperar. A voz interior da intuição fala com um lampejo; 
é espontânea e vem sem se anunciar. 
 
A intuição, palavra que significa ensinado de dentro, sabe a resposta. Você deve compreender 
que a inteligência criadora ou infinita que criou o cosmos e todas as coisas nele contidas não 



tem problemas; se os tivesse, quem os resolveria? Além disso, quando você procurar uma 
resposta, tenha consciência de que só a suprema inteligência que está nas profundezas sub-
jetivas de você a sabe. A subitaneidade com que a solução vem algumas vezes é espantosa. 
Você só está transcendendo o seu raciocínio objetivo no sentido de transferi-lo para um guia 
mais alto. Depois que receber uma intuição, use a razão para executá-la. 
 
Duas Razões Pelas Quais Você Pode Não Reconhecer os Seus Palpites 
 
Essas razões são a tensão e a não identificação de seus palpites. Se você estiver de humor 
negativo, melancólico e hostil , a intuição será impossível. O fato é que só a direção negativa 
prevalecerá. Se estiver de humor feliz, confiante, alegre, reconhecerá os lampejos de intuição 
que tiver. Além disso, sentir-se-á sob compulsão subjetiva para executá-los. É por 
conseguinte necessário ficar quieto e repousado quando procurar orientação, pois nada 
poderá ser realizado pela tensão, o medo, a apreensão. 
 
Quem não passou já pela experiência de não conseguir lembrar um nome e, depois de 
abandonar a busca, o nome lhe ocorrer durante o repouso? 
 
O Cultivo da Sua Faculdade de Intuição é de Suprema Importância 
 
O cultivo da faculdade da intuição é de grande significação para todas as pessoas, homens ou 
mulheres. A intuição dá-nos instantaneamente o que o intelecto ou a mente racional só po-
deria realizar após semanas ou meses de incertíssimos tateios. Quando as nossas faculdades 
de raciocínio nos falham em nossas perplexidades, a faculdade da intuição canta a canção 
silenciosa do triunfo. 
 
A mente consciente é racional, analítica e inquisitiva; a faculdade subjetiva da intuição é 
espontânea. Aparece como um farol ao intelecto consciente. Muitas vezes fala sob a forma de 
um aviso contra uma viagem projetada ou um plano de ação. Devemos ouvi-la e aprender a 
atender à voz da sabedoria. Ela não nos fala sempre que o desejamos, mas apenas quando 
precisamos dela. 
 
Se você crer e não fingir apenas que crê, essa Inteligência Infinita guiá-lo-á em todos os seus 
caminhos - em seus pensamentos, palavras e atos - e você será levado pela estrada certa. 
Artistas, poetas, escritores e inventores escutam sua voz da intuição. Em resultado disso, 
podem assombrar o mundo com. as belezas e esplendores tirados do tesouro de conhecimento 
que existe dentro deles. 
 
A Significação do Ouvido Interior 
 
A palavra intuição também significa ouvido interior. A mais antiga definição de revelação 
significa o que é ouvido. Ouvir não é a única maneira de alimentar a intuição. Algumas vezes 
ela vem como um pensamento, mas o modo mais comum 6 “ouvir a voz”. Muit as vezes é 
uma voz tão clara, precisa e pessoal como uma voz pelo rádio. O cientista usa o seu mara-
villhoso dom de imaginação controlada, dirigida e disciplinada e, no silêncio, vê a realização. 
Sua intuição é apropriada para a sua determinada ciência. 
 
A intuição transcende a razão. Empregamos a razão para cumprir os ditames da intuição. 
Quando recebemos a intuição, muitas vezes descobrimos que é oposta ao que o nosso racio-



cínio nos teria dito. Comece a praticar o desenvolvimento da sua intuição e maravilhas 
acontecerão em sua vida. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Se você estiver procurando uma pessoa que desapareceu, fique quieto, acalme a sua mente 
e peça à inteligência infinita dentro do seu subconsciente que lhe revele o seu paradeiro. A 
resposta virá ao seu encontro de uma maneira que você não espera. Esteja atento e siga a 
indicação que chegar à sua mente consciente e racional. 
 
2. Uma pessoa que se suicidou numa casa ou quarto de hotel geralmente deixa uma profunda 
impressão psíquica na atmosfera desse determinado lugar, e é possível a uma pessoa psíquica 
ou altamente intuitiva ver o drama repetido como uma imagem mental. O indivíduo passou 
para a dimensão seguinte, mas deixou uma forma-pensamento descritiva de seu ato nesse 
lugar determinado. Essa impressão fotográfica psíquica dissipa-se após alguma semanas ou 
meses, dependendo da intensidade da carga emocional de que se revestiu. 
 
3. Orar sem cessar significa que a pessoa pensa construtivamente durante todo o dia do ponto 
de vista dos princípios e verdades eternos da vida. Viva na jubilosa expectativa do melhor, 
sabendo que a lei e ordem divinas governam a sua vida, e você será automaticamente guiado 
a fazer a coisa certa. Você reconhecerá os lampejos de intuição que lhe virão 
espontaneamente, revelando-lhe a resposta acertada. 
 
4. A sua mente subconsciente é um depósito de recordações. a sede de suas emoções e suas 
faculdades intuitivas. A sua mente subconsciente é una com a inteligência infinita e a 
sabedoria il imitada. A infinita presença curadora está dentro do seu subconsciente, e sabe 
curar e restaurar a sua harmonia e paz. Pode fornecer-lhe a idéia exata e pode libertar você de 
limitações de toda a sorte. 
 
5. A presença curadora infinita da sua mente subconsciente fez o seu corpo e sabe curá-lo. 
Confie nela, creia nela, invoque-a, e obterá uma resposta. Não finja crer, mas saiba em seu 
coração que a inteligência criadora que fez todos os seus órgãos sabe curar e restaurar. 
Segundo for a sua fé assim lhe será feito. 
 
6. Quando a sua motivação for justa e você não desejar se aproveitar de qualquer pessoa, e 
quando estiver orando pedindo a lei e a ordem Divinas em sua vida, receberá a orientação de 
Deus que o fará ficar atento para os lampejos de intuição de suas profundezas subliminares. 
 
7. Quando tiver adquirido o hábito de afirmar e ao mesmo tempo crer profundamente que 
“Deus (a inteligência infi nita) me está guiando em todos os meus caminhos”, você ouvirá 
freqüentemente uma voz interior dizendo-lhe exatamente o que fazer. 
 
8. Se está procurando uma nova idéia para a sua profissão ou o seu negócio, acalme o seu 
espírito e afirme: “A inteligência criadora sabe todas as coisas e revela-me a idéia nova”. 
Depois abandone a idéia, e, no momento em que menos esperar, a resposta saltará da sua 
mente como a torrada da torradeira. 
 
9. O medo e a tensão são duas razões pelas quais você não reconhecerá a resposta da sua 
mente mais profunda. Acalme o seu espírito e contemple a maravilha dos poderes que há 



dentro de você. Quando a sua mente consciente estiver calma e receptiva, a resposta aflorará 
da mente mais profunda. 
 
10. A intuição fornece instantaneamente o que o intelecto ou a mente racional só poderiam 
realizar após semanas ou meses de tateios incertos. 
 
11. Algumas vezes a resposta intuitiva vem como um pensamento, mas a maneira mais 
comum é “ouvir uma voz”, que pode ser tão clara como uma voz pelo rádio. Comece a 
praticar o desenvolvimento da sua intuição e deixe que maravilhas aconteçam em sua vida. 
 
 
 
 

A Viagem Extra-Sensorial e as Experiências Fora-do-Corpo 
 
 
Alguns meses atrás fiz uma série de conferências sobre percepção extra-sensorial no Teatro 
Wilshire Ebell, em Los Angeles, e depois recebi muitas cartas de membros do auditório que 
tinham passado por experiências estranhas, como eles diziam, mas hesitavam em mencioná-
las com medo de serem considerados “esquisitos”, ou “excêntricos”, ou malucos. 
Mencionarei neste capítulo em forma sintética o essencial dessas experiências. 
 
Experiência Fora-do-Corpo 
 
Uma mulher respondeu que na noite de Natal de 1968 sentiu um intenso desejo de estar com 
sua mãe. Quando adormeceu, focalizando todos os seus pensamentos na sua antiga casa de 
Nova York, encontrou-se imediatamente na casa de sua mãe tentando abrir a porta da frente. 
Conseguiu entrar pela porta dos fundos até o quarto, onde sua mãe estava deitada lendo um 
jornal. A mãe ficou assustada e perguntou: 
 
-  Por que não me avisou que vinha? Eu a ouvi subir a escada; sabia que era você. 
 
A mulher beijou a me disse: 
 
- Feliz Natal, mamãe. Agora tenho de partir. 
E encontrou-se em seu corpo em Los Angeles. Pôde descrever tudo o que havia no quarto, e 
ouviu claramente os cânticos de Natal no rádio. 
 
Não me trata de uma experiência incomum. A mulher estava focalizada em sua mãe antes do 
sono e tinha desenvolvido um intenso desejo de estar com ela na noite de Natal. Esse desejo 
encarregou o seu subconsciente de uma missão e projetou sua personalidade em um novo 
corpo a 5.000 quilômetros de distância. A mãe experimentou o toque de seus lábios e de suas 
mãos e ouviu-lhe a voz claramente. Ela entrou pela porta dos fundos, embora estivesse 
fechada, e sentou-se numa cadeira junto da cama de sua mãe. Tinha consciência de estar fora 
do corpo e de um corpo mais rarefeito que podia passar através de portas fechadas ou de 
outros objetos materiais. 
 
Viagem Extra-Sensorial a Sydney, na Austrália 
 



Um amigo australiano contou-me uma interessante experiência pela qual havia passado na 
véspera do Ano Novo. Quando foi dormir, estava pensando na saúde de seu pai e começou a 
rezar por ele, compreendendo que a Presença Curadora Infinita estava vitalizando e ativando 
todo o seu ser, e começou a imaginar seu pai dizendo-lhe: “Filho, nunca me senti melhor em 
toda a minha vida. Tive uma cura milagrosa”. Continuou ouvindo isto repetidamente, 
embalando-se até dormir com as palavras imaginárias, e de repente encontrou-se junto da 
cama do pai. Falou-lhe e ele assustou-se com a sua presença e exclamou: 
 
- Por que não me disse que vinha? Que surpresa! 
 
Disse-me o meu amigo que tinha consciência de tudo e via claramente tudo o que havia no 
quarto de seu pai e ao mesmo tempo compreendia que seu outro corpo estava num canapé em 
Los Angeles. Apareceu a seu pai inteiramente vestido e tinha faculdades auditivas, visuais e 
tácteis fora do seu corpo. Tinha consciência de que possuía um corpo sutil capaz de passar 
através de portas fechadas e vencer tempo e espaço. 
 
Tudo isto teve lugar em uns poucos minutos, e cartas subsequentes de seu pai confirmaram 
sua visita em todos os detalhes. 
 
Algumas pessoas chamariam a isto uma aparição, um fantasma, uma entidade desencarnada, 
etc., mas a simples verdade é que aquele homem projetou um novo corpo a milhares de 
quilômetros de distância de sua casa e pôde comunicar-se com seu pai e tocá-lo fisicamente. 
O homem é um ser mental e espiritual e sempre terá um corpo. Daqui a um bilhão de anos 
você estará vivo algures funcionando num grau mais alto de consciência, porque a vida 6 um 
desenrolar interminável, e a sua jornada é sempre para a frente, para cima e para Deus. 
 
A Aparição Consciente de Uma Mãe a Sua Filha 
 
Em minhas entrevistas e correspondência com homens e mulheres de todas as classes sociais, 
ouço muitos episódios extraordinários e fascinantes ocorridos em suas vidas que eles hesitam 
em comentar com parentes e conhecidos com medo de serem considerados excêntricos, 
esquisitos ou malucos. 
 
Uma mãe que reside em Beverly Hil ls estava profundamente preocupada com sua filha, que 
se encontrava doente na cidade de Nova York. Disse-me ela que uma noite focalizou toda a 
sua atenção em sua filha, rezando por sua harmonia, saúde e paz de espírito, compreendendo 
que a Presença de Deus estava fluindo através de sua filha como harmonia, beleza, amor e 
paz. O exemplo seguinte ilustra a projeção extra-sensorial de seu corpo quadridimensional. 
 
Ela se encontrou no quarto particular do hospital onde sua filha estava deitada, acordada. A 
filha disse: 
 
- Oh, mamãe! Que prazer que a senhora tenha vindo! 
 
Mãe e filha se abraçaram e beijaram. A filha ouviu as palavras tranqüilizadoras da mãe e 
sentiu seu abraço nitidamente. A mãe sorriu e inclinou a cabeça para a enfermeira de serviço. 
De repente decidiu voltar ao seu corpo em Beverly Hills, que ela viu recostado na cama como 
o havia deixado, mas tinha clara consciência de outro corpo a que nenhuma matéria, tal como 
portas, paredes, etc., oferecia resistência. E então reentrou em seu corpo. 
 



Este tipo de experiência acontece a muitas pessoas que por ventura estejam sob grande tensão 
emocional e sintam um profundo desejo de estar perto de um ente querido Ocorre isto 
especialmente num momento de crise. Quando a pessoa vai dormir com a idéia dominante de 
estar com o ente querido, a mente subconsciente é impregnada, e ela se encontra excursio-
nando até ao local desejado. A pessoa tem perfeita consciência de seu corpo físico no 
momento em que o deixa e no momento em que volta para ele. 
 
Um detetive de Nova York Resolve um Caso Por Meio de Uma viagem extra-Sensorial 
 
Quando assistia à Convenção Internacional de Pensamento Novo, em junho de 1969, 
encontrei-me com um velho amigo que tinha feito parte do quadro de detetives de Nova York 
durante muitos anos. Naquela reunião eu fiz uma preleção sobre percepção extra-sensorial e 
posteriormente ele me disse: 
 
- Tenho uma coisa a lhe contar que lhe interessará. 
 
Ele tinha sido encarregado de solucionar o mistério de um grande assalto a mão armada, e 
depois de três meses ainda não havia descoberto o menor indício. Uma noite estava deitado 
na cama lendo The Power of Your Subconscious Mind e adormeceu pensando na solução do 
seu caso. Imediatamente se encontrou entrando por uma janela numa cidade do norte do 
Estado de Nova York, cidade que ele desconhecia completamente. Notou três homens 
falando e viu jóias, relógios, máquinas fotográficas e peles amontoados em mesas. Notou 
jornais e os seus títulos, ouviu os homens falando e ordenou a si mesmo: 
 
“Eles não devem ver -me”. Olhou para fora pela janela e viu o nome da rua, assim como 
também o nome do teatro que ficava diretamente em frente. 
 
De repente compreendeu que aqueles eram os homens que ele estava procurando. O 
apartamento tinha três cômodos. Ele sabia que estava operando num corpo projetado que era 
tangível e capaz de movimento em qualquer direção que ele desejasse. Teve consciência das 
revistas que eles estavam lendo e soube qual era a cidade em que estavam escondidos. Disse 
que decidiu conscientemente: “Quero voltar a Nova York agora” e imediatamente se 
encontrou em seu corpo em seu apartamento de Nova York. 
 
Quando acordou, telefonou à chefatura e eles alertaram a polícia local daquela cidade. 
Encontraram todas as mercadorias roubadas e prenderam os três homens, que ficaram 
surpreendidos de encontrar seis policiais armados em seu apartamento às três da manhã. Este 
detetive disse ao departamento que tinha recebido uma’ informação confidencial sobre o 
esconderijo deles; acrescentando que, se houvesse informado os seus superiores de sua 
viagem extra-sensorial, eles certamente o teriam mandado ao departamento de psiquiatria 
para observação e tratamento. 
 
Para poder explicar esta solução do detetive, estou convencido de que devido ao fato de sua 
energia emocional estar dirigida para uma solução antes do sono, ele ativou a sabedoria da 
sua mente subconsciente, que projetou sua personalidade num corpo sutil no qual podia ver, 
ouvir, viajar e compreender tudo o que se passava em seu redor, bem como dirigir sua própria 
mobilidade à vontade. Além disso, tinha inteligência e capacidade de raciocínio para decidir 
que não podia ser visto pelos ladrões que estava procurando. Tudo isto e muito mais são 
poderes latentes da mente mais profunda do homem. 
 



Por Meio da Percepção Extra-Sensorial Ela vê Que Seu Filho Está Vivo 
 
Quando eu estava escrevendo este livro, recebi uma carta muito interessante de uma mulher 
do Arizona dizendo-me que seu filho tinha sido dado como desaparecido no Vietname. A 
mulher dizia que estava muito tensa, preocupada e dilacerada por esperanças, temores e 
crescente desespero. Uma noite, entretanto, começou a ler O Poder do Subconsciente e pediu 
à sua mente mais profunda antes de dormir: “Diz-me se meu filho está morto ou vivo”. 
Imediatamente no estado de sono ela teve uma visão clarividente de seu filho, o qual se 
destacou proeminentemente. Viu-lhe os pés nus e a barba longa e viu os muros da prisão que 
o cercavam e o catre em que dormia. Notou os detalhes do ambiente que o cercava e soube 
intuitivamente que ele estava viva e bem. 
 
Informação subseqüente que recebeu revelou-lhe que seu filho tinha sido feito prisioneiro, e 
depois recebeu uma carta dele que fora tirada sub-repticiamente da prisão. O subconsciente 
revelou-lhe a resposta à sua própria maneira, e para ela foi prova insofismável. 
 
A percepção Extra-Sensorial Revela Topázio Perdido 
 
Uma médica minha amiga perguntou-me se eu podia ajudá-la pela oração a recuperar seu 
anel perdido. Era uma herança preciosa que estava na família havia gerações e tinha grande 
valor. Muitas vezes quando vou dormir eu me concentro num pedido que alguém me faz 
durante o dia. Para fazer isso obtenho uma impressão clara da pessoa, da nossa entrevista e da 
natureza do problema, e então afirmo algo mais ou menos assim: “A Inteligência Infinita 
sabe onde está o topázio e revela a resposta à médica e a mim na ordem Divina. Aceito a 
resposta Depois mergulho num sono profundo sabendo que terei a resposta. 
 
Neste caso, enquanto dormia uma cena brilhou diante da minha visão, semelhante a um filme 
em movimento numa tela, e eu vi uma mulher de origem estrangeira usando um anel e 
perguntando a uma mulher mais velha, provavelmente sua mãe, qual seria o valor dele. Notei 
a cor de sua roupa e do cabelo, que era muito grisalho e lhe pendia em volta dos ombros. 
Havia perdido alguns dentes na frente e tinha uma verruga no rosto. 
 
Telefonei à minha amiga médica de manhã e descrevi-lhe a minha experiência. Ela 
exclamou: 
 
- Você descreveu a minha empregada perfeitamente. Ela está comigo há 20 anos. Não pode 
ter feito isso. Não pode ser. 
 
Sugeri-lhe que dissesse à empregada o que seu ministro lhe havia contado e o que ele a 
ouvira dizer a sua mãe. A empregada chorou copiosamente e disse que tinha levado o anel 
apenas para mostrá-lo a sua mãe e que não tinha intenção de ficar com ele; porém, a médica 
havia-o procurado em toda a parte durante dois meses e a empregada ajudava na busca, 
sabendo durante todo o tempo que ela mesma o havia roubado. 
 
O meu subconsciente revelou-me a verdade sobre a situação. Seus processos e respostas são 
inexplicáveis. 
 
Vou contar uma experiência de mesmerismo que realizei com o meu paciente Lucius. Eu 
pedia a qualquer pessoa na sala que me desse o nome de um indivíduo escrito numa folha de 
papel. Eu enviaria o rapaz a encontrar a pessoa, morta ou viva, o que ele fazia trazendo a 



pessoa à sala e descrevendo-a para o auditório. Uma vez foi-me entregue um nome, que dei 
como de costume ao rapaz. Ele disse que era um homem que tinha mulher e três filhos, que 
havia deixado a cidade no decorrer daqueles dois dias, que era carpinteiro de profissão e que 
tinha deixado a sua caixa de ferramentas num barracão e seguido diretamente para Boston. 
Eu lhe disse que seguisse o homem, e ele assim fez e disse que o tinha encontrado em Ohio 
numa oficina de tanoeiro onde morrera. Assim mesmo eu lhe disse que o encontrasse. 
 
Finalmente, o rapaz disse que o tinha encontrado e eu lhe disse que o trouxesse até à frente 
do pessoal presente e o descrevesse. Ele respondeu: 
 
- Não pode vê-lo? Ele está aqui. 
 
Respondi ao rapaz que ele estava num estado mesmérico (ele não podia compreender isto, 
mas admitiu-o porque eu o disse). Para ele não havia mudança, pois conservava todas as suas 
faculdades e sua identidade era tão perfeita como quando estava acordado. Expressava medo 
e alegria diante do que via tal qual como se estivesse acordado. Eu lhe disse que o 
descrevesse. Ele começou por dar uma descrição geral e interrompi-o perguntando-lhe se 
tinha alguma característica particular. 
 
- Bem - respondeu o rapaz — acho que qualquer pessoa reconheceria este homem por causa 
do lábio leporino. 
 
Perguntei à pessoa que tinha dado o nome se a descrição estava correta e a pessoa me disse 
que sim em todos os detalhes. Era um caso evidente de espiritualismo. O paciente lia cartas 
fechadas, ia a um lugar distante e fazia uma pergunta a uma pessoa e obtinha uma resposta, e 
a pessoa não tinha consciência de ter respondido a qualquer pergunta. 
 
O relatório acima foi extraído dos escritos do Dr. Phineas Parkhurst Quimby, escrito em maio 
de 1862. O Dr. Quimby sabia que havia alguém no auditório famil iarizado com a pessoa em 
questão e que seu paciente Lucius, que estava em transe mesmérico, era clarividente e podia 
ler o subconsciente da pessoa que conhecia o homem desaparecido, cuja imagem estava 
subconsciente; e Quimby sabia que ele revelaria sua detalhadamente, inclusive o lábio 
leporino. Além disso, sua profissão, sua família e o lugar onde vivia eram conhecidos um ou 
mais membros do auditório, e Lucius em seu estado de transe simplesmente explorou o 
subconsciente dos presentes. Quimby usou a palavra “espiritualismo” para descrever o 
fenômeno. Hoje nós lhe chamaríamos “clarividência subjetiva” da parte de seu paciente 
hipnotizado. Uma das habil idades do subconsciente é sua facilidade de adquirir informação 
por meio da clarividência. 
 
A Experiência do Dr. Phineas Parkhurst Quimby em Viagem por Clarividência 
 
Quando eu estava em Eastport, adormeci em sono mesmérico uma senhora que desejava ir a 
New Hampshire para ver seus amigos. Acompanhei-a. Ela sorria e se inclinava e quando eu 
lhe perguntei para quem se inclinava, respondeu que .para o nosso agente do correio. Então 
disse-me que tínhamos chegado a casa. Disse que nossas famílias estavam olhando. 
Perguntei-lhe se o pai dela estava em casa e se me apresentava a ele, e a senhora fez toda a 
encenação da apresentação. Ordenei à senhora que perguntasse a seu pai se tinha acontecido 
alguma coisa desde que ela partira. Ouvindo isto, ela estremeceu, ficou pálida e agitada. 
Perguntando-lhe o que havia, respondeu que seu tio havia morrido em tal dia, e depois, 
mencionando os dois, disse que também sua tia, que tinha ido tomar conta dele, havia ficado 



doente mas melhorara e seu irmão a levara para casa. Tudo isto foi confirmado alguns dias 
depois por carta. O tio dela, Dr. Richardson, mandou-me uma carta, que tenho em meu poder, 
declarando que tudo o que ela disse era li teralmente verdadeiro. 
 
Eu poderia mencionar muitas experiências desta espécie. Quando me sento junto dos doentes, 
eles contam seus sentimentos, mas não o sabem através de seus sentidos naturais, nem eu 
tenho consciência de sua presença ou de seus sentimentos pelos órgãos naturais. Mas toda a 
pessoa possui duas identidades, uma que tem substância e a outra que é uma sombra. Para 
mim o homem natural é a sombra, mas para ele mesmo ele é a substância e tudo o que ele 
não pode compreender é sombra. 
 
Uma pessoa em estado mesmérico prova a uma pessoa em estado de vigília que existem dois 
estados e que cada uma é um mistério para a outra. A pessoa em estado de vigília não é capaz 
de ver como uma pessoa pode estar morta para o estado de vigília e, contudo, conservar sua 
própria identidade e ser para si mesma a mesma pessoa de antes, e, quando entra no estado 
natural, o estado mesmérico desaparece. A pessoa mesmerizada não pode compreender por 
que a pessoa no estado natural não pode saber o que ela sabe no estado mesmérico. De modo 
que cada pessoa é um mistério para a outra. 
 
Eis o fato. A sabedoria não tem sombra; uma crença tem sombra. Um fato não é um sólido: 
por exemplo, há uma pedra, que é um fato e que projeta sombra. Sendo a pedra invenção do 
homem, é matéria de acordo com a nossa crença, e esta crença faz dela uma sombra. O 
homem age por sua crença ou sua sabedoria. Quando está em sua sabedoria, é para a opinião 
um espírito, mas para ele é ele mesmo com todas as suas crenças. De modo que assim como 
sua crença o faz agir na matéria, todo o ato está na sua crença e o reconhecimento da matéria 
depende da sua crença. 
 
No relatório acima, escrito em maio de 1962, tirado dos escritos de Quimby, o Dr. Quimby 
diz que cada um de nós tem duas identidades, que na nossa terminologia moderna repre-
sentam a nossa natureza espiritual e o nosso condicionamento aos cinco sentidos baseado em 
nossa educação, doutrinação, influência, ambiente e crenças tradicionais, mas por baixo de 
tudo isto está o Espírito Vivo Onipotente -  a Presença de Deus - e, como observa o Dr. 
Quimby, no estado mesmérico ou hipnótico são-nos revelados poderes extraordinários da 
nossa mente que transcendem o intelecto e as faculdades da nossa mente consciente e 
racional. Ele revela que enviou uma senhora em sono mesmérico em uma viagem 
clarividente à sua terra, onde ela viu tudo o que se estava passando no momento, bem como 
acontecimentos como a morte de um tio que tinha ocorrido alguns dias antes. O Dr. Quimby, 
que era clarividente no estado passivo, acompanhou a senhora mentalmente e viu tudo o que 
ela fez. Quimby sabia que na mente subjetiva não há tempo nem espaço; por conseguinte, a 
moça chegou à sua casa em New Hampshire instantaneamente. 
 
Tais são algumas das maravilhas da mente que o dr. Quimby trouxe à luz em maio de 1962. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Muitas pessoas passam pelo que elas chamam estranhas experiências fora-do-corpo, as 
quais hesitam em comentar com medo de serem consideradas malucas ou acusadas de 
sofrerem de aberrações mentais e fantasias. 
 



2. Uma mãe que esteja muito preocupada por sua filha doente, que se encontra numa cidade 
distante, concentrando-se nela antes de dormir pode ser projetada por sua mente 
subconsciente num corpo sutil até a sua cabeceira. Pode conversar com ela, beijá-la e abraçá-
la e experimentar outras capacidades visuais, auditivas e tácteis em seu corpo 
quadridimensional. 
 
3. Um filho que reside em Los Angeles encontra-se à cabeceira do leito de seu pai em 
Sydney, Austrália, e tem perfeita consciência de tudo o que existe na casa. Passa através de 
portas fechadas e aparece a seu pai, que leva um susto diante da súbita e inesperada visita. 
Cartas subseqüentes do pai confirmam sua viagem astral em todos os detalhes. 
 
4. Muitas vezes antes de dormir, quando estamos rezando por um ente querido ou um amigo 
íntimo em quem estamos intensamente interessados, podemos verificar que a pessoa nos vê 
claramente. Também podemos ver a pessoa querida e conversar com ela assim como 
descrever tudo o que existe no hospital, enquanto ao mesmo tempo cumprimentamos e 
reconhecemos a enfermeira, que, por sua vez, pode também nos ver claramente e supor que 
somos um parente em visita ao paciente. Aparecemos completamente vestidos, com todas as 
nossas faculdades, pois nós somos seres mentais e espirituais, capazes de pensar, ver, sentir e 
viajar independentemente do nosso corpo tridimensional. 
 
5. Um detetive, pedindo à sua mente subconsciente que lhe revelasse o esconderijo de ladrões 
que tinham assaltado várias casas, encontra o esconderijo, decide mentalmente que não será 
visto por eles, e então colhe todos os informes necessários para efetuar a prisão. Verifica que 
é capaz de mover objetos ponderáveis e dirigir o movimento de seu corpo sutil em qualquer 
direção. Tem volição, escolha, iniciativa. Noutras palavras, é um ser consciente e racional 
que funciona completamente independente de seu corpo tridimensional. 
 
6. Uma mulher em profundo desespero, incerta quanto ao destino de seu filho, dado como 
desaparecido, sem saber se está vivo ou morto, decidiu perguntar sobre o seu paradeiro, 
especificamente e com convicção, à sua mente subconsciente. Adormecida, ela se tomou 
clarividente e viu seu filho, vestido como prisioneiro, no Vietname. Viu até o conteúdo da 
cela, e teve imediatamente consciência de que ele estava vivo e bem. Acontecimentos 
subseqüentes corroboraram sua experiência extra-sensorial. 
 
7. Uma médica que tinha perdido um valioso topázio pediu-me que a ajudasse a localizá-lo 
pela oração. No estado de sonho vi uma mulher de aspecto estrangeiro usando o topázio em 
questão, ouvi sua conversa a respeito de seu valor, vi a verruga que tinha no rosto e observei 
que lhe faltavam três dentes na frente. Quando descrevi a mulher à minha amiga médica, ela 
compreendeu imediatamente que fora a sua empregada que roubara o anel, e recuperou-o 
facilmente. 
 
8. Em 1862 o Dr. Phineas Parkhurst Quimby fez experiências de viagem por clarividência. 
Num caso hipnotizou uma mulher, que se tomou clarividente, e mandou-a à sua antiga casa, 
onde ela comunicou com precisão tudo o que se estava passando, apresentando-o ao agente 
do correio e revelando a morte de um tio e outros detalhes íntimos, e tudo foi comprovado 
posteriormente. Quimby seguiu-a em sua viagem mental, pois ele era clarividente sem ter que 
entrar em estado de transe. Quimby demonstrou os poderes supernormais da mente. 
 
9. Noutro caso, o Dr. Quimby demonstrou que seu paciente, Lucius, que se tornava 
clarividente no estado de transe, podia descrever claramente, com todos os detalhes, um 



homem que estava desaparecido, informando sob seu aspecto, sua ocupação, membros da 
família, movimentos - e paradeiro. O Dr. Quimby sabia que algum membro do auditório 
conhecia o homem em questão, e Lucius, no estado de transe, simplesmente sondava a mente 
subconsciente do interrogador, que tinha na memória uma imagem completa do homem 
desaparecido e sabia tudo a respeito dele. Tais são as maravilhas da nossa mente 
subconsciente. 
 
 
 
 
A Percepção Extra-Sensorial e a Cura 
 
Uma das mais interessantes e fascinantes faculdades da mente humana é a da previsão, ou a 
capacidade de visualizar um acontecimento futuro antes que ocorra na tela do espaço. 
Durante o meu trabalho de consultas e enquanto realizava entrevistas com pessoas de todas as 
classes sociais, fui informado de curas notáveis e salvamento de vidas de entes queridos pela 
percepção extra-sensorial. 
 
Como a Prece de Urna Mãe Salvou o Pé de Seu Filho 
 
Há algumas semanas entrevistei uma mãe relativamente a um problema doméstico, e durante 
a consulta ela me falou de um episódio de sua vida de oração. Seu filho havia-lhe telefonado 
de um hospital do Vietname, pedindo-lhe que rezasse por ele. Disse-lhe que estava com um 
pé gangrenado e que o cirurgião achava que ia ter de amputá-lo. Mas o filho disse ao 
cirurgião: 
 
- Minha mãe reza pelas pessoas e elas ficam boas. 
 
O médico encorajou-o, dizendo: 
 
- Está bem. Telefone-lhe. 
 
Ela me disse que ficou parada depois do telefonema, mencionou o nome do filho e afirmou: 
“Meu filho é conhecido na Mente Divina. Deus no meio dele o está curando agora, e eu dou 
graças pela ação de Deus que está ocorrendo agora”. Afirmou serenamente esta prece 
repetidamente num jeito sossegado, passivo, repousado, e cerca de uma hora depois caiu no 
sono. Num sonho ela viu o filho e ele falou-lhe dizendo: 
 
- Mamãe, eu vou conservar o meu pé. É maravilhoso! 
 
Acordou de manhã com uma grande sensação de paz e tranqüilidade. Notícias subseqüentes 
do filho confirmaram sua profunda convicção no poder curativo de Deus. 
 
Esta mãe sabia que não há tempo nem espaço no princípio mental e que sua profunda 
compreensão da Presença Curadora Infinita ressuscitaria no subconsciente de seu filho a 
milhares de quilômetros de distância. O seu versículo predileto da Bíblia era: Todas as coisas 
que pedirdes orando, crede que as haveis de conseguir, e que as obtereis (Marcos 11-24). 
 
O Sonho Que Uma Esposa Teve do Ataque Cardíaco do Marido Ajudou a Evitar Urna 
Tragédia 



 
Enquanto escrevo este capítulo entre uma entrevista e outra, verifico que obtenho uma porção 
de rico material ouvindo pessoas que passaram por experiências extraordinárias de percepção 
extra-sensorial e que hesitam em mencioná-las aos seus amigos mais íntimos e parentes com 
medo de serem ridicularizadas ou que as considerem malucas. 
 
A jovem e brilhante esposa, que veio procurar-me para saber como deveria rezar 
cientificamente por seu filho pequeno, disse-me que algumas semanas antes havia 
adormecido depois do almoço em seu divã e tivera um sonho muito perturbador. Sentiu que 
estava vendo seu marido a caminho de Las Vegas, e que segurava o peito sobre o coração 
enquanto o carro corria pela estrada desgovernado. 
 
De repente acordou com uma sensação de medo, agitada e com uma apreensão de desastre. 
Abriu a Bíblia e leu em voz alta o Salmo 91, o grande salino da proteção, mudando o tempo 
do verbo para o presente, e orou por seu marido durante cerca de meia hora, começando com 
as palavras: “Ele habita no esconderijo... Ele reside à sombra do Altíssimo... Seus anjos 
velam por meu marido para mantê-lo em todos os teus caminhos”, e outras passagens como: 
“Deus o está curando agora”, e “O amor de Deus flui através dele, tornando -o sadio e 
perfeito”. Gradualmente ela foi invadida por uma sensação de paz.  
 
Mais tarde naquele mesmo dia soube que seu marido tinha sofrido um grave ataque cardíaco, 
perdendo a consciência. Um motorista que passava encontrou o carro parado no meio da 
estrada com um homem debruçado sobre o volante. Investigou e encontrou na mão do chofer 
algumas pílulas para o coração que ele evidentemente ia tomar quando o súbito ataque o 
imobilizou, O motorista colocou uma pílula na boca do homem doente e transportou-o para o 
hospital, onde teve uma recuperação notável num breve período de tempo. O motorista disse 
que parecia um milagre a maneira como o carro havia parado, pois o pé do doente não estava 
no freio e ele estava completamente inconsciente. 
 
A oração da mulher pedindo que “os anjos velassem por seu marido” agiu sobre a mente do 
bom Samaritano que passava, que se revelou um anjo de misericórdia e compaixão. A prece 
desta esposa e a profunda e sólida convicção na Presença Curadora Infinita que reside em 
todos nós, agiu sobre o subconsciente do marido a 200 quilômetros de distância, fazendo 
chegar ali um salvamento e uma cura notável para o seu coração doente. Acrescentou ela que 
os exames do coração revelaram o que os médicos quali ficaram de uma recuperação notável. 
 
Como a Clariaudiência Salvou um Pelotão de Soldados 
 
Numa viagem de avião a Nova York no ano passado, sentei-me ao lado de um oficial que 
tinha voltado recentemente do Vietnã, e durante a nossa conversa ele me falou de sua 
experiência de percepção extra-sensorial e sobre a voz que ouviu “vinda do vazio”. Ele e seus 
homens tinham recebido ordem de efetuar um reconhecimento numa certa área de floresta. 
Quando caminhavam lentamente, ele ouviu a voz de sua irmã dizer clara e distintamente: 
 
- Há uma mina diante de você. Pare! Pare! Pare! 
 
Imediatamente ele deu ordem de alto, e encontraram uma mina escondida a poucos metros de 
distância. Se houvessem continuado, certamente teriam sido esfacelados ou mortos. 
 



A irmã do oficial era freira e lecionava num convento da Irlanda, e ele disse que sua irmã 
rezava por ele regularmente todas as noites e todas as manhãs assim como na missa diária, 
sempre clamando: 
 
- O Senhor é a luz de meu irmão e sua salvação. 
 
Do ponto de vista da geografia aquele oficial sabia que sua irmã estava a muitos milhares de 
quilômetros de distancia. Formado em psicologia, ele compreendeu que a voz que tinha 
ouvido era um aviso da sua própria mente subconsciente, que tentava protegê-lo e que 
indubitavelmente havia respondido compulsoriamente à prece de sua irmã. Os impulsos, os 
murmúrios, as admonições e intuições da nossa mente subconsciente são sempre no sentido 
de salvar a nossa vida. Eles procuram proteger-nos o tempo todo, pois o instinto de conser-
vação é a primeira lei da natureza. Não deixe de ouvir essa instigação interior, esse 
conhecimento íntimo e silencioso da sua própria alma. 
 
Em momentos de grande emergência ou perigo agudo, você descobrirá muitas vezes que a 
sua mente subconsciente projeta a voz de uma pessoa à qual você imediatamente obedecerá e 
reconhecerá como verdadeira. A voz interior que procura protegê-lo não deve ser, por 
conseguinte, a voz de alguém que lhe desagrade ou de quem você desconfie. 
 
A Percepção Extra-Sensorial e a Cura na Bíblia 
 
Enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe; Senhor, não te incomodes, porque não sou 
digno de que entres debaixo do meu telhado... dize, porém, uma palavra, e o meu servo será 
curado (Lucas 7-6,7). 
 
Aqui está uma técnica de tratamento em ausência, ou cura extra-sensorial. É dito a você 
como orar por outro ou enviar a sua palavra e curá-lo. Quando rezamos por outra pessoa ou 
damos o que é chamado um tratamento mental ou espiritual, nós simplesmente corrigimos o 
que ouvimos e vemos em nossa mente sabendo e sentindo a liberdade, a saúde e a paz de 
espírito do outro. 
 
A sua palavra em linguagem bíblica é a sua profunda e sólida fé e convicção na resposta da 
presença curadora infinita a sua crença. 
 
Eis como enviamos a palavra para curar ou ajudar a outra pessoa: a primeira coisa que temos 
a fazer é pensar em tudo o que sabemos sobre Deus, como, por exemplo: “Deus é amor sem 
limites, harmonia absoluta, vida infinita, todo-poderoso, todo bem-aventurança, o espírito 
onipotente vivo dentro de mim”. Compreenda que não há nada a mudar senão o seu próprio 
pensamento. Não use força ou coerção mental de qualquer espécie. Largue-se, relaxe, 
compreenda que você é um canal ressuscitando a saúde e harmonia do infinito do invisível 
para o visível. 
 
Quando orar por outra pessoa, afirme tranquilamente: “Deus é a única Presença e Poder. Eu 
afirmo, sinto e sei que o poder animador, curativo e fortalecedor da Presença Curadora 
Infinita está fluindo através de Fulano, fazendo-o ficar são, sereno c perfeito. Afirmo e sei 
que a harmonia, a beleza e a vida de Deus estão agora sendo manifestadas em você como 
força, paz, vitalidade, beleza, saúde e ação correta”. Sinta a verdade do que afirma, e quando 
tiver uma clara compreensão disso, o estado de doença se dissolverá na luz do amor de Deus. 
 



A prova da sua fé e confiança é um estado mental de repouso e serenidade. Mantenha o 
espírito sereno e reze de novo pela pessoa quando se sentir guiado para fazê-lo; gradualmente 
você formará um estado de mente condicionado e nascerá o dia e todas as sombras se 
dissiparão. 
 
O Moribundo Sentou-se e Começou a Falar 
 
Recentemente fiz uma conferência na bela Igreja da Ciência Religiosa em Oakland, 
Califórnia, e, enquanto estava lá, um homem visitou-me no hotel para o fim expresso de 
saber como ele e sua mulher deviam orar juntos. Durante a entrevista, ele falou o seguinte: 
que acreditava nos poderes da mente subconsciente, e que tinha lido o livro todo umas 15 
vezes, e, além disso, que tinha praticado diligentemente o que lera. 
 
O filho dele, que é da Igreja Evangélica e que segue a Bíblia ao pé da letra, estava muito 
doente, na realidade em estado comatoso, havia vários dias. Os médicos não lhe davam muita 
esperança, embora estivessem fazendo todo o possível por ele e se mostrassem muito bons e 
considerados. 
 
Um dia, quando este homem orava pedindo orientação, visitou seu filho, que não pareceu 
reconhecê-lo e caiu num sono letárgico. O pai disse em voz alta ao subconsciente do filho: 
“Filho, Jesus está bem aqui agora e você o vê. Jesus vai curá-lo agora. Ele está pondo as 
mãos em você agora. Você sente o toque agora mesmo”.  
 
Repetiu estas declarações várias vezes, lentamente, suavemente e com firmeza. O filho estava 
inconsciente quando ele chegou e aparentemente não tinha consciência da presença do pai. 
Após uns dez minutos, o filho sentou-se na cama, abriu os olhos e disse: 
 
-  Olá, papai. Jesus veio e tocou-me. Sei que estou curado. Ele me falou: “Eu te digo: 
Levanta-te!”  
 
Seu filho recebeu alta dois dias depois, completamente curado. 
 
Que aconteceu? A mente subconsciente desse rapaz aceitou a declaração do pai de que Jesus 
estava ali e sua mente subconsciente projetou a forma-pensamento, isto é, o conceito 
religioso que o rapaz tinha de Jesus foi retratado para ele enquanto ele dormia, baseado nas 
imagens de seu livro de orações, das estampas e imagens da igreja etc. Aquele rapaz 
acreditou cegamente que Jesus estava ali em carne e que tinha sido ele que lhe colocara a 
mão. Sua crença cega foi registrada no seu subconsciente, que respondeu de acordo. 
 
Pode-se dizer a um homem em transe que a avó dele está aqui agora e ele a verá claramente. 
Verá o que acredita ser sua mãe. Seu subconsciente projeta a imagem de sua avó, baseada na 
figura existente em sua memória subconsciente. Podemos dar ao mesmo homem uma 
sugestão pós-hipnótica, dizendo-lhe: 
 
- Quando você sair do seu transe, saudará sua avó e conversará com ela. 
 
Ele fará exatamente isso. 
 
Chama-se a isto alucinação subjetiva. A fé acendida no subconsciente do filho deste homem 
foi o fator de cura. Sempre nos é feito de acordo com a nossa fé ou nossa convicção mental.. 



 
A Ressurreição dos Chamados Mortos 
 
O subconsciente é susceptível de sugestão mesmo que o paciente esteja inconsciente. A 
mente mais profunda pode receber a sugestão do operador e agir de acordo com ela. De certo 
modo, poderíamos chamar a um incidente assim a ressurreição dos mortos. É a ressurreição 
da saúde, da fé, da confiança e vitalidade. 
 
A Mulher Recusou-se a Consultar um Médico 
 
Uma mulher telefonou-me de Nova Orleans dizendo que se sentia muito fraca e tinha 
desmaiado três vezes durante a semana depois de um ligeiro esforço em sua casa. Sugeri-lhe 
que consultasse um médico imediatamente e fizesse um exame geral, e que rezasse tanto por 
ele como por ela, tendo continuamente consciência de que Deus a estava guiando e ao doutor, 
e que Deus estava agora no meio de sua cura. 
 
Ela respondeu: 
 
- Detesto médicos, enfermeiras e pílulas. Meu marido insiste em que eu vá a um médico, mas 
eu creio que Deus ‘pode curar-me. 
 
Expliquei-lhe que enquanto estivesse cheia de ódio, ela bloquearia a corrente curativa de 
amor e alegria, e que devia deixar o sol do amor de Deus entrar em seu coração. Sua resis-
tência mental estabelecia uma resistência à Presença Curadora e ocorria um curto-circuito. 
Ela manteve-se inflexível, dizendo: 
 
- Não irei a nenhum médico. 
 
O marido disse-me que naquele mesmo dia ela teve um súbito colapso e foi levada à pressa 
para o hospital, onde morreu de trombose das coronárias. 
O marido vinha-lhe pedindo que se submetesse a um exame médico. Se ela tivesse feito isso, 
seu estado teria sido descoberto e, sem dúvida, aliviado. Sua vida teria sido prolongada. 
Cuidados médicos adequados, acompanhados da terapia da oração te-la-iam beneficiado de 
muitas maneiras. Deus reside no médico, no dentista, no osteopata e no quiroprático. Todo o 
homem é um templo do Deus vivo. 
 
Por Que Devemos Honrar o Médico 
 
No Eclesiástico, Capítulo 38, parágrafos 1 e 2, lemos as seguintes palavras: Honra o médico, 
porque ele é necessário; porque o Altíssimo é quem o criou. Porque toda a medicina vem de 
Deus, e receberá honra do rei. O Altíssimo é quem produziu da terra os medicamentos, e o 
homem prudente não terá repugnância por eles... O Altíssimo deu aos homens a ciência, para 
ser por eles honrado nas suas maravilhas. 
 
Filho, não te descuides de ti mesmo na tua enfermidade, mas faze oração ao Senhor, e ele te 
curará... E dá lugar ao médico; pois para isso é que o Senhor o estabeleceu; e não se aparte de 
ti, porque te é necessária a sua assistência. Virá tempo em que cairás nas mãos deles; e eles 
mesmos rogarão ao Senhor que envie por meio deles o alívio e a saúde. 
 



Estes versículos são muito sábios e dizem-nos que procedamos segundo o nosso nível de 
crença. Se você não ficar bom pela oração, procure um médico. Se tiver a convicção da pre-
sença de Deus onde o mal está, ele desaparecerá. Se não, siga o outro melhor alvitre — 
imediatamente. Se suas orações forem bem sucedidas, a saúde virá imediatamente. Lembre-
se de que se você não pode fazer nascer um dente ou emendar um osso quebrado 
imediatamente, é melhor procurar um dentista para o seu dente, e um cirurgião para o seu 
osso. Isto é bom senso e não há dúvida de que é muito melhor do que ficar aleijado para o 
resto da vida. 
 
Por Que o Ateu Obteve Uma Cura Notável Num Santuário 
 
Às vezes ocorrem curas inesperadas em vários serviços religiosos. Muitas pessoas têm-me 
dito que têm experimentado curas nos nossos serviços religiosos nas manhãs de domingo. 
Acrescentam que não esperavam curar-se, que eram céticos, que não estavam em estado de 
exaltação e que nem sequer estavam pensando na cura. Pelo que dizem, concluímos que não 
tinham fé; por conseguinte, apresenta-se a questão: Como puderam ser curados? 
 
A resposta é muito simples. Todos eles, ateus, agnósticos ou crentes, estão procurando 
alguma cura, e suas mentes estão receptivas para as orações da multidão presente. Talvez 
estejam indo a um médico, osteopata ou quiroprático para tratamento, o que indica que 
desejam ficar curados. Desejo é oração, e Deus atende a prece de um ateu, se ele acreditar, 
tanto como a prece de uma pessoa religiosa, pois Deus com Sua lei não é parcial para pessoa 
alguma. O desejo de cura produz uma atitude de espírito receptiva, que também pode fazer 
ressurgir na mente subconsciente a idéia da saúde perfeita. E é para isso que as pessoas 
presentes na igreja ou no santuário estão orando. 
 
Quando o chamado ateu mencionado neste subtítulo se misturou com um grupo de pessoas 
reunidas em oração num santuário, as quais estavam afirmando que todos os presentes 
ficariam curados, sadios e perfeitos, estabeleceu um laço psicológico e espiritual definido 
com todos aqueles presentes. Foi-lhe possível, assim, ser curado, pois as vibrações curativas 
emanadas de todas aquelas pessoas’ dedicadas entraram em contato com a mente 
subconsciente do ateu, transformando os padrões negativos e permitindo que o poder curativo 
de seu subconsciente ressuscitasse. A oração coletiva neutralizou os venenos mentais de sua 
mente subconsciente e permitiu que o espírito da saúde e da beleza entrasse nele. 
 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Previsão é a capacidade que a nossa mente mais profunda tem de ver um acontecimento 
futuro antes que ocorra. 
 
2. Uma mãe pode rezar por um filho a milhares de quilômetros de distância e insistindo no 
pensamento de que “Deus está no meio dele curando-o agora” até sua mente ficar em paz, 
sua convicção na presença curativa de Deus será ressuscitada no subconsciente de seu filho, e 
seu pé será curado. Não há tempo nem espaço no princípio-mente, e a compreensão intima da 
mãe é tornada manifesta imediatamente na experiência do filho. 
 
3. Os maridos e as esposas estão ligados subconscientemente. É possível uma mulher 
perceber uma doença aguda do marido num estado de sonho, e, pela oração, evitar uma 



tragédia. Neste caso, uma mulher em estado de sonho viu o marido ter um ataque cardíaco 
quando dirigia o seu carro. Recorreu à oração e sua prece foi atendida. 
 
4. Um oficial em patrulha no Vietname com seu pelotão ouviu a voz de sua irmã dizer: “Há 
uma mina à sua frente. Pare!” Ele obedeceu imediatamente e salvou a sua vida e a vida de 
seu pelotão. 
 
5. Quando a Bíblia diz: “Ele mandou sua palavra e curou-os”, significa que não temos de 
visitar a pessoa doente, que pode encontrar-se a milhares de quilômetros de distância. Mas 
sabendo que a mente não tem tempo nem espaço, é una e indivisível, podemos entrar numa 
profunda convicção sobre o poder curativo de Deus. Nosso conhecimento e crença íntimos 
serão sentidos pela pessoa doente, e seguir-se-á a cura. 
 
6. Um pai compreendeu que a mente subconsciente de seu filho, que se encontrava em estado 
de coma, era acessível à sugestão. Fez-lhe poderosas sugestões, embora ele estivesse 
inconsciente, afirmando: “Jesus está aqui. Ele está tocando em você agora. Jesus está curando 
você agora”. O rapaz viu a forma-pensamento de Jesus em seu estado inconsciente. 
Acreditando que era Jesus, ficou curado. Sua crença cega curou-o, pois seu subconsciente 
responderia, fosse falso ou verdadeiro o objeto de sua crença. O poder curativo do 
subconsciente é o único poder curativo independentemente de todas as técnicas, processos, 
rituais, cerimônias, talismãs, santuários ou paramentos. 
 
7. Quando você estiver doente e rezar, se não obtiver resultados imediatamente, vá ver um 
médico sem demora. 
 
8. Muitos fanáticos religiosos recusam-se a ir ao médico quando estão gravemente doentes. 
Em suas crenças supersticiosas, eles acreditam que é errado fazer isso. Trata-se de uma forma 
branda de loucura. Os extremos são sempre perigosos. Depois da oração, a saúde deve brotar 
rapidamente; se isso não acontecer, é porque você não tem a fé que pensa ter. Vá a um 
médico, abençoe-o e continue rezando pedindo saúde e harmonia. Lembre-se de que o seu 
desejo de fé não é verdadeira fé. A verdadeira fé torna-se manifesta aqui mesmo e agora. 
Milhares sem conta estariam vivos hoje se tivessem consultado um médico a tempo em vez 
de reagirem contra o tratamento médico, impedindo assim a cura. 
 
9. O livro do Eclesiástico, capítulo 38, declara decisiva e categoricamente: Dá lugar ao 
Médico; pois o Senhor o criou.., e sua assistência te é necessária. 
 
10. Um ateu pode ver atendidas as suas preces, pois as leis da mente são impessoais. Se ele 
desejar ser curado, for a um médico em busca de tratamento e visitar um santuário de cura 
onde pessoas estão orando, é possível que a consciência curadora coletiva dos que oram 
penetre em seu subconsciente, daí resultando a cura. 
 
 
 
 
 

7 - Por Que Viveremos Para Sempre 
 
 



Há milhares de anos, Jó perguntou: “Se um homem morre, viverá outra vez?” Deus é Vida, e 
a Vida não pode morrer. A Vida não pode morrer. A Vida não tem princípio nem fim. Toda a 
pessoa que caminha por esta terra é Deus ou Vida em manifestação. 
 
O nosso corpo é um instrumento ou veículo através do qual se expressa o princípio-vida. 
Você sempre terá um corpo de alguma espécie, seja qual for a dimensão da vida em que 
funcione. 
 
A chamada morte não é o fim; é apenas um começo. Você chegará ao seu novo destino, na 
realidade, quando passar desta existência tridimensional para uma existência 
quadridimensional, e a olhará como um novo nascimento. Possuirá um novo corpo 
quadridimensional, que é rarefeito e atenuado pelos nossos padrões, permitindo-lhe passar 
por portas fechadas, vencer tempo e espaço, e estar onde quiser estar por meio do seu 
pensamento. 
 
Mil ton disse: “A morte é a chave de ouro que abre o palácio da eternidade”. A jornada de 
cada homem é de esplendor em esplendor, de oitava em oitava, e através das muitas moradas 
da casa do nosso Pai. 
 
Quando você passar para a próxima dimensão da vida, verá e será visto. Reconhecerá entes 
queridos. Possuirá todas as faculdades como indivíduo. Quando entrou neste mundo, você foi 
recebido por mãos carinhosas que tomaram conta de você; foi afagado, mimado, acariciado. 
E, como ocorre neste plano, ocorre em todos os planos. Você encontrará entes queridos que o 
iniciarão nas atividades da próxima dimensão da vida. 
 
A Vida é Progressão 
 
Sua vida é um desdobrar interminável - sempre para a frente, para cima e para Deus. Não 
podemos voltar atrás, pois o ímpeto da vida é progressão, expansão e crescimento. Deus é 
Vida Infinita. Esta Vida está em nós agora; conseqüentemente não há fim para a sua 
novidade, liberdade e consciência espiritual. Nunca em toda a eternidade poderíamos exaurir 
as maravilhas e esplendores que estão dentro de nós. 
 
No Capítulo 15 do Primeiro Livro dos Coríntios, Paulo diz: E há corpos celestes e corpos 
terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres... E assim como trouxemos 
a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 
 
Vivemos Para Sempre 
 
Na citação bíblica acima mencionada Paulo diz que realmente não há morte e que todos os 
homens e mulheres são imortais. Toda a criança nascida em nossa casa é simplesmente Vida 
assumindo essa forma. Esta, em linguagem bíblica é Deus (princípio da vida) descendo do 
Céu (estado invisível) e aparecendo na terra, ou tornando-se manifesta. Quando nosso corpo 
atual deixar de funcionar perfeitamente, nós adquiriremos um corpo quadridimensional, 
muitas vezes chamado corpo astral, corpo sutil, corpo celestial, corpo subjetivo, etc. Não 
podemos levar quaisquer bens terrenos conosco, mas levamos tudo o que aprendemos e 
acreditamos sobre Deus, a vida e o universo; noutras palavras, levamos a soma total das 
nossas crenças, convicções, impressões e consciência. 
 
Professores Quadridimensionais Assistem a Conferências 



 
Freqüentemente algumas pessoas psíquicas, clarividentes e similarmente dotadas vêm falar-
me depois das minhas preleções nas manhãs de domingo no Teatro Wilshire Ebell de Los 
Angeles, e referem-se a homens que ficam sentados na plataforma enquanto eu falo. Peço-
lhes que me descrevam os homens que dizem ver, e sempre me retratam com precisão as 
seguintes pessoas que se encontram na próxima dimensão: o Dr. Emmet Fox, autor do 
Sermão da Montanha; o Juiz Thomas Troward, autor de seis livros sobre Ciência Mental: e o 
Dr. Harry Gaze, autor de Emmet Fox, o Homem e Sua Obra. Têm-me descrito também com 
precisão meu pai, cujo trespasse ocorreu há muitos anos, bem como minha irmã e outros pa-
rentes e professores. Em nenhum caso estes sensitivos conheceram quaisquer dos meus 
parentes ou professores mencionados neste capítulo, leram suas obras ou viram fotografias 
deles. 
 
Eu não considero sua percepção e experiência incomum, pois não há razão alguma para que 
homens e mulheres espiritualmente desenvolvidos não possam assistir a reuniões espirituais 
onde quer que desejem e apareçam e reapareçam à vontade. Eu nunca vi os homens e 
mulheres mencionados na plataforma, mas várias pessoas presentes altamente sensíveis e 
clarividentes vêem com freqüência estes seres quadridimensionais na plataforma nos 
domingos de manhã e algumas vezes em minhas aulas sobre o I Ching, o Simbolismo do 
Tarot e o sentido esotérico da Bíblia. 
 
Pessoas Espiritualmente Adiantadas Podem Aparecer e Reaparecer à Vontade 
 
O Juiz Thomas Troward, autor de The Edinburgh Lectures on Mental Science (As 
Conferências de Edimburgo Sobre Ciência Mental) e muitos outros livros, inclusive sua obra 
principal intitulada The Creative Process in the individual (O Processo Criador no indivíduo), 
passou a maior parte de sua vida como juiz no Punjab da India. Citarei de The Creative 
Process in the individual (publicado pela primeira vez em 1915 por Dodd, Mead and 
Company) o seguinte: 
 
A manifestação é o desenvolvimento procedente do princípio, isto é, alguma Forma na qual o 
princípio se torna ativo. Ao mesmo tempo, devemos recordar que, embora seja necessária 
uma forma para a. manifestação, a forma não é essencial, pois o mesmo princípio pode 
manifestar-se por meio de várias formas, assim como a eletricidade pode funcionar através de 
uma lâmpada ou de um bonde, sem de modo algum modificar sua natureza inerente. Deste 
modo, somos levados à conclusão de que o princípio da vida deve sempre munir-se de um 
corpo para funcionar, embora não se siga daí que este corpo deva ser sempre da mesma 
constituição química como o que possuímos agora. Podemos perfeitamente imaginar algum 
planeta distante onde as combinações químicas com que estamos familiarizados na terra não 
existissem; mas se o princípio da vida essencial de qualquer indivíduo fosse transportado 
para lá, então pela Lei do Processo Criativo ele trataria de vestir-se com um corpo material 
tirado da atmosfera e da substância desse planeta; e a personalidade assim produzida estaria 
perfeitamente à vontade, pois todo o seu ambiente seria perfeitamente natural para ela, por 
mais diferentes que as leis da Natureza fossem das que nós conhecemos aqui. 
 
Numa concepção como esta nós encontramos a importância dos dois princípios fundamentais 
para os quais chamei a atenção - primeiro, o poder do Espírito para criar ex nihilo, e segundo, 
o reconhecimento do indivíduo do princípio básico da Unidade dando permanência e solidez 
à estrutura da Natureza. Pelo primeiro, o princípio da vida que se reconhece a si mesmo 
poderia produzir qualquer espécie de corpo que quisesse, e pelo último seria levado a projetar 



um corpo em harmonia com a ordem natural desse planeta, tornando assim todos os fatos 
dessa ordem sólidas realidades para o indivíduo e ele mesmo um ser sólido e natural para os 
outros habitantes desse mundo. Mas isto não eliminaria o conhecimento do indivíduo de 
como chegou lá, e assim, supondo que ele tivesse compreendido sua identidade com o 
Princípio da Vida Universal o bastante para conscientemente controlar a projeção do seu 
próprio corpo, ele poderia à vontade desintegrar o corpo que se harmonizasse com as 
condições de um planeta e constituir um que se harmonizasse com as condições de outro, e 
poderia assim funcionar em qualquer número de planetas como um ser perfeitamente natural 
em cada um deles. Ele se pareceria em todos os sentidos, com os outros habitantes com uma 
exceção importantíssima: a exceção de que, tendo atingido a unidade com o seu Princípio 
Criador, não estaria preso como os outros às leis da matéria. 
 
Pelos parágrafos acima concluímos que um indivíduo que esteja altamente adiantado 
espiritualmente e que sinta a sua unidade com o Princípio da Vida universal pode projetar-se 
para qualquer país ou mesmo para outros planetas a seu bel-prazer, e o Princípio da Vida, que 
é onisciente e que é a única causa e substância, pode projetar um corpo em harmonia com a 
densidade da pressão atmosférica do planeta em questão; noutras palavras, ele pode aparecer 
e reaparecer à vontade. 
 
Por exemplo: se derretermos gelo, obteremos água. Se continuarmos aquecendo a água, 
obteremos vapor, que pode ser invisível. Mas vapor, água e gelo são uma única coisa, 
vibrando em diferentes comprimentos de onda molecular. Da mesma forma, nós somos 
espírito, mente e corpo. Eles são uma coisa só, mas cada um tem uma função diferente. Não 
há nada de ilógico num indivíduo espiritualmente desenvolvido que viva, digamos, na cidade 
de Nova York e, desejando estar em Johannesburgo, encontrar-se nesta cidade 
instantaneamente. Ele é um ser mental e espiritual e sabe que a mente e o espírito são 
onipresentes e que, quando ele se fixa num certo local e decreta que está lá, automaticamente 
desmaterializa o seu corpo, que é composto de átomos e moléculas, que agora são invisíveis 
como o vapor que mencionamos. Depois ele se condensa a alta vibração no corpo 
tridimensional e aparece caminhando pelas ruas de Johannesburgo. Este tipo de homem 
também poderia ir para a próxima dimensão a seu bel prazer, bem como para outros planetas 
e voltar quando bem o desejasse. 
 
Um Homem Moribundo Fala a Seu Pai, Sua Mãe e Seu Filho na Próxima Dimensão 
 
Recentemente visitei um homem que estava morrendo de câncer, e a metástase tinha-se-lhe 
espalhado por todo o corpo. Conversou comigo sobre várias coisas e oramos juntos. Ele 
estava perfeitamente racional e começou a falar com seu pai e sua mãe, que tinham deixado 
este mundo muitos anos antes. Disse ele: Estão aqui e eu vou com eles. - Depois acrescentou: 
- Estou vendo John. Eu não sabia que John estava lá. 
 
Tampouco sua esposa, que se encontrava presente, sabia da presença de John. Mas uma 
semana depois ela recebeu uma carta da índia, onde John (o filho deles) se encontrava em 
serviço. John havia falecido mais ou menos na mesma hora em que o pai falava comigo. 
 
Os Seus Entes Queridos Que Partiram Estão Bem Onde Você Está 
 
Os seus parentes ditos falecidos estão em redor de você, e você deve parar de acreditar que 
estão “mortos e enterrados”. Eles estão vivos com a vida de Deus e separados de nós apenas 
pela freqüência. Nós não vemos os raios cósmicos, os raios gama, os raios beta, os raios alfa, 



os raios ultravioleta ou os raios infravermelhos. Os nossos olhos físicos são cegos para a 
grande realidade invisível que existe em volta de nós. Você veria um mundo diferente se 
começasse a ver pelo olho interior da clarividência, e analogamente, que mundo vastamente 
diferente você veria se fosse tão sensível como a máquina de raios X ou os raios 
infravermelhos! 
 
Você pode dizer a este autor que não há ninguém no seu quarto enquanto lê este capítulo, 
mas ligue o seu aparelho de rádio ou televisão, e eis que vê ou ouve pessoas falando, rindo e 
dançando. Ouve música, canto e as vozes de homens e mulheres que se encontram talvez a 
milhares de quilômetros de distância. Todos esses programas enchem a sala onde voce está 
sentado. O homem é ele mesmo uma estação transmissora e receptora; por isso é que pôde 
inventar um aparelho de rádio e de televisão: todos esses poderes e faculdades estão dentro 
dele, submersos na maioria das pessoas, mas perfeitamente ativos em outros que caminham 
pelas ruas da sua própria cidade. 
 
Extirpe Esse Encanto Hipnótico 
 
O homem mediano vive sob uma espécie de encanto hipnótico de crença na morte; mas 
quando abrir os olhos espirituais e deixar cair as escamas das falsas crenças acumuladas 
durante séculos, ele compreenderá que tem uma existência além do tempo e do espaço como 
nós os conhecemos e verá e sentirá a presença daqueles a quem chamamos “mortos”.  
 
Tenho estado à cabeceira de muitos homens e mulheres durante o seu trespasse. Não 
mostravam sinais de medo. Instintivamente e intuitivamente eles sentem que estão entrando 
numa dimensão maior da vida. Thomas Edison foi ouvido dizer ao médico antes de morrer: 
 
- É muito bonito acolá. 
 
Todos nós temos uma melancolia natural em relação ao estado dos nossos entes queridos 
depois que deixam este plano da vida. Devemos compreender que com a aurora nos sorrirão 
os rostos felizes que “amamos desde muito tempo e que per demos por um pouco”.  
 
O Que Dizem os Poetas Sobre a Próxima Dimensão da Vida Tennyson disse: 
 
Tu não nos deixarás no pó; 
Tu fizeste o homem, ele não sabe por quê, 
Ele pensa que não foi feito para morrer; 
E tu o fizeste; tu és justo. 
 
Worsdsworth disse: 
 
O nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento; 
A alma que nasce conosco, a estrela da nossa vida, 
Teve alhures o seu ocaso 
E vem de longe; 
Não em total esquecimento, 
Nem em completa nudez, 
Mas arrastando atrás de nós nuvens de esplendor, vimos 
De Deus, que é a nossa morada. 
 



Whittier disse: 
 
E assim, junto ao Mar Silencioso 
Espero o remo abafado; 
Nenhum mal me virá Dele 
No oceano ou em terra. 
 
Não sei onde Suas ilhas erguem 
No ar suas palmeiras frondosas; 
Sei apenas que não poderei desgarrar-me 
De Seu amor e cuidados. 
 
Robert Browning disse: 
 
Tudo o que é, realmente, 
Dura para sempre, além da lembrança; 
A terra muda, mas a tua alma 
E Deus mantêm-se firmes; 
O que em ti entrou 
Isso foi, é, e será; 
Tempo é o que corre para trás ou pára; 
O oleiro e o barro perduram. 
 
Todos estes homens dizem a mesma coisa; isto é, que a vida não pode produzir a morte, pois 
seria uma contradição de sua própria natureza. A vida é, foi e será. 
 
O Pai Que Partiu Volta e Corrige um Erro 
 
Um advogado amigo meu do México disse que a irmã dele havia hipnotizado seu pai antes de 
seu trespasse e lhe tinha dado uma sugestão pós-hipnótica para que desse a ela a maior parte 
de sua fortuna. Agindo de acordo com a sugestão pós-hipnótica, o pai obedeceu à ordem dada 
por seu subconsciente, da qual sua mente consciente não tinha conhecimento. 
 
Uma noite, pouco depois do falecimento de seu pai, os dois estavam sentados na sala de estar 
ouvindo um programa de rádio quando o pai lhes apareceu completamente vestido e usando o 
mesmo paletó que se tinha tornado uma parte inextrincável de seu traje dentro de casa. Estava 
zangado e contou a sua filha como ela o havia hipnotizado, logrando seu irmão, e ordenou-
lhe que corrigisse o engano, ordem a que ela obedeceu imediatamente. Na próxima dimensão 
da vida, o pai soube que se tinham aproveitado dele, e decidiu visitar a filha e corrigir a 
situação. Sem dúvida o intenso desejo que teve de corrigir o erro carregou o seu 
subconsciente com intensidade suficiente para precipitar sua personalidade na sala de estar 
dos filhos. 
 
Não foi um fantasma, uma alucinação estranha ou uma forma de pensamento, mas a 
personalidade total do pai, que possuía todas as suas faculdades e pôde falar e instruir sua 
filha sobre justiça e integridade. 
 
Um livro científico maravilhoso, muito informativo, sobre matéria do gênero acima é 
Phantasms of the Living (Fantasmas dos Vivos), de Edmung Gurney e Frederic Myers of 
Cambridge, publicado pela Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres. 



 
Como Dar o Óleo da Alegria Como Luto 
 
Voc8 nunca deve chorar ou vestir luto pelos entes queridos que partiram. Irradie as 
qualidades de amor, paz e alegria para o amigo ou parente que passou a uma dimensão maior 
da vida. Eleve-o na sua mente e no seu coração e regozije-se com seu novo nascimento, 
sabendo que o amor Divino e a vida Divina estão onde ele está. Compreenda que os entes 
queridos que deixaram este mundo estão morando num estado de beleza, paz e harmonia. 
Você fará felizes os entes queridos com essa atitude de espírito. Em vez de sentir que estão 
mortos e enterrados e que estão onde estão suas sepulturas, sinta que a sabedoria, a 
inteligência e o amor de Deus estão fluindo através deles em transcendente delícia. Toda a 
vez que pensar num parente ou amigo que partiu, abençoe-o silenciosamente, afirmando: 
“Deus o ama e zela por ele”. Essa atitude de espírito curará toda a dor, sua  e dos outros. 
 
Entrando Numa Vibração Mais Alta 
 
Não há ninguém enterrado em parte alguma, no solo ou no mar distante. O corpo é enterrado 
e sofre dissolução, voltando aos seus elementos primordiais. Os pensadores modernos, 
atualizados, nunca visitam sepulturas, pois não há ninguém lá. Ideutificar-se com o corpo 
numa sepultura e colocar flores numa sepultura é identificar-se com a limitação e a 
finalidade, que traz doença e todas as espécies de perda à pessoa que se entrega a esse 
costume. No funeral moderno não há corpo à vista, e os parentes reúnem-se para orar e 
meditar, comemorando o novo nascimento do ente querido em Deus que marcha para a 
frente, para cima e para Deus. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Deus 6 vida, e essa é a sua vida agora. O Princípio da Vida não tem começo nem fim; por 
conseguinte, não há fim para o seu crescimento, expansão e desenvolvimento. Daqui a um 
bilhão ou um trilhão de anos você estará vivo em algum lugar expressando mais e mais das 
maravilhas que há dentro de você. 
 
2. Você encontrará os entes queridos e outras almas adiantadas na próxima dimensão que o 
iniciarão lá e o ajudarão na sua jornada sem fim. 
 
3. A vida é uma progressão constante. A vida nunca recua, nunca se detém no ontem. A sua 
jornada é para a frente. É novidade e crescimento interminável de esplendor em esplendor. 
 
4. Às vezes, quando, nos domingos de manhã, falo a um auditório muito grande, diversas 
pessoas sensíveis e clarividentes vêem homens e mulheres quadridimensionais na plataforma 
onde eu falo. A descrição deles combina exatamente com a dessas pessoas como eu as 
conheci. Esses sensitivos nunca tiveram ocasião de ver aquelas pessoas em carne; as pessoas 
que possuem conhecimento adiantado das leis espirituais e mentais podem ir onde quiserem, 
pois não são limitadas por tempo nem espaço. 
 
5. O Juiz Thomas Troward, que escreveu muitos livros notáveis sobre as leis mentais, 
observa que à medida que o homem avança na compreensão de sua unidade com o Espírito 
que tudo origina, pode visitar outros planetas, assim como qualquer ponto da terra. Pode 
fazer isso focalizando sua atenção no lugar que deseja visitar, desintegrando seu corpo 
presente e fazendo a Inteligência que Tudo Origina existente dentro dele reunir e fundir seus 



átomos onde quer que ele se projete nesta terra ou em outros planetas. A Inteligência Que 
Tudo Origina criaria um corpo condizente com a densidade e a pressão atmosférica do 
planeta que ele escolhesse, fosse qual fosse. 
 
6. Às vezes homens e mulheres que estão prestes a partir deste plano, vêem, ouvem e falam 
com parentes desaparecidos que estão à sua cabeceira para confortá-los e ajudá-los em seu 
trespasse. 
 
7. Os seus entes queridos que partiram estão bem onde você está; se você fosse clarividente, 
poderia vê-los e falar com eles. Eles estão separados de você apenas por frequência. Veja um 
ventilador girando a grande velocidade: suas lâminas tornam-se invisíveis. Diminua a sua 
velocidade, entretanto, e verá o ventilador. Esta é a idéia da vida tridimensional e 
quadridimensional. 
 
8. Muitos poetas perceberam intuitivamente que o homem é imortal e que arrastando atrás de 
nós caudas de nuvens esplendorosas, nós vimos de Deus, que é a nossa morada. Em Deus nós 
vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Deus vive, move-se e tem seu ser em nós. Nós 
vivemos na eternidade agora, porque Deus (o Princípio da Vida) é a realidade de cada um de 
nós.’  
 
9. É possível a um pai que partiu reaparecer vindo da próxima dimensão e dar-nos uma 
mensagem de importância. Seu intenso desejo de corrigir um erro carrega o seu 
subconsciente o bastante para lhe permitir fazer isso. 
 
10. Nunca chore os chamados mortos. Dor prolongada é egoísmo, pois assim você estará 
pensando na minha perda, na minha dor, no meu pesar. Envolva o ente querido em paz e 
harmonia e compreenda que o amor de Deus flui através dele e a alegria do Senhor é a sua 
força. Esta atitude dissipará todo o pesar e desolação. Suponhamos que você tivesse partido 
primeiro. Compreenda que assim você está poupando aos seus entes queridos todo o senti-
mento de perda, dor e solidão. Regozije-se com o novo nascimento do seu ente querido em 
Deus. Eles são emprestados a você por Deus e todos devem partir. Esta é uma lei cósmica e 
deve ser boa, ou não existiria. Seus filhos não são seus; eles vêm de Deus através de você, 
não por você. A criança que viveu uma hora aqui ou que nasceu morta ainda vive e é um 
ornamento na grandiosa sinfonia de toda a criação. 
 
11. Não há ninguém enterrado numa sepultura ou cripta funerária. Nunca visite um cemitério 
pensando que há alguém lá. Isso induzirá carência, perda e limitação, porque você se estará 
identificando com a finalidade. O corpo não é a pessoa. Dê as flores do seu coração ao ente 
querido no lugar onde você está. Compreenda a verdade do Salmo 23: A bondade e a 
misericórdia os seguirão todos os dias de suas vidas porque eles moram na casa de Deus para 
sempre. 
 
 
 
 
8 - Como a Percepção Extra-Sensorial Revela Respostas em Sonhos 
 
 
A Bíblia diz: Eu, o Senhor (a mente subconsciente), em visão a ele me farei conhecer, ou em 
sonhos falarei com ele. (Números 12-6). 



 
Há na Bíblia numerosas referências a sonhos, visões, revelações e avisos dados a homens 
durante o sono. O nosso subconsciente está ativo 24 horas por dia e nunca dorme. A Bíblia 
diz que José foi espantosamente preciso em suas análises dos sonhos do Faraó, e que sua 
agudeza e sagacidade na predição do futuro pela interpretação dos sonhos lhe valeram o 
louvor, as honras e o reconhecimento do rei. 
 
Os sonhos têm cativado cientistas, sábios, místicos e filósofos através das idades. Muitas 
respostas aos problemas mais agudos do homem têm sido dadas em sonhos. Desde os tempos 
bíblicos vários intérpretes e expositores em todos os países se têm empenhado na análise e 
interpretação dos sonhos. Freud, Jung, Adler e muitos outros psicólogos e psiquiatras 
eminentes têm estudado os símbolos representados nos sonhos e, interpretando o significado 
para a mente consciente do paciente, têm liberado fobias e fixações ocultas e outros 
complexos mentais. 
 
Nossos sonhos são projeções do conteúdo de nosso subconsciente, e em muitos casos, eles 
respondem aos nossos problemas e nos advertem relativamente aos nossos investimentos, 
viagens e casamento, assim como a ciladas da vida cotidiana. O sonho é uma dramatização 
do nosso subconsciente e não é fatalista. Você molda, afeiçoa e cria o seu próprio futuro com 
seu pensamento e sentimento. Tudo o que está no seu subconsciente está sujeito a mudar, e, 
quando conhecemos as leis da mente, predizemos o nosso próprio futuro. Lembre-se de que o 
seu futuro é o seu pensar presente tornado manifesto, porque o seu subconsciente reproduz 
fielmente o seu pensamento habitual 24 horas por dia. 
 
O Significado dos Simbolos no Seu Sonho 
 
Os símbolos que aparecem nos seus sonhos são pessoais e aplicam-se apenas a cada 
indivíduo; o mesmo símbolo se aparecer no sonho de um amigo ou de outro membro da sua 
família pode ter um significado completamente diferente. 
 
O Sonho Revela Uma Pequena Fortuna em Notas de Dólar 
 
Certa vez recebi um telefonema de uma mulher de Nova York declarando que seu marido lhe 
tinha dito antes de falecer que planejava tirar uma grande soma de dinheiro de seu cofre forte 
particular e investi-la num país estrangeiro para obter melhores juros. Alguns dias depois, ele 
faleceu e, quando o cofre forte do banco foi aberto, não havia dinheiro nele. Havia um 
registro de que dois dias antes ele visitara a casa forte do banco. Não havia vestígio nem 
registro de qualquer investimento, e uma investigação minuciosa em sua mesa não revelou 
qualquer pista. 
 
Sugeri à mulher que confiasse o seu pedido ao seu subconsciente, que conhecia a resposta, e 
que lhe revelaria à sua própria maneira. A mulher rezou do seguinte modo antes de dormir: 
“O meu subconsciente sabe onde meu marido escondeu aquele dinheiro,  e eu aceito a 
resposta e acredito implicitamente na solução que virá claramente à minha mente 
consciente”. Meditou severamente no sentido destas palavras, sabendo que elas seriam 
impressas no seu subconsciente, desse modo ativando sua resposta. 
 
Adormeceu e teve um vívido sonho no qual viu uma caixinha preta escondida atrás de um 
retrato de Lincoln pendurado na parede da pequena oficina do marido. No sonho foi-lhe 
mostrado como apertar um botão secreto que não podia ser visto a olho nu. Quando acordou, 



correu à oficina, tirou o quadro de Lincoln da parede e, quando apertou o botão revelado no 
sonho, apareceu uma abertura que continha a caixa preta, que por sua voz continha 50.000 
dólares em dinheiro. 
 
Ela descobriu os tesouros do seu subconsciente, que tudo sabe, tudo vê e possui a técnica da 
realização. Você pode dar um passo semelhante pondo a sua Percepção Extra-Sensorial a 
trabalhar na localização de um tesouro de qualquer tipo que realmente lhe pertença. 
 
Como um Sonho Impediu Um Grande Choque psicológico 
 
Uma moça de São Francisco teve um sonho que se repetiu quatro noites seguidas. Nesse 
sonho aparecia-lhe o seu noivo, que vivia em Los Angeles, e de repente uma montanha muito 
alta e impossível de escalar se colocava entre eles. No sonho ela ficava profundamente 
surpreendida, frustrada e confusa. Acordava tentando resolver o problema e sentindo alguma 
coisa muito errada e sinistra. 
 
Perguntei-lhe o que a montanha significava para ela, pois todo o sonho, quando interpretado 
adequadamente, deve coincidir com a consciência e sentimento da pessoa que sonha. Além 
disso, um sonho repetido é muito importante, pois é a voz intuitiva do nosso subconsciente 
dizendo-nos: “Pare, olhe e escute”. A palavra montanha para ela significava um obstáculo 
insuperável. Sugeri-lhe que falasse com seu noivo a respeito do sonho e obtivesse a certeza 
de que não havia nada oculto que não lhe fosse revelado e nada encoberto que não fosse 
tornado conhecido para ela. 
 
Assim, ela viajou de avião para Los Angeles para falar com seu noivo, que foi ao aeroporto 
esperá-la. Depois de uma conversa franca, ele lhe revelou finalmente: 
 
- Eu sou homossexual. Queria casar com você para que os meus fregueses, que são gente 
muito religiosa, não suspeitassem de mim. 
 
O sonho impediu a moça de experimentar o que mais cedo ou mais tarde viria a ser um 
grande choque traumático. Você também pode exercitar uma previsão assim ou maior ainda 
analisando os acontecimentos repetidos em seus sonhos. 
 
 
A Razão dos Sonhos da Moça 
 
A moça tinha pressentido alguma coisa errada havia já alguns meses, mas não conseguia 
defini-la. Orou especificamente, pedindo que a inteligência infinita de seu subconsciente lhe 
desse a resposta e que lhe fosse mostrada claramente. 
 
A Bíblia diz: Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e 
adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução 
(Jó 33-15,16). 
 
Há Muitos Tipos de Sonhos 
 
Há tipos variados de sonhos, uns devidos à frustração e repressão sexual, outros devidos a 
agitação mental e emocional, mau funcionamento orgânico, temores e tabus religiosos, repro-
dução e refundição de acontecimentos passados ou de atividades do dia. 



 
Há, entretanto, muitos sonhos de uma natureza periódica bem como de significação 
precognitiva, nos quais vemos acontecimentos antes de ocorrerem. Muitas vezes são-nos 
dadas instruções detalhadas no estado de sonho quanto às medidas que devemos tomar. 
 
Como um Sonho Revelou a Uma Mulher o Homem Com Quem ia se Casar 
 
Uma jovem do comércio teve um sonho no qual viu um moço — alto, claro, de olhos azuis e 
cabelo louro. No sonho o moço propôs-lhe casamento e ela aceitou. Alguns dias depois 
conheceu-o. Viu-o entrar no escritório onde ela trabalhava para entrevistar um dos advogados 
que a empregavam. Ele a convidou para sair, e em pouco tempo eram amigos íntimos. Dois 
meses depois estavam casados. 
 
Sonhos semelhantes a este são muito freqüentes, e não é absolutamente incomum um homem 
ou mulher ver em sonho a pessoa com quem vai casar. É possível extrair grandes poderes 
Intuitivos pondo seus sonhos a trabalhar, como neste caso. 
 
A Verdadeira Causa da Presciência Desta Mulher 
 
Esta moça havia rezado do seguinte modo, todas as noites, pelo companheiro ideal, 
afirmando: “Eu sei agora que sou una com Deus. N ele eu vivo, movo-me e tenho o meu ser. 
Deus é vida; esta vida é a vida de todos os homens e mulheres. Nós somos todos filhos e 
filhas de um Pai. 
 
 “Eu sei e creio que há um homem esperando para me amar e querer. Sei que posso contribuir 
para a felicidade e paz desse homem. Ele ama os meus ideais e eu amo os ideais dele. Ele não 
quer reformar-me nem eu quero reformá-lo. Há mútuo amor, liberdade e respeito. 
 
“Há uma mente única. Eu o conheço agora nesta mente. Eu me uno com as qualidades e 
atributos que admiro e quero ver expressos por meu marido. Eu sou uma só com ele em 
minha mente. Nós nos conhecemos e amamos um ao outro já na Mente Divina. Eu vejo Deus 
nele; ele vê Deus em mim. Tendo-o conhecido dentro, devo encontrá-lo fora, pois esta é a lei 
da minha própria mente. 
 
“Estas palavras partem e realizam o fim para que são enviadas. Eu sei que isto está feito 
agora, concluído e realizado em Deus. Obrigado, Pai.”  
 
Estas verdades que ela afirmou chegaram até a sua mente subconsciente e, tendo ela se 
identificado com as qualidades que admirava num homem, seu subconsciente revelou-lhe a 
resposta e o homem que era a encarnação de seu ideal foi automaticamente atraído para ela. 
 
 
A Percepção Extra-Sensorial é Ativada no Sono 
 
Quando caminhares, isto te guiará; quando te deitares, te guardará; quando acordares, falará 
contigo (Provérbios 6-22). 
 
No sono o nosso consciente une-se criativamente ao nosso subconsciente. Muita gente boa 
pensa que o sono se destina apenas a repousar o corpo, mas nada repousa enquanto a gente 
dorme, pois o nosso subconsciente e todos os processos vitais do nosso organismo, embora 



retardados consideravelmente, continuam a funcionar. Durante o sono estabelece-se um 
processo restaurador que resulta numa sensação de bem estar que vem do fato da restauração 
da energia física. Outra razão por que dormimos é desenvolvermo-nos espiritualmente; por 
conseguinte, é de importância vital que evitemos todos os estados discordantes antes do sono. 
A Divindade que molda os nossos fins é onisciente e dispôs de maneira que o homem seja 
compelido a retirar-se do mundo do ruído, que não é condizente com o desenvolvimento 
espiritual. 
 
O homem é guiado Divinamente no sono. As soluções de muitos problemas são dadas 
durante o estado de sono. Fórmulas, inventos, poemas, o conteúdo de muitos volumes, etc., 
também são dados no estado de sono. O conteúdo de muitos capítulos dos compêndios de 
química e dos laboratórios de engenharia do mundo apareceu em sonho, em resposta a um 
pedido da pessoa que sonhava. 
 
Como Inventar e Descobrir Algo Novo 
 
Você pode ter uma idéia vaga ou geral do que quer inventar ou descobrir, e é só. A técnica é 
simples. Aprenda tudo o que puder sobre o assunto objetivamente, e depois, num estado 
passivo e de repouso, fixe-se numa imagem mental do que deseja inventar. Finalmente, 
transfira sua imagem mental para o seu subconsciente, pedindo-lhe que complete todos os 
detalhes, e adormeça. Quando acordar, siga o “palpite” que recebeu. Algu mas vezes ele vem 
como um sentimento íntimo de que a solução está numa certa direção num certo grupo de 
fatos. Você descobrirá que muitas vezes toda a fórmula ou solução pode aparecer num sonho. 
Em tais casos é conveniente ter um lápis perto quando for dormir a fim de poder tomar nota 
das impressões que lhe vierem em seus sonhos quando acordar. Poderá ficar muito 
surpreendido ao ver o que lhe foi dado no seu estado de sono. 
 
Algumas pessoas dizem: “Eu nunca sonho”. Todos nós sonhamos. Se você não se lembrar de 
seus sonhos, sugira ao seu subconsciente antes de adormecer três palavras: “Eu me lembro”. 
Ele sabe o que você quer é lembrar e fielmente seguirá suas instruções. 
 
Como você crer ser-lhe-á feito. O seu estado de sonho pode ser uma das portas mais positivas 
para a percepção psíquica. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. A Bíblia está repleta de referências a sonhos, visões e 
revelações dadas ao homem quando profundamente adormecido. 
 
2. Os sonhos têm sido estudados através das idades, e em quase todas as culturas têm sido 
empregados intérpretes e expositores de sonhos e visões noturnos. 
 
3. Os sonhos são dramatização do nosso subconsciente e podem responder aos nossos 
problemas simbolicamente ou avisar-nos de uni perigo iminente. O nosso futuro está no 
nosso subconsciente agora, baseado nas nossas impressões, crenças e suposições subjetivas. 
 
4. Nós moldamos, afeiçoamos e criamos o nosso próprio futuro baseados no nosso pensar e 
imaginar habitual. A nossa mente subconsciente, que nunca dorme, está constantemente 
reproduzindo as nossas impressões e aprovações mentais. 
 



5. Os símbolos são pessoais para cada indivíduo e podem ter um significado diferente quando 
aparecem nos sonhos de outro. A interpretação deve coincidir com o nosso sentimento 
íntimo. Noutras palavras, o símbolo deve fazer sentido para nós. 
 
6. Uma mulher que procurava saber onde estava escondido o dinheiro pediu ao seu 
subconsciente que lhe revelasse, e o subconsciente respondeu num sonho, mostrando-lhe o
 lugar secreto e como abrir o receptáculo existente na parede. O subconsciente sabe 
tudo e vê tudo. 
 
7. Uma moça, sentindo que havia alguma coisa errada no seu noivo, pediu ao seu 
subconsciente que lhe revelasse especificamente a resposta, o que ele fez sob a forma de uma 
montanha muito alta que se colocou entre eles num sonho. Intuitivamente a jovem 
compreendeu o que era a montanha (um obstáculo formidável, impossível de transpor) e 
perguntou ao seu prometido a respeito. Balbuciando, ele lhe respondeu francamente que ia 
casar com ela como uma espécie de fachada para afastar as suspeitas de seus fregueses, que 
eram muito religiosos e antiquados. O sonho salvou-a de um grande choque traumático. Seu 
noivo era homossexual. 
 
8. Há muitos tipos de sonhos. Por exemplo, se a gente vai dormir com muita sede, pode 
encontrar-se no sonho ingerindo grandes quantidades de água. Os sonhos podem também 
dramatizar frustrações, temores, fobias, fixações e complexos de toda a espécie. Além disso, 
há muitos sonhos periódicos e sonhos precognitivos que revelam acontecimentos antes que 
tenham lugar. Muitas respostas são dadas aos problemas mais complexos em sonhos e visões 
noturnas  
 
9. Não é incomum uma pessoa visualizar o seu futuro marido ou esposa num sonho. Ocorre 
isto porque a pessoa esteve meditando sobre certas qualidades que desejava no futuro marido 
ou esposa, e logo que deposita essas qualidades no seu subconsciente, pensando nelas com 
interesse, ele lhe dá uma previsão do homem ou mulher encarnado pela sua idéia. 
 
10. No sono a percepção extra-sensorial é ativada. Quando vamos dormir, nossa mente 
consciente une-se criativamente à nossa mente subconsciente; o último conceito consciente 
que estamos formulando antes de dormir é gravado no nosso subconsciente, e este determina 
que ocorra a resposta ou cura. 
 
11. Muitas vezes quando pensamos na resposta antes de dormir, verificamos que toda a 
fórmula ou solução pode aparecer-nos em um sonho. Como você crer assim lhe será feito. 
 
 
9 - Como a Nossa Mente Psíquica Resolve Problemas Por Meio de Impressões em Sonho 
 
 
Tenho observado através dos anos que os sonhos fascinam intensamente pessoas de todas as 
categorias sociais. Os nossos diários, periódicos e magazines estão continuamente revelando 
o vasto trabalho de pesquisa que vem sendo realizado por médicos, psicólogos e psiquiatras 
sobre a vida onírica dos homens e das mulheres, e têm demonstrado que, praticamente sem 
exceção, todas as pessoas sonham. Esse trabalho de pesquisa tem demonstrado também que a 
privação do sono necessário pode trazer aberrações mentais e até psicoses. 
 



Quase todo o mundo hoje em dia já ouviu falar de Freud, Jung, Adler e muitos outros. Estes 
homens escreveram e falaram extensamente sobre sonhos, e suas interpretações variam em 
enorme grau. Desde tempos imemoriais as pessoas têm ficado confusas e assombradas com 
as dramatizações da mente chamadas sonhos. Muitos desses sonhos são de natureza 
precognitiva e transcendem o tempo e o espaço. 
 
O Aparelho de Televisão e Sua Mente Revelaram a Resposta 
 
Um estudante universitário disse-me recentemente que vê a “televisão” da sua mente todas as 
noites. Refere-se aos seus sonhos como sua televisão. Ele esteve doente durante duas se-
manas e perdeu várias aulas importantes. Apesar disso, seu exame foi marcado para o dia 
seguinte após sua volta aos estudos. Na noite anterior à prova, ele instruiu o seu 
subconsciente do seguinte modo: “Inteligência Infinita, tu és onisciente. Revela-me tudo o 
que preciso saber sobre a prova amanhã de manhã. Aceito a resposta agora”. Depois, 
calmamente, mergulhou num sono profundo. Nessa noite viu claramente todas as questões na 
sua tela de TV mental e logo depois disso  levantou-se e estudou as respostas no seu livro de 
texto. Isto acontece com freqüência a este moço, que crê firmemente que a sabedoria de sua 
mente subconsciente o guia em todos os seus estudos. 
 
Como o Sonho Salvou a Vida Duma Jovem 
 
Enquanto escrevia este capítulo, fui interrompido por um telefonema interurbano de um 
membro da nossa organização, que se encontrava em Londres, Inglaterra, naquele momento. 
A essência do que disse foi o seguinte: “Tive de lhe telefonar . Ontem à noite você me 
apareceu em sonho e me avisou que em circunstância alguma, eu fosse a Nottingham de 
automóvel como tinha planejado. Você me dizia para ir de trem. Eu tinha combinado ir com 
os meus dois primos no carro deles, mas cancelei a viagem como você me sugeriu. Sofri um 
choque ao saber pouco depois que meus dois primos tinham sofrido um sério acidente na 
estrada e estavam gravemente feridos. 
 
Seu Programa de Oração Especial 
 
Antes de sua partida para a Europa, eu tinha dado a essa jovem a seguinte oração, com 
instruções para que ocupasse a sua mente com as verdades simples nela contidas: “Viajo 
guiada por Deus em todos os momentos. Envio diante de mim os meus mensageiros 
chamados amor Divino, paz, harmonia e ação correta para tomarem meu caminho reto, belo, 
aprazível e feliz, sabendo que, com os meus olhos fitos em Deus, não haverá mal à minha 
passagem. 
 
“Quando viajo de automóvel, trem, ônibus, avião ou qual quer outro meio de transporte, o 
amor de Deus me cerca. A armadura invisível de Deus está sempre em volta de mim. O 
espírito de Deus paira sobre mim, tornando todos os caminhos uma estrada livre para o meu 
Deus. É maravilhoso.”  
 
A Razão de Seu Sonho 
 
A autopreservação é a primeira lei da vida, e o nosso subconsciente está sempre procurando 
guardar-nos e preservar-nos do mal de toda a espécie. A oração que ela fazia estava gravada 
na sua mente subconsciente, que ativava seus poderes de clarividência. Ele sabia 
indubitavelmente que se ela viajasse de automóvel para Nottingham, sofreria um acidente; 



por conseguinte, projetou uma imagem de seu pastor e dramatizou as palavras de advertência 
a que seu subconsciente sabia que ela daria atenção e obedeceria. O meu aparecimento em 
seu sonho foi simplesmente um símbolo da verdade da mensagem comunicada a ela no seu 
sonho. 
 
Ela Não Podia Fazer Aquela Viagem de Automóvel 
 
É importante lembrar que a harmonia e a discordância não podem conviver; por conseguinte, 
ela não podia estar num carro que colidisse com outro, pois tinha invocado o amor e 
harmonia Divinos para que fossem à sua frente, tornando sua viagem reta, alegre e tranqüila. 
 
Ele Disse: “Eu Nunca Sonho”  
 
A mente subconsciente está sempre acordada mesmo durante o mais profundo repouso do 
corpo, e está sempre ativa. Um moço que tem assistido às minhas conferências imaginava 
que seu sono profundo era sem sonhos, pois não se lembrava de nada quando acordava. 
Sugeri-lhe que no momento de acordar sugerisse a si mesmo: “Eu recordo”, e, com surpresa e 
prazer, o sonho se desenrolou completamente diante dele e até respondeu a um problema seu 
que o perturbava havia algum tempo. 
 
Seu Sonho Livrou-a de Uma Operação Séria 
 
Uma moça a quem chamarei Louise foi informada pelo cirurgião de que era preciso operar-
lhe o pé esquerdo para curá-lo, e que isso a obrigaria a ficar com a perna engessada e a usar 
muletas por espaço de dois meses ou mais. Ela rezou para que a inteligência infinita de sua 
mente subconsciente a guiasse e lhe mostrasse a decisão acertada. Transferia este pedido para 
a sua mente subconsciente todas as noites, e ao fim da quarta noite viu um médico 
quiroprático, amigo da família, que no estado de sonho lhe indicou o Hexagrama 35 do I 
Ching que dizia: “Progresso”. No dia seguinte, ela foi visitá -lo e, examinando-lhe O Pé’ ele 
lhe disse que podia ser Perfeitamente endireitado e ajustado por meio de simples 
manipulação e exercício, que ela teria de fazer; e houve uma cura perfeita. 
 
A Razão Por Que o Seu Subconsciente Escolheu o Hexagrama 
 
O subconsciente geralmente fala e revela respostas simbolicamente. Louise, que tinha tido 
duas aulas sobre o I Ching comigo, interessou-se profundamente pelo seu processo científico 
e metafísico de encarar a vida e, sem dúvida, seu subconsciente sabia que ela seguiria as 
indicações do hexagrama. Ele falou literalmente a ela quando revelou o médico que iria 
procurar para curar-lhe o pé. 
 
Uma Artista Atribui Seu Sucesso à Sua Faculdade de Entrar no Estado Subjetivo Quando 
Bem Quer 
 
Quando visitei a casa de uma artista recentemente, disseram-me que ela era capaz de entrar 
no estado subjetivo à sua vontade pelo simples ato de fechar os olhos, imobil izar a atenção e 
pedir ao seu subconsciente que Lhe desse belas imagens mentais com detalhes e cores. Ela 
sabe que o seu subconsciente é sensível às sugestões que ela lhe dá e que suas visões de 
beleza são evocadas por sua própria volição. A única coisa que tem a fazer é pintar as cores 
correspondentes na tela. Ela descobriu uma mina de ouro dentro de si mesma e sabe como 
minerar as belezas e esplendores que há dentro de si. 



 
Ele Ouviu o Conselheiro Interior e Salvou Sua Vida 
 
Numa recente visita a Honolulu, visitei um velho amigo cuja mãe havaiana lhe dissera 
quando ele era muito jovem: “Afirme todos os dias da sua vida que a magia de Deus está em 
volta de você e terá uma vida deliciosa”. Ele pratica esta grande verdade regular e 
sistematicamente e, é claro, a sua mente subconsciente responde. Responde correspondendo. 
 
Uma noite, quando se encontrava a um quarteirão de sua casa, ouviu essa voz íntima da 
intuição dizer claramente: Não entre em sua casa. Chame a polícia”. Disse ele que as palavras 
foram claras e distintas. Ele telefonou à polícia e disse que havia ladrões saqueando a sua 
casa. (Sentiu isso intuitivamente.) A polícia chegou dentro de minutos e pegou os dois 
ladrões, que estavam armados de pistolas e eram extremamente perigosos. Foram presos 
rapidamente. Um dos detetives disse depois ao meu amigo que, se ele tivesse entrado em casa 
e surpreendido os ladrões, eles certamente o teriam alvejado, como haviam feito antes em 
circunstâncias semelhantes. 
 
A divina razão de que nos vangloriamos não tem todas as respostas para os nossos problemas 
diários; ela é da terra - terrena. A nossa faculdade de raciocínio é o mais nobre atributo da 
nossa mente consciente, mas é essencialmente finita e fundamentalmente para o mundo 
tridimensional. É o nosso guia diário nos caminhos da nossa vida objetiva e ambiente físico, 
mas a nossa mente subconsciente é una com a inteligência infinita e a sabedoria ilimitada e 
não é entravada pelos sentidos objetivos, a forma física e as condições terrenas, e não é 
embaraçada pelos processos do raciocínio infinito. O nosso subconsciente bebe a verdade e 
as respostas para os nossos problemas na fonte eterna. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Pessoas de todas as classes são fascinadas pelos sonhos. Qualquer estudante secundário 
está famil iarizado com os nomes de Freud, Adler e Jung, que escreveram extensamente sobre 
os sonhos e cujas interpretações variam enormemente. Muitos sonhos são de natureza pré-
cognitiva e são de profunda importância para nós. 
 
2. Um jovem estudante universitário refere-se aos seus sonhos como um “aparelho de TV” na 
sua mente. Por meio de afirmações repetidas à sua mente subconsciente ele conseguiu fazê-lo 
responder às questões que caíram na sua trova. 
 
3. Uma moça que viajava pela Europa repetia uma oração especial de proteção enviando em 
pensamento mensageiros de amor Divino, paz, harmonia e ação correta à sua frente, e seu 
subconsciente respondeu protegendo-a contra um possível acidente fatal. 
 
4. O seu subconsciente pode projetar uma imagem simbólica do seu pastor no seu sonho a 
fim de alertá-lo para a gravidade do aviso quando se refere à sua autopreservação. Os 
processos do nosso subconsciente são incompreensíveis. 
 
5. Todo o mundo sonha. Se você afirma: “Eu nunca sonho”, a única coisa que tem a fazer 
quando acorda é dizer uma palavra a si mesmo: “Lembre-se”, e os sonhos importantes virão 
em perfeita seqüência à sua mente racional consciente. 
 



6. Se você, é estudioso da Bíblia ou do I Ching, é muito possível que o seu subconsciente 
possa projetar um hexagrama em resposta ao seu pedido e, seguindo o diagnóstico e o 
prognóstico do hexagrama, você poderá obter a resposta. Todas as alegorias e símbolos da 
Bíblia provêm de homens iluminados que exploraram os maravilhosos poderes da mente 
psíquica subjetiva. 
 
7. Uma grande artista paralisa a mente e imobil iza a atenção, e num estado imóvel, passivo, 
psíquico e receptivo, pede à sua mente psíquica que lhe dê visões de beleza e grandeza, as 
quais ela reproduz em suas telas. A artista pede que essas imagens lhe sejam dadas com 
detalhes e em cores; e sua mente subconsciente responde de acordo. Ela se refere ao 
subconsciente como a mina de ouro que há dentro de si. 
 
8. Um homem de Honolulu quando menino recebeu uma bênção de sua mãe para que 
afirmasse todos os dias que “A Magia de Deus está sempre em volta de mim e eu tenho uma 
vida maravilhosa”. Seu subconsciente falou-lhe numa voz clara interior dizendo: “Não entre 
em sua casa. Chame a polícia”. Ele seguiu as instruções e descobriu que foi salvo do que os 
detetives afirmaram que teria sido morte certa. A sabedoria do nosso subconsciente, quando a 
invocamos e confiamos nela, nunca falha. 
 
 
 
 

10 - A Percepção Extra-Sensorial e o Subconsciente 
 
 
A nossa mente subconsciente expressa o que nela imprimimos. Muitas ocorrências, projeções 
e vozes ditas estranhas não são nada mais do que manifestações subjectivas. Os fantasmas 
que tememos são os que caminham nas galerias lôbregas da nossa mente. 
 
O Nosso Subconsciente é um Livro Aberto 
 
Para a pessoa intuitiva, psíquica ou sensível com poderes clarividentes, o nosso 
subconsciente é um livro aberto. ~ possível para um bom psíquico revelar experiências 
passadas assim como acontecimentos futuros, que já estão presentes no nosso subconsciente. 
Ele pode ser 90% preciso ou até mais. Podemos obter uma leitura diferente de outro psíquico 
ou sensitivo. Isso será devido ao fato de que o que cada um vê é filtrado através de sua 
própria mentalidade e a interpretação pode ser um tanto diferente. 
 
Os pensamentos, planos e experiências do homem podem ser lidos também pela interpretação 
de um baralho de cartas, olhando-se uma bola de cristal .ou examinando as circunvoluções de 
alguns arranjos de areia, ou por outros meios. Desde tempos imemoriais o homem tem 
atribuído certos valores aos números, às cartas e a outros símbolos. Visto que o homem 
atribuiu autoridade e poder a estas coisas, elas devem confirmar suas crenças 
simbolicamente. Entrando-se num estado em parte subjetivo ou passivo, é possível revelar o 
conteúdo da mente subjetiva de uma pessoa. As cartas, as marcas na areia, ou as imagens 
móveis na bola de cristal servem como alfabeto da nossa mente subconsciente, e quando 
reunidas por um psíquico, elas falam uma linguagem que nós compreendemos. 
 
O Seu Caráter Pode Ser Delineado 
 



Talvez você tenha ficado surpreendido algumas vezes quando um astrólogo, um 
numerologista ou uma cigana leu o seu caráter. Você concordou e disse consigo mesmo que 
era muito preciso. Lembre-se, entretanto, de que a sua disposição, tendências, predileções, 
educação e doutrinação estão registradas e encarnadas na sua mente Subconsciente. Se for 
uma pessoa altamente intuitiva, ela simplesmente se porá em sintonia com a sua mente 
subconsciente e revelará as suas características à sua mente Consciente. Na realidade, você já 
informou a sensitiva de tudo antes de ela lhe dizer qualquer coisa. A única coisa que ela fez 
foi sintonizar-se, ou colocar-se em harmonia com o seu subconsciente. 
 
Como Uma Moça Neutralizou a Predição Negativa de um Acidente 
 
Fui visitado por uma moça que estava emocionalmente descontrolada por causa da predição 
de uma quiromante de que iria sofrer um acidente grave no dia do seu aniversário ou perto 
dele. Ela havia aceitado a sugestão e, conseqüentemente, estava com medo de viajar de 
automóvel, trem ou avião. Vivia num medo perpétuo e tinha impressionado seu 
subconsciente com a crença num acidente. Tendo atuado o seu subconsciente com medo, o 
acidente certamente teria acontecido se ela não houvesse aprendido a neutralizar o 
pensamento negativo aceito. 
 
Como a Moça Orou e Afirmou de Uma Maneira Definida 
 
“Aonde quer que eu vá - de ônibus, a pé, de automóvel, de trem, de avião ou qualquer outro 
meio de transporte que utilize - eu sei, creio e aceito a verdade de que o amor Divino vai à 
minha frente tomando meu caminho alegre, maravilhoso e feliz. Eu sei que a Inteligência 
Infinita me guia e dirige o tempo todo e que estou sempre dentro do círculo sagrado do eterno 
amor de Deus. Deus controla todas as viagens nos céus em cima e na terra em baixo, fazendo 
todas as minhas viagens uma estrada real para Deus.”  
 
Sua Técnica Para Erradicar a Predição Negativa 
 
Ela afirmava estas verdades de manhã, de tarde e à noite, todos os dias, sabendo que essas 
vibrações espirituais apagariam e varreriam de sua mente subconsciente a sugestão negativa 
carregada de medo. A moça tem agora 23 anos e teve o dia mais feliz de sua vida no seu 219 
aniversário. Casou-se com um amigo de infância e são extremamente felizes. Paulo diz: Mas 
havendo profecias, serão aniquiladas (1 Cor. 13-8). 
 
Como Aprender a Formar e Moldar o Nosso Próprio Destino 
 
Nosso pensamento e sentimento criam o nosso destino. E tudo o que pedirdes na oração, 
crendo, recebereis (Mateus 21-22). Crer em alguma coisa é aceitá-la como verdadeira. O que 
quer que você decida que é verdade com sua mente consciente, você experimentará com a 
sua mente subconsciente. O seu subconsciente é a grande operação da sua vida. Você pode 
considerar a sua mente algo assim como um iceberg: 90 por cento dele estão debaixo da 
água. Analogamente, você é mais de 90 por cento controlado pelas suposições, convicções e 
condicionamento do seu subconsciente. Suas crenças subconscientes ditam, controlam e 
manipulam todas as suas ações conscientes. Comece agora a crer, afirmar, sentir e saber que 
Deus o está guiando em todos os caminhos, que a Divina ação justa o governa o tempo todo, 
que Deus o está fazendo prosperar em todos os sentidos e que você é inspirado do Alto. 
Quando você aceitar estas verdades com a sua mente consciente, o seu subconsciente fará 



com que todas estas coisas ocorram e você descobrirá que todos os seus caminhos são 
amenidade e todas as suas passagens são paz. 
 
Como Vencer a Lei das Probabilidades 
 
A sua mente subconsciente é sensível ao controle e direção de sua mente consciente. Se você 
não dirigir a sua mente subconsciente de acordo com os princípios universais e as eternas 
verdades, viverá de acordo com a lei das probabilidades, o que quer dizer que estará sujeito 
ao pensamento das massas, e isso, como você sabe, é extremamente negativo. Milhões de 
pessoas estão vivendo vidas de mediocridade, carência e limitação de toda a sorte porque não 
dirigem adequadamente sua mente subconsciente. Deixam de impregná-la com os pensa-
mentos de harmonia, paz, alegria, abundância, segurança e ação justa. A sua mente 
subconsciente reproduz 24 horas por dia o seu pensar habitual. Comece agora a ativar a sua 
mente subconsciente espiritualmente, e a sua atividade subconsciente fará o resto. 
 
Quando a nossa mente consciente aceita completamente uma idéia criadora e a transfere para 
o subconsciente com convicção, a lei do nosso subconsciente fá-la acontecer na nossa 
experiência. O homem é mente e sempre que toma o instrumento do pensamento e escolhe o 
que deseja, produz mil alegrias ou mil males. 
 
Como Predizer Uma Vida Maravilhosa Para Você Mesmo 
 
Não há ninguém absolutamente que possa predizer com precisão o seu futuro se você pensar 
do ponto de vista do princípio. A Inteligência Divina sabe o que fazer e como fazê-lo. Ela 
responde ao seu pensar habitual; por conseguinte, você está sempre predizendo o seu futuro. 
Se seus pensamentos forem espirituais, nobres, elevados e divinos, você verá o engano do 
medo do desconhecido e da crença no mal. Visto que você é um pensador científico, a sua 
profecia é harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Você é o senhor do seu destino e 
o comandante da sua alma. 
 
Aprenda a andar pela terra, impassível, destemeroso e inabalável na convicção de que não há 
nada bom demais para ser verdade e nada demasiado maravilhoso para durar, pois a bondade, 
as riquezas e as glórias de Deus são as mesmas ontem, hoje e para sempre. 
 
Como uni Menino Índio Fez Parar a Hemorragia 
 
Num livro intitulado This Is It ( É isso), editado pelo autor em 1944 (esgotado há muitos 
anos), escrevi sobre a experiência que tive há cerca de 40 anos com um menino índio. 
 
Ele não sabia ler nem escrever, mas possuía a faculdade de fazer parar o fluxo do sangue 
arterial, que flui l ivremente, fechando os olhos e dizendo: “Pára”. Quando abria os olhos, o 
sangue havia parado. Ele cria que a sua oração era sempre atendida, e mesmo que os outros 
zombassem, ele nunca falhava. 
 
Como foi que aquele menino, dito ignorante, adquiriu essa habil idade? Sua explicação era a 
seguinte: desde que ele podia lembrar-se, seu pai lhe dizia que o poder de estancar o sangue 
era uma tradição na família e que era passado de pai para filho. O primogênito da família 
tinha o dom, mas nenhum dos outros membros, irmãos ou irmãs, possuía esse poder. 
 



O menino cresceu nessa crença e aceitava o fato de que podia fazer parar a hemorragia. Se a 
via, ele fechava os olhos e pronunciava a ordem, que era sempre obedecida. Ele não sabia 
realmente como ou por que o sangue parava de correr. Não sabia nada sobre a mente 
subconsciente ou seus poderes. A razão por que o sangue parava era que ele cria. (Disse ele 
que quando ainda estava no Canadá era chamado com freqüência para estancar hemorragias.) 
 
Por Que Tinha de Estar Presente Para Curar 
 
Uma coisa muito peculiar relativamente a essa capacidade de cura era que ele acreditava que 
tinha de estar presente para ver o sangue correr, e por isso não podia curar ninguém a 
distância. Esta foi uma crença implantada na sua mente subconsciente desde tenra idade, e ele 
a aceitava como parte da tradição de sua tribo e família. 
 
A Bíblia diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 
caminhos (respostas do subconsciente) mais altos do que os vossos caminhos (Isaías 55-9). 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. A sua mente subconsciente expressa na tela do espaço o que quer que você imprima nela, 
seja bom ou mau. 
 
2. Quando um bom psíquico, médium ou clarividente entra num estado psíquico passivo, fica 
em contato com a nossa mente subconsciente e pode extrair os nossos segredos, quer por 
meio de vívidos quadros mentais dramatizados no olho da sua mente quer por impressões 
intuitivas. Muitas vezes as nossas experiências podem apresentar-se como um seriado de 
televisão na nossa mente. 
 
3. As nossas disposições, hereditariedade, inclinações, tendências e temperamento podem ser 
sentidos subjetivamente por um bom astrólogo, numerologista ou ledora de buena dicha, 
desde que sejam realmente intuitivos e profundamente psíquicos. É por isso que o nosso 
caráter pode ser delineado  até mesmo por uma pessoa que nunca ouviu falar de astrologia 
ou numerologia, ou pelo menos que não sabe  nada sobre o assunto. As cartas, as tabelas 
astrológicas, as bolas de cristal, os números, etc., são apenas símbolos e são para a 
interpretação da nossa mente consciente uma espécie de alfabeto da nossa mente mais 
profunda. 
 
4. Podemos neutralizar uma predição negativa meditando sobre as verdades de Deus e 
pensando construtivamente do  ponto de vista do princípio e das verdades eternas. O 
inferior está sempre sujeito ao superior; por conseguinte, os pensamentos negativos de temor 
são dissipados e dissolvidos pelos nossos pensamentos espirituais. 
 
5. Quando viajamos, podemos construir uma imunidade para acidentes de todas as espécies 
meditando regular e sistematicamente que o amor Divino vai à nossa frente tomando nosso 
caminho reto, maravilhoso e aprazível. Afirme continuamente que o amor de Deus e a sólida 
armadura de Deus envolvem você. Depois de algum tempo, impregnará o seu subconsciente 
e ficará completamente imunizado e inebriado de Deus. 
 
6. O nosso pensamento e sentimento criam o nosso destino. O que decidimos que é 
verdadeiro na nossa mente consciente o nosso subconsciente produzirá. É por isso que 



 moldamos, afeiçoamos e formamos o nosso futuro. O nosso subconsciente está 
reproduzindo o nosso pensamento habitual 24 horas por dia. 
 
7. Você pode elevar-se acima da lei das probabilidades, que se aplica ao pensamento coletivo 
de três bilhões de pessoas neste mundo. Pense no que quer que seja verdadeiro, nobre, 
elevado e Divino, e se tornará o que pensa. 
 
8. A Inteligência Divina em você sabe o que fazer e como o fazer. Quando você a invoca, 
recebe uma resposta. Você pode predizer harmonia, saúde, paz, alegria, abundância e 
segurança para você mesmo pensando nestas- verdades com interesse. Você descobrirá que o 
seu futuro é o seu pensar presente tornado manifesto.  
 
9. Uma crença tradicional transmitida de pai para filho é aceita pela mente impressionável do 
menino, e tem feito a ele como ele crê. Crendo que o poder de estancar a hemorragia é um 
dom Divino, a ordem do rapaz índio dá resultados imediatamente. A lei da vida é a lei da 
crença. 
 
 
 
 

O Poder Dinâmico do Pensamento Psíquico 
 
 
A Bíblia diz: Porque, como imaginou na sua alma (mente subconsciente), assim é 
(Provérbios 23-7). No principio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus 
(João 1-1). O seu verbo, a sua palavra, é um pensamento expresso, e a Bíblia diz que o verbo 
era Deus, querendo dizer o nosso pensamento criador, pois existe apenas Poder Criador — 
Espírito — e a função do Espírito é pensamento. 
 
Convém que tenhamos uma consideração sadia e respeito pelo nosso pensamento. O grau de 
nossa felicidade, paz, prosperidade e sucesso é determinado pelo nosso pensar habitual. A 
nossa mente subconsciente está constantemente reproduzindo o pensamento e as fantasias da 
nossa mente consciente. Os pensamentos são coisas, e o nosso pensamento tem a sua própria 
matemática e mecânica de expressão. Quando refletimos sobre um pensamento, estamos 
desencadeando a ação do poder criador de Deus, ou inteligência infinita. Emerson disse: “O 
homem é o que ele pensa no decorrer do dia”.  
 
Como Ele Provou o Poder do Pensamento 
 
O Dr. Arthur Thomas, Ministro da Igreja da Ciência Religiosa de Reno, no Nevada, deu-me 
permissão para escrever a respeito dele. Arthur tinha sido capitão-tenente da Marinha 
Britânica, e mais recentemente estivera no negócio desatacado e também no negócio de 
imóveis em Los Angeles. Há cerca de oito anos, entretanto, começou a assistir às minhas 
conferências de domingo de manhã. Disse ele: “Compreendi subitamente que o meu 
pensamento era o único poder criador de que eu tinha consciência e que ia criar o que 
realmente queria”.  
 
Conseqüentemente, começou a afirmar para si mesmo com freqüência: “Agora sou um 
pastor. Estou ensinando as verdades da vida ao povo”. Todas as noites ele imaginava que 
estava discorrendo sobre as grandes verdades para um maravilhoso grupo de homens e 



mulheres numa igreja. Continuou a pensar assim durante um mês mais ou menos, e então 
decidiu fazer o curso sacerdotal no Instituto de Ciência Religiosa, confiante no resultado 
final, com a mesma certeza com que já havia imaginado e sentido como verdadeira a 
realidade do pensamento criador. 
 
Passou em todos os exames e provas de Teologia e foi-lhe oferecida uma igreja 
imediatamente após a sua conclusão do seminário. Agora faz exatamente o que decretou 
mentalmente. Ele sabia que sua mente subconsciente responderia matematicamente e com 
precisão de acordo com seus processos de pensamento. 
 
Conheça a Força Mais Poderosa do Universo 
 
O pensamento é a força mais poderosa do universo. A nossa palavra é um pensamento 
expresso. Se você estiver em. posição de mando, o seu pensamento ou palavra poderá 
decretar sobre o uso dos mísseis, da energia nuclear, da dinamite ou das armas 
termonucleares. O seu pensamento determina como deve ser usada a eletricidade. 
Igualmente, o seu pensamento dirige a operação de sua vida. A sua mente subconsciente 
poderia ser comparada a um iceberg — 90 por cento estão sob a superfície. ~ a sua mente 
subconsciente que faz o trabalho de. acordo com as ordens que recebe da mente consciente. 
O que você pensa com a sua mente consciente produz com o seu. subconsciente. 
 
Ela Descobriu as Maravilhas do Pensamento Correto 
 
A Dra. Elsie McCoy, de Beverly Hills, que me deu permissão para escrever sobre os 
acontecimentos que se seguem, mostra claramente o que pode realizar o pensamento 
construtivo segundo o princípio. Ela estudou durante muito tempo na Europa e na Ásia e na 
mocidade esteve noiva de um eminente cirurgião. Estavam, entretanto, separados por quase 
2.000 quilômetros devido a seus encargos diferentes. 
 
Desde a idade de 18 anos ela havia tomado por hábito afirmar freqüentemente durante o dia: 
“Somente a justa ação Divina tem lugar na minha vida e, seja o que for que eu precise saber, 
é-me revelado instantaneamente pela inteligência infinita dentro de mim”. Sua gradual 
reiteração destas verdades fê-las chegar à mente subconsciente, que respondeu de acordo. 
Uma noite em que dormia profundamente viu e ouviu com clareza, num sonho vívido, seu 
noivo em Chicago conversar com uma enfermeira e depois combinar passar com ela um fim-
de-semana, dizendo-lhe: 
 
- Eu estou noivo, sabe, mas ela está a 2.000 quilômetros de distância e não sabe nada disto. 
 
No dia seguinte, a Dra. McCoy telefonou-lhe e falou-lhe do sonho bobo que tivera, e riu dele. 
O noivo ficou furioso e acusou-a de ter contratado detetive para espiá-lo. Diante disso, ela 
desfez o noivado, e acontecimentos subseqüentes provaram-lhe a sabedoria do seu 
subconsciente protegendo-a contra o que teria sido indubitavelmente um trágico casamento. 
 
Seu pensamento justo ativou sua mente subconsciente, que lhe revelou o que ela devia saber 
antes de casar. 
 
Um Ator Famoso Obtém Uma Resposta Espantosa Por Meio do Subconsciente de Outra 
Pessoa 
 



A Dra. Olive Gaze, minha colega, autorizou-me a escrever sobre a maneira notável como a 
mente subconsciente de sua mãe respondeu às perguntas que lhe foram propostas pelo fale-
cido Norman Trevor, ator ilustre. A Dra. Gaze disse que ele estava com um problema difícil e 
perguntou a sua mãe se poderia revelar-lhe a resposta. Josephine Wyndham era altamente 
intuitiva. 
 
Ela pensou silenciosamente e com emoção durante alguns minutos: “Resposta certa”. Seu 
subconsciente assumiu o comando e controlou-lhe a mão direita. Começou a escrever e 
encheu quase duas páginas. Quando olhou o que tinha escrito, não consegui ler uma única 
palavra, nem tampouco sua filha, a atual dra. Olive Gaze. 
 
Deu o material escrito a Norman Trevor, e ele o leu com facilidade e alegria. Estava escrito 
em hindustani, que ele compreendia perfeitamente, pois tinha vivido na Índia durante muitos 
anos. A mensagem foi uma resposta completa e cabal ao seu desnorteante problema. Ficaram 
todos assombrados diante das maravilhas do pensamento correto e a resposta da mente 
subconsciente. 
 
A minha explicação disto é que Josephine Wyndham, pessoa altamente intuitiva, entrou num 
estado de espírito receptivo, repousado, calmo, passivo, psíquico, que produziu um 
aforamento do subconsciente e submersão parcial da mente consciente. Nesse estado ela se 
pôs em contato com a mente subconsciente dele e extraiu o conteúdo de seu subconsciente, 
inclusive a língua hindustani. Como a natureza do subconsciente é compulsiva, ele assumiu o 
controle da mão de Josephine e escreveu uma linguagem e de uma maneira que fosse convin-
cente e na qual a gente acreditasse. Os métodos do subconsciente estão além da compreensão. 
 
Como a Mulher Ativou a Sua Mente Subconsciente 
 
A Sra. Louise Barrows disse-me que na véspera de Ano Bom, em 1970, um dos pedidos que 
ela transferiu para sua mente subconsciente foi que iria fazer uma viagem à Europa com seus 
dois filhos adolescentes, na ordem Divina. Ela escreveu o seguinte: “Meus dois filhos e eu 
iremos à Europa cm julho deste verão de 1970, na ordem Divina. Aceito esta idéia agora na 
minha mente consciente, e o meu subconsciente fará que aconteça”.  
 
Em fevereiro de 1970 um parente próximo perguntou-lhe se gostaria de passar umas férias na 
Europa, viajando pela Suíça, a Alemanha, a Itália, etc., com seus dois filhos, e ela aceitou. 
Todas as despesas de viagem já tinham sido pagas à agência de viagens pelo seu parente. A 
mente subconsciente da Sra. Barrows sabia como fazer isso acontecer e agiu sobre a mente 
do parente rico, compelindo-o a fazer o oferecimento. Noutras palavras, ele foi o instrumento 
através do qual o dinheiro e as oportunidades se manifestaram. Seu pensamento espiritual foi 
uma ordem ao seu subconsciente para fazer o pedido ser atendido. 
Como Pensar (Rezar) com Êxito 
 
O nosso pensamento 6 a nossa oração. Quando a nossa mente subconsciente aceita 
deliberadamente uma idéia ou um plano criador e o transfere para o subconsciente com 
confiança, a inteligência do subconsciente faz a coisa ocorrer na nossa experiência. A mente 
subconsciente age como uma lei e produz com exatidão matemática o equivalente da idéia na 
experiência. 
 
O Pensamento Correto Faz Uma Moça Perder Vinte Quilos de Peso 
 



Uma moça escreveu-me de Wichita, no Kansas, dizendo-me que tinha lido o meu livro O 
Poder do Subconsciente e decidira seguir o conselho de seu médico de perder 20 quilos de 
peso. Disse ela que havia feito vários tipos de dieta, perdendo peso, mas que sempre o havia 
recuperado. Seguindo então o conselho dado no meu livro, todas as noites antes de dormir ela 
começou a pensar certo e a transmitir a resposta correta à sua mente subconsciente. Seu 
pensamento justo era o seguinte: “Eu peso 54 quilos na ordem Divina. A inteligência infinita 
da minha mente subconsciente aceita este pedido e age de acordo. Durmo em paz e a correta 
ação Divina me governa”.  
 
Após uma semana aproximadamente a moça descobriu que tinha perdido todo o desejo de 
alimentos amiláceos e substâncias gordurosas de que antes sentia um ávido desejo, e desse 
modo não teve dificuldade em perder o peso desejado. Antes disso, ela submetia-se com 
esforço a uma dieta rigorosa, e ao mesmo tempo ansiava o tempo todo por sorvete, torta de 
maçã e doces em geral. 
 
Qualquer pessoa que diga: “Não posso perder peso” está na realidade dizendo: “Não quero 
perder peso”. A única coisa que a pessoa tem de fazer é chegar a uma decisão definida na sua 
mente consciente, e o seu subconsciente fará o resto. Você descobrirá que perdeu todo o 
desejo daquelas comidas que contribuem para a sua obesidade. 
 
Você é o Único Pensador no Seu Universo 
 
Você tem o privilégio de escolher qualquer idéia construtiva; alimentá-la e mantê-la, sabendo 
que haverá uma resposta da sua mente subconsciente. A sabedoria do seu subconsciente 
resolverá a idéia que você escolheu à sua própria maneira inimitável. 
 
O Poder do Pensamento no Seu Corpo 
 
Você tem observado o efeito do medo no seu pulso, na batida do coração, etc. A vergonha faz 
subir o rubor às faces e a raiva e a cólera empalidecem a pele. Muitos jovens têm ficado de 
cabelo branco depois de experiências angustiantes. A notícia da morte súbita de um ente 
querido tem produzido cegueira e surdez psicológicas. A preocupação afeta a digestão e pode 
produzir úlceras, coli te e outras disfunções e doenças. Os nossos jornais e revistas mostram-
nos diariamente os estragos do ódio, da inveja, do ciúme e da tensão no corpo, tais como 
anemia, pressão alta do sangue, perturbações cardíacas e até câncer. 
 
Comece a Usar o Poder Criador com Sabedoria 
 
A nossa consciência é o único poder criador em nossa vida. A nossa consciência representa o 
que nós pensamos, sentimos, cremos e aquilo a que damos consentimento mental. Ela é a 
causa de todas as nossas experiências, males, circunstâncias e eventos de nossa vida. Não 
considere o mundo exterior uma causa; ele é um efeito. 
 
Recuse definitiva, positiva e absolutamente dar poder a coisas exteriores, como os ventos, as 
ondas, o tempo, o sol, a neve, as estrelas ou qualquer coisa criada. O pensador científico 
nunca faz de um efeito uma causa; por conseguinte, ele não mais se deixa hipnotizar pelo 
mundo e suas crenças. O criador é maior do que a sua criação. O pensador é maior do que os 
seus pensamentos, e o artista é maior do que a sua arte. Pense bem e o bem se seguirá; pense 
negativamente e virá a negação. 
 



Ele Perguntou o Verdadeiro Significado de Pensar 
 
Em uma conferência que fiz no ano passado em Las Vegas um homem perguntou-me: “Que é 
pensamento e que há do novo nisso?” Expliquei -lhe que pensar significa comparar; isto é, 
comparar uma coisa com outra, uma proposição com outra. Se o instrumento mental pode 
dizer apenas “sim”, não 6 pos sível a comparação. Se temos uma escolha entre duas coisas —
a uma delas dizemos “sim” e à outra “não”. Quando pergun tamos por quê, estamos 
procurando uma razão. Todo o raciocínio compreende escolher isto e rejeitar aquilo, e seria 
impossível selecionar ou rejeitar se a nossa mente não tivesse o poder de afirmação e 
rejeição. 
 
A maioria das pessoas não pensa realmente. Estamos pensando quando a nossa mente se 
dedica às eternas verdades de Deus, quando rejeitamos todo o medo e meditamos sobre a 
realidade do nosso desejo, sabendo que há um Poder Onipotente que responde ao nosso 
pensamento e que o fará acontecer. Estamos pensando verdadeiramente quando arrazoamos 
sobre as coisas em nossa mente, rejeitando todos os conceitos negativos como impróprios 
para a casa de Deus, e deleitando-nos com a realidade da solução Divina, sabendo que uma 
sabedoria subjetiva responde ao nosso pensamento criador quando estamos livres de medo. 
 
Isto pareceu satisfazê-lo, e ele disse: 
 
- Nunca até agora eu soube o que era o pensamento. 
 
O homem é mente, e continuamente está empunhando o instrumento do pensamento e 
produzindo mil alegrias e mil males. 
 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. O nosso pensamento psíquico é criador. Quando pensamos o pensamento liberamos o 
poder latente que há dentro de nós. Todo o pensamento tende a se manifestar. 
 
2. Reiterando um certo padrão de pensamento na nossa mente consciente, o nosso 
subconsciente recebe-o e decide à sua própria maneira como o fará ocorrer. A nossa imagem 
mental é um padrão de pensamento na nossa mente, e se nos imaginarmos regular e 
sistematicamente fazendo o que gostamos de fazer, o nosso subconsciente desenvolverá essa 
imagem mental na casa escura da nossa mente e fará isso acontecer. 
 
3. O nosso pensamento é a força mais poderosa do mundo. Uma palavra é um pensamento 
expresso. Por conseguinte, o homem pode determinar como devem ser usadas as energias e 
forças atômica, nuclear e elétrica. O homem é o senhor e está no controle. Ele deve decidir 
como vai usar os poderes que tem à sua disposição. 
 
4. Quando afirmamos: “O que quer que eu precise saber ser -me-á revelado 
instantaneamente”, a nossa mente psí quica nos protege de erros e enganos. Uma jovem 
médica que impregnou sua mente subconsciente com esta verdade viu num sonho a relação 
de seu noivo com outra mulher. Ela cancelou o casamento proposto e viu que foi protegida 
divinamente contra um erro trágico que teria cometido. 
 
5. Há muitas pessoas talentosas chamadas automatistas psíquicos. 



 
6. A mãe de dois rapazes adolescentes escreveu um pedido na véspera de Ano Bom de que a 
inteligência psíquica lhe revelaria a maneira perfeita de levar seus dois filhos a Europa 
durante o mês de julho. Um parente rico voluntariamente pagou todas as despesas de umas 
longas férias para os três na Europa. 
 
7. Os nossas pensamentos de medo, preocupação, ansiedade e raiva são perfeitamente 
visíveis no nosso rosto, nos olhos, no pulso, na pressão do sangue e no empalidecimento da 
pele. A preocupação, o ódio, o ciúme e a hostilidade estão por trás de uma enorme 
quantidade de doenças. O seu pensamento psíquico é criador. 
 
8. A consciência é o único poder criador. A nossa consciência significa a maneira como 
pensamos, sentimos, cremos e aquilo a que damos consentimento mental. Pense bem e o bem 
se seguirá através da sua percepção psíquica. 
 
9. Pensar é comparar, isto é, escolher uma coisa de preferência a outra. O seu instrumento 
mental pode dizer ‘‘ sim” ou “não’’ . A sua mente tem o poder de afirmação e rejeição. 
Estamos pensando verdadeiramente quando nossos pensamentos se conformam com as 
verdades eternas. Emerson disse: “Você é o que você pensa no decor rer do dia”.  
 
 
Como Util izar os Segredos da Percepção Extra-Sensorial na Solução de Problemas 
 
 
Uma certa mulher (a quem chamarei Sra. Jones) estava diante do juiz que ia pronunciar um 
veredicto no seu caso. Estava muito nervosa, agitada e preocupada. Suas noras tinham 
contestado o testamento de seu pai e estavam com muita raiva dela. Disse a Sra. Jones que o 
juiz também não a olhava com muita simpatia, embora seu marido tivesse deixado apenas 50 
por cento do que possuía para ela. 
 
Por sugestão minha, ela seguiu a seguinte técnica de oração: “Eu sei que a Inteligência 
Infinita me guia e conduz o meu advogado, o juiz e todos os interessados neste processo. 
Compreendo e sei que a lei Divina da harmonia reina suprema e que o que me foi legado virá 
para mim na lei e ordem Divina”. Ela sabia que praticando estas verdades ativaria estes 
princípios de verdade residentes na sua mente psíquica subconsciente. 
 
Sua Técnica de Visualização 
 
Ela disse consigo mesma: “O arquiteto visualiza o arranha-céu; ele o vê como quer vê-lo. Sua 
imagem mental torna-se um molde do qual finalmente emerge o edifício”. Assim, ela afir -
mou: “O juiz é absolutamente honesto. Deus pensa, fala e age por  intermédio dele, e sua 
decisão é baseada na justa ação Divina”. Imaginou o juiz anunciando a sua decisão dizendo:  
“Minha decisão é justa e eminentemente leal e está de acordo com o disposto no testamento e 
a intenção do falecido”.  
 
Visualizou o juiz dizendo isto repetidamente, até que sua mente ficou saturada da verdade do 
que afirmava. Sem dúvida esta mesma verdade foi ressuscitada na mente subconsciente do 
juiz, que decidiu, exatamente como a mulher havia decretado, que estava de acordo com as 
cláusulas do testamento do falecido e sua verdadeira intenção. Graças ao seu reconhecimento 
e avaliação do princípio da ação justa, a avareza e inveja de suas noras foi reduzida a nada. 



Você também pode ajudar a resolver os seus problemas satisfatoriamente procedendo como a 
Sra. Jones. 
 
Como a Percepção Extra-Sensorial Curou o Seu Ciúme Anormal 
 
Um vendedor confessou-me que nunca estava seguro a respeito de sua esposa Mary quando 
se encontrava ausente. Ela era extremamente simpática, jovem e bonita. Durante suas fre-
quentes viagens a muitas cidades da zona em que trabalhava, ele vivia em constante medo de 
perdê-la, ou de que ela se enamorasse de algum moço da vizinhança. Telefonava-lhe quatro 
ou cinco vezes por dia, o que a perturbava, pois ela sabia a razão desses telefonemas 
freqüentes. 
Expliquei-lhe que básica e fundamentalmente o seu ciúme era devido a um sentimento de 
insegurança e inferioridade dentro de si. 
 
A Técnica de Cura Que Ele Empregou 
 
Quando estava longe de casa, ele sossegava o seu espírito duas ou três vezes por dia, 
acalmava-se por dentro e descontraía o corpo. Depois imaginava Mary na sua frente e ele 
afirmava-lhe: “O amor divino nos une” e “Eu te amo sinceramente”. E ela respondia: “Eu te 
amo.... você é o único”. Ele a ouvia dizer estas palavras regularmente e com sentimento. 
Toda a vez que lhe vinha o impulso de telefonar-lhe para controlá-la, afirmava 
silenciosamente: “O amor Divino nos une. Eu a amo e ela me ama também”.  
 
Sentia a realidade destas palavras em seu coração, e, enquanto guiava pela estrada, podia 
ouvir a voz de Mary, o timbre e o tom que ele conhecia tão bem, soar cm seus ouvidos, 
dizendo: “Eu te amo”. Depois de praticar esta técnica mais ou menos uma semana, descobriu 
que o amor realmente afasta o medo e o ciúme. 
 
Como Tom Dominou os Seus Pesadelos 
 
Um homem (chamar-lhe-emos Tom) telefonou-me relativamente aos terríveis pesadelos que 
tinha tido todas as noites durante uma semana. Queria saber como poderia corrigir essa 
situação. Disse saber que o agente no sonho é sempre a pessoa que sonha, seja o atacante ou 
o atacado. No sonho ele era despedaçado por terríveis animais selvagens, e em outras 
ocasiões violentamente espancado por bandidos e deixado por morto. 
 
Expliquei-lhe que sem dúvida seus pesadelos eram castigos por seu sentimento de culpa, 
dramatizados de forma simbólica por animais ferozes que o feriam e atacavam. Ele admitiu 
que o ser perseguido, dominado e destruído por animais e bandidos e seu acordar suado e 
cheio de medo e pressentimentos de que algum terrível mal estava para lhe acontecer eram 
devidos ao seu ódio agressivo a uma mulher que amara que o tinha trocado por outro homem. 
 
Seus pesadelos eram realmente chamas de ódio, hostilidade e raiva reprimida e podiam ser 
chamados a erupção de sua consciência. Sua compreensão e percepção de seu estado 
transcendiam o conhecimento dos seus cinco sentidos. 
 
A Técnica e a Fórmula Que o Homem Usou Para Afastar os Seus Terríveis Pesadelos 
 
Por sugestão minha, o homem decidiu deitar-se de costas antes de dormir e visualizar sua 
antiga namorada e o marido dela radiantes, felizes, alegres e livres. Conscientemente ele 



projetava amor, harmonia, paz e boa vontade para ambos, dizendo alto: “Estas vibrações 
divinas partem de mim agora e ressurgem subjetivamente nos corações deles ambos. Não há 
tempo nem espaço na mente subconsciente, e eu sei que o que eu realmente sinto e emito 
agora está alojado profundamente no coração da minha antiga namorada e de seu marido. Eu 
durmo em paz e Deus me dá alegria e felicidade, e o amor de Deus enche a minha alma”.  
 
Praticou esta técnica durante dez minutos, e nessa noite dormiu tranqüilamente e não teve 
mais pesadelos desde então. 
 
Seu subconsciente foi controlado por sua mente consciente. Alimentando o seu subconsciente 
com padrões vitalizadores, ele apagou os padrões negativos. O amor afasta o medo. 
 
Não Despreze os Seus Sonhos 
 
Todo o mundo sonha, embora muitas pessoas — geralmente os felizes, alegres e livres — 
não tenham consciência de que sonham. Muitos desejam esquecer seus sonhos porque, na 
realidade, revelam estados de espírito subconscientes de que eles não querem ser lembrados; 
por conseguinte, tendem a reprimir suas hostil idades e ressentimentos. No sono o 
subconsciente toma conta e dramatiza seu conteúdo e protesta para a mente consciente 
adormecida que deve parar de poluir o seu subconsciente com venenos mentais negativos e 
destrutivos. 
 
É também verdade que enquanto dormimos nossos sonhos nos ajudam consideravelmente a 
erradicar a tensão e ansiedade excessivas. Isto acontece quer recordemos ou não o que sonha-
mos. O subconsciente é onisciente e descarrega as nossas emoções represadas durante o sono. 
 
Os pesadelos e a insônia são susceptíveis de controle pela mente consciente iluminada. Encha 
a sua mente consciente com as verdades de Deus è reitere estas verdades antes de dormir. 
Uma vez que a mente subconsciente está sujeita à mente consciente, você dormirá em paz e 
acordará alegre. 
 
 
Como os Poderes Extra-Sensoriais de Ann Harmonizaram a Situação Com Sua Colega 
 
Uma jovem superintendente (chamá-la-emos Ann) trabalhava num escritório que empregava 
20 moças. Uma das moças (a quem chamaremos Lucy) era extremamente hostil para com ela 
e de muitas maneiras sutis colocava obstáculos no seu caminho. Além disso, Lucy acusava 
Ann de usar de discriminação com ela, observando que tinha direito a promoção e que suas 
aptidões não eram apreciadas nem reconhecidas. Ann não queria recomendar a sua demissão, 
pois Lucy, embora muito difícil de manejar, era competente no seu trabalho. Além disso, Ann 
não queria que Lucy começasse a queixar-se à gerência de que estava sendo alvo de 
discriminação, pois que isso não era verdade. 
 
Como Ann Venceu o Obstáculo 
 
Por sugestão minha, uma manhã Ann sentou-se no seu escritório, acalmou a mente e leu o 
Salmo 91 enquanto afirmava profunda e carinhosamente: “Eu estou cheia do generoso amor 
de Deus. Todo o meu ser está saturado do amor divino. Voluntariamente eu perdoo a Lucy 
completamente. O Espírito em mim fala ao Espírito em Lucy, e há harmonia, amor e 
compreensão entre nós. Sempre que eu vejo Lucy, ou sempre que ela fala comigo, eu a 



envolvo num círculo de luz e amor. Ann praticou esta técnica no decorrer do dia durante 
quatro dias, e ao fim desse tempo Lucy pediu-lhe desculpas pela maneira como estava 
procedendo e prometeu-lhe completa cooperação no futuro. A bênção e as .orações de Ann 
haviam engolfado a alma de Lucy, e as duas tornaram-se grandes amigas. 
 
O que Ann projetou ou “emitiu” voltou a ela. Quando enviamos amor e boa -vontade, eles 
voltam a nós. A ação e a reação são iguais. 
 
Conto Uma Jovem Usou a Percepção Extra-Sensorial Para Encontrar Seu Pai Há Muito 
Desaparecido 
 
Há algumas semanas visitei a aldeia de Ulu Maui, em Havaí. Aí os nativos fazem vívidas 
demonstrações de preparação de poi, de hulas dos velhos tempos, de fabricação de leis, 
tecelagem de acolchoados e outros ritos, conceitos e artes tradicionais. A aldeia oferece 
fascinantes exibições de velhas tapas, artefatos do Havaí e do Pacífico, Costuma-se dizer: 
“Quem não viu Ulu Maui não viu o Havaí”. T omei parte num soberbo almoço havaiano 
regado com exóticas bebidas dos Mares do Sul. Conversando com uma moça que estava na 
mesa ao lado, eu lhe disse que estava escrevendo um livro intitulado Deixe que a Percepção 
Extra-Sensorial Trabalhe Para Você e estava procurando obter algum material em Havaí, a 
ilha do mistério, e com o Kahuna (sacerdote nativo). 
 
- O senhor pode usar a minha história - disse ela. - É  muito vívida e real. 
 
É em essência o que se segue. O pai da jovem abandonou a família quando a moça tinha dois 
anos de idade. Parece que o casal brigava muito. O pai deu à mãe 25 .000 dólares para criar 
e educar a criança. Quando esta cresceu e se formou na Universidade de Havaí, onde tirou 
diploma de psicologia, decidiu usar os poderes da sua mente para localizar o pai, que ela 
desejava intensamente conhecer. 
 
Como a Consciência de Seu Corpo Astral a Ajudou 
 
Disse ela: 
 
- Eu sei que possuo um corpo quadridimensional, sutil, que alguns chamam corpo astral, pois 
eu me encontrava fora do meu corpo freqüentemente e em terras estrangeiras. 
 
Observou que seu corpo astral se adaptava exatamente aos contornos do Corpo físico. 
 
Uma noite antes de dormir ela deu instruções à sua mente subconsciente do seguinte modo: 
“Você sabe onde meu pai está. Eu sei que você me pode fazer aparecer diante dele em 
pessoa, quer ele esteja dormindo quer acordado, onde quer que esteja. A sua inteligência 
orientadora o encontrará agora, pois você é o meu radar interior. Há um laço de amor entre 
mim e meu pai. Esta é a ordem que lhe dou, e agora dormirei em paz”. Estas palavras são a 
essência das instruções que ela deu ao seu subconsciente. 
 
- Imediatamente depois que adormeci encontrei-me num quarto de hotel em Sydney, na 
Austrália - disse ela. - Eu tinha um corpo exatamente igual ao que jazia na cama em 
Honolulu, e então vi meu pai vestindo o sobretudo e preparando-se para ir para o trabalho. 
Ele pareceu surpreso e assustado, e eu lhe disse: “Papai, eu sou Lisa (não é o verdadeiro 
nome da moça), sua filha. Eu o amo. Volte para nós”. Ele pareceu sem fala e estupefato, e 



lembro-me de que disse: “Eu irei”. Depois encontrei -me de volta ao meu corpo tridimen-
sional na minha cama em Honolulu. 
 
A Interessante Seqüela de Sua Viagem Astral 
 
Lisa lembrava-se perfeitamente do que tinha acontecido enquanto dormia. Quando acordou 
de manhã, disse à sua mãe onde o pai estava em Sydney. Escreveu-lhe para lá e falou-lhe da 
sua visita astral e recebeu uma resposta por via aérea na qual ele lhe contava que tinha visto 
uma aparição de uma linda moça que se apresentara no seu quarto dizendo que era sua filha, 
e informava que ia voltar a Honolulu. Tiveram uma reunião muito alegre e a mãe recebeu de 
braços abertos o marido há muito perdido. 
 
Como a Moça Funcionou Fora de Seu Corpo 
 
Antes de dormir Lisa ordenou ao seu subconsciente que o princípio orientador existente em 
sua mente subconsciente a levasse a seu pai, e ele projetou sua personalidade, que foi 
imediatamente apresentada ao pai em corpo astral. Isto aconteceu quase instantaneamente, 
pois pelo relógio ela não ficou adormecida mais de cinco minutos. Tinha o uso completo de 
suas faculdades; teve consciência do hotel, do endereço, da mobília do quarto onde seu pai 
estava, e podia comunicar-se com ele e mover objetos pesados. Via, ouvia e sentia também. 
 
Noutras palavras, ela provou a si mesma que não era apenas um corpo, mas um ser mental e 
psíquico, capaz de viver, agir e viajar independentemente de seu organismo físico. Você terá 
corpos ao infinito. O fato é que você nunca estará sem um corpo durante a sua viagem 
interminável. 
 
A Percepção Extra-Sensorial e o Homem de Calcutá Que Salvou a Vida de Sua Filha 
 
Em Honolulu, onde estou escrevendo este capítulo, tive uma conversa interessantíssima com 
um velho amigo que havia conhecido antes na India. Chamá-lo-ei de Harry. Ele praticava 
viagens por clarividência ou excursões astrais havia muitos anos. Sua filha estuda em 
Honolulu e estava muito doente, na verdade; quase à morte. Um cabograma foi-lhe enviado 
para Calcutá, e, no momento em que o recebeu, ele adotou uma postura ioga, fechando os 
olhos, e entrou num estado de espírito passivo, calmo e receptivo. Visualizou seu corpo 
quadridimensional ou astral emergindo de sua cabeça com todas as suas faculdades e 
decretou firmemente, intencionalmente e com profunda convicção: 
 
- Quero aparecer instantaneamente a minha filha e tratá-la. 
 
Repetiu esta ordem umas seis vezes, depois mergulhou num sono profundo. 
Imediatamente se encontrou à cabeceira de sua filha. Ela estava dormindo, mas acordou logo 
e exclamou para ele: 
 
- Papai, por que não me disse que vinha? Ajude-me. 
 
Ele pôs as mãos sobre ela, entoou umas certas frases religiosas e disse-lhe: 
 
-  Você se levantará dentro de algumas horas e estará bem. 
 



A moça experimentou uma cura instantânea. A febre cedeu imediatamente e ela gritou para a 
enfermeira: 
 
- Estou curada! Estou bem! Meu pai esteve aqui e curou-me! A enfermeira achou que a moça 
estava delirando, mas o médico residente confirmou o que ela já sabia: que estava de fato 
perfeitamente bem. Mas ambos riram da história de uma visita do pai, que estava na Índia. 
 
A Enfermeira Não Ouviu Ninguém no Quarto 
 
A enfermeira ficou intrigada e perplexa e disse à moça: 
 
- Como poderia seu pai ou qualquer pessoa subir e entrar no seu quarto através das portas 
fechadas? Eu não vi ninguém entrar. 
 
A moça explicou-lhe: 
 
- Meu pai visitou-me em seu corpo astral, colocou as mãos sobre mim e orou comigo. 
 
- Eu não creio em fantasmas, aparições ou vodu -  declarou a enfermeira. 
 
A moça compreendeu que mais explicações seriam inúteis. 
 
Harry disse que esteve perfeitamente consciente durante todo o tempo. Calculando a 
distância entre Calcutá e Honolulu e a diferença de horário, descobriu que esteve ausente de 
seu corpo físico exatamente dez minutos. 
 
Harry é médico, tem uma enorme fé na cura espiritual e conhece bem muitas escolas de cura. 
Ele compreendeu que sua presença deu uma enorme transfusão de fé, confiança e coragem à 
filha, cuja mente subconsciente impregnou, e conforme a sua crença e a de sua filha assim foi 
feito a ela. 
 
A Bíblia diz: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê (Marcos 9-23). 
 
PONTOS QUE CONVÊM RECORDAR 
 
1. Quando você estiver envolvido num processo judicial, saiba que a Inteligência Infinita 
guia e dirige o seu advogado, o juiz e todas as pessoas interessadas no caso. Compreenda que 
a lei Divina da harmonia prevalece e que você experimentará justiça e ação correta na 
decisão. 
 
2. Um vendedor, dominado por um ciúme anormal, que importuna sua mulher com 
telefonemas interurbanos cinco ou seis vezes por dia para controlá-la, cura-se por meio de 
freqüentes períodos de silêncio durante o dia quando está longe de casa. Fazendo um hábito 
desse quadro mental, ele conseguiu obliterar o padrão de ciúme em seu subconsciente, 
baseado num sentimento de insegurança e medo. 
 
3. Os pesadelos são geralmente devidos a um sentimento de culpa em que achamos que 
devemos ser castigados. Baseiam-se nos fogos do ressentimento, da hostilidade e da raiva 
reprimida. A sua mente subconsciente é susceptível de controle pela mente consciente; por 
conseguinte, a única coisa que você tem a fazer é perdoar-se a si mesmo e aos outros e 



alimentar a sua mente subconsciente antes de dormir com padrões vitalizadores de amor e 
harmonia. Desse modo, dormirá em paz e acordará feliz. 
 
4. Todo o mundo sonha. Os sonhos são uma dramatização do conteúdo da nossa mente 
subconsciente - uma espécie de programa de televisão mental. Os sonhos também nos ajudam 
a liberar tensões ~ ansiedades excessivas. Todas as noites ao se recolher encha sua mente 
consciente com as verdades de Deus, e expulsará do seu subconsciente todas as coisas 
contrárias a Deus. 
 
5. Quando você tiver alguma dificuldade com uma colega difícil de tratar e hostil, a primeira 
coisa que tem a fazer é acalmar a sua mente periodicamente e afirmar ousadamente: “O 
transbordante amor de Deus satura todo o meu ser. O Espírito que há em mim saúda o 
Espírito que há em. . . e há amor, paz e compreensão entre nos Toda a vez que se encontrar 
com essa pessoa ou falar com ela, afirme silenciosamente: “Eu te envolvo num círculo de 
amor e luz”.  
 
 
6. Uma moça que se encontrava fora do seu corpo freqüentemente ordenou ao seu 
subconsciente antes de dormir que encontrasse seu pai. Ele tinha abandonado sua mãe 
quando ela contava apenas dois anos de idade. Seu subconsciente obedeceu à ordem 
convicta, e ela se encontrou projetada em corpo astral num quarto de hotel na Austrália. Aí 
falou com o pai e pediu-lhe que voltasse, dizendo-lhe quem era. Ele olhou essa visita como 
uma aparição, mas depois compreendeu que era sua filha. Mais tarde voltou para uma alegre 
reunião com a esposa e a filha. 
 
7. Você possui um corpo sutil agora. Alguns chamam-lhe corpo astral, e é uma reprodução 
exata do seu corpo atual, mas funciona em uma freqüência mais alta e pode entrar por portas 
fechadas e anular tempo e espaço. É o mesmo que seu corpo atual - a única diferença é que o 
corpo astral oscila em uma freqüência psíquica mais alta. 
 
8. Muitas pessoas habituam-se a viajar fora do corpo. Elas conservam todas as faculdades e 
podem ver, ouvir, sentir e conversar com outras pessoas, assim como descrever o que vêem. 
Podem até mover objetos pesados. Podem mudar de direção por meio de ordens à sua mente 
subconsciente, que obedece. 
 
9. Um pai que reside na Índia, tendo notícia da doença perigosa da filha, acalma sua mente e 
emite uma ordem psíquica ao seu subconsciente para que o projete até a cabeceira do leito da 
filha em Honolulu. Põe as mãos sobre ela, reza, e ela experimenta uma recuperação notável. 
O homem é tangível e real e pode entrar no hospital e até mesmo no quarto da moça através 
de portas fechadas. 
 
 

 
13 - Como Aumentar a Sua Riqueza Com a Percepção Psíquica 

 
 
Para se tornar consciente da lei da abundância, a única coisa que você tem de fazer é observar 
a prodigalidade ou generosidade da natureza. Você será obrigado a concluir que a natureza é 
pródiga, extravagante e dadivosa. Note, por exemplo, que, quando se lança uma semente ao 



solo, ela renasce decupli cada, centuplicada, multiplicada mil vezes. Quando olhamos uma 
bolota, estamos vendo uma floresta em potencial. 
 
 
Um Comerciante Compreendeu Que Havia Riqueza Ilimitada Para Ele 
 
Recentemente, conversando com um negociante em Hilo, que fica na costa oeste da grande 
ilha de Havaí, ele me falou sobre uma experiência interessantíssima por que passou que o 
ajudou a vencer o seu complexo de pobreza. Um dia, estando a pensar como poderia pagar as 
contas que se tinham acumulado na sua loja, viu a chuva caindo em torrentes e disse consigo 
mesmo: “As riquezas de Deus correm para mim como a chuva caindo dos céus”. Conservou 
esta imagem na mente durante meia hora mais ou menos. De repente, teve a estranha 
sensação de que a atmosfera em seu redor estava cheia das riquezas de Deus — espirituais, 
mentais e materiais — e uma maravilhosa sensação de paz desceu sobre ele. 
 
Desse dia em diante o número de pessoas que freqüentava a sua loja começou a aumentar, 
aumentar, e as vendas crescerem em tal proporção que ele teve de contratar duas vendedoras 
extras. O que aconteceu realmente foi que enquanto ele meditava e visualizava a riqueza de 
Deus fluindo para ele como chuva, transmitiu a idéia à sua mente subconsciente, que res-
pondeu de acordo e fez a coisa ocorrer de uma maneira maravilhosa. Disse-me ele que desse 
dia em diante nunca mais se preocupou com dinheiro, que tem circulado livremente em sua 
vida. Na sua secretária há um letreiro que diz: Eis que vos farei chover pão dos céus (Êxodo 
16-4). 
 
Seu Meio de Vida Invisível 
 
Um jovem milionário que costuma assistir às minhas preleções disse-me outro dia que o mal 
da maioria dos homens que trabalham com ele é que não têm meio de vida invisível e que 
não têm idéia de como explorar o tesouro do seu subconsciente, onde há riquezas infinitas( 
* ); Por conseguinte, a lei da abundância não pode operar em suas vidas. Há dentro de você 
um reservatório inesgotável onde tudo tem sua origem e fonte. Você pode explorá-lo e ficar 
rico. 
 
 
Ela Baseou Seu Sucesso em Servir 
 
Uma moça extraordinariamente bem sucedida com um instituto de beleza disse-me que abriu 
sua casa com pouquíssimo capital, mas que a sua idéia era oferecer o melhor serviço possível 
às suas clientes, ao mesmo tempo possuindo um sentimento de unidade com a Fonte Divina 
em sua vida interior. Ela sabia que trabalho árduo em seu negócio. não bastaria — que teria 
de trabalhar também nos recessos íntimos da sua mente. 
 
Sua constante fórmula de oração era a reiteração e compreensão das seguintes grandes 
verdades: Tu conservarás em paz aquele cuia mente está firme em ti (Isaías 26-3). No 
sossego e na confiança estará a vossa força (Isaías 30-15). Descansa no Senhor e espera nele 
(Salmo 37-7). Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele e ele tudo fará (Salmo 37-5). 
 
Quando se concentrava mentalmente nestas eternas verdades, sabia que elas seriam 
integradas em seu caráter e mentalidade e também que seriam expressas em seu trabalho. E 
tinha sido arrastada para a frente na crista da onda da prosperidade, da vitória e da realização. 



 
 
A Lei do Ser é a Abundância 
 
Se olhar em volta, você verá que o tesouro infinito que há dentro de você cria profusão em 
toda a natureza. A lei da vida é fartura — não carência. É necessário que você se coloque 
numa base mental e espiritual, e desse modo poderá transformei sua vida e experimentar as 
riquezas do infinito que há na sua mente, no seu corpo e na sua vida comercial. 
 
Lembre-se de que o pensamento toma forma no reino interior da mente e pode ser visto por 
uma pessoa sensível psíquica. Os pensamentos de pobreza farão você experimentar pobreza e 
estados de aflição. Você encontrará pessoas que vivem talvez no mesmo quarteirão ou 
trabalham ao seu lado no escritório ou fábrica que pensam pensamentos de riqueza, fartura, 
segurança, e vida mais abundante. Elas parecem estar cercadas de tudo o que precisam. O 
segredo do sucesso dessas pessoas 6 a substituição dos pensamentos de carência e limitação 
pelos habituais pensamentos do infinito e inexaurível suprimento de riquezas de Deus. Mude 
seus pensamentos e mantenha-os mudados. E quando manobrar e dirigir os pensamentos para 
as riquezas do infinito fluindo para você, uma fantástica e tremenda diferença terá lugar em 
sua vida. 
 
 
Como Ele Pagou o Aluguel Atrasado e Acertou a Conta Bancária 
 
Alguns meses atrás fiz uma conferência em Laguna Beach, na Cali fórnia, sobre a lei da 
opulência. Depois da conferência, um homem procurou-me no hotel. Estava profundamente 
perturbado. O problema dele era que tivera- de empenhar a sua apólice de seguro de vida e 
não conseguia pagar as dívidas. Estava com três meses de atraso no aluguel e tinha a bolsa 
vazia. Sua pergunta foi:  
 
— Como posso confiar na Fonte Infinita quando estou quebrado? 
 
Respondi-lhe que há uma resposta para toda a pergunta e uma solução para todo o problema, 
e a resposta para o problema dele era seguir o preceito bíblico: Buscai primeiro o reino de 
Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas (Mateus 6-33). Significa 
isto que todos os poderes da presença de Deus estão dentro de você. Você deve reclamar o 
que quer e sentir a realidade dele, e sua mente subconsciente honrará, validará e manifestará 
o que você imprimir nela. 
 
Expliquei-lhe que a riqueza, a saúde, a paz de espírito, o sucesso, etc. eram tudo apenas 
estados de espírito e que uma idéia, tal como uma nova invenção, um livro, uma peça, uma 
nova técnica comercial, ou um conceito promocional para beneficiar e abençoar a 
humanidade, podia valer um milhão de dólares ou mais. Virtude significa simplesmente o uso 
certo da lei, tal como o pensamento correto, o sentimento correto, e a ação correta. Você 
deseja todas as bênçãos da vida para todos os homens. Você percebe abundância em todas as 
coisas para toda a gente. 
 
Ele começou a ver que uma mudança de ponto de vista poderia solucionar o seu problema e 
redimi-lo. Eu lhe dei um método muito simples para dispersar o seu humor sombrio e 
deprimido mostrando-lhe o tremendo poder das palavras para ativar os poderes latentes que 
havia dentro dele. Deveria afirmar as seguintes palavras, em voz alta, durante meia hora, três 



vezes por dia: “Riqueza, sucesso, vi tória, alegria”. O homem pôs todo o sentimento e 
entusiasmo de que dispunha nestas palavras, e gradualmente foi ficando animado; verificou 
que estas palavras, pronunciadas sinceramente, ativavam e avivavam os verdadeiros poderes 
e potências de sua mente subconsciente. 
 
Quando ele fixava a mente nestas realidades e princípios, os estados e circunstâncias que 
correspondiam à sua natureza tornavam-se visíveis na tela do espaço. Alguns dias decorreram 
sem que nada de especial acontecesse além do fato de que alguns amigos íntimos lhe 
adiantaram alguns milhares de dólares para ir tenteando, mas a solução veio cerca de um mês 
depois, quando ele descobriu que um dos amigos que o haviam ajudado financeiramente, 
como referimos acima, também lhe tinha dado um bilhete do Sweepstake da Irlanda. Com 
espanto seu, o seu cavalo venceu e ele recebeu uma enorme soma de dinheiro que lhe 
solucionou todos os problemas financeiros. O seu subconsciente sabia a resposta. Ele confiou 
nos poderes interiores, e como creu assim lhe aconteceu. 
 
Uma Técnica Fecunda Para Obter Riqueza e Sucesso 
 
Muitas pessoas dizem: “Se eu afirmar: ‘Sou bem sucedido’, quando sou um fracasso, ou se 
disser comigo mesmo: 
 
“Sou rico’, quando estou quebrado, estarei mentindo a mim mesmo, e acho que ficarei pio r e 
experimentarei o oposto do que afirmo ou declaro ser verdade”.  
 
A razão disso é que a crença na escassez, no fracasso e na limitação é dominante na mente 
subconsciente dessas pessoas, e toda a vez que afirmam riqueza, ressuscitam o pensamento 
de carência. Elas não sabem como extrair as riquezas do Infinito, porque não sabem como 
funciona a sua mente. 
 
Aos que sinceramente sentem essa falta de compreensão, recomendo um processo muito 
simples fazendo-lhes uma simples pergunta: Vocês acreditam em riqueza, que existe a 
riqueza generosa e que o Infinito não pode falhar? Ele é onipotente e não há nada que se 
oponha a ele. Por conseguinte, o sucesso é um princípio da vida. Por exemplo, siga pela rua e 
vá até o campo. Verá somente riqueza, criada pelo homem ou por Deus. Todas as coisas 
criadas foram idéias, ou na mente do homem ou na mente de Deus. Sugiro, por conseguinte, 
duas palavras, que não são meras abstrações, mas palavras (pensamentos expressos) que 
possuem um tremendo poder, pois estão relacionadas com o inexaurível poder e sabedoria do 
Infinito. Repetindo as duas palavras lentamente, calmamente, com sentimento e com emoção 
— “sucesso, riqueza” — e fazendo isso repetidamente muitas vezes por dia, você tirará o seu 
ego do caminho e não haverá contradição na sua mente consciente ou subconsciente, pois 
você concordará que há essas coisas chamadas riqueza e sucesso. 
 
Quando usamos certas palavras construtivas — palavras que significam e representam 
verdades eternas de Deus — nossa mente firma-se na única Presença, Causa, Poder e 
Substância, e seguem-se os resultados. Use essas palavras regularmente, sistematicamente, 
insistentemente, e descobrirá que está num sólido caminho científico. Lembre-se de que é a 
sua atitude de espírito que deve ser vencida, não as suas circunstâncias. Quando você possuir 
a atitude mental correta, suas condições, experiências e situação financeira se corrigirão 
automaticamente. 
 



Um Comerciante Descobriu Por Que a Riqueza Fluía Para Longe Dele em Vez de Fluir Para 
Ele 
 
 
Um comerciante queixou-se-me de que trabalhava muito e passava longas horas na sua loja, e 
que, no entanto, a um quarteirão dali , outro homem exatamente no mesmo negócio que ele e 
com uma loja muito menor, depositava no banco três vezes mais dinheiro do que ele todas as 
semanas. Ele estava constantemente comparando os seus magros resultados com os do outro 
e tinha começado a ficar invejoso e um pouco ressentido. 
 
Expliquei-lhe que alimentando pensamentos invejosos ele estava na realidade se 
empobrecendo, e que essa era uma das piores atitudes que se podia ter, porque seu 
pensamento negativo e seu sentimento de inferioridade estavam decididamente bloqueando 
sua expansão e crescimento nesse sentido. Enquanto ele conservasse essa posição mental, a 
riqueza fugiria dele em de afluir para ele. 
 
O remédio era muito simples. A única coisa que ele tinha de fazer era abençoar e 
sinceramente desejar maior prosperidade e sucesso ao seu suposto competidor, cujo estado 
aparentemente mais bem sucedido e próspero tinha incitado sua inveja. Diante disso, ele orou 
do seguinte modo: “Reconheço Deus como meu suprimento imediato e eterno. A riqueza de 
Deus flui para mim, em avalanches de abundância, e sou orientado divinamente para oferecer 
melhor serviço cada dia. Eu sei, creio e alegro-me que Deus esteja fazendo prosperar o 
negociante do outro quarteirão, e desejo-lhe sinceramente todas as bênçãos da vida”.  
 
Quando qualquer pensamento de inveja de outro negociante lhe acudia à mente, ele afirmava: 
“É Deus que está fazendo você prosperar ”. Depois de algum tempo os pensamentos de inveja 
perderam toda a força, e ele também começou a prosperar — e mais do que ele jamais pudera 
imaginar. Este homem verificou que a causa da sua falta de dinheiro e situação apertada era o 
seu estado de espírito. Abençoando aqueles cuja prosperidade e sucesso nos incomodam ou 
provocam nossa inveja ou ciúme, e desejando que se tornem mais ricos e prósperos cada dia, 
nós curamos nossa própria mente e abrimos a porta para as riquezas do Infinito. 
 
Da abundância do seu coração você pode derramar os dons do amor, da luz, da alegria, do 
sucesso e da boa vontade para todos; e descobrirá que, abençoando os outros, também você 
será abençoado, e todo o sentimento de inveja, inferioridade e pobreza será dominado. 
 
A Chave Mágica da Riqueza e do Progresso na Vida 
 
Em períodos de consulta através de muitos anos eu descobri que a razão por que muitos 
homens e mulheres não progrediam e não ganhavam mais dinheiro em sua profissão ou 
negócio era que tinham o hábito de condenar os que galgavam a escada da vida ao mesmo 
tempo declarando que outros da sua organização eram frios, insensíveis, implacáveis e até 
que alguns eram desonestos. Eles não percebiam que não havia nada mais destrutivo e mais 
próprio para privá-los do progresso e da promoção do que condenarem e julgarem 
asperamente os que eram bem sucedidos e recebiam aumentos e promoções em seu trabalho. 
Na realidade, eu descobri que eles deixavam a riqueza, as honras e a prosperidade escapar 
por entre os dedos e bloqueavam e estorvavam o seu próprio progresso espiritual, mental e 
financeiro. 
 



O remédio em todos os casos era ensiná-los a desejarem sinceramente a todos os que os 
rodeavam, assim como a todas as pessoas em geral, que fossem. abençoados e prosperassem 
em todos os sentidos e se regozijassem com a ascensão e o progresso material deles. O 
resultado inevitavelmente é que eles são libertados do bloqueio mental da inveja, da cobiça e 
do ressentimento. Então se tornam distribuidores da liberalidade de Deus para todos. 
Rezando da forma acima, as pessoas infelizes voltaram ao seu centro divino e descobriram 
que o Ser Infinito estava derramando bênçãos sobre eles mesmos e para todos aqueles por 
quem oravam. Desejando bem aos outros, você está-se abençoando a si mesmo. Lembre-se 
da velha máxima hindu: “O navio que volta para meu irmão volta para mim”.  
 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Para você se dar conta da lei da abundância, a única coisa que tem de fazer é observar a 
prodigalidade da natureza. A natureza é pródiga, extravagante e generosa. Contemple a 
abundância da natureza e experimentará vida mais 
abundante. 
 
2. A técnica para atrair riquezas para a sua vida consiste em afirmar freqüentemente: “As 
riquezas de Deus fluem para mim como a chuva caindo dos céus”. Repita isto  com 
freqüência e conseguirá impregnar a sua mente subconsciente com a idéia de riquezas. 
 
3. O mal da maioria das pessoas que não têm todo o dinheiro que precisam para realizarem os 
objetivos de sua vida é que carecem de meios de vida psíquicos invisíveis. Elas não vêm o 
tesouro de eternidade que há dentro de si. 
  
4. A dona de um instituto de beleza descobriu que a chave de seu notável sucesso foi o seu 
intenso desejo de dar maior e melhor serviço às suas clientes. Ela fazia o melhor que podia 
externamente, mas também trabalhava internamente recorrendo ao Infinito dentro de si 
pedindo paz, harmonia, poder e orientação. Ela compreendia que o interior governa o 
exterior. O mundo interior da mente e a atividade objetiva de fora devem trabalhar juntos em 
uníssono e em concordância. 
 
5. A lei da vida é fartura, não carência. Os pensamentos têm forma e substância na sua mente. 
Quando nutridos  e mantidos pela fé, eles surgem como forma e expressão na tela do 
espaço. Seus pensamentos de opulência, harmonia, segurança e as riquezas do Infinito se 
manifestarão em sua vida desde que você mude os seus pensamentos e os conserve mudados. 
 
6. Há um meio de resolver cada problema e uma resposta para cada pergunta. Seja o que for 
que você procure na vida, vá aos recessos psíquicos da sua mente e aí afirme que você é 
agora o que deseja ser, que possui agora o que deseja possuir, e sua mente subconsciente 
reproduzirá o que você afirma e sente que é verdade. O Reino de Deus é o reino da 
Inteligência Infinita e do Poder Infinito dentro de você. As riquezas do Infinito estão no seu 
interior, e você deve reclamar a herança que lhe foi dada desde a fundação do tempo. 
 
7. Repetindo freqüentemente as palavras “riqueza, sucesso, vitória, alegria”, você ativará 
esses poderes e qualidades em seu interior, e o seu subconsciente liberará todas as suas 
potencialidades, e maravilhas acontecerão em sua vida. Os métodos do subconsciente estão 
além da compreensão, e o dinheiro que você procura pode vir de uma herança, de um bilhete 
de Sweepstake ou pode brotar do seu subconsciente uma idéia que valha uma fortuna. 



 
8. Para evitar uma disputa em sua mente, em vez de dizer: “Sou rico, sou um sucesso, sou 
feliz”, etc., use as palavras (pensamentos expressos) “riqueza, sucesso, felici dade”. Estas 
palavras, que são pensamentos expressos, têm sua própria mecânica e matemática inerentes, e 
pela repetição ativam esses poderes dormentes em seu subconsciente, e você será compelido 
a expressar essas características e qualidades, pois a lei do seu subconsciente é a compulsão. 
 
9. A inveja, a cobiça, e o ressentimento empobrecem-nos, pois são pensamentos de carência e 
limitação e são muito negativos. Você é o pensador no seu universo, por conseguinte, atrairá 
mais escassez, limitação e miséria. Irradie pensamentos de amor, paz, prosperidade e sucesso 
para todos os que o rodeiam, sabendo que o que você deseja para os outros está desejando 
para você mesmo, O amor é a realização da lei do sucesso, da prosperidade e da abundância. 
Amor é boa vontade para todos. 
 
10. Reconheça Deus como seu suprimento imediato e duradouro, e afirme que a riqueza de 
Deus está para sempre circulando na sua vida, e a riqueza fluirá para você em avalanchas de 
abundância. 
 
11. A crítica, a condenação e o ciúme dos outros porque subiram a escada do sucesso e da 
fama obstruirão o seu bem e inibirão o fluxo das riquezas de Deus para você. Derrame as 
bênçãos do Infinito sobre todos os que excitam a sua inveja, e abrirá a porta para incontáveis 
bênçãos para você mesmo. 
 
14 - Como a Sua Percepção Lhe Traz Maravilhas de Imaginação Disciplinada 
 
As citações que se seguem são declarações perceptivas sobre o assunto da imaginação feitas 
por muitos grandes pensadores: 
 
Todos nós somos imaginosos de uma forma ou de outra, pois as imagens são a prole do 
desejo. 

George Eliot 
 
A imaginação governa o mundo. 

Napoleão 
 
A alma sem imaginação é o que seria um observatório sem telescópio. 

H.W. Beecher 
 
O pensamento convence; o sentimento persuade. Se a imaginação dá asas ao fato, o 
sentimento é o grande e rijo músculo que as faz voar e as levanta do chão. O pensamento vê a 
beleza; a emoção sente-a.  

Theodor Parker 
 
Imaginação, o poder de fazer imagens, comum a todos os que têm o dom de sonhar. 

I.R. Lowell  
 
A imaginação é o olho da alma. 

Joubert 
 



O olho do poeta, num agudo e frenético revirar, olha do céu para a terra e da terra para o céu; 
e assim como a imaginação corporifica as formas de coisas desconhecidas, a pena do poeta 
modela-as e dá ao etéreo nada uma habitação local e um nome. 

Shakespeare 
 
A imaginação é mais poderosa do que o saber.  

Albert Einstein 
 
 
O dicionário define a imaginação como a ação de formar imagens ou conceitos mentais do 
que não está realmente presente nos sentidos. Ë a nossa habilidade para enfrentar e resolver 
dificuldades; expediente para resolver problemas comerciais com imaginação; uma tarefa que 
exige imaginação. 
 
A imaginação é uma das faculdades principais da nossa mente e, como qualquer outro poder, 
podemos usá-la construtiva ou destrutivamente e colher resultados de acordo com a maneira 
como usamos as nossas imagens mentais. Neste capítulo refiro-me à imaginação disciplinada, 
controlada e divinamente dirigida. Quando usamos o nosso poder de imaginação judiciosa e 
harmoniosamente, podemos projetar e vestir as nossas idéias, os nossos planos e propósitos, 
dando-lhes visibilidade na tela do espaço. 
 
Como Uma Mulher Tornou Possível o Impossível 
 
Há alguns meses tive uma conversa telefônica interurbana com uma mulher da Georgia a 
quem chamarei Sra. X. Disse ela que por causa da taxa de juros alta e o preço elevado de sua 
casa os agentes imobil iários não tinham conseguido um único cliente nem mesmo para olhá-
la. O marido havia falecido e ela vivia sozinha na casa, e estava passando dificuldades 
financeiras devido à sua impossibilidade de fazer face aos pagamentos e impostos. 
 
Dei-lhe a seguinte técnica simples: Fique imóvel, relaxe, imobilize sua atenção e focalize o 
olho da mente no cheque de 100.000 dólares, que é o que a senhora quer pela casa. Toque o 
cheque com as suas mãos imaginárias, sinta e perceba sua realidade, dê graças por ele, e 
repita este “cinema mental” durante quatro ou cinco minutos várias vezes por dia; gradual -
mente verá que a imagem mergulha na sua mente subconsciente. Quando conseguir 
transmitir a imagem mental ao seu subconsciente, este fará a coisa ocorrer. 
 
Algumas semanas se passaram, e finalmente a Sra. X escreveu-me dizendo que tinha vendido 
a casa a um professor de pesquisa que se havia mudado para Nova York com seus quatro 
filhos. O professor viu que era a casa ideal para ele. Disse a Sra. X que havia ficado muito 
parada e sonolenta imaginando o cheque de 100.000 dólares em seu nome, e em sua 
imaginação tinha ido ao banco da localidade depositá-lo. Tudo isto tivera lugar na sua 
fantasia mental. Ela havia feito isto durante quatro ou cinco minutos a intervalos de uma hora 
cada dia durante duas semanas. Depois não tivera mais desejo de dramatizar o evento na sua 
mente, enquanto um sentimento de paz e repouso a invadia, e soube intuitivamente que sua 
oração fora atendida. Aquele professor viu o anúncio: “Vende-se, tratar com a proprietária”, e 
no momento em que atravessou o limiar da porta, disse: 
 
- É esta ! 
 



Lembre-se de que a imaginação, quando disciplinada, espiritualizada, controlada e dirigida, 
torna-se o atributo mais sublime e mais nobre do homem. 
 
Como Uma Viúva de 72 Anos Venceu a Solidão 
 
Numa entrevista com a Sra. M, escutei enquanto ela me dava todas as razões pelas quais não 
podia casar em vez de me dar todas as razões por que podia. A Sra. M queixava-se de que, 
embora tivesse escrito pedindo orações a todas as Igrejas do Novo Pensamento para rezarem 
pelo marido certo para ela, todos os esforços haviam sido inúteis. Disse ela que seus filhos 
estavam criados, casados e que viviam até a 5.000 quilômetros de distância, e que, embora 
tivesse conhecido muitos viúvos na sua cidade de aposentados, nenhum deles lhe tinha 
proposto casamento. 
 
Por sugestão minha, a Sra. M praticou uma cena imaginária na qual se via e sentia no meu 
gabinete onde eu realizava uma cerimônia de casamento. Ela ouvia a minha voz dizer: 
 
“E agora eu os declaro marido e mulher”. Nesse drama imagi nário ela sentia o anel no dedo. 
Dramatizou este quadro em sua mente repetidamente até senti-lo tão real que quando abria os 
olhos tinha a sensação de que não estava em sua própria casa, mas realmente no meu 
gabinete, O que aconteceu foi que ela havia feito toda a fantasia mental tão real e vívida que 
a encarnou subconscientemente e não teve mais desejo de repetir o drama mental. Adquiriu 
um elevado senso de percepção. 
 
Pouco depois, numa viagem que fez para visitar seu filho na cidade de Nova York, a Sra. M 
conheceu no trem um médico aposentado, uma pessoa maravilhosa. Quando se encontrava 
em Nova York ele a convidou para sair algumas vezes e, pouco depois, propôs-lhe 
casamento, e ela aceitou. A Sra. M havia usado sua imaginação sabiamente, percebendo o 
fim, a coisa acabada; depois seu subconsciente fizera a coisa ocorrer à sua própria maneira. 
 
Ouvindo as palavras “E agora eu os declaro marido e mulher” e sentindo o anel imaginário 
no dedo, ela havia sugerido ao seu subconsciente que já estava casada mentalmente com o 
homem ideal que harmonizava com ela em todos os sentidos. Quando orar, contemple o fim 
feliz, regozije-se com ele, e experimentará a alegria da prece atendida. 
 
Como a Percepção da Sra. H Estabeleceu o Equivalente Mental de Um Milhão de Dólares 
 
Recebi o mais espantoso telefonema do marido de uma mulher a quem chamarei Sra. H, 
dizendo: 
 
- Minha esposa acaba de herdar um milhão de dólares. O senhor lhe disse o que ela devia 
fazer. 
 
Dei-lhe os parabéns, naturalmente, e desejei a ambos todas as bênçãos da vida. Lembrei-me 
de ter falado com ela num domingo depois de uma preleção no Teatro Wishire Ebell, em Los 
Angeles, ocasião em que a senhora me dissera que precisava de um milhão de dólares para 
um certo projeto muito bom e muito construtivo. Eu lhe expliquei que primeiro ela devia 
estabelecer o equivalente mental de um milhão de dólares em sua mente, e que poderia fazer 
isso interessando-se imensamente pelo projeto acabado, vendo-o na sua mente, regozijando-
se com o fato realizado e dando graças pela maravilha de tudo. 
 



Ela imaginou o fim na sua mente, tornou-o muito vivido e real e todas as noites antes de 
dormir afirmava: “um milhão, um milhão, um milhão”, repetidamente, como uma cantiga de 
ninar, até que adormecia. Ao fim de um mês mais ou menos, foi informada por um advogado 
que tinha herdado mais de um milhão de dólares. A coisa veio do nada. A Sra. H tinha feito o 
que disse Shakespeare. Ela deu ao”... etéreo nada uma habitação local e um nome”. Por meio 
da freqüente habitação na sua mente ela conseguiu torná-la realidade, e seu subconsciente fez 
a coisa ocorrer por meios que ela não conhecia. 
 
Como Travar Conhecimento Com o Inventor Perceptivo Que Há Dentro de Você 
 
Dentro de você há um projetista, um arquiteto, um tecelão. Eles tomam a imagem da sua 
mente e moldam-na segundo um padrão de vida que proporciona paz, alegria e vitória a você. 
As maiores e mais ricas galerias são as galerias da mente, dedicadas à sabedoria, à verdade e 
à beleza. 
 
Imagine o seu ideal na vida: viva mentalmente com esse ideal. Deixe o ideal cativar a sua 
imaginação perceptiva. Você se moverá na direção da imagem mental que governa a sua 
mente. Os ideais da vida são como o orvalho do céu que passa pelas regiões áridas da sua 
mente, refrescando-as e revigorando-as. Com a sua imaginação disciplinada você pode pairar 
acima de todas as aparências, a discórdia e a noção de prova, e imaginar a maneira como as 
coisas deveriam ser enquanto compreende o sublime princípio de harmonia que opera 
através, em e por trás de todas as coisas. Rejeite a prova dos seus sentidos e compreenda que 
o interior controla o exterior. A sua imagem mental é a realidade, ou o interior, e sua 
manifestação externa, ou forma, é o exterior. 
 
Por Que Ele Chamou a Imaginação Perceptiva a Oficina de Deus 
 
Recentemente almocei com um moço extraordinário a quem chamarei J.J. Trabalha no setor 
de rádio e comunicações. Tinha lido Your Infinite Power to Be Rich e disse: 
 
- Eu seria capaz de recitá-lo de cor. 
 
seu divertimento nos fins de semana é levar sua esposa às Corridas de Caliente. Ele tinha o 
hábito de perder 10 a 15 dólares por semana nas corridas, e sua esposa havia-lhe dito que ele 
devia usar o seu subconsciente para ganhar uma grande soma de dinheiro para poderem 
comprar uma casa nova em Beverly Hills. 
 
Com esse objetivo, ele começou a imobilizar a mente todas as noites durante uns 15 minutos 
e, de um modo calmo e passivo, imaginava o caixa dando-lhe um cheque de 50.000 dólares e 
dizendo-lhe: “Homem, você tem sorte”. Sentia -se ao guichê e imaginava ouvir a voz do 
caixa. Olhava o cheque, tocava-o com as mãos imaginárias, regozijava-se e dava graças a 
Deus por isso. Dessa maneira vívida, intensa, dramática e imaginosa ele mostrava o cheque à 
sua mulher, dizendo: “Querida, a casa que você queria é sua”. Nesse drama imaginário ela 
exclamava repetidamente: “É maravilhoso!”  
 
O moço ensaiou este drama na sua mente noite após noite durante um mês. Disse que 
algumas vezes a cena era tão real, vívida e tangível na aparência que, quando abria os olhos, 
ficava espantado de se encontrar no seu velho quarto e não no prado de corridas. O seu estado 
de espírito indicava o êxito na transmissão do quadro à sua mente subconsciente. 
 



Na quinta semana depois do começo na técnica acima mencionada ele foi a Caliente e tinha 
absoluta certeza de que receberia o cheque como havia imaginado e sentido subjetivamente. 
Apostou grandes importâncias em seis páreos e ganhou em todos. Quando apresentou as 
pules ao caixa, este deu-lhe um cheque de 50.000 dólares, dizendo exatamente o que tinha 
afirmado subjetivamente todas as noites durante um mês: 
- Homem, você tem sorte! 
 
Agora ele mora numa linda casa em Beverly Hil ls, pela qual pagou os 50.000 dólares que 
recebeu em Caliente. Graças a um vasto aumento do valor das propriedades imobiliárias nos 
últimos anos, a casa hoje vale o dobro desse preço. Ele e a esposa nunca mais foram às 
corridas desde aquele dia, há vários anos, pois andam ambos demasiado atarefados 
trabalhando diariamente no campo do rádio e da televisão ajudando a curar as feridas do 
homem. 
 
Sir Winston Churchil l disse certa vez: “Esta é uma era  em que a atitude mental decide os 
destinos da gente e não o destino da gente que decide o humor”. Os antigos hebreus diziam: 
“A imaginação é a oficina de Deus”. A percepção psíquica é a chave da imaginação 
construtiva. 
 
PONTOS QUE CONVËM RECORDAR 
 
1. A nossa imaginação psíquica é a capacidade que temos de formar imagens mentais ou 
conceitos do que não está realmente presente nos sentidos físicos. 
 
2. A imaginação é uma das principais faculdades da nossa mente. Quando disciplinada, ela 
nos permite vestir as nossas idéias, sonhos ou aspirações e projetá-los na tela do espaço. 
 
3. Independentemente da prova dos sentidos, você pode imaginar que vendeu sua casa. Sinta 
a realidade da venda mentalmente, olhando o cheque imaginário nas suas mãos imaginárias, 
sentindo-o, regozijando-se por ela e repetindo o drama muitas vezes até sentir a sua realidade 
subjetiva. Você saberá quando conseguiu transmitir a imagem mental à sua mente, pois 
experimentará uma sensação de paz e conhecimento íntimo que o fará saber que sabe. ~ uma 
consciência intuitiva. 
 
4. Uma técnica simples para atrair o marido certo foi empregada por uma viúva de 72 anos. A 
única coisa que ela fez foi imaginar que me ouvia dizer repetidamente: “E agora eu os 
declaro marido e mulher”. Ela sentia o anel imaginário no dedo, o que implicava que já 
estava casada. Todo o cinema mental, que ela dramatizava repetidamente, intensivamente e 
alegremente, transmitia-lhe que ela já estava casada com o homem ideal que harmonizava 
com ela em todos os sentidos. Depois de algumas semanas, essa mulher conheceu realmente 
o homem de seu sonho, e casaram-se. A lei é que o que quer que sintamos que é verdadeiro 
mergulha no nosso subconsciente, que por sua vez o faz acontecer. 
 
5. Uma mulher queria um milhão de dólares para um projeto seu e de seu marido. Ela 
compreendeu que tinha de estabelecer o equivalente psíquico mental antes de o receber. 
Assim, todas as noites imaginava que estava olhando o projeto acabado e dando graças pelas 
maravilhas de tudo; ao mesmo tempo, silenciosamente, emotivamente e convictamente, 
embalava-se até dormir todas as noites com a palavra um “milhão”, sabendo que sua mente 
subconsciente tinha consciência de que era um milhão de dólares a quantia que ela precisava. 
Ao fim de um mês, o marido dessa mulher telefonou-me dizendo: “Minha mulher acaba de 



herdar um milhão de dólares não sabe como”. Ela havia conseguido estabelecer o equivalente 
mental ou psíquico em seu subconsciente repetindo: “um milhão, um milhão, um milhão” e 
imaginando o projeto de um milhão de dólares acabado. Ela sabia que as idéias são 
transmitidas ao subconsciente pela repetição. 
 
6. Imagine o seu ideal na vida; viva mentalmente com ele e marchará na direção do ideal que 
governa a sua mente. 
 
7. Um jovem engenheiro de rádio queria comprar uma casa para a sua jovem esposa e não 
tinha o dinheiro necessário. O seu divertimento era estudar a tabela de corridas de cavalos e 
apostar 10 a 15 dólares por semana, mas os resultados eram negativos. Ele leu Your Infinite 
Power To Be Rich (O Seu Infinito Poder de Ser Rico), um dos meus livros mais conhecidos, 
e começou a usar a sua imaginação sabiamente, construtivamente e judiciosamente. 
Imaginou-se ao guichê do caixa no Prado de Corridas de Caliente recebendo um cheque de 
50.000 dólares e sentiu a tangibilidade da cabine do caixa. Em sua vívida cena imaginária o 
caixa dizia-lhe: “Homem, você tem sorte!” Em cerca de um mês ele conseguiu impregnar sua 
mente subconsciente, e, visitando depois o prado de corridas, ganhou exatamente 50.000 
dólares. 
 
 
 
 

15 - Como Conhecer os Misteriosos Poderes Perceptivos da Sua Mente 
 
 
Nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. Estas representam duas fases 
ou funções da nossa mente. Algumas vezes são chamadas a mente objetiva e a mente 
subjetiva. Com a mente consciente nós raciocinamos, analisamos e fazemos uso dos nossos 
cinco sentidos para governarmos o nosso contato com o mundo. A nossa mente consciente 
raciocina indutiva e dedutivamente. A nossa mente subconsciente é a sede da memória, das 
emoções e da intuição. É a sede da clarividência, da clariaudiência, da telecinesia e da 
telepatia. 
 
No seu subconsciente você encontrará inteligência infinita e sabedoria ilimitada e todas as 
riquezas dó Infinito à espera para serem exploradas por você. Num estado psíquico passivo, 
um bom sensitivo pode ler os seus pensamentos até os mínimos detalhes: ele (ou ela) pode ler 
até uma carta fechada que você tenha no bolso e que não leu ainda. Muitas pessoas têm 
desenvolvido os poderes de clarividência do subconsciente a tal ponto que adquiriram a 
faculdade de ver acontecimentos ocorrendo a distância sem o auxilio dos cincos sentidos. 
 
O subconsciente é algumas vezes chamado alma. Uma coisa muito importante a lembrar é 
que a mente subconsciente está constantemente sujeita à sugestão. Por exemplo, se você for 
posto em estado hipnótico, a sua mente subconsciente aceitará sem hesitação todas as 
sugestões feitas pelo. operador, por mais absurdas ou incongruentes que possam parecer à sua 
mente consciente. 
 
O Que Revelam as Experiências Sobre o Seu Subconsciente 
 
Por exemplo, eu tenho presenciado muitas experiências de hipnotismo em diversas partes do 
mundo. Numa delas, vi um homem ser posto em transe e o psicólogo disse-lhe que era um 



cachorro. O homem aceitou a sugestão e representou o papel de cachorro da melhor maneira 
que pôde, lambendo leite de um prato, latindo, etc. Noutra experiência, quando dizem a um 
homem que é o Presidente Roosevelt, se tem idade bastante para se lembrar da voz, dos 
maneirismos e gestos do antigo presidente dos Estados Unidos, ele reage ao papel com as 
entonações vocais características de Roosevelt. 
 
Lembre-se de que o seu subconsciente está sujeito ao poder da sugestão e age de acordo com 
ela, seja a sugestão verdadeira ou falsa, O subconsciente leva-o a uma conclusão lógica 
baseada na premissa que lhe foi dada enquanto o consciente esteve suspenso e inativo. A 
mente subconsciente não raciocina como a mente consciente, mas aceita a idéia que lhe é 
dada; e, trabalhando por dedução, responde de acordo com a natureza da sugestão dada. Ë 
absolutamente essencial que você compreenda este funcionamento, do contrário poderá ser 
tapeado, enganado e ludibriado por toda a sorte de operadores fraudulentos. Você deve 
perceber intuitivamente todo esse logro. 
 
Disseram-lhe Que Estava Possuído Pelo Demônio 
 
Há alguns anos, em Londres, na Inglaterra, vi um médico hipnotizar um seminarista chamado 
Pat. Ele disse a Pat que estava possuído pelos demônios. Imediatamente o seminarista ficou 
pálido, tremendo de terror, e começou a gritar e urrar. Já ia entrar em convulsões, quando o 
médico retirou a sugestão e lhe disse que estava livre agora, calmo, tranquilo e perfeitamente 
bem. Quando Pat acordou, não tinha lembrança do que acontecera e estava completamente 
relaxado e sereno. 
 
Ë fácil compreender o que aconteceu. Antes de tudo, naturalmente, não existe isso que 
chamam demônio ou o estado de ser possuído por demônios, mas Pat acreditava num 
demônio e em demônios; por conseguinte, viu o que acreditava serem demônios — meio 
homem, meio animal, com cascos fendidos, chavelhos de bode e uma cauda de fogo 
pungente. Estas formas eram o que chamamos alucinações subjetivas baseadas em figuras de 
demônios dadas a Pat quando ele era menino. Os demônios reais que nos assombram quando 
perdemos as nossas faculdades perceptivas são o medo, a ignorância, a superstição, o ódio, o 
ciúme, o remorso, etc. 
 
Como Pat Descreveu o Céu 
 
Pat foi novamente hipnotizado e disseram-lhe que estava no céu. Pediram-lhe que 
descrevesse o que via. Imediatamente sua fisionomia mudou; pareceu sereno, alegre, quase 
extático. Falou-nos dos belos anjos que havia lá, e viu um magnífico trono de ouro, e sentado 
no trono um homem que parecia ser um grande sábio. O homem, que se parecia com Jesus, 
tinha uma escritura na mão. Pat também ouviu linda música, que descreveu como um coro 
celestial. 
 
É evidente para quem quer que esteja informado sobre este assunto que, visto que a mente 
subconsciente é controlada pela sugestão, o quadro imaginário que Pat viu do céu era 
baseado nas crenças da sua. primeira juventude e em seus estudos teológicos. Ele acreditava 
que o céu 6 um lugar para onde a gente vai quando morre. A sugestão do médico 
simplesmente ativou suas crenças e opiniões subconscientes e dramatizou sua premissa, 
embora falsa, e o levou ao que parecia ser uma conclusão lógica. 
 



Lembre-se disto claramente: As sugestões dadas a Pat no estado de transe, verdadeiras ou 
falsas, foram raciocinadas dedutivamente apenas e dramatizadas por seu subconsciente com 
maravilhosa agudeza e sagacidade. 
 
Experiências Com Estudantes de Medicina e Como Alguns Beberam Água e Ficaram 
Embriagados 
 
Outra experiência interessante realizada pelo mesmo médico foi a de hipnotizar dois 
estudantes de medicina que estavam presentes. A um deu raspas de sabão e disse que eram 
uma banana e ele comeu-as com prazer, digeriu-as e sentiu-se muito bem depois. Este 
estudante comeu as raspas de sabão e não sofreu qualquer distúrbio gástrico depois. A outro 
estudante hipnotizado ele disse que estava com a temperatura muito alta e o pulso rápido e 
suando copiosamente. Todos esses sintomas se manifestaram imediatamente. 
 
Mary, em estado de transe, recebeu um copo de água e foi-lhe dito que era uisque escocês. 
Ela ficou muito embriagada, murmurando coisas sem nexo e cambaleando por toda a sala. O 
médico deu-lhe uma colher de sopa de água e disse-lhe que era uma droga específica da 
Alemanha que lhe restituiria a sobriedade e a paz de espírito. A simples sugestão agiu como 
perfeito antídoto sobre Mary. Quando foi acordada, sentia-se absolutamente normal e em paz. 
 
Isto demonstra a susceptibil idade do subconsciente à sugestão, assim como seu poder criador. 
 
A Nossa Auto-Sugestão Pode Impedir de Sermos Hipnotizados 
 
Você não poderá ser hipnotizado por outra pessoa se transmitir ao seu subconsciente a idéia 
de que ninguém poderá hipnotizá-lo sem o seu consentimento. A hipnose é geralmente indu-
zida pela sugestão do operador. A incapacidade de ele hipnotizar você é devida à sugestão 
que você dá ao seu subconsciente de que ele não o poderá fazer. A sua auto-sugestão é mais 
poderosa do que a sugestão dele; é por isso que o hipnotizador falha. Tudo isto é devido à 
maneira como funciona o seu subconsciente: a sugestão mais forte sempre prevalece. 
 
A Razão Por Que o Hipnotizador Falhou 
 
Há alguns anos assisti a uma série de experiências de hipnose na casa de um psicólogo-
advogado, na cidade de Nova York. Ele hipnotizou uma moça e sugeriu-lhe repetidamente 
que se despisse. Estavam presentes uns 12 homens e mulheres. Ela se recusou absolutamente 
a cooperar e pareceu extremamente perturbada e afli ta. O psicólogo pareceu ficar muito con-
fuso com a teimosa resistência da moça, porque antes ele se tinha gabado de que ela faria 
qualquer coisa que ele lhe dissesse para fazer em estado hipnótico. O psicólogo havia 
esperado obediência passiva, o que não obteve porque não sabia do papel sutil da contra-
sugestão que essa moça tinha feito a si mesma. Ela conservou a sua percepção. 
 
O nosso subconsciente sempre aceita a mais dominante de duas idéias ou sugestões. A auto-
sugestão da moça, antes da experiência do sono hipnótico, foi a seguinte: ‘Não farei abso-
lutamente nada contrário à minha moral ou ao meu código religioso. O meu subconsciente 
aceita isto”.  
 
Isto demonstra que a sugestão é o poder controlador que governa o nosso subconsciente. O 
nosso subconsciente é susceptível às sugestões da nossa própria mente consciente assim 



como da de outra pessoa. No estado de vigília nós sempre podemos rejeitar as sugestões dos 
outros e pensar em coisas que sejam verdadeiras, belas e morais. 
 
Como Uma Mulher se Livrou do Chamado Mau Espírito 
 
Pela ilustração acima você pode ver como funciona a sua mente subconsciente. No ano 
passado, quando eu estava fazendo algumas conferências em São Francisco, fui procurado no 
hotel por uma mulher que se queixava de que uma entidade desencarnada, um espírito mau, a 
estava constantemente importunando, dizendo-lhe grosserias, obscenidades e maldições, 
ordenando-lhe que violasse o seu código sexual e até a arranhando à noite. Recentemente 
havia começado a lhe dizer que saltasse no oceano e se suicidasse. 
 
Ela havia tomado tranqüiizantes e consultado psiquiatras, mas nada parecia fazer-lhe 
qualquer bem. A mulher parecia aterrada. Disse-me que muitas vezes, de noite e de dia, essa 
suposta entidade lhe dizia: “Tome uma dose exagerada de Seconal. Vamos. Vamos, mate-se 
 
A Causa de Seu Tumulto Interior 
 
Aquela mulher, que acreditava na interpretação literal da Bíblia e nos espíritos maus que 
possuíam sua alma, não compreendia que os demônios mencionados na Bíblia eram simples-
mente personificações do ódio, do ressentimento, do remorso, da autocondenação, da raiva e 
da hostilidade, assim como de outras emoções destrutivas, geradas por pensamentos 
negativos destrutivos entronizados na mente. 
 
Ela vinha praticando a escrita automática havia alguns meses. Significa isto que segurava um 
lápis e acreditava que algum espírito invisível lhe guiaria a mão. De acordo com a lei da 
sugestão, sua mente subconsciente aceitava a sugestão que lhe era dada e gradualmente 
assumia o controle dos músculos e nervos de sua mão e impelia o lápis. Sua mente consciente 
ficava passiva e inerte e, como a mulher observou, falando objetivamente, ela não tinha 
consciência do que escrevia. Temia também que forças malignas pudessem escrever através 
dela. 
 
Além disso, ela se sentia culpada e tinha um profundo ressentimento em relação ao marido, 
que era importante e completamente esgotado sexualmente. As vozes que ela ouvia que 
amaldiçoavam Deus, sua Bíblia e a ela mesma eram apenas uma repercussão do alimento 
venenoso com que ela estivera alimentando sua mente subconsciente. 
 
Ela Não Conhecia o Poder da Auto-Sugestão 
 
A entidade que ela acreditava lhe falar era na realidade a sua própria sugestão de medo. Jó 
disse: Porque o que eu temia me veio (Jó 3-25). Esta mulher associava sua escrita automática 
à idéia de espíritos, não sabendo que era na realidade a sua mente subconsciente 
reproduzindo o que ela imprimira nela. O seu subconsciente era dominado pelo medo, a culpa 
(porque ela odiava o marido), mais o fato de acreditar que devia ser e seria punida por causa 
do seu profundo ressentimento e hostilidade. Estas vozes pareciam como outra personalidade, 
quando de fato eram uma dramatização do conteúdo negativo do seu subconsciente. Na 
realidade ela estava falando consigo mesma. 
 
Como a Mulher se Curou e Experimentou Paz de Espírito 
 



Creio sinceramente que a explicação que eu lhe dei constituiu 90 por cento do processo de 
cura. Expliquei-lhe que era absolutamente impossível vozes e emoções negativas e destru-
tivas residirem numa mente dedicada e consagrada à Presença de Deus dentro da pessoa, e 
que tudo o que ela tinha a fazer era encher sua mente com as verdades de Deus, que então 
expulsariam da sua mente tudo o que fosse contrário a Deus ou à verdade. 
 
Assim, por sugestão minha, de manhã, ao meio-dia e à. noite ela repetia em voz alta as 
palavras do maravilhoso Salmo 91, curador e protetor, sabendo que, quando ela afirmasse 
essas verdades, elas neutralizariam, obliterariam e apagariam de seu subconsciente todos os 
padrões negativos alojados nos recessos de sua mente profunda. Ela fez do Salmo 91 uma 
parte vital de sua vida, e sempre que qualquer voz ou pensamento negativo lhe vinha do mais 
fundo de si mesma, ela afirmava imediatamente: “Deus me ama e cuida de mim”.  
 
Após dez dias, essas vozes destrutivas perderam todo o ímpeto e ela se encontrou em paz. 
Você pode saturar o seu espírito repetindo as maravilhosas jóias espirituais do Salmo 91: 
 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 
Direi do senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro: a sua verdade é 
escudo e broquel. 
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia 
Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. 
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. 
Porque tu, á Senhor, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação. 
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. 
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus 
caminhos. 
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 
Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, 
porque conheceu o meu nome. 
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 
Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei ó minha salvação. 
 
Esta prece certamente aumentará o seu senso de perepção psíquica. 
 
Como a Jovem Descobriu Quem Estava Operando a Mesa Ouija 
 
Minha secretária, a Sra. Wright, mãe de dois moços extraordinariamente brilhantes, acaba de 
me informar que há alguns anos, quando adolescente, ela e sua avó passavam muitas horas 
alegres operando a mesa Ouija e recebendo mensagens maravilhosas de supostas 
inteligências invisíveis. A mesa Ouija era aparentemente propelida por alguma força 
invisível, e o ponteiro soletrava respostas a todas as perguntas. 
 
Nessa época a Sra. Wright não sabia como funcionava a mente consciente e subconsciente, e 
não acreditava que quaisquer entidades sobrenaturais ou espíritos desencarnados operassem o 
instrumento Ouija. As expressões “espiritualismo” e “fenômenos espiritualistas” também não 
significavam nada para ela na época. 



 
Um dia ela perguntou à mesa Ouija: 
 
- Quem está escrevendo e respondendo às minhas perguntas? 
 
A Ouija soletrou: 
 
- Louise Barrows. 
 
Louise Barrows era o seu nome de solteira, antes de se casar com Stan Wright. Esta 
experiência demonstra claramente que na época em que a Sra. Wright operava a mesa Ouija 
ela não sabia nada sobre fenômenos espiritualistas; por conseguinte, sua mente subconsciente 
não supôs que fosse um espírito que falava. Se ela acreditasse que era algum parente falecido 
que estava respondendo, naturalmente, de acordo com a lei da sugestão, o seu subconsciente 
teria representado o papel de um parente falecido. 
 
Sua avó, que rejeitava a hipótese de que entidades invisíveis operassem a mesa Ouija e 
enviassem respostas da próxima dimensão da vida, perguntou: 
 
- É a minha própria mente que me responde? 
 
A resposta soletrada foi: 
 
- Só você. 
 
Se ela houvesse alimentado a idéia de que era uma pessoa falecida ou algum espírito 
desencarnado que estava ali, seu subconsciente teria assumido o papel e respondido de 
acordo. 
 
Na realidade, era o subconsciente que operava a mesa Ouija, e aquelas pessoas estavam 
apenas falando consigo mesmas. A lei da parcimônia ou da simplicidade nas suposições na 
formulação lógica deve preceder todos os outros critérios no chegar a uma explicação. O 
onus probandi é posto no seu devido lugar naqueles que atribuem o fenômeno a entidades 
invisíveis. 
 
Uma Prostituta Fala Como Uma Deusa 
 
A essência da apresentação que se segue é tirada das páginas 10 e 11 de My Personal 
Recollections of Thomas Troward (Minhas recordações pessoais de Thomas Troward), um 
livreto de Harry Gaze. A permissão para a publicação foi-me dada por sua viúva, a Dra. 
Olive Gaze. 
 
O falecido Dr. Harry Gaze, conferencista de renome internacional, escritor e amigo íntimo do 
falecido Juiz Thomas Troward, autor de Edinburgh Lectures (Conferências de Edimburgo) e 
muitos outros livros sobre leis mentais e espirituais, revelou uma interessante experiência 
realizada por ele, o Dr. Cornwall Round de Londres e o Juiz Thomas Troward. Troward 
queria ver o Dr. Round realizar uma experiência com a mente subconsciente. O Dr. Round 
era um conhecido médico e cirurgião de Londres e tinha feito muitas experiências com 
hipnose. 
 



A pedido do Dr. Gaze, compareceu à Sociedade PsicoTerapêutica, e o Dr. Round apanhou 
uma prostituta profissional a quem pagavam uma importância muito superior à sua taxa 
usual. O Dr. Gaze disse que garantiram à mulher que não aconteceria nada que a magoasse 
em qualquer sentido e que depois da sessão hipnótica ela se sentiria reanimada e recon-
fortada. 
 
Depois de hipnotizá-la, o Dr. Round repetiu muitas vezes para a mente subconsciente da 
mulher: 
 
- Você é uma alta sacerdotisa do Templo do Sol. Você tem uma mensagem para as pessoas 
que estão aqui. Você vai falar-nos claramente e com eloqüência. Você conhece grandes 
verdades. Vai falar-nos sobre essas verdades. Você é fluente e hábil. Lembre-se de que você 
é unia sábia sacerdotisa e pode instruir-nos. 
 
Depois de muita repetição destas palavras mais ou menos, as características regulares e 
pessoais da mulher como que desapareceram e surgiu uma pessoa nova e mais atraente. Por 
fim, ela se ergueu orgulhosamente, regiamente mesmo, assumiu a personificação de uma 
deusa e pronunciou um discurso em que falou com eloqüência e sabiamente sobre a vida, 
sobre a filosofia e a imortalidade. 
 
Thomas Troward ficou profundamente impressionado, assim como os outros, alguns dos 
quais haviam experimentado a hipnose antes para fins médicos, e algumas vezes como anes-
tésico para pequenas operações. O Juiz Troward exclamou: 
 
- Sem dúvida isto é uma prova de que existe uma mente subjetiva que pode aceitar e 
personificar o que lhe é vividamente sugerido, depois que o hipnotismo torna inativa a mente 
consciente; mas, naturalmente, o pensamento é o verdadeiro poder. 
 
Curiosamente, o grupo ofereceu vários pontos de vista sobre a fonte do fenômeno. Um 
homem afirmou categoricamente que a matéria do discurso, assim como a mudança de 
atitude da mulher foram fornecidos por um espírito desencarnado de grande inteligência que 
se tinha apoderado dela. O consenso geral, entretanto, partilhado pelo Juiz Troward, o Dr. 
Harry Gaze e o Dr. Round, foi que a experiência ilustrava os poderes da mente subjetiva e 
que as idéias expostas eram um composto das idéias dos presentes, ou idéias recebidas do 
tesouro ou depósito da mente subjetiva universal. 
 
Usei aqui informações de um relatório escrito de uma experiência relatada pelo falecido Dr. 
Harry Gaze, e a minha opinião é simplesmente que quando a paciente se encontrava em 
estado de transe, respondeu à sugestão do Dr. Round. O subconsciente dela, por sua vez, 
bebeu-o, por meio de sua percepção psíquica, no conteúdo da mente dos presentes, os quais 
eram todos muito entendidos em filosofia vedanta e nas religiões oriental, budista e hindu. 
 
O subconsciente da mulher, pois, com espantosa sagacidade e agudeza mental, sintetizou os 
diversos conteúdos existentes nos subconscientes de todos os presentes e apresentou-os numa 
seqüência lógica conforme a natureza das sugestões dadas pelo Dr. Round. 
 
Muitas Vezes Recebemos uma Mensagem Psíquica de Nós Mesmos 
 
Um velho amigo meu da cidade de Nova York fez experiências com um certo número de 
homens e mulheres que se diziam médiuns e que diziam comunicarem-se com parentes na 



próxima dimensão. Durante essas experiências ele dava o seu próprio nome e pedia uma 
comunicação. O médium supunha que ele tinha um irmão ou o pai na próxima dimensão e 
sempre recebia mensagens muito consoladoras e carinhosas de um imaginário irmão falecido 
e algumas vezes até do pai. 
 
Noutras palavras, ele recebia uma comunicação muito comovente de si mesmo, sendo a razão 
disso que o médium agia na suposição de que o nome que ele dava era o de um parente 
falecido. O fato é que ele não tinha irmão nem pai morto, o que o convencia ainda mais de 
que era simplesmente o subconsciente do médium reagindo a suas próprias sugestões. Ele 
entrava em estado de transe sugerindo ao seu subconsciente que iria receber uma 
comunicação do suposto ente querido da próxima dimensão, e seu subconsciente brindava o 
consulente com uma afetuosa mensagem dele mesmo. 
 
Há Notáveis Exceções 
 
Nem todas as comunicações têm origem unicamente no subconsciente do consulente ou do 
médium. Há alguns médiuns extraordinários de integridade irreprovável. Como você já 
deduziu da leitura deste capítulo, é exatamente tão fácil receber mensagens de uma pessoa 
viva através de um médium em transe como de uma pessoa supostamente morta, e também 
de uma pessoa imaginária, como de uma pessoa real, desde que se faça a sugestão apropriada 
à mente subconsciente. 
 
O falecido Arthur Ford foi um dos mais notáveis médiuns da América, e não há dúvida de 
que, quando ele entrava em transe, havia mensagens notáveis e comprováveis. Não há dúvida 
de que, no seu caso, ele serviu de canal pelo qual vieram mensagens de entes queridos da 
próxima dimensão. Inúmeros ouvintes testemunham que as mensagens do médium Arthur 
Ford são genuínas. Por exemplo, eu creio que as comunicações do Bispo Pike com seu filho 
falecido foram autênticas e reais. 
 
Suponha você, por exemplo, que seu pai o chamasse de Londres, na Inglaterra, e que alguém 
estivesse imitando sua voz e fingindo ser ele; você não teria toda a espécie de meios para 
descobrir se era realmente seu pai ou não? Certas anedotas, nomezinhos carinhosos, 
incidentes triviais e uma porção de outras experiências conhecidas apenas de vocês ambos 
logo o convenceriam de que era seu pai.  
 
A falecida Geraldine Cummins, autora de muitos livros investigados por muitas organizações 
científicas, esteve muitas vezes, sem dúvida, em comunicação com pessoas na próxima 
dimensão. Seria tolice dizer que é impossível, porque todos nós somos seres mentais e 
espirituais, e existe contato telepático o tempo todo entre entes queridos. 
 
Se você estiver em Chicago e sua mãe em Los Angeles, você poderá receber dela uma 
mensagem telepática e ela poderá receber uma de você. Quantas vezes  em sonho você não 
leu já todo o conteúdo de uma carta de um amigo ou parente e recebeu a carta alguns dias 
mais tarde e descobriu que o conteúdo coincidia com o seu sonho! É perfeitamente possível 
também entes queridos da próxima dimensão comunicarem-se com você,  mas é a 
exceção sem dúvida alguma, não a regra. 
 
Eileen Garrett é outro médium extraordinário estudado por muitos importantes organismos 
científicos. Sir Oliver Lodge, um dos físicos mais famosos do mundo, ficou absolutamente 



convencido de que se tinha comunicado com seu filho, morto na Primeira Guerra Mundial. 
Esses diálogos foram registrados em seu livro intitulado Raymond, publicado em 1916 
 
Alguns dos grandes cientistas que têm contribuído para a  pesquisa psíquica são nomes como 
Henry Sidgwick, Edmund Gurney, Professor Wilhiam James (chamado o pai da psicologia 
americana), Sir Will iam Crookes, Arthur Conan Doyle e J.B. Rhine. Myers of Cambridge 
publicou Human Personali ty and Its Survival of Bodily Death (A Personalidade Humana e 
sua Sobrevivência à Morte Corpôrea), uma obra-prima universalmente reconhecida. 
 
É verdade que a mente pode comunicar-se com a mente e nós devemos aprender a diferençar 
entre comunicação da nossa mente subconsciente e a mente de um  ente querido. Não procure 
orientação de homens ou mulheres nem neste plano nem na próxima dimensão. Eles o fazem 
por meio da percepção psíquica. Siga o mandado da Bíblia que diz: E se algum de vós tem 
falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-
lhe-á dada (Tiago 1-5). 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Há duas fases da nossa mente. Uma é chamada a mente consciente, que seleciona, 
racionaliza, analisa e raciocina indutivamente e dedutivamente. A outra é a nossa mente 
subconsciente, que só raciocina dedutivamente. Ë a sede da memória, da emoção, da 
clarividência, da clariaudiência e da telepatia. A inteligência infinita e a sabedoria ilimitada 
residem na nossa mente subconsciente. O que quer que a nossa mente consciente transmita à 
nossa mente subconsciente, esta o aceitará, seja verdadeiro ou falso. 
 
2. A nossa mente subconsciente não examina duas idéias para depois decidir qual delas é a 
melhor. Temos que decidir isso com a nossa mente consciente. 
 
3. Quando somos hipnotizados, a nossa mente subconsciente aceita a sugestão do operador 
sem discutir. Por exemplo, se nos disserem que somos um cachorro, representaremos o papel 
de cachorro o melhor possível. Se nos disserem para latirmos, latiremos e beberemos leite 
com a língua como um cachorro se nos ordenarem que bebamos leite. 
 
4. A nossa mente subconsciente é susccptível à sugestão e é controlada pela sugestão. Por 
exemplo, se uma pessoa acredita em demônios ou espíritos malignos e num transe hipnótico 
lhe for sugerido que está possuída de demônios, ela dramatizará e representará os papéis de 
tantos demônios quantos forem abrangidos na sugestão. Noutras palavras, o nosso 
subconsciente aceita a sugestão. Aparecem-nos alucinações de demônios com cascos 
fendidos, cauda com ferrão, asas de morcego e outros avisos e formas, tudo invenções de 
nossas superstições e crenças desvirtuadas e deturpadas que nosso subconsciente traz à tona 
para se conformar com as nossas crenças. Um homem que nunca tivesse ouvido falar de 
demônios e não acreditasse em tais ensinamentos não poderia passar por essa experiência. 
 
5. Se dissermos a uma pessoa hipnotizada que crê que existe um céu lá em cima em alguma 
parte e que acredita em anjos, tronos de ouro e coros celestiais: “Você está no céu agora”, ela 
se tornará serena, terna e extática e descreverá o que acredita ser o céu. Seu subconsciente, 
aceitando a sugestão, dramatizará a crença e a imagem do céu da sua infância. Ela não sabe 
que está agora no céu, que é a sua própria mente e espírito. 
 
6. Se dermos um copo de água a um hipnotizado e lhe dissermos que é uísque, ele ficará 



embriagado e representará o papel de embriagado. A razão é que ele toma a nossa sugestão à 
letra e age de acordo. 
 
7. Se, antes de ser hipnotizado, você der a si mesmo uma poderosa auto-sugestão de que não 
fará nada ridículo ou contrario ao seu código de moral, a sugestão do operador de que 
você se dispa ou roube não terá efeito porque o seu  subconsciente aceita a sugestão 
dominante. A sugestão mais forte sempre prevalece. 
 
8. Se você sugerir a você mesmo energicamente e com sentimento que ninguém poderá 
hipnotizá-lo, você não poderá ser hipnotizado pelo operador. Sua mente se fecha à su
 gestão e sintoniza com o Infinito dentro de você e torna-se imune. 
 
9. Em estado de vigília nós sempre podemos rejeitar as sugestões de outros pensando em 
coisas verdadeiras, amenas, nobres e divinas. 
 
10. É perigoso praticar escrita automática (psíquica) se a pessoa tem medo de espíritos 
malignos, entidades desencarnadas ou guias do reino astral. A pessoa atrai o que teme e, 
quando sugere medo ao seu subconsciente e se sente culpado e ressentido com relação a 
outros, abre as portas psíquicas da mente e faz aflorar todos os detritos do seu subconsciente. 
Quando a pessoa se sente culpada, isso vem sempre acompanhado de medo e expectativa de 
castigo, e o seu subconsciente, reagindo de acordo com as sugestões que lhe são dadas (ou 
seja, mêdo, culpa, ressentimento. Etc.), passa a falar-lhe, muitas vezes em linguagem 
blasfema, perturbando-a  mental e fisicamente. Na realidade é uma reprodução do conteúdo 
da mente subconsciente da pessoa. 
 
11. A maneira de você vencer as vozes que ouve e a crença de que está possuído por 
entidades malignas que o aconselham a suicidar-se e a praticar toda a sorte de males é 
compreender que, se encher a sua mente com as verdades de Deus, neutralizará e obli terará 
todos esses padrões negativos. A melhor oração para o caso é o Salmo 91, o salmo da 
proteção. Leia-o todo lentamente, calmamente, com sentimento, muitas vezes por dia. Essas 
vibrações espirituais transmitir-se-ão à sua mente subconsciente e destruirão, aniquilarão e 
limparão todo o revestimento sujo do armário da sua mente. Quando o medo e vozes nega-
tivas entrarem na sua mente, afirme imediatamente: “O Amor de Deus enche a minha alma”. 
Insista, e depois de algum tempo estará livre. 
 
12. Uma mulher perguntou à mesa Ouija: “Quem está escrevendo a mensagem?” A resposta 
foi: “Somente você”. Noutras palavras, a mente subconsciente da mulher é que estava 
operando a mesa Ouija, fornecendo-lhe toda a espécie de mensagens que ela desejava ouvir; 
sendo seu 
subconsciente governado pela sugestão, agia de acordo. Se ela acreditasse em entidades 
desencarnadas ou que entes queridos falecidos é que estavam operando a mesa Ouija e 
respondendo-lhe, sua mente subconsciente, fiel à 
sua natureza, teria representado o papel de um imaginário 
parente falecido. 
 
13. É possível tomar até mesmo uma prostituta com pouca ou nenhuma instrução e que não 
saiba nada sobre filosofia oriental, religiões orientais ou imortalidade, hipnotizá-la e ativar 
sua percepção psíquica na presença de homens e mulheres perfeitamente versados nesses 
assuntos. Sendo-lhe dadas sugestões fortes, tais como: “Você é agora uma sacerdotisa do 
Templo do Sol; você fará uma maravilhosa dissertação sobre filosofia oriental; você é muito 



sábia, culta, etc.”, a aparência da mulher mudará e ela assumirá uma postura régia e fará uma 
preleção maravilhosa. Seu subconsciente age sobre  sugestão dada e explora a mente 
subconsciente de todos os presentes, e seu discurso é apenas uma miscelânea das crenças e 
hipóteses deles. No estado de transe ela pode assim receber dados sobre esses assuntos do 
tesouro ou depósito do subconsciente universal. 
 
14. Há muitos supostos médiuns que afirmam comunicarem-se com entes queridos na 
próxima dimensão. Você pode ir a um deles e dar o seu próprio nome, como Mary Jones, e 
pedir uma mensagem. O médium supõe que é uma irmã ou mãe que está na próxima 
dimensão, mas você não tem mãe nem irmã lá. Você recebe uma mensagem muito 
consoladora e carinhosa como sendo de seu ente querido. Tudo isso é devido à sugestão do 
médium ao seu próprio subconsciente, que responde de acordo. O mesmo médium lhe dará 
também uma mensagem consoladora de uma pessoa imaginária ou inexistente. 
 
15. Há médiuns notáveis que sem dúvida recebem comunicações da próxima dimensão da 
vida; entre eles estão Arthur Ford, Eileen Garrett e a falecida Geraldine Cummins, que foi 
investigada por grande número de organismos científicos. Ela foi aclamada pela Sociedade 
de Pesquisa Psíquica da Inglaterra. 
 
16. Eu acredito que os diálogos do Bispo Pike com seu filho através da mediunidade de 
Arthur Ford foram comunicações quadridimensionais decididamente genuínas entre pai e 
filho. 
 
17. Se você hipnotizasse um homem e lhe sugerisse que era seu irmão e se ele nunca tivesse 
encontrado seu irmão, ele seria incapaz de assumir seus gestos, porte, dicção, timbre de voz 
ou maneirismos. Ele representaria um papel imaginário, mas não seria o de seu irmão. Ele 
não poderia personificar seu irmão porque seu subconsciente não teria nenhuma recordação 
de seu irmão. 
 
16 - Como Deixar a Percepção Psíquica Trabalhar Para Nós e Nossos Filhos 
 
O Livro dos Provérbios 13-24 diz: O que retém a sua vara aborrece a seu filho; mas o que o 
ama, a seu tempo o castiga. Provérbio 23-13 e 29-15: Não retires a disciplina da criança; 
porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu o fustigarás com a vara e livrarás 
a sua alma do inferno. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo 
envergonha sua mãe. 
 
Estas são palavras maravilhosas para os pais hoje em dia. O costume atual de tolerância e em 
geral de deixar a criança fazer tudo o que quer, sem correção e disciplina, é desastroso. Toda 
a criança precisa de disciplina e correção. Você deve expressar sua desaprovação quando um 
menininho bate na irmãzinha ou lhe quebra as bonecas. Faça-o saber claramente que ele não 
pode fazer. 
 
As crianças podem ser verdadeiros animaizinhos. Podem querer viver à solta e não ir à 
escola; você deve tomá-las pela orelha e providenciar para que vão à escola e se comportem. 
Não há amor sem disciplina nem disciplina sem amor. 
 
O que retém a sua vara aborrece... “Aborrecer” na Bíblia quer dizer rejeitar as negativas, 
como a imprudência, a mentira, a conduta desordeira, o furto, etc. Há muitos outros exemplos 
deste significado na Bíblia. A não ser que um homem aborreça seu pai... não quer dizer que 



odiemos o nosso pai. Significa rejeitar suas crenças no inferno, num Deus irascível e em 
crenças supersticiosas. Aquele que ama seu filho castiga-o.., quer dizer que o pai disciplina 
seu filho ou sua filha e faz a criança conformar-se com a Regra Áurea e a lei do amor. 
 
A criança tem de ser ensinada a ter bons modos, a comportar-se, a partilhar, cooperar, 
respeitar a autoridade, a respeitar os pais e a orar. Não retires a disciplina da criança; porque, 
fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Não morrerá para o amor, a paz, a harmonia, 
a ação justa, a honestidade, o respeito aos outros e à sua propriedade, reverência às coisas 
divinas. “Eu morro diariamente”, diz Paulo; isto é, morre para a má von tade, a amargura e as 
falsas crenças. 
 
Honra, teu pai e tua mãe. Se um menino não honrar seus pais, como poderá respeitar seus 
professores, os policiais e outras pessoas que têm autoridade? A sabedoria é justificada em 
seus filhos. Sabedoria é consciência do poder de Deus. Há “filhos” da mente, também, como 
livros, peças, pinturas, edifícios, canções, músicas e espetáculos teatrais. Quando olhamos a 
fossa de iniqüidade exposta em algumas estantes de livros, compreendemos que devem ter 
saído de personalidades deformadas, desvirtuadas e perturbadas — o que é dizer pouco. 
 
Se você tivesse uma profunda reverência pelo Arquiteto Supremo, que espécie de pinturas 
você produziria? Estando em sintonia com a indescritível beleza de Deus, você produziria 
objetos de beleza e alegria. Veja a arte de Miguel Ângelo. 
 
Tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. “Inferno” quer dizer restrição, 
servidão auto-imposta, miséria e sofrimento — tudo causado pelo envenenamento e a 
poluição da nossa mente subconsciente com ódio, ressentimento, hostilidade e fanatismo; 
mas quando ensinamos à criança o verdadeiro sentido dos Dez Mandamentos, a Regra Áurea 
e o uso sadio de sua mente e a guiamos devidamente para aceitar esses ensinamentos quando 
é jovem, ela crescerá e adquirirá o hábito de encher a sua mente com padrões vivificantes. 
 
A vara e a repreensão dão sabedoria. Quando temos sabedoria, coordenamos todas as nossas 
atividades na ordem Divina. Somos capazes de sintonizar com a Inteligência Infinita dentro 
de nós e receber respostas para os problemas mais angustiantes. “Ordem Divina” significa 
que você se expressa no mais alto nível e irradia amor e boa vontade para todos. Tendo sabe-
doria, você saberá que sentindo ódio, ressentimento ou inveja por outra pessoa, estará 
envenenando a sua alma e a sua mente e atrairá sobre você toda a sorte de doenças, mentais e 
físicas. 
 
O rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Significa isto que, deixado ao acaso, sem 
instrução espiritual e sem. regras comuns de boa conduta, ele crescerá com o espírito 
contaminado, poderá tornar-se delinqüente e até acabar na cadeia. 
 
Tenho visitado alguns clubes de meninos e conhecidos Escoteiros, DeMolays e outros, e são 
meninos notáveis, limpos e sadios, com respeito por seus pais. Eles querem contribuir para a 
harmonia, a beleza e o bem-estar de seu país. Eles compreendem que devem modificar-se e 
que, reformando-se a si mesmos, ajudarão a reformar o mundo. 
 
Você perceberá a sabedoria, a verdadeira sabedoria, e compreensão dos pais na vida e ações e 
reações de seus filhos e filhas. Os filhos, como diz a Bíblia, “justificam” a sabedoria dos pais. 
Justificar significa adaptar-se exatamente; mentalmente, significa que as crianças refletem 
exatamente a sábia doutrinação de seus pais. A ação dos pais e a reação dos filhos são iguais. 



A sabedoria dos pais, que representa conhecimento das leis da mente, e a resposta do Espírito 
Infinito, são definitiva, positiva e absolutamente refletidos nas atitudes mentais dos filhos, em 
seus estudos e em seus feitos e realizações na vida. 
 
Quando a sabedoria de Deus é entronizada na mente da juventude, o resultado é equilíbrio, 
harmonia, paz, ação correta e felicidade. A obra do rapaz iguala-se ao seu estado de espírito. 
O interior e o exterior são equilibrados, ou “justificados”.  
 
Ensine seus filhos a rezar pela orientação divina, reclamando-a energicamente, e o impulso 
será sempre para a vida, para cima e para Deus. A lei da correspondência, ou das paralelas, 
está sempre em ação. Todos nós, inclusive os meninos e as meninas, obtemos o resultado que 
corresponde ao nosso pensamento e fantasia habituais. 
 
Aqui está o que um famoso educador, o Sr. William H. Thrall , tem a dizer:  
 
“Eu sou uma espécie de educador antiquado e, no meu tempo, administrei a minha dose de 
castigo corporal. Aplicava esse tratamento judiciosamente, e em todos os casos pareceu ser 
valioso para o aluno interessado. 
 
“Não posso deixar de conhecer muitos dos pais tolerantes, porque são muitos. Eles ficam 
chocados e tristes quando sabem que seu filho está preso, sua filha está grávida sem marido, 
que são toxicômanos ou morreram disso. Eu fico triste por eles, e tenho conhecido todos eles, 
mas em muitos casos o castigo corporal judicioso e uma atmosfera religiosa sincera teriam 
evitado a tragédia. 
 
“Castigo corporal e religião são peças básicas do sistema escolar britânico, e quando fui 
empregado pelos ingleses, não vi hippies, nem roupa desleixada, nem toxicomania ou falta de 
respeito à autoridade.”  
 
O Rapaz Diz que o Pai é Demasiado Despreocupado 
 
Um garoto de uns 11 anos de idade que estava fazendo desordem na escola, insultando a 
professora e roubando coisas de outras crianças, foi castigado pelo pai com um cinto. Mais 
tarde o pai disse-lhe: 
 
- Sinto muito, filho. Eu não devia ter dado em você com o cinto. 
 
O menino disse: 
 
- Eu merecia e não sei por que ele disse que estava arrependido. 
 
O menino sabia que estava errado e que merecia o castigo, e foi tolice do pai falar-lhe 
daquele modo. Provavelmente ele achava que o filho o amaria menos porque ele o havia 
castigado. Na realidade demonstrou seu amor com isso querendo que seu filho crescesse 
honesto, correto e bom estudante. Nenhum menino se ressente de ser castigado quando sabe 
que o merece. 
 
Eu poderia acrescentar que quando um pai ou mãe disciplina uma criança, ele, o pai, ou a 
mãe, está de fato dizendo: 
 



“Eu o amo. Estou interessado no seu futuro. Quero que você cresça e seja um homem íntegro, 
justo e honesto, um homem que os seus colegas, vizinhos e empregadores respeitem por 
causa da sua contribuição para a sociedade. Estou apenas tentando instruí-lo para que se 
conduza de uma maneira aceitável, porque um destes dias partirei para a próxima dimensão 
da vida e não estarei por perto para vigiá-lo e aconselhá-lo. Lembre-se de que, se você 
enganar, roubar e insultar outras pessoas, a sociedade não lhe perdoará, e você descobrirá que 
será castigado por seus crimes.”  
 
Deixe Que a Percepção Psíquica Crie Seu Filho 
 
A sua percepção da verdade de que Deus reside em cada criança dá a você a oportunidade de 
afirmar constantemente que a sabedoria, a inteligência, a harmonia e o amor de Deus estão 
ressuscitados em seu filho. Você está sempre em comunicação subconscientemente com seu 
filho, e este sente a sua convicção e responde de acordo. Você vive num mundo objetivo e 
subjetivo e deve também fazer as coisas que são objetivamente corretas. 
 
Por Que a Tolerância é Sempre Errada 
 
Os pais tolerantes não compreendem realmente as leis de sua mente consciente e 
subconsciente. As crianças aprendem pela educação, pela observação e pela experiência. Os 
pais devem controlar seus filhos, ensinar-lhes sobre Deus e os poderes que há dentro deles de 
uma maneira muito simples ao alcance da compreensão das crianças. Nunca se deve permitir 
às crianças que façam o que bem entenderem, mas devem ser ensinadas definitivamente e 
obrigadas a se conformarem com a Regra Áurea e a pensar, falar e agir em relação aos outros 
como desejariam que os outros pensassem, falassem e agissem em relação a eles. Quando os 
pais não corrigem e castigam seus filhos ou lhes dão orientação adequada, eles crescem sem 
confiança em si mesmos, sem segurança e autodomínio. Os pais devem exercer sua 
autoridade e discipliná-los com tino, compreensão, amor e simpatia. Quando assim fazem, os 
filhos crescem cheios de auto-confiança, firmeza, equilíbrio e autodomínio. Esses pais dão 
diretrizes e instruções a seus filhos e mostramdo-lhes por que suas ordens são certas. Eles 
podem explicar-lhes com clareza por que as diretrizes estabelecidas por eles são boas. 
 
Evite a Atitude Ditatorial, Autoritária e Totalitária 
 
Recentemente conversei com uma moça de 18 anos que me disse que sua mãe lhe havia 
ditado as seguintes regras cm termos incontestáveis: “Afaste-se de todos os rapazes; o sexo é 
uma coisa maligna; os homens são animais como seu pai. Não pode usar rouge nem batom 
nem pó — isso são coisas do diabo; não deve dançar nem ir ao cinema — todas essas coisas 
são pecado; deve crer na nossa religião — se não crer, ir arder num lago de fogo”, etc.  
 
Essa mãe era na verdade um pequeno Hitler com sua atitude de não-deves-fazer-do-contrário! 
A filha era uma moça. cheia de medo, frustrada, odiosa, descontente e sofria de um profundo 
complexo de inferioridade. Viera da Nova Inglaterra e, como provavelmente vocês já 
deduziram, tinha fugido de casa. 
 
A primeira coisa que eu fiz foi ensinar-lhe quem ela era do ponto de vista espiritual, 
explicando-lhe que só havia um Poder e uma Presença e que estava dentro dela. Expliquei-
lhe mais que ela podia comunicar-se com essa Inteligência Suprema e que Ela lhe 
responderia guiando-a, dirigindo-a e fazendo-a prosperar além de todos os seus sonhos mais 
ambiciosos. 



 
A Oração Especial 
 
Ensinei-lhe a seguinte técnica de oração: 
 
Sou querida, sou amada, sou necessária, sou apreciada, sou expressa divinamente. Perdoo-me 
por alimentar pensamentos de rancor espontaneamente e totalmente a minha mãe. Sempre 
que pensar nela eu afirmarei: “O amor de Deus enche sua alma”. Estou em paz. Estou alegre, 
feliz e livre. Estou empregada lucrativamente. Tenho uma renda maravilhosa, consistente 
com a integridade e a honestidade. Sei que repetindo estas idéias, elas mergulham no meu 
subconsciente, e de acordo com a lei da minha mente (como semeio assim colherei), todas 
estas verdades acontecerão. 
 
A jovem tomou por hábito fazer esta oração, e comi o tempo transformou completamente sua 
vida. Hoje tem um cargo maravilhoso num escritório e transborda da alegria de viver. 
 
Ela Perguntou: “Por Que Meus Pais Não São Felizes?”  
 
Uma mocinha de 14 anos foi mandada por seus pais a falar comigo. Estava tirando notas 
muito baixas na escola, detestava algumas matérias e a professora comunicou aos seus pais 
que ela poderia aproveitar muito mais, mas que parecia não ter qualquer interesse ou 
motivação. A jovem me disse que achava que seus pais iam divorciar-se, pois estavam 
sempre brigando e dizendo coisas feias um ao outro. Depois perguntou: 
 
- Por que meus pais não são felizes? 
 
Falando com eles, eu observei que não havia ninguém a mudar senão eles mesmos e que não 
havia dúvida de que sua filha era mental e emocionalmente afetada pelo torvelinho e a 
amargura que reinavam em sua casa. Eles concordaram em dedicar cinco ou seis minutos 
todas as manhãs dizendo alternadamente os Salmos 1, 23, 27, 91 e 100. Depois de meditarem 
sobre um desses Salmos todas as manhãs, eles contemplavam a Presença de Deus em sua 
filha, afirmando que a sabedoria, a inteligência, a harmonia e a beleza do Infinito estavam 
sendo ressuscitados em sua vida. Eles ambos a imaginavam falando-lhes sobre o seu 
maravilhoso sucesso na escola. Imaginavam-na sorridente, radiante e feliz. 
 
Ao fim de um mês, a mocinha havia-se tornado uma das melhores alunas da escola. Seus 
modos, sua conduta e perspectiva da vida empolgaram seus pais e fizeram-nos muito felizes. 
 
Isto é para lembrar a todos os pais que os filhos crescem à imagem e semelhança da 
atmosfera mental e espiritual que domina em casa. Quando os pais vêem a Presença de Deus 
em seus filhos, eles não se preocupam nem temem por sua felicidade e a proteção. Os pais 
que comungam com a Presença de Deus que habita neles todos os dias, afirmando e pedindo 
harmonia, paz, beleza, inspiração e orientação, têm um casamento cada vez mais abençoado 
através dos anos, e a rica atmosfera espiritual de seu lar transmitir-se-á à mente subconsciente 
de seus filhos. 
 
Você Deve Possuir Uma Compreensão Psíquica de Poder de Suas Palavras 
 
Os pais nunca devem dizer a seus filhos: “Você não é bom, você nunca será ninguém, é 
estúpido, é bobo, é um mau menino”, etc. Todas estas palavras são pensamentos expressos, e 



a mente dos meninos ou meninas, muito impressionável, é receptiva para estes pensamentos. 
As crianças aceitam estes pensamentos subconscientemente e passam a reagir de acordo. O 
menino começa a pensar que é obtuso e bobo, quando, na realidade, não o é. Muitas vezes 
reage tornando-se delinquente, desordeiro e hostil . Não adianta dizer a um menino que ele é 
obtuso em soma e subtração porque ele não sabe fazer soma e subtração. A única coisa a 
fazer é ensiná-lo. 
 
Ë inútil e idiota denunciar e condenar um balde de água suja. A solução seria despejar água 
limpa nele, mesmo que fosse gota a gota. Após um período de tempo razoável, você teria um 
balde de água limpa. Analogamente, os pais devem a seus filhos de um modo simples, que 
Deus é oniciente, que sabe todas as coisas e que sempre lhes responderá. Ensine-os a pedir 
orientação a Deus em seus estudos com a confiança de que Ele solucionará todos os seus 
problemas. o jovem pode facilmente compreender que Deus é o princípio vital dentro de si e 
que ele não vê Deus nem a vida; que tampouco vê Seus pensamentos, sua mente, seu amor ao 
seu cachorro, e que tudo isto representa Deus nele. 
 
Um menino de 12 anos, que assiste regularmente às minhas preleções das manhãs de 
domingo, disse uma vez à sua mãe quando chegou a casa: 
 
- Eu sei onde está Deus. Deus está dentro de mim. Eu não posso vê-lo, mas posso sentir 
amor, alegria, felicidade, e isso é Deus movendo-se em mim. Eu não posso ver o vento, 
mamãe, mas posso sentir a brisa no meu rosto. 
 
Há muitas maneiras de ensinarmos aos meninos e meninas sobre a Presença de Deus dentro 
deles, como, por exemplo, ouvir uma bela sinfonia e observar que eles não podem ver os 
músicos. Mostrar-lhes que eles podem ligar a luz, mas que não vêem a eletricidade. 
 
Como Conservar Deus Vivo em Seu Lar 
 
Faça orações regularmente de manhã e à noite nas quais as crianças tomem parte. Ensine as 
crianças a darem graças a hora da refeição e lembrem aos seus meninos e meninas 
frequentemente que Deus criou todas as coisas - as estrelas, o Sol, a Lua e todo o mundo, e 
que, quando eles se amam uns aos outros, estão expressando o amor de Deus. Ensine-lhes 
que Deus é a Infinita Presença Curadora que cura um corte no seu dedo e lhes dá nova pele 
quando se queimam. 
 
Os meninos e as meninas que vão à escola ficam entusiasmados quando eu lhes explico que, 
se praticarem uma técnica simples todas as noites, serão guiados em seus. estudos e passarão 
em todas as provas facilmente e sem preocupação. Ë a seguinte a oração que grande número 
de meninos e meninas, e também muitos que cursam a faculdade, fazem regularmente todas 
as noites antes de irem dormir: 
 
Eu sou guiado divinamente em meus estudos e tenho uma memória perfeita para tudo o que 
preciso saber em qualquer momento do tempo e em qualquer ponto do espaço. Passo em 
todas as provas na ordem divina. Quaisquer que sejam minhas tarefas de estudo, eu lhes darei 
atenção e sei que meu subconsciente me fará lembrar e me revelará as respostas quando eu 
precisar delas. Durmo em paz e acordo feliz. 
 
Transmita esta técnica de oração a seus filhos e filhas e explique-lhes que estas verdades 
simples, quando repetidas regularmente durante cinco ou seis minutos todas as noites, são 



gravadas em sua mente subconsciente, que é a sede da memória; e tudo que estiver impresso 
em seu subconsciente será expresso. Noutras palavras, diga-lhes que eles serão compelidos a 
dar boa conta de si mesmos em todas as provas, pois a natureza do subconsciente é 
compulsiva. 
 
Uma Menina de 12 Anos Fala a Deus e Resolve o Seu Problema 
 
 
Uma sobrinha minha que estuda num convento da Inglaterra escreveu-me dizendo que a irmã 
encarregada lhe disse que ela podia aproveitar muito mais do que estava aproveitando e que,. 
depois de refletir sobre seus estudos, ela decidiu falar com Deus a respeito. Sua oração foi 
muito simples e prática. Seu diálogo foi o seguinte: 
 
“Deus. Tu és onisciente; guia-me e mostra-me como dar o melhor de mim em todos os 
sentidos. Obrigado, Deus.” Esperou uma resposta, recebeu-a, e agora vai maravilhosamente 
bem com suas professoras e suas colegas e em seus estudos. 
 
Lembre-se de que a natureza desta Inteligência Suprema dentro de você é a receptividade, e a 
oração simples do coração sempre obtém uma resposta. Ensinar às crianças sobre a Presença 
e o Poder de Deus é tão necessário como a comida e as vitaminas, a roupa e o abrigo. É o pão 
do céu. 
 
Um Plano Para Pais e Filhos 
 
Os pais devem lembrar-se de que só podem dar o que têm ou possuem em sua mente; por 
conseguinte, devem aprender as leis da mente e os caminhos da Inteligência Infinita que há 
dentro de todas as pessoas através do mundo. Que seja este o seu credo; Deus é, e tudo o que 
existe é Deus, em tudo sobre tudo, através de tudo e tudo em tudo. Deus é o Espírito Vivo, o 
Princípio da Vida dentro de cada um. Deus ama-nos e cuida de nós. Deus vem em primeiro 
lugar em nossas vidas. Quando nos voltamos para esta Presença e Poder Infinito dentro de 
nós e reclamamos harmonia, paz, abundância, sabedoria, ação justa e beleza agindo em 
nossas vidas, quando assim oramos acontecem maravilhas. 
 
Todas as manhãs quando abrimos os olhos, damos graças a Deus pelo novo dia e pelas 
maravilhosas oportunidades de emitir mais e mais de Sua luz, amor, verdade e beleza para 
toda a humanidade. Todas as noites antes de dormir diremos: “Dormimos em paz, acordamos 
em alegria e vivemos em Deus. Deus provê os seus bem-amados no sono”.  
 
A oração acima, recitada regularmente, sistematicamente e persistentemente pelos pais na 
presença de seus filhos ressuscitará e ativará estas verdades alojadas no subconsciente de 
todos. As crianças criadas nesta irradiação espiritual crescerão em sabedoria, verdade e 
beleza, e provarão o ditado milenário de que a única razão da nossa existência é glorificar a 
Deus e frui-lo para sempre. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Toda a criança precisa de disciplina e correção. Você deve expressar a sua desaprovação 
quando ela não procede de acordo com os padrões universalmente aceitos em casa, na escola, 
ou onde quer que seja. Não há amor sem disciplina e nem disciplina sem amor. 
 



2. A palavra “aborrecer” na Bíblia significa rejeitar completa e enfaticamente as negativas da 
vida, tais como, a mentira, a conduta desordenada, o roubo, etc. Noutras palavras, você nunca 
deve tolerar o que está errado. Você deve tratar de que a criança aprenda a sua lição, e, 
quando a tiver aprendido, ela não repetirá o erro. 
 
3. A sabedoria é justificada pelos filhos. Há “filhos” também tais como livros, peças, 
pinturas, canções, etc. Todos estes refletem o estado de espírito do indivíduo criador. 
 
4. Quando ensinamos a uma criança o verdadeiro sentido dos Dez Mandamentos e da Regra 
Áurea, ela incorporará essas verdades em sua mentalidade e manifestará a lei e a ordem 
Divinas em sua vida. 
 
5. Uma criança abandonada ao acaso sem ensino espiritual cresce confusa e truculenta. 
 
6. Os filhos justificam a sabedoria de seus pais. Significa isto que os filhos refletem com 
precisão a sábia doutrinação de seus pais. 
 
7. As crianças sabem quando merecem castigo. Elas sabem que vão ser castigadas. Um pai 
que castiga seu filho está na realidade revelando o seu amor por ele, pois mostra seu interesse 
pelo seu futuro e pelo seu bem-estar. 
 
8. Quando os pais se identificam regularmente com a Presença de Deus na criança e afirmam 
que a sabedoria, a inteligência e a harmonia de Deus estão sendo expressos na criança, a 
criança cresce em graça e beleza e torna-se sábia em percepção. 
 
9. Os pais tolerantes que são negligentes e descuidados e não controlam, dirigem e fazem 
certas exigências a seus filhos através de percepção psíquica, têm filhos destituídos de 
confiança em si mesmos, de segurança e autodomínio. Além disso, crescem egoístas. 
 
10. Os pais que brigam entre si e mostram em geral hostilidade um para o outro comunicam 
subconscientemente essas vibrações negativas a seus filhos, as quais os perturbam e os fazem 
sentir que não são amados nem apreciados. Além disso, ficam com medo de ver o seu lar 
desfeito e perdem o senso de segurança tão necessário nos anos de formação. Algumas vezes 
reagem com atos de roubo, mau aproveitamento no estudo, indiferença e uma atitude 
geralmente rebelde. 
 
11. As crianças podem começar a perceber e compreender Deus já em tenra idade. Você pode 
observar-lhes que Deus é a sua mente, a sua vida e que essa Presença vela por eles quando 
dormem; que Ela os cura, inspira e guia nos estudos. O menino ou menina pode compreender 
que não vê o vento, mas pode sentir a brisa na face; igualmente ele, ou ela, pode sentir amor, 
prazer e alegria, e tudo isso é Deus. 
 
12. Os meninos e meninas que vão à escola podem tomar conhecimento da Inteligência 
Infinita que há dentro deles afirmando durante cinco ou seis minutos todas as noites: “A 
Inteligência Infinita guia-me em meus estudos, e eu tenho uma memória perfeita para tudo o 
que preciso saber o tempo todo. Eu passo em todas as provas na ordem Divina”. Eles 
experimentarão o resultado do que semearem em sua mente. Esta é uma maneira de tomarem 
conhecimento da Presença de Deus que está dentro deles.”  
 



13. Uma menina de 12 anos fala a Deus com percepção psíquica e pede-lhe que a guie em 
seus estudos e logo começa a progredir às mil maravilhas. 
 
 
 

17 - Como Deixar Que a Percepção Psíquica Realize Seus Desejos 
 
 
Está direito ter um sonho, um ideal ou um objetivo, mas você precisa ter um sólido alicerce 
sob as suas aspirações, do contrário elas se tornarão fantasias ociosas que desperdiçam toda a 
sua energia e debil itam todo o seu organismo. Há muitos homens e mulheres que não sabem 
onde vão e que nunca se elevaram acima de seus sonhos da infância. De algum modo, suas 
fantasias emaranham-se e confundem-se com a realidade, e eles têm dificuldade de diferençar 
uma da outra. Daí que precisem usar sua percepção psíquica. 
 
Como Uma Mulher Tornou Seu Sonho Realidade Invocando o Seu Subconsciente 
 
Há alguns meses entrevistei uma moça em Las Vegas, Nevada. Quando voltei a essa cidade, 
onde estou escrevendo este capítulo, ela me visitou para me dizer como havia tornado seu 
sonho uma realidade. 
 
Em sua primeira entrevista comigo, ela me disse que sonhava constantemente ser uma estrela 
de cinema, com criados, limusines, criadas e mordomos à sua disposição. Ela me confessou, 
entretanto, que não tinha talento algum para representar. Era emocionalmente imatura e 
simplesmente se tinha deixado levar até a vida adulta por uma idéia infantil de vir a ser uma 
famosa princesa do cinema. Tivera numerosos casos com homens que lhe prometeram uma 
carreira no cinema, mas inevitavelmente acabava descobrindo que eles estavam apenas se 
aproveitando dela, o que resultou em frustração e completa desilusão da sua parte. 
 
Sugeri-lhe que usasse construtivamente as aptidões que possuía. Ela era muito boa 
datilógrafa e excelente estenógrafa. Na primeira entrevista eu lhe disse que descesse à terra e 
fosse prática e deixasse de habitar em mansões de mármore construídas no ar. Sugeri-lhe que 
afirmasse o seguinte: “A Inteli gência Infinita abre a porta perfeita para a minha plena expres-
são, onde estou dando minhas aptidões de uma maneira maravilhosa e sou divinamente 
compensada. Afirmo que sou querida, necessária, amada e acarinhada por um marido 
maravilhoso.” Expliquei -lhe que, com a repetição, essas afirmações calariam na sua mente 
subconsciente, e as correntes mais profundas do seu subconsciente fariam os seus desejos se 
realizarem. 
 
Uma Indicação Clara Lhe Veio à Mente 
 
Posteriormente essa moça compareceu a uma reunião social em Las Vegas e lá conheceu um 
professor de inglês, que a convidou para sua secretária. Está casada com ele agora e é 
extremamente feliz. A indicação que ela recebeu foi um impulso psíquico profundo, quase 
compulsivo, de ir a essa função social, para a qual antes havia recusado um convite. A 
sabedoria de sua mente perceptiva subconsciente sabia como realizar seus sonhos. Ela não 
mais constrói castelos no ar. Aprendeu a construir um alicerce debaixo deles. 
Como Dave Construiu um Sólido Alicerce 
 



Hoje almocei com um velho amigo, Dave, que dirige uma congregação extremamente 
progressista e esclarecida. Num domingo de manhã, há muitos anos, Dave veio assistir a uma 
das minhas preleções no Teatro Wilshire Ebell, de Los Angeles. Ele concebeu um grande 
interesse pelo ensino e, pouco depois, tornou-se professor assistente na organização onde 
ficou por muitos anos. Dave havia trabalhado no teatro musicado e possuía diplomas de 
matérias relacionadas com esses assuntos. mas vivia descontente e via frustrados seus 
esforços para progredir acima da simples sobrevivência. 
 
Sugeri a Dave que uma vez que ele tinha um interesse tão entusiástico pelo sentido íntimo da 
Bíblia e o funcionamento da mente subconsciente, eu achava que ele faria um enorme 
sucesso no campo clerical. A idéia tocou algo na mente subjetiva de Dave, e ele fez o curso 
de cinco anos para se tornar ministro de Ciência Religiosa. Seu sucesso foi instantâneo, pela 
simples razão de que está fazendo o que adora fazer e é divinamente feliz e divinamente 
favorecido. Coube-lhe como herança uma das mais belas igrejas no estado, pela renúncia do 
seu primeiro pastor. Agora ele dirige programas juvenis, aulas sobre Ciência da Mente duas 
vezes por semana e faz preleções nos domingos de manhã. Sua organização cresce a olhos 
vistos. 
 
Disse-me ele que nunca foi tão feliz em toda a sua vida, e é extremamente bem sucedido em 
seu trabalho em Las Vegas. 
 
Sua Técnica de Fundação 
 
Durante o seu preparo clerical, todas as noites antes de dormir ele ficava sentado, imobilizava 
sua atenção e imaginava-se num púlpito expondo as grandes verdades de Deus a um auditório 
imaginário. Sentia de tal modo a realidade disso, que antes de se ordenar ele me disse: 
 
- Estou absolutamente convencido de que terei a minha própria igreja e serei pastor. Percebo-
o, sinto-o e já vi em visão a igreja e a congregação umas 100 vezes. 
 
E tudo isso aconteceu, provando assim o que Thoreau disse há muitos anos: “Se qualquer 
homem formar na mente uma imagem do que quer fazer e sustentar essa imagem mental, o 
Pastor de Deus a desenvolverá e fará acontecer”.  
 
Você também pode construir um sólido alicerce real sob o desejo do seu coração. Dave disse-
me hoje que ele salienta para os seus alunos que os castelos que eles fazem no ar, sem um 
conhecimento básico dos poderes do subconsciente para fazê-los se realizarem serão como 
nuvens de fumaça. 
 
Sua Atitude Invertida em Percepção Deu-lhe Um Quarto de Milhão de Dólares 
 
Tive uma sessão muito importante com um homem a quem chamarei Sr. X, o qual há algum 
tempo me vem telefonando - e se correspondendo comigo. Eu lhe dei conselhos espirituais 
pelo telefone, e é a seguinte a história do caso. Ele é filho de um pai muito rico do Leste, um 
homem muito cruel e autocrático, que insistia em que o filho se adaptasse aos seus padrões 
no comércio. O moço tinha um ódio neurótico ao pai e começou a reagir escrevendo artigos 
violentíssimos a respeito do negócio dele; além disso, voltou ao Leste e fez conferências 
sobre os valores de uma sociedade comunista num clube a que seu pai pertencia, sabendo que 
isso o enfureceria. Seu desejo, segundo ele disse, era revidar a seu pai. Nesse meio tempo, 
por causa dessa hostiidade emocional e raiva reprimida, mais o seu sentimento de culpa, o Sr. 



X começou a beber excessivamente, tornando-se um ébrio, ou bebedor compulsivo. Fora 
isso, contraiu úlceras e pressão alta; e, como se isso não bastasse, estava à beira da falência. 
 
A minha explicação (pelo telefone) da razão de suas ações forneceu 75 por cento de sua cura. 
Ele compreendeu que estava sendo emocionalmente imaturo e que bebia para aliviar o seu 
sentimento de culpa, como alguém que tomasse aspirina para uma dor de cabeça. O fato é 
que ele compreendeu subitamente que estava literalmente se destruindo para tentar atingir os 
ideais e normas de seu pai. Decidiu inverter sua atitude seguindo a técnica da oração 
científica. 
 
Afirmava em voz alta, com freqüência, durante o dia: 
 
“Entrego meu pai a Deus. Liberto-o completamente e desejo-lhe saúde, paz, sucesso e todas 
as bênçãos da vida. Toda a vez que eu pensar nele afirmarei: Eu liberto meu pai. A paz de 
Deus enche a sua alma. Sou Divinamente guiado. A lei e a ordem Divinas me governam. O 
Divino amor e a paz Divina saturam a minha alma. A minha comida e a minha bebida são 
idéias de Deus, que constantemente se desenrolam dentro de mim, trazendo-me harmonia, 
saúde e paz. Deus pensa, fala e age por meu intermédio, e sou expresso e realizado 
Divinamente em todos os sentidos”.  
 
Repetia estas verdades freqüentemente em voz alta, o que impedia sua mente de devanear. 
Toda a vez que quaisquer pensamentos negativos lhe acudiam à mente, ele afirmava: “Deus 
me ama e zela por mim”. Depois de algumas semanas, tinha-se tornado um pensador 
construtivo. 
 
Todas as noites após ficar dez minutos num estado de perfeita descontração, ele me 
imaginava na sua frente dando-lhe os parabéns por se ter liberado do álcool, e toda a vez que 
os abalos e os tremores se apoderavam dele com o desejo de outra bebida, ele projetava na 
sua mente o cinema mental, sabendo que havia uma Força Onipotente a apoiá-lo. Em poucas 
semanas estava completamente livre da praga da bebida compulsiva. Sua nova atitude mudou 
tudo. Hoje, três meses depois, num jantar comigo em Las Vegas, ele me disse que seu negó-
cio tem prosperado tanto que seu ativo sobe acima de 200.000 dólares. Sua percepção 
psíquica capacitou-o para tomar as decisões corretas e astutas para acumular uma fortuna. 
 
Seu Tique Facial Estava Arruinando Sua Carreira 
 
Durante uma viagem que fiz ao México e suas famosas pirâmides, conheci um pastor que 
tinha um tique facial violento. Era uma coisa muito exasperante e humilhante para ele. 
Tinham-lhe aplicado injeções de álcool, que se acreditava que amorteciam ou paralisavam o 
nervo, mas depois de alguns meses o tique reapareceu. A contração tornava-se muito aguda 
quando ele falava à sua congregação ou em reuniões sociais. A coisa havia chegado a tal 
ponto que o homem estava pensando em renunciar ao seu trabalho. 
 
Após uma longa conversa com o homem, senti no íntimo do meu ser que ele tinha um forte 
sentimento de mágoa e um complexo de culpa que não se atrevia a encarar subjetiva e obje-
tivamente. Esse tique estava afetando o seu olho direito, o que possivelmente simbolizava 
alguma coisa que ele não queria olhar de frente em sua casa ou no escritório. Havia alguma 
razão para o seu subconsciente estar escolhendo o seu rosto e o olho direito como bode 
expiatório. Essa situação exigia a percepção psíquica dele mesmo para ser resolvida. 
 



O homem admitiu francamente que não mais acreditava no que ensinava, o que lhe dava um 
complexo de culpa; além disso, tinha medo de renunciar porque sentia que não poderia 
ganhar a vida fora da profissão de clérigo. Estava profundamente magoado com os membros 
de sua junta, que o criticavam toda a vez que ele se desviava do padrão ortodoxo de ensino. 
Toda essa pressão nervosa foi convertida por sua mente subconsciente num espasmo nervoso. 
O mal compensava-o de uma maneira mórbida do fato de ele não ser honesto e reto e de não 
confessar à sua congregação que não cria mais segundo as diretrizes e dogmas da igreja. 
 
O pastor me confessou isto francamente, e eu lhe sugeri por minha vez que no domingo 
seguinte, quando voltasse de suas férias, falasse francamente do púlpito e dissesse à sua 
congregação que renunciava ao seu cargo, pois não mais acreditava no que pregava. Ele 
compreendeu que ensinar uma coisa e crer outra criava um poderoso confli to negativo na sua 
mente, que resultava em perturbação mental e física. 
 
Falou à sua congregação das profundezas do seu coração e depois demitiu-se. Numa carta 
que me escreveu dizia: “Senti um enorme alivio e uma grande sensação de paz me invadiu. 
Minha constante afirmação era: ‘Tu me mostrarás o caminho da vida’, e um dos membros da 
minha antiga junta deu-me um lugar de diretor do pessoal na sua organização, onde sou 
feliz”. E acrescentou: “O que o senhor disse é verdade. Muitas vezes a explicação é a cura”.  
 
Se você tem um problema mental, físico ou emocional, pergunte a voce mesmo: “A que é que 
eu estou voltando as costas? Que é que eu não quero enfrentar? Estou escondendo o meu 
ressentimento e hostilidade em relação a alguém?” Encare o problema e resolva-o com 
percepção psíquica, dissolva-o na luz do amor de Deus. 
 
Ela Não Precisava Ser Solitária 
 
Certa vez eu dirigi um seminário no mar, a bordo do navio Princesa Cana, que visitava vários 
portos do México. Também fazia preleções diárias e dava várias entrevistas. Uma moça de 
Nova York, embora não fizesse parte do nosso seminário, foi procurar-me porque tinha lido 
O Poder do Subconsciente. A substância de sua conversa foi que ela estava sempre atraindo o 
homem errado. Ou eram alcoólicos, ou casados ou indivíduos que sofriam de desvios sexuais. 
Era uma moça um pouco retraída, hostil, e estava sempre na defensiva. Fiz-lhe uma pergunta 
muito simples: “Que está mordendo você por dentro?” acres centando que era o que o Kahuna 
(sacerdote havaiano) sempre perguntava a quem o visitava para curar-se. Ela balbuciou: 
 
- Eu odeio minha mãe. Quando meu irmão morreu de escarlatina, minha mãe voltou-se para 
mim e disse: “Por que não foi você?”  
 
Essa atitude da mãe foi um choque terrível para a mente impressionável de uma menina de 13 
anos. Sem dúvida a mãe na angústia da sua dor não quis realmente dizer o que disse quando 
increpou a menina por ter sido ela, a única filha, que sobrevivera em vez do irmão. Aquela 
moça, muito bonita e simpática, tinha conhecido muitos homens durante a viagem, mas 
mostrou-se muito exigente com cada um deles. Tinha o que se poderia chamar um complexo 
de rejeição, pois vivia no temor de não poder ser amada. Esperava ser rejeitada, não 
compreendendo que o que ela temia sempre se tornaria manifesto. No fundo ela anelava por 
companhia e queria apaixonadamente ser apreciada, querida e amada. Seu conflito subcons-
ciente remontava à observação crítica de sua mãe: “Por que não foi você?”  
 



Tivemos uma longa conversa no meu camarote e eu lhe observei que o passado estava morto 
e que nada importava nesse momento; que tudo o que ela precisava fazer era mudar seus 
pensamentos atuais e conservá-los mudados, e seu futuro seria uma perfeita projeção de seu 
novo pensar habitual, com base na premissa de que o que semearmos no jardim da nossa 
mente isso mesmo colheremos na nossa experiência. Assim, tracei-lhe um plano de 
afirmações, explicando-lhe que ela nunca devia negar o que afirmava. A afirmação era a 
seguinte: Eu sei que o passado está morto, e a única coisa que tenho a fazer é encher o meu 
subconsciente de padrões vivificadores de pensamento, e todas as negativas e feridas 
traumáticas do passado serão obliteradas. Eu afirmo que a Inteligência Infinita me guia e 
dirige e que o amor Divino enche a minha alma. Sou inspirada e iluminada e os meus talentos 
me são revelados. Irradio amor, paz e boa vontade para todos os homens e mulheres. Tenho 
muito que dar a um homem. Sou honesta, sincera; aprecio um lar gentil. Posso acarinhar, 
amar e admirar um homem que tenha reverência pelas coisas Divinas. Amo um lar bonito, 
sou econômica e posso contribuir de uma maneira maravilhosa para um homem que também 
seja carinhoso, bom e pacífico. Toda a vez que penso em minha mãe, eu a bendigo. Ela está 
agora na próxima dimensão da vida e eu afirmo que sua jornada é sempre para a frente, para 
cima e para Deus. Perdôo a mim mesma por alimentar pensamentos ressentidos e sei que 
Deus me ama e olha por mim. Toda a vez que eu tenha de criticar-me, imediatamente 
afirmarei: “Deus me ama e zela por mim.”  
 
Fiquei agradavelmente surpreendido quando esta jovem veio à minha preleção alguns 
domingos atrás e me apresentou ao seu marido, um comandante da Marinha Britânica 
reformado. Os dois são extremamente felizes e estão fazendo um cruzeiro que durará cerca 
de oito meses. Ela absorveu em sua mente subconsciente as verdades que discutimos. Nas 
palavras dela, foi uma hora de percepção que transformou a sua vida. Ë verdade que você 
pode ser modificado num abrir e fechar de olhos. 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Está certo ter um sonho, mas você deve ter um sólido alicerce psíquico debaixo do sonho; 
do contrário ele se tornará uma fantasia ociosa. 
 
2. Descubra quais são os seus talentos agora, encare-se quanto às suas atuais aptidões e parta 
daí; depois compreenda que você é guiado Divinamente para a sua verdadeira expressão e 
Divinamente, compensado de uma maneira maravilhosa. A resposta virá do seu 
subconsciente e você reconhecerá a indicação que chegará a você clara e distintamente. 
 
3. Se você formar na mente uma imagem do que quer ser e o dramatizar na sua imaginação, 
sabendo que o seu subconsciente o desenvolverá e fará ocorrer, e se mantiver fiel a essa 
imagem mental, o caminho se abrirá e você se tornará o que imaginou e sentiu como 
verdadeiro. 
 
4. Na realidade você tende a se destruir a você mesmo física e mentalmente quando revida 
aos outros e procura vingança. A resposta é entregá-los a Deus, desejando-lhes todas as 
bênçãos da vida. Se você é um alcoólico, perdoe-se a si mesmo por alimentar pensamentos 
negativos e imagine algum amigo dando-lhe os parabéns por sua liberdade e paz de espírito. 
Continuando a projetar essa imagem mental, o seu subconsciente tomará conta e compeli rá 
você a perder todo o desejo ou apetite de álcool. A lei do seu subconsciente é a compulsão, e 
o que quer que seja que você imprima nele será expresso. Você pode controlar as suas 
compulsões com a sua percepção psíquica. 



 
5. Um espasmo facial pode ser devido a um ressentimento profundamente arraigado mais um 
complexo de culpa e relutância em encarar o conflito corajosamente e vencê-lo. A coisa a 
fazer é encará-lo objetivamente com percepção psíquica em sua própria mente e ser sincero 
com você mesmo, recusando-se a crer e ensinar o que sabe e sente em seu coração que não é 
verdadeiro. Afirme que a Inteligência Infinita dentro de você lhe abrirá uma nova porta de 
expressão, e ela lhe responderá na ordem Divina, e 
um desejo de cura se seguirá. 
 
6. Quando uma mulher odeia sua mãe e se fixa em velhas mágoas e velhos traumas psíquicos, 
atrai para si toda a espécie de homem errado, com base na lei de que os semelhantes se 
atraem. A coisa a fazer é compreender que o passado está morto; nada vive senão este 
momento. Mudando o seu pensamento atual, ela mudará o futuro, pois seu futuro são seus 
pensamentos atuais tornados manifestos. 
 
 
 
 

18 - A Percepção Psíquica e Suas Vidas Passadas 
 
Emerson disse: “Há uma mente comum a todos os indi víduos. Cada homem é uma entrada 
para a mesma e para toda ela. Aquele que é admitido ao direito de raciocinar toma-se um 
cidadão do estado todo. O que Platão ensinou ele pode pensar; o que um santo sentiu ele pode 
sentir; o que em qualquer tempo aconteceu ao homem ele pode compreender. Quem tem 
acesso a esta mente universal é uma parte de tudo o que é ou pode ser feito, pois este é o 
agente único e soberano”.  
 
Significa isto que o nosso subconsciente, que é uno com a mente subjetiva universal de toda a 
raça humana, possui recordação de tudo o que já transpirou na evolução do homem, tanto 
fisiológica como mentalmente. Todas as línguas que já foram faladas, toda a música do 
mundo, mais as descobertas, as invenções e experiências de todos os homens estão 
registradas indelével e infalivelmente na nossa mente subconsciente. Neste capítulo será 
discutida a percepção psíquica deste depósito de experiência humana. 
 
O Nosso Subconsciente Raciocina Apenas Dedutivamente 
 
O nosso subconsciente não argumenta. Aceita a premissa (verdadeira ou falsa) que lhe é dada 
pela nossa mente consciente e raciocina dedutivamente desde essa premissa sobre todas as 
inferências legítimas com maravilhosa clareza e precisão. 
 
Uma Interessante Experiência Hipnótica Relativa as Vidas Passadas  
 
Há algum tempo presenciei uma experiência realizada por um amigo meu em um homem a 
quem chamaremos Mr. X. Ele era católico romano e não cria absolutamente na reencarnação; 
mas o psicólogo disse-lhe que se ele o pusesse em estado de transe, gravaria as suas respostas 
e lhe provaria que ele tinha tido muitas vidas passadas. Depois de o hipnotizar, o psicólogo 
disse ao Sr. X que o estava fazendo recuar 500 anos no tempo. e o Sr. X deveria informá-lo 
de quem era, onde vivia e o que estava fazendo. Não houve resposta. O psicólogo então disse. 
 
- Estamos há 1 . 000 anos. Quem é você? Qual é o seu nome? 



Não obteve resposta. Então, em desespero, o psicólogo disse ao Sr. X: 
 
- Agora estou fazendo você recuar para muito antes mesmo de se ouvir falar em Inglaterra ou 
Irlanda. — Muito, muito para o passado. Quem é você? 
 
Houve silêncio durante um minuto, depois o Sr. X respondeu: 
 
- No sétimo dia descansei. 
 
Isto acabou com a experiência hipnótica de reencarnação com o Sr. X. 
 
A Razão do Fracasso 
 
E geralmente verdade que no estado de transe hipnótico a pessoa sempre dá ao operador o 
que ele quer; isto é, a pessoa coopera com ele. Supondo que a premissa seja correta, seja 
verdadeira ou falsa, o nosso subconsciente, dócil à sugestão, dará ao operador o que parece 
ser uma conclusão lógica. Neste caso, o Sr. X sugeriu ao seu subconsciente antes de entrar no 
estado de sono: “Eu não creio. Não creio na reencarnação. Não darei resposta”. Seu 
subconsciente aceitou a sugestão dominante que era a do Sr. X. Lembre-se de que a sua 
mente subconsciente aceita a dominante de duas idéias. O Sr. X neutralizou a do operador, e 
você pode ver o humor da resposta do Sr. X à terceira pergunta do psicólogo. 
 
Unia Experiência Com a Irmã do Sr. X 
 
A irmã do Sr. X não deu sugestão contrária ao seu subconsciente antes do estado de transe, e 
o psicólogo fê-la regressar a diferentes períodos da história. No estado de transe ela afirmou 
ser Joana d’Arc e falou francês. Em outra ocasião foi uma princesa egípcia, e fez uma longa 
dissertação sobre as crenças religiosas do Egito. Afirmou que as pirâmides foram contruídas 
por homens em estado de meio transe e que levantavam, cortavam e assentavam todas as 
pedras pelo poder da mente; que tudo isso era realizado sem o som de martelos ou quaisquer 
outros instrumentos de metal; que a mente fazia todas essas coisas. 
 
Não havia meio, naturalmente, de provar que ela era uma princesa ou que era Joana d’Arc. 
Depois de conversar com a senhora, eu soube que ela havia estudado francês durante quatro 
anos e que tinha vivido na França. Além disso, também tinha visitado o Egito e estudado as 
pirâmides e a história do Egito. No estado de transe, sua mente subconsciente, em resposta à 
sugestão do operador, dramatizou uma espécie de mistura do que tinha lido e estudado. 
Poderia ser chamada uma apresentação romanceada, e suas conclusões eram silogisticamente 
corretas; isto é, eram dedutíveis logicamente da premissa do psicólogo de que ela vivera 
antes e nos falaria a respeito. 
 
Ela aceitou essa sugestão, que se tornou a sua premissa principal; tudo o que estava dentro do 
alcance do seu próprio conhecimento ou experiência, tudo o que ela vira, lera, ouvira ou 
visitara que pudesse ilustrar a idéia de algum modo foi utilizado pelo seu subconsciente. Ao 
mesmo tempo, seu subconsciente esqueceu inteiramente todos os fatos ou idéias que não se 
conformavam ou não estavam de. acordo com a sugestão do operador. Raciocínio indutivo 
não é uma qualidade da mente subconsciente. 
 
Vivemos Antes? 
 



Um dos fatores mais interessantes discutidos por muitas pessoas é que eles afirmam 
lembrarem-se de suas encarnações anteriores; além disso, com extraordinários detalhes eles 
dizem que foram sacerdotes em templos antigos, dando o período, a localização e outras 
informações interessantes. Não há dúvida 
de que algumas pessoas parecem lembrar-se de existências anteriores. Dizem que a única 
maneira como tais recordações podem ser explicadas é que elas realmente viveram antes. 
 
Estamos todos imersos num grande lago mental. O Dr. Phineas Parkhurst Quimby disse: 
“Nossas mentes misturam-se como atmosferas”. A nossa mente é um grande reservatório que 
contém as experiências e reações mentais de todas as idades. ~ possível uma clarividente ou 
qualquer outra psíquica olhar para trás no tempo e ver George Washington ajoelhado na 
neve, mas isso não quer dizer que ela seja a encarnação de George Washington. Significa 
simplesmente que ela se sintonizou com o quadro mental ou vibração que está sempre 
corporificado na tela universal na mente subjetiva universal. Todas as coisas coexistem no 
principio-mente como um eterno agora. 
 
Pontos Importantes a Recordar 
 
Considere o fato de que as impressões sensoriais de todos os homens que já viveram estão 
dentro de você. Você pode facilmente sintonizar-se com a vibração de alguma experiência 
passada pela qual alguma outra pessoa passou e pensar que foi você que a viveu, O Princípio 
da Vida dentro de você nunca nasceu e nunca morrerá. O princípio da Vida que existe em 
você, que é o Espírito Infinito e a Mente Infinita, tem representado todos os papéis, criado 
todos os países, tem estado em toda a parte, tem visto tudo e experimentado todas as coisas. 
Pense claramente e você perceberá através da percepção psíquica que a Mente Única que 
opera através do homem escreveu todas as Bíblias e todos os livros e estabeleceu todas as 
religiões, que a Mente Única está dentro de você, e é por isso que há homens e mulheres, não 
só na India e no Tibete, mas também em outros países que não precisam ir a parte alguma do 
mundo para descrevê-la minuciosamente. Muitos clarivedentes são capazes de fazer isso; 
entretanto, as faculdades de clarividência e clariaudiência estão dentro de você e de todos os 
homens. 
 
A Explicação Psicológica de Ter Estado lá Antes 
 
Uma vez fiz uma viagem a Pondicherry, na India. Quando cheguei, já conhecia tudo lá. 
Todas as ruas, os edifícios, a praça do mercado, tudo me era familiar. Quando ouvia as 
pessoas falarem, eu dizia comigo mesmo: “Já ouvi antes estas vozes”. Olhemos esta 
experiência do ponto de vista da mente subconsciente. Sabendo que eu ia visitar Pondicherry, 
o meu eu subjetivo viajou até lá enquanto eu dormia profundamente. Chamamos a isto 
viagem extra-sensorial, mas o nosso subconsciente é onipresente, transcendendo tempo e 
espaço. Enquanto dormia conscientemente, conversei mentalmente com muitas pessoas, ouvi 
suas respostas e suas vozes; além disso, nessa viagem psicológica eu vi todas as belezas do 
campo. 
 
Eu tinha visualizado uma viagem maravilhosa, imprimi isso na minha mente subconsciente, e 
“adormeci sobre isso”. O meu subconsciente aceitou a sugestão e fixou -se nela. Quando 
cheguei lá consciente e objetivamente, experimentei todos os estados subjetivos. Quando via 
e ouvia objetivamente, eu tinha ouvido e visto subjetivamente. Claro que eu tinha ouvido 
aquela voz antes e visto antes aquele lugar! A verdade verdadeira é que ninguém, seja quem 
for, pode ir a parte alguma, ouvir nada ou experimentar seja o que for que não exista já dentro 



dele. Por quê? Porque a Mente Infinita está dentro dele. O Espírito Infinito, ou Mente 
Infinita, não precisa viajar, aprender nada, experimentar nada, crescer, expandir-se ou 
contrair-se. Ele está todo aqui. Todas as coisas subsistem agora no Infinito. É o Sempiterno, o 
Onisciente. 
 
Por Que Você Pode Dizer: “Parece que Sempre o Conheci”  
 
Você pode encontrar um homem e convencer-se de que sempre o conheceu. A razão é que 
ele é um íntimo do seu tom. Todos os tons estão dentro de você, assim como inúmeras notas 
e sons estão no piano; o som que você fere sempre esteve lá. Quando você diz que se lembra 
de ter vivido numa certa cidade antes e que tudo lhe parece famil iar, é bem possível que 
tenha visitado o lugar no estado de sonho e que o tenha esquecido. Mas a sua mente 
subconsciente ou psíquica não esquece nada; ela registra e grava todas as suas experiências 
indelével e infalivelmente. A sua experiência também pode significar que você está 
despertando para o que sempre foi conhecido e sempre existiu dentro de você. Lembre-se de 
que Deus — o Princípio da Vida — está dentro de você. Esta Presença criou todas as coisas. 
Quando voce começar a acordar para a Divindade que molda seus fins, você começará a 
compreender que o mundo inteiro e toda a criação e todas as experiências da raça estão, 
consequentemente, dentro de você. 
 
 
Por Que é Possível Recordar Tudo o Que já Transpirou em Todos os Tempos? 
 
De uma coisa você pode estar certo: é possível lembrar tudo o que já transpirou em todos os 
tempos neste planeta. É também possível ver o que poderá acontecer no futuro a não ser que 
seja mudado pela oração. A verdade verdadeira sobre você é esta: O Eu Sou dentro de você é 
a sua própria consciência ou percepção. A Bíblia no Capítulo terceiro do Êxodo chama ao 
nome (natureza) de Deus EU SOU, que significa Ser Puro, Vida, Espírito, Inteligência Auto-
Originadora, Realidade ou Consciência Pura. Noutras palavras, Deus reside em você, e 
quando você diz “EU SOU”, está anunciando a Pre sença de Deus dentro de você. 
 
Por conseguinte, se você pensar bem, compreenderá que o Espírito Infinito, ou Mente Infinita 
que existe dentro de você, tem sido todos os homens que já viveram, que vivem agora e quem 
quer que venha a viver. Este Princípio da Mente que existe em você foi Buda, Jesus, Moisés, 
Sócrates, Lincoln, Shakespeare, etc. A sua Consciência, ou Espírito, representou todos os 
papéis. Esteve em toda a parte. Foi tudo. Tudo está dentro dela. Até o universo inteiro saiu do 
seu próprio EU SOU. 
 
A Mente Infinita que opera em todos os homens escreveu todas as Bíblias, falou todas as 
línguas, construiu todas as pirâmides, escreveu todos os livros; por isso é que muitas vezes 
lemos sobre diversos homens através do mundo que, embora pouco instruídos, em transe 
afirmem falar 12 ou 13 línguas. 
 
Só há um Ser ou Princípio da Vida 
 
O Ser Único - sem rosto, informe, eterno - individualiza-se na forma do homem. Todos os 
homens são extensões de você mesmo, porque só há uma mente. Cada homem pode condi-
cioná-la de modo diferente, mas é a mente única comum a todos os indivíduos humanos. A 
Vida de Você é Una e Indivisível. Ela usa muitas vestimentas. A palavra “humanidade” 
significa o Ser Único e limita-se aparecendo como muitos e em forma humana. 



 
De Onde Viemos Antes de Nascermos? 
 
Lembre-se sempre de que é Deus que vem ao mundo quando nasce uma criança. É o 
Universal tornando-se particular, ou o Invisível tornando-se visível. Você é a expressão 
individualizada de Deus. O Salmista diz: Foi Ele que nos fez (Salmo 100). Todos nós temos 
um Pai comum, um Progenitor comum, o Princípio da Vida. E chamado por muitos nomes, 
tais como Alá, Brama, Realidade, Vida, Ser, Percepção, Consciência, Espírito Vivo 
Onipotente e Espírito Auto-Originador. A Bíblia diz-nos onde estávamos antes de 
aparecermos neste planeta; Estavas no Eden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua 
cobertura (Ezequiel 28-13). 
 
O Eden de um ponto de vista espiritual é um lugar de ventura ilimitada, beleza indescritível e 
paz absoluta. Noutras palavras, nós viemos de Deus, o Ilimitado, onde vivíamos em plenitude 
de alegria, amor sem limites, completa perfeição e harmonia. Estas qualidades de Deus são as 
pedras preciosas - que nos cobriam. Noutras palavras, você era esse Ser que vivia no estado 
absoluto, e quando seu pai e sua mãe copularam e o óvulo foi fecundado, o Espírito entrou e 
foi condicionado pelo registro genético e o tom, a atitude mental e temperamento dos pais. 
Quando você nasceu, foi Deus nascendo e assumindo a forma de uma criança. A Bíblia diz: 
Antes que Abraão existisse, eu sou (João 8-58). Isto significa a mesma coisa, isto é, antes que 
apareça qualquer manifestação ou forma, primeiro vem do invisível — o EU SOU, o Espírito 
Vivo Onipotente. 
 
Por Que Uma Criança Inocente Nasce Surda, Coxa, Cega ou Estropiada? 
 
Poderíamos perguntar igualmente por que um homem sadio, robusto, cheio de vitalidade, fica 
cego, surdo, tuberculoso, aleijado pela artrite ou fica paranóico ou psicótico. A resposta é: Há 
uma lei universal que não pode ser transgredida. Se uma pessoa odeia de morte alguém, ou se 
está cheia de ressentimento, ciúme, vingança ou hostilidade, estas coisas geram emoções 
destrutivas que trazem toda a sorte de defeitos funcionais e doenças. Não há uma lei para 
uma criança e outra para um homem de 80 ou 90 anos. Estamos todos sob a mesma lei como 
a criança na matriz ou no berço. A Bíblia diz: Se vos não arrependerdes, todos de igual modo 
perecereis (Lucas 13-3). Significa isto que estamos todos imersos na mente coletiva ou na lei 
das probabilidades. As sugestões negativas da mente coletiva estão continuamente entrando 
em contato com a nossa mentalidade. A nossa mente recebe de acordo com o nosso grau de 
receptividade. Podemos prevenir-nos contra as circunstâncias negativas por meio da nossa 
percepção psíquica. 
 
A Reencarnação e os Ciclos de Tempo 
 
Quando nasce uma criança, é o Espírito Infinito assumindo a forma dessa criança. A 
personalidade -  João ou Maria - é a soma dos pensamentos, sentimentos e crenças de cada 
um de nós. Nós tingimos, colorimos e modificamos o Espírito Único com nossas crenças, 
impressões e condicionamento. 
 
Digamos que João, que vivia em Nova York, passou para a próxima dimensão; a qualidade 
que era João vive em todos os seres através do mundo. Então, durante um ato de cópula em 
alguma parte do mundo, é ferido o tom ou qualidade que era João; isso pode ocorrer na China 
ou no Japão ou em qual quer outra parte, e essa qualidade ou tom do Infinito aparece. Não é a 
personalidade que nós conhecíamos como João que volta; é o tom do Infinito que aparece. 



 
No mesmo instante em que João morreu, a mesma vibração podia aparecer instantaneamente 
em um membro de outra raça e país. Os ciclos de 500, 600 e 1.000 anos não têm nada a ver 
com esta lei. O Princípio da Vida está fora do tempo; todos os tons estão no Único. Quando 
tocamos no piano, ele responde de acordo com as notas que ferimos. 
 
O homem é o medidor e... com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós 
(Mateus 7-2). Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará (Gálatas 6-7). Voce 
semeia a semente na mente, e colherá o fruto da semente; será a semelhança exata da semente 
plantada. 
 
É decididamente errado crer que você ou qualquer outra. pessoa está sofrendo por causa dos 
erros feitos em “reencar nações passadas”.  
 
Você é o Que Você Pensa no Decorrer do Dia 
 
Se você não pensar com a própria cabeça e se não limpar a sua mente, sofrerá, porque 
permitiu que o medo, falsas crenças e conceitos errôneos do mundo se comunicassem a você. 
Então permitirá que a mente do mundo pense por você, desse modo atraindo-lhe acidentes, 
doença, sofrimentos e tragédias de toda a espécie. A mente coletiva ou a mente do mundo é a 
que crê em doença, infortúnio, acidentes e superstições de toda a sorte. Daí a importância de 
limparmos nossas mentes e orarmos sempre. Não há acaso nem acidente, pois tudo é lei. Há 
um estado de espírito, uma atitude mental, que é a causa de tudo. 
 
Você Está Aqui Para Aprender as Leis da Vida 
 
Suponhamos que você ponha a mão num fio elétrico descoberto. Você se queimará ou será 
eletrocutado. Por que culpar a lei da eletricidade? Aprenda como funciona o princípio da 
eletricidade, e poderá usá-la e fazer a sua felicidade e a de outros. A queimadura ou ferida 
que você recebeu foi devida ao mau uso ou ignorância da lei. Seria tolice dizer que foi 
castigo de Deus ou devido ao seu Carma (pecados de uma vida anterior). 
 
Suponhamos que você saltasse no oceano e não soubesse nadar. Afogar-se-ia. Não poderia 
atribuir isso a uma divindade vingativa que o estivesse castigando; seria antes sua falta de 
conhecimento de como manter-se à tona. As águas sustentam qualquer barco ou qualquer 
homem que saiba nadar ou navegar. 
 
Você pode cair de um penhasco se for descuidado na escalada ou se não prestar atenção ao 
instrutor que o está ensinando a escalar a montanha. A lei da gravidade é impessoal, sem 
rancor nem sentimento de vingança. 
 
Por Que os Bebês e as Crianças Pequenas Sofrem Doenças, Acidentes e Tragédias? 
 
Ë verdade que as crianças muito pequenas não pensam nem raciocinam enquanto não chegam 
a certa idade; elas estão à mercê dos humores, sentimentos e atmosfera dos pais. O Dr. 
Phineas Parkihust Quimby há 100 anos observou que as crianças pequenas são como uma 
tabuleta branca na qual todos os membros da família e parentes escrevem alguma coisa. A 
mente da criança é altamente impressionável, e não pode rejeitar as sugestões negativas, os 
medos e ansiedades dos pais. Naturalmente, ela é susceptível a esse acento emocional e reage 
de acordo. Esta é a transmissão psíquica que afeta a vida dos outros. 



 
Os médicos psicossomáticos e os psiquiatras estão todos familiarizados com o fato de que as 
crianças, até que começam a raciocinar por si mesmas e orar cientificamente, crescem à 
imagem e semelhança da atmosfera mental e emocional do lar. Um cuidadoso grau de 
percepção psíquica pode controlar o desenvolvimento benéfico das crianças. 
 
A Lei da Mente é Boa e Muito Boa 
 
A lei da mente é sempre justa e eminentemente honesta. Se você colocar uma pintura horrível 
diante de um espelho, ele refletirá exatamente a imagem posta na sua frente. Sua mente é um 
espelho para o rei e para o mendigo e reflete sempre matemática e precisamente o conteúdo 
de sua mentalidade. E por isso que a lei é chamada boa e muito boa. Os antigos hebreus 
diziam que a lei de Deus era perfeita. Ela não nos prega peças, e é por isso que, quando 
pensamos bem, segue-se o bem. Portanto, a nossa percepção psíquica pode controlar a 
manifestação física dos nossos pensamentos. 
 
Ela Disse que Sufocava Pessoas Numa Vida Anterior 
 
Conversando em Las Vegas com uma mulher a quem chamaremos Sra. B, ela me revelou que 
sofria de ataques de asma havia dez anos e que estava usando medicação e injeções de vez 
em quando sem alívio adequado. Mandou “ler a sua vida” a uma mulher d e Reno, que a fez 
regressar uns 200 anos no tempo, e no estado de transe ela disse à operadora que tinha 
estrangulado prisioneiros na China durante uma rebelião que ocorreu na Província de Cantão. 
 
A Explicação 
 
Expliquei à mulher em termos de percepção psíquica que o Espírito, ou Deus, que havia 
dentro dela nunca castigava; que todo o julgamento era dado ao filho, isto é, sua própria 
mente, e que ela se estava castigando devido ao seu complexo de culpa. Observei-lhe também 
que a operadora que a fizera regressar ao passado no estado hipnótico era culpada de fan-
tasias idiotas, inominavelmente absurdas. 
 
Durante o colóquio ela mencionou que sua mãe havia morrido de um ataque agudo de asma e 
acrescentou, além disso, que ela e sua mãe não se falavam quando esta faleceu. Eu lhe disse: 
 
- Sua asma é devida à sua culpa e remorso arraigados pela maneira como tratou sua mãe, e 
você adquiriu todos os sintomas dos ataques de asma de sua mãe para castigar-se. 
 
A Sra. B acompanhou-me numa oração por sua mãe, e liberou-a desejando-lhe amor, luz, 
verdade, beleza, alegria e felicidade. A Sra. B derramou amor e boa vontade para a mãe e 
perdoou-se a si mesma por pensar negativamente e cessou com toda a autocondenação. 
Utilizou os seguintes versículos bíblicos com notáveis resultados sanadores para ajustar seu 
senso de percepção psíquica: 
 
Vinde então, e argüi-me, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, 
eles se tornarão brancos como a neve (Isaías 1-18). 
 
E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades (Hebreus 10-17). 
 



Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os 
que te invocam (Salmos 86-5). 
 
Ele me invocará e eu lhe responderei (Salmo 91-15). 
 
Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados 
me não lembro (Isaías 43-25). 
 
A Sra. B começou a meditar sobre estas verdades bíblicas milenárias e continuou a derramar 
amor sobre sua mãe. Ao fim de algumas semanas os ataques cessaram e ela ficou livre. 
 
A Sra. B compreende agora que não há tempo nem espaço na mente ou no Espírito e que o 
passado está morto. Nada importa senão este momento. Quando ela mudou seus pensamentos 
e os manteve mudados, o passado foi esquecido e nunca mais foi lembrado. 
 
Fui Que Algumas Crianças Nascem Cegas, Surdas e Deformadas e Outras Nascem Sadias? 
 
Esta pergunta foi feita há 2.000 anos. E seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem 
pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus 
pais; mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. ... E disse-lhe: Vai, lava-te no 
tanque de Siloé (que significa o Enviado). Foi, pois, e lavou-se, e ficou vendo (João 9-2, 3 e 
7). 
 
A pergunta feita a Jesus implicava que os discípulos acreditavam que aquele’ homem devia 
ter sido um pecador numa vida anterior; esta crença era parte da tradição daquele tempo e 
havia permeado grande parte do mundo oriental. As pessoas também acreditavam que os 
pecados dos pais eram comunicados aos filhos. Noutras palavras, se um pai era tuberculoso, 
os filhos o seriam também; se o pai, ou a mãe, era coxo, seus filhos o seriam também. Jesus 
rejeitava completamente essas duas teorias ou crenças, e, recorrendo ao Poder Espiritual, 
curou o homem instantaneamente. Note-se em particular que Jesus ignorou completamente 
essa afirmação, que é a maneira ideal de tratar uma falsidade ou engano. 
 
Que é a Lei das Probabil idades 
 
Todos nós nascemos dentro da mente da raça, algumas vezes chamada a mente coletiva ou lei 
das probabil idades. Estamos sujeitos às crenças, opiniões e condicionamento de nossos pais e 
nosso ambiente. Quando aprendemos as leis da mente na percepção psíquica, elevamo-nos 
acima da mente da massa e transcendemos o condicionamento e limitação ambientes. Jesus 
não disse ao cego: “Você é um pecador. Você pecou numa vida anterior e deve expiar por 
isso agora”. Não, ele voltou-se para o Poder Divino e sua convicção de Presença Curadora 
Infinita curou o cego. Deus - o Ser Absoluto ou Princípio da Vida - não condena nem castiga 
ninguém. Embora um homem seja aleijado, pode ser curado; se é surdo, pode ser curado; ele 
não é vítima de nenhum Carma, que é uma crença oriental de que as nossas limitações e 
deficiências de nascença são devidas a pecados cometidos em uma vida anterior, o que é 
chamado a nossa dívida cármica, e que estamos agora expiando por esses erros e crimes. 
 
O Mistério Dos Meninos-Prodígios 
 
Uma coisa que devemos lembrar é que tudo o que já aconteceu em qualquer tempo à 
humanidade em seu todo está registrado no subconsciente coletivo ou inconsciente da raça. 



Por exemplo, a história genética de todos os homens e mulheres que já viveram está também 
registrada nessa mente subconsciente universal. Daremos uma ilustração: Um oficial inglês 
durante a Primeira Guerra Mundial estava no comando de um batalhão escocês que tinha 
sofrido sérios reveses. De repente ele disse: 
 
“Tive um intenso desejo de conduzi -los, e comecei a falar-lhes na própria língua gaélica da 
Alta Escócia. Senti que era alguma outra pessoa e num campo de batalha diferente fazendo a 
mesma coisa que tinha feito antes”. Verificou mais tarde a lista de seus antepassados e 
descobriu um tataravô seu, escocês da Alta Escócia, e capitão de um regimento escocês. 
 
Os biólogos e geneticistas têm uma explicação pronta para isto. Ele encontrava-se sob grande 
tensão e ansiedade e procurou desesperadamente o melhor meio de animar o fogo do 
batalhão, e seu subconsciente provocou um súbito avivamento de uma recordação genética de 
uma cena passada de natureza semelhante, que produziu o sentimento de que ele havia 
passado antes pela mesma situação. O registro genético de toda a raça está dentro de nós. Os 
cientistas dizem-nos que os genes de três bilhões de pessoas deste planeta não encheriam um 
dedal. 
 
Veja os Seus Antepassados 
 
Você foi um menino que teve pai, que foi um menino que teve pai, que foi um menino que 
teve pai. Continue recuando e compreenderá que o registro genético e as experiências de toda 
a raça estão dentro de você. Continue recuando e chegará à célula primeva em que todos nos 
originamos e à célula primeva originada com Deus — o Pai e Progenitor de toda a vida na 
terra. Somos todos intimamente aparentados, e na .verdade somos todos irmãos e irmãs, com 
um Pai comum. Este fato nós podemos razoavelmente compreender pela percepção psíquica. 
 
Um Novo Começo é um Novo Fim 
 
Numa preleção que fiz há algum tempo, referi que não concordava com a idéia moderna de 
reencarnação, que declara que uma pessoa que nasce deformada, aleijada, cega, surda ou com 
algum outro defeito congênito cometeu algum crime ou infligiu alguma injustiça a outros 
numa vida passada; que o castigo cármico explica a sua condição imperfeita, isto é, que está 
cumprindo a pena por seus atos pecaminosos numa existência anterior; que ele deve voltar e 
voltar até expiar o que fez, e então será libertado da chamada roda do Carma. 
 
Nada disto se agüentará se compreendermos que, seja qual for o nosso estado ou 
circunstâncias, quando começarmos a encher a nossa mente subconsciente com padrões 
vivificadores e a alinhar-nos mentalmente com o Amor Infinito, a Vida Infinita e a Presença 
Curadora Infinita, os padrões negativos do nosso subconsciente serão obliterados e o passado 
será esquecido para não mais ser lembrado. Tudo isto pode ser feito com a percepção 
psíquica. Um novo começo é um novo fim, pois o começo e o fim são o mesmo. 
 
O Seu Registro Genético 
 
Uma mulher que pensava que seu filho era uma reencarnação de Paderewski começou a 
compreender que, conquanto ela e seu marido e os avós do menino não tivessem talento 
musical de qualquer espécie, o bisavô do garoto havia sido músico na Hungria. E razoável 
supor que o menino (seu filho) nasceu com os genes e as lembranças genéticas de seu bisavô, 
que eram dominantes, e não com as dos pais. 



 
Expliquei àquela mulher que numa família de cinco membros um deles pode ser 
completamente diferente em todos os sentidos de seus pais, irmãos ou irmãs. Ele pode ser tão 
afastado deles como os pólos. Chamam a isto os biólogos uma mutação biológica, que é uma 
alteração básica na estrutura dos cromossomos. A criança precoce pode também ter 
qualidades clarividentes e clariaudientes funcionando, as quais são inerentes a todas as 
pessoas. E também perfeitamente possível que a criança extraordinariamente dotada 
recebesse seus talentos musicais latentes em sua corrente ancestral. 
 
Que é Atavismo Biológico? 
 
O dicionário define-o como segue: “O reaparecimento em um indivíduo de características de 
algum antepassado remoto que estiveram ausentes em gerações intermediárias”. Por 
exemplo, Mozart compunha música aos cincos anos de idade. Antes de ter consciência das 
leis da harmonia, sua mente subliminar ou subjetiva já as conhecia; isto pode ocorrer com 
todos os homens em toda a parte se despertarmos para os grandes poderes que há dentro de 
nós. 
 
O Arcebispo Whately, que foi um prodígio matemático, disse que, apenas sua mente 
consciente foi exercitada e educada, essa faculdade desapareceu. Ele perdeu o seu dom de 
percepção psíquica. 
 
Que é Gênio? 
 
Um gênio é um homem em comunicação com sua mente subconsciente ou psíquica. Foi 
através do subconsciente que Shakespeare percebeu grandes verdades ocultas para a mente 
consciente do homem. Rafael, em seus estados meditativos, estava sintonizado com os 
poderes psíquicos de seu subconsciente, que lhe permitiam criar as obras-primas a que ele 
chamou as Madonas. Beethoven ouvia a sua música no silêncio de sua alma através de sua 
percepção psíquica. 
 
Por Que os Prodígios Matemáticos Infantis Perdem o Seu Dom? 
 
A criança está sintonizada com a mente subjetiva; a mente subjetiva é sensível à sugestão, 
uma educação comum ensina as crianças a não darem ouvidos à voz da intuição nem da clari-
vidência e da clariaudiência. Em vez de serem ensinadas a utilizar a sabedoria da percepção 
psíquica que há dentro delas, esta é geralmente negligenciada, e a faculdade se atrofia e desa-
parece. Poderia ser preservada na criança se o professor incutisse em sua mente a idéia de 
que ela sempre poderia possuir o dom psíquico matemático; que cresceria e se expandiria 
quando aprendesse as regras objetivas, a numeração, etc. A mente subjetiva da criança, 
sensível à sugestão psíquica, conservaria suas faculdades de percepção psíquica, pois, 
“segundo suas Crenças”, e as do seu professor, “assim lhe seria feito”.  
 
Alguns Casos Notáveis 
 
Ralph Waldo Emerson, que já estudava os clássicos quando as crianças da vizinhança ainda 
não tinham aprendido a ler. 
 
Não há nada de misterioso ou sobrenatural nisso. Os antepassados de Emerson eram 
orientados espiritualmente e amantes do conhecimento psíquico. Sem dúvida o humor de 



seus pais no momento da concepção influenciou e produziu também a influência genética 
adequada. 
 
John Stuart Mil l aprendeu grego aos três anos de idade, e com a idade de sete anos tinha lido 
Platão no original, assim como as obras de Gibbon e Hume. 
 
Meu pai, que era diretor de uma escola no sul da Irlanda, ficou assombrado com um menino 
de 12 anos que compreendia imediatamente qualquer problema matemático ou equação algé-
brica. Era capaz de destrinçar o mais abstruso problema de matemática e dizer o resultado 
sem anotar um único algarismo. Meu pai recomendou-o ao bispo da diocese, que o fez educar 
no Seminário. Mais tarde ele se tomou padre jesuíta e atualmente ensina matemática no 
Extremo Oriente. Recapitulando agora, estou convencido de que o menino era clarividente. 
 
Compreenda Uma Grande Verdade 
 
Qualquer coisa que qualquer homem tenha feito, qualquer outro homem pode fazer. Deus 
está dentro de todos os homens e Deus é indivisível; por conseguinte, a única coisa que é 
preciso a um homem é acordar para estes poderes psíquicos il imitados que há dentro dele e 
aceitá-los mentalmente sem reservas. 
 
O Seu Depósito de Recordações 
 
A sua mente subconsciente é um depósito de recordações e pode ser usada para lhe fornecer 
qualquer dado ou informação que você já tenha lido em qualquer tempo. Salomão, um rabino 
lituano, tinha uma memória tão notável que nunca esquecia o que lia. Conhecia a Bíblia e o 
Talmud de cor, e era capaz de citar sem esforço qualquer passagem que lhe fosse pedida. O 
que ele fazia você pode fazer. Isto é fundamental e axiomático através da consciência ou 
percepção psíquica. 
 
Muitas pessoas estão familiarizadas com os escritos de Edgar Cayce. Eu o ouvi falar algumas 
vezes e fiquei muito impressionado com sua sinceridade e simplicidade. Cayce era capaz de 
memorizar o conteúdo de um livro sem jamais olhar para ele. A nossa percepção psíquica 
pode ver sem olhos humanos. Cayce era sem dúvida clarividente e clariaudiente. Estas 
faculdades existem em todos nós, embora possam estar adormecidas. Nós podemos 
desenvolvê-las e acelerá-las. Isto não tem nada a ver com ter nascido outra e outra vez em 
corpos físicos. Nós não crescemos nem acordamos no tempo ou espaço sideral. Devemos 
ascender pelo raio perpendicular que está dentro de nós, subir a colina de Deus onde reside o 
Espírito Vivo, sem tempo, sem espaço, sem idade, onde todas as coisas são conhecidas - a 
presença de Deus dentro de nós. 
 
Edgar Cayce tinha muito pouca instrução regular. Sintonizando-se com a mente 
subconsciente num estado de sono ou transe, ele era capaz de diagnosticar as doenças de 
pacientes em qualquer parte do mundo; era capaz de receitar remédios e descrever lesões 
anatômicas, embora não soubesse nada sobre matéria médica, farmacologia ou prática de 
medicina. Ele simplesmente se punha em comunicação com a mente subconsciente ou 
psíquica universal e, de acordo com a sua crença, assim lhe era feito. Todas as curas que 
obtinha eram baseadas na crença. 
 
Ele também era capaz de colocar um livro debaixo do travesseiro e recitar o seu conteúdo 
tintim por tintim. Dizem que no estado de transe ele era capaz de falar mais de doze línguas. 



Afinal de contas, todas as línguas que já foram faladas estão no nosso subconsciente, porque 
nós somos unos com o subconsciente ou inconsciente universal. Sem dúvida Edgar Cayce era 
também clariaudiente, e era capaz de se sintonizar com médicos na próxima dimensão da 
vida, ou então extraía todas as suas respostas do subconsciente universal. Era capaz de ouvir 
as vozes ou palavras de cirurgiões, osteopatas e farmacologistas na próxima dimensão que 
ninguém mais podia ouvir. Sua faculdade de consciência ou percepção psíquica era o funda-
mento de seus grandes poderes. 
 
Por Que. Existe Desigualdade no Nascimento? 
 
Freqüentemente recebo cartas perguntando: “Por que algumas pessoas nascem tão pobres e 
outras nascem em berço de ouro? Algumas crianças são tão terrivelmente deficientes e outras 
não?” Muitas pessoas fazem confusão quanto ao signi ficado de rico e pobre. Muitas pessoas 
são pobres em amor, alegria, fé, confiança, riso e boa vontade. As riquezas são da mente. 
Você é rico quando sabe que pode explorar a inteligência e a sabedoria da sua mente psíquica 
subconsciente e fazer os seus desejos se realizarem. Você é rico quando a sua mente está 
cheia de paz, alegria, amor, confiança e fé na bondade de Deus na terra dos vivos. 
 
Vejamos o caso de Helen Keller. Dizer que o seu nascimento foi uma injustiça ou que ela 
estava sendo castigada por um ato hediondo que havia perpetrado contra alguém numa vida 
anterior é completamente irracional, ilógico e absolutamente anticientífico. Alguns dizem que 
foi uma injustiça, porque foi privada de seu sentido da vista e da audição na infância. Mas 
Helen teve uma ama que a tratou com amor e disciplina, e ela começou a utilizar as riquezas 
da sua mente. Seus olhos podiam “ver”, provavelmente melhor do que a maioria das pessoas, 
todo o colorido esplendoroso da ópera; seus ouvidos, de igual maneira, podiam “ouvir” os 
crescendos, os diminuendos e o volume total da música orquestral. Tinha consciência das 
notas límpidas do soprano lírico. Essa é a percepção psíquica. 
 
A história revela os inúmeros outros que sofreram toda a sorte de males, defeitos físicos e 
desvantagens financeiras, e, contudo, realizaram feitos notáveis na ciência, na arte, na 
música, na indústria e na religião. Pense no número incontável de pessoas que nasceram em 
berço de ouro, espécimes perfeitos de humanidade. Pergunte a você mesmo se realizaram 
tanto bem ou se elevaram tanta grandeza como os que mencionamos que nasceram na 
pobreza, doentes, disformes e com toda a sorte de deficiências. 
 
Você insistiria em que estes homens e mulheres que mencionei devem voltar e voltar a fim de 
receberem justiça? E. Henley, torturado pela dor e uma doença tenaz, disse: .... . Agradeço a 
quaisquer deuses que possam existir por minha alma invencível”. Sua alma é Espírito e 
Espírito é Deus. Na realidade você é invulnerável e invencível. Será Deus caminhando na 
terra se exercitar o seu dom psíquico de percepção. 
 
Como Alguns Vêem a Justiça 
 
Há muitas pessoas que acreditam que porque um homem  nasceu dentro de vastas riquezas 
teta de voltar aqui à Terra novamente e nascer na pobreza para igualar as coisas e receber 
justiça. Aqui eles falam de dinheiro, bens, posses, propriedades terrenas, etc. Justiça é 
eqüidade, retidão, equilíbrio das coisas. A lei é sempre eminentemente equitativa e justa. 
“Como um homem semeia assim ele colhe.” Isto funciona na próxima dimensão da vida 
assim como aqui. Entretanto, você deve perceber isso através dos seus sentidos psíquicos. 
 



A reencarnação não é a resposta a estas questões. Isso seria pensar muito superficialmente. 
Você não deve olhar para as exterioridades como o corpo do homem, seu ambiente, seus pais, 
sua riqueza, seu poder ou bens. Suponhamos que um menino nasceu no Palácio de 
Buckingham com todo o luxo, riquezas e pompa real a rodeá-lo. Que importa? Você está 
simplesmente falando de exterioridades e não do verdadeiro menino que é um ser mental e 
espiritual, que possui o Reino de Deus dentro de si. Ele será rico ou pobre conforme o uso 
que faça do dom de Deus que está dentro de si. Como ele semear assim colherá, quer nesta 
vida tridimensional quer na próxima, que é a quarta dimensão, que interpenetra este plano e 
está em toda a parte em redor de nós. 
 
Você Não é Uma Vítima do Carma 
 
Do ponto de vista do hinduísmo e do budismo, Carma significa ação, a ação que traz sobre a 
pessoa resultados inevitáveis, bons e maus, quer nesta vida quer numa reencarnação. 
Teoricamente é o princípio cósmico de acordo com o qual cada pessoa é recompensada e 
punida numa encarnação de acordo com seus atos em uma encarnação anterior. A palavra ca 
significa fazer, e ma é ação de, resultado de. 
 
A nossa Bíblia diz: Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará (Gálatas 6-7). 
Você não é unia vítima, do passado, pela simples razão de que pode mudar o presente, e o 
seu futuro será a sua presente convicção tornada manifesta. Deus, o espirito vivo em você, 
está fora do tempo e do espaço; por conseguinte, um novo começo é um novo fim. Quando 
oramos cientificamente, não estamos lidando com teorias de tempo e espaço. 
 
O homem a quem chamamos assassino, ladrão ou pessoa de má reputação poderia, se o 
desejasse, transformar-se num abrir e fechar de olhos. Poderia realizar-se por meio de uma 
grande elevação na consciência, acompanhada de um intenso desejo de amor de Deus e paz. 
 
Como  Aceitar o Seu Bem Agora 
 
Medite sobre estas maravilhosas palavras: Mas se o ímpio se converter de todos os pecados 
que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça... de todas as 
transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele; pela sua justiça que praticou 
viverá (Ezequiel 18-21,22). 
 
Dizem-nos nestes versículos que se um homem renunciar ao passado e começar a praticar o 
pensamento reto, o sentimento reto e a ação reta, ele se transformará. O novo começo é um 
novo fim. Obtenha um novo conceito de você mesmo e caminhe para a frente numa nova 
vida através da percepção psíquica. 
 
Sua Hora é Agora 
 
O tempo de que a média das pessoas fala significa sua relação com a Terra em seu 
movimento orbital, e a posição do Sol; significa sua relação com os acontecimentos de hoje e 
de amanhã. Einstein disse que se um homem está falando com uma mulher bela e 
encantadora, uma hora parece um minuto, mas que se fica sentado em cima de uma estufa 
quente, 30 segundos parecem uma hora — indicando com isso que o tempo na nossa mente é 
o nosso pensamento, o nosso sentimento, um estado de espírito. 
 



O ideal do nosso coração existe agora. É uma realidade concreta e viva na próxima dimensão 
da mente. Esse livro ou peça teatral que você planeja escrever já está na sua mente. Afirme: 
“Aceito a realização completa do meu desejo agora, e repouso na convicção de que o meu 
subconsciente o fará ocorrer”. Permaneça fiel e você experimentará a alegria da oração 
atendida. Este é o método psíquico e perceptivo. 
 
O Ponto de Vista do Autor Sobre a Reencarnação 
 
Chegou o momento de os pensadores científicos tomarem uma decisão definida sobre o que 
fazer com o peso esmagador rotulado de “Reencarnação” pendente dos pescoços orientais e 
ocidentais. 
 
A teoria da reencarnação é meliorista; isto é, o homem vai ficando melhor pelo lento 
processo exotérico de vestir e despir diferentes roupagens de carne e emoções. Um homem 
pode voltar mil vezes pelos úteros de várias mães, mas o crescimento e iluminação não têm 
lugar no tempo ou no espaço. O crescimento e a iluminação têm lugar pela transformação da 
mente cm sintonia com o Infinito, que não tem tempo nem espaço, e onde o bem subsiste 
agora. Aceite o desafio: “Sê transformado pela renovação da tua mente”.  
 
Não devemos capitular ao erro racial perpetuado pelos pronunciamentos dos credos e dogmas 
orientais. Einstein derrubou os falsos deuses do tempo e do espaço. Hoje sabemos que o 
espírito e a matéria são uma coisa só. Os pensadores mentais científicos olham a teoria da 
reencarnação de um ponto de vista completamente novo. Eles começam com “o padrão da 
Montanha”, no qual o homem é uno com Deus. 
 
Devemos parar de construir um edifício baseado num sonho vagaroso no qual milhões de 
seres humanos — no leste e no oeste — têm sido colocados no leito de Procusto do Carma e 
da reencarnação para nascerem revestidos de roupas inadequadas para um hóspede convidado 
a gozar de todos os tesouros de vida que há dentro dele. Acreditando na teoria da reencar-
nação, ou inumeráveis ciclos de renascimento .carnal, você está saindo de um ancoradouro 
seguro e colocando servidão, restrição e escravidão em você, “pois como creres assim te será 
feito”.  
 
Façamos uma declaração de independência de todas as tradições limitadas e falsas crenças do 
homem — por mais veneradas que sejam nos altares orientais. Limpemos agora nossa mente 
de todos os fogos cármicos e expiatórios pela verdadeira fé e convicção do amor e presença 
sanadora de Deus, instantaneamente acessível; e caminhemos para os campos virgens da 
sabedoria, da verdade e da beleza. Não devemos deixar-nos intimidar pela miragem de um 
simples meliorismo. Todos os conceitos sem valor devem ir para o limbo da ignorância espi-
ritual; o primeiro de todos eles é esta teoria da reencarnação pela qual o progresso é 
decretado por um pensamento mundano milenário. 
 
Jesus disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou, ei-
lo ali ; porque eis que o reino de Deus está entre vós (Lucas 17-20, 21). O reino da vida, do 
amor, da verdade, da beleza o de todos os poderes da Divindade estão dentro de você agora. 
Quando ele declarou: Eis aqui agora o tempo aceitável (II Cor. 6-2). Crede que o recebereis e 
tê-lo-eis (Marcos 11-24). Antes que Abraão existisse, eu sou (João 8-58). Não estava ele 
eliminando tempo e espaço relativo à redenção do homem da escravidão de crenças orientais 
e ocidentais errôneas? 
 



Liberte-se mentalmente da crença nas auto-impostas personificações carnais 
psicologicamente aprisionadoras. Os “filhos de Deus” devem “saltar de alegria” sob “as 
estrelas matutinas” de luz, amor, verdade e beleza, que iluminam os céus da sua mente.  
 
O Carma, ou colheita do que você semeou, resulta ser inexorável apenas enquanto não 
oramos ou meditamos sobre as verdades de Deus. Apenas oramos, elevamo-nos acima do 
Carma, e as conseqüências desagradáveis de erros passados começam a apagar-se. Por mais 
horrível que seja o crime —seja assassinato ou qualquer outro delito hediondo — pode ser 
apagado da mente juntamente com todo o castigo que ordinariamente se seguiria. Uma 
profunda fome e sede de amor e graça de Deus, mais um intenso desejo de se transformar, 
são essenciais para apagar o castigo que de outro modo se seguirá ao pensamento negativo e 
destrutivo. 
 
O amor de Deus está fora de toda a compreensão, e ilumina de fato o caminho que 
palmilhamos. Os milagres e bênçãos de Deus não têm fim. A sua jornada é sempre para a 
frente, para cima e para Deus. Você vai de esplendor em esplendor, de morada em morada na 
casa de muitas moradas do nosso Pai. A vida é progressão. Você está numa jornada intermi-
nável. Regozije-se em sua jornada de volta ao Um, ao Belo e ao Bom; não há outro lugar para 
ir. É o vôo do Único para o Único. 
 
Com uma nova visão, a religião e a ciência podem ambas compreender os harmônicos 
místicos desta antiga meditação hebraica afirmando e crendo o seguinte: 
 
De toda a existência eu sou a fonte 
A continuação e o fim. 
Sou o germe; 
Sou o crescimento; 
Sou o declínio. 
Todas as coisas e criaturas eu produzo; 
Eu as sustento enquanto ainda se mantêm fora; 
E quando termina o sonho da separação, 
Motivo sua volta a mim mesmo. 
Eu sou a Vida, 
E a roda da Lei, 
E o caminho que conduz ao Além. 
Não há ninguém mais. 
 
Avivando o seu foco de percepção psíquica como lhe é mostrado neste livro, você organizará 
todas as forças da sua mente para realizar o que deseja. 
 
 
PONTOS QUE CONVÉM RECORDAR 
 
1. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Uma recordação completa de todas as 
experiências da raça está dentro do subconsciente universal e pode ser usada por nós quando 
nos colocamos em comunicação com ele através da percepção psíquica. 
 
2. A nossa mente subconsciente não raciocina indutivamente nem argumenta conosco. Ela 
raciocina dedutivamente apenas e leva a nossa premissa (verdadeira ou falsa) ao que parece 
ser uma conclusão lógica baseada na natureza da sugestão que nós lhe damos. 



 
3. No estado hipnótico nós geralmente damos ao operador o que ele quer, isto é, se ele 
acreditar que vivemos antes e nos der essa sugestão, o nosso subconsciente responderá de 
acordo e tecerá um mosaico de fantasia e faz-de-conta que será impossível de verificar 
objetivamente. 
 
4. Se dermos à nossa mente subconsciente antes da hipnose uma poderosa sugestão de que 
não acreditamos e que não responderemos, e se a nossa sugestão for mais poderosa do que a 
do hipnotizador, ele não obterá resultados. O nosso subconsciente aceita a dominante de duas 
idéias. 
 
5. A regressão a vidas passadas por meio da experiência hipnótica resulta numa dramatização 
fantasiada baseada no que nós lemos, ouvimos e experimentamos. O nosso subconsciente é 
um mestre tecelão e inventará uma espécie de história ou quadro compósito correlacionado 
com a natureza da sugestão que lhe for dada no estado de transe. 
 
6. A nossa mente subconsciente contém experiências e reações mentais de todos os tempos. É 
possível uma verdadeira clarividente olhar para trás através do tempo e ver George 
Washington ajoelhar-se em Valley Forge. Ela pôde sintonizar-se com a vibração mental ou - 
imagem mental na tela universal do1 subconsciente. Mas isso não quer dizer que ela foi 
realmente George Washington em tempos idos. 
 
7. Você pode facilmente sintonizar-se com a vibração de alguma experiência que outra 
pessoa passou e pensar que foi você mesmo. As faculdades de clarividência e clariaudiência 
existem em todos nós, embora estejam adormecidas. Elas podem ser despertadas com a 
percepção psíquica. 
 
8. É possível, estando profundamente adormecidos, morar-mos psicologicamente na cidade 
ou lugar que desejamos ou tencionamos visitar, e então, ao chegarmos lá objetivamente, 
vermos, ouvirmos e experimentarmos o que fizemos subjetivamente. Por conseguinte, 
podemos pensar que estivemos lá antes ou que vimos o lugar antes. Esta  é uma experiência 
muito comum. Hoje chama-se a isto viagem extra-sensorial, que podemos ter esquecido cons-
cientemente. 
 
9. Em viagem podemos encontrar alguém que achamos que sempre conhecemos. Ele ou ela é 
simplesmente um íntimo do nosso humor. Os nossos humores têm as suas afinidades. 
 
10. Lembre-se de que o Espírito Infinito, a Mente Infinita, ou o que quer que os homens 
chamem a Deus, o Espírito Vivo, está dentro de você e agindo através do homem e pode ser 
percebido psiquicamente. Ele criou todas as coisas de Si Mesmo e também por meio do 
homem, pois o homem é Deus em expressão.. Esta Mente Infinita experimentou todas as 
coisas, sabe tudo e vê tudo, e se você se sintonizar com o Infinito, usando a percepção 
psíquica despertará gradualmente para as maravilhas e esplendores que há dentro de você. 
 
 


