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• É o plasma Divino, hausto do Criador, 
força nervosa do Todo Sábio.

(André Luiz – E.D.M., cap 1)
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MATÉRIA = ENERGIA = FORÇA DIVINA



Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações 
mentais próprias, pelas quais entra em combinação 
espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas 
ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e 
desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do 
pensamento.

Compreendendo-se que toda partícula de matéria em 
movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil 
ser-nos-á observar que cada Espírito, pelo poder vibratório 
de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o 
tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a 
personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, 
na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de 
amor e sabedoria, que já tenha acumulado em si mesmo.

ALAVANCA DA VONTADE
( MECANISMOS DA MEDIUNIDADE – páginas 88 e 89 )



E para manejar as correntes mentais, em serviço das 
próprias energias e de assimilação das energias alheias, 
dispõe a alma, em si, da alavanca da vontade, por ela 
vagarosamente construída em
milênios e milênios de trabalho automatizante.

A princípio, adstrita aos círculos angustos do 
primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de 
preservação, faz do Espírito um inveterado monomaníaco 
do prazer inferior.

Avançado pelo terreno inicial da experiência, aparece o 
homem qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar 
o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, 
em monoideísmo intermitente.

ALAVANCA DA VONTADE



A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a 
volição do homem a simples tendência que, no fundo, é 
aspecto primário da faculdade de decidir.

Ele mesmo opera a retração da onda mental que o 
personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao 
burilamento sempre difícil e à expansão sempre 
laboriosa, para deter-se no reino afetivo das vibrações 
que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda 
dos que se lhe assemelham, capazes de entreter-lhe a 
egolatria, no gregarismo das longas simbioses em 
repetidas reencarnações de aprendizagem.

A civilização porém, chega sempre.

VONTADE E APERFEIÇOAMENTO



O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça 
envoltórios.

As modificações da escolha acompanham a 
ascensão do conhecimento.

A vontade de prazer e a vontade de domínio, no 
curso de largos séculos, convertem-se em prazer de 
aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio.

VONTADE E APERFEIÇOAMENTO


