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Este livro, mostra-nos propostas de uma 

nova vida, à luz da razão e do equilíbrio. 

Alguns rumos para ampliar a nossa 
compreensão em relação à força da nossa mente, 

capacitando-nos a entender porque somos 

criaturas divinas.  

Os caminhos que cada um deve palmilhar 

para estar bem consigo próprio, com seus afectos 

e desafectos, com a vida. 

Até onde a nossa visão espiritual alcança 

os horizontes da vida. - Felicidade -  Ser Feliz-  

 
 
 
 
 

Em torno de todos nós, encarnados e

desencarnados, existe um campo de forças criado

por nós mesmos; pelas nossas ideias.
Estas são forças vivas, e como tal, estão sujeitas à

lei da afinidade ou da atracção.

Vivemos em plena troca de condições e energias. A

palavra é a força do pensamento, seja ordenado ou

desordenado; e a atitude pode tomar igualmente o

rumo do pensamento em conjunto com a palavra.

Cada corpo do ser 
tem sintonia profunda

com os centros de força 
ajustando no coração 

os sentimentos de amor.
 

  



 
 
 

                    

Quando conversamos com alguém que de nós
se aproxima, sopremos mentalmente energias
superiores em todo o seu ser.
O passe não se limita à imposição das mãos
diante do paciente, podemos oferecer o passe a
toda a humanidade, porque os pensamentos
são vibrações que percorrem o Universo com o
estímulo que os pensamentos lhe derem.

Cuidemos das nossas mãos, 
que elas poderão ser testemunhas dos 

nossos actos 
e amparo do nosso coração; 

que elas deixem 
o rasto de luz nos nossos caminhos.

 

                                   

    

 

 

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Devemos imitar a Natureza, amando todos os

reinos que nos cercam com profundidade, e
todos os seus elementos nos devolverão esse

amor na dimensão que puderem dar, pois que

de formas ditas inertes partem fios luminosos

que acasalam com os nossos.

Todos nós, encarnados e desencarnados,

encontramo-nos mergulhados no fluído cósmico

universal, assim como toda a criação.

No Universo tudo 
age – reage - interage



 

 

“Quando 

entendermos 

que  a cura de 

nós  mesmos está 

ao  alcance das 

nossas  próprias mãos, 

já estaremos sentindo 

os primeiros raios de sol 

da Verdade” 
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