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Pergunta: Eu tenho uma pergunta. Após a resposta eu faço outra pergunta. Existem pessoas que tem mais
facilidade de se acompanhar de espíritos quase todos errôneos?
Resposta: Na verdade o que você descreveu é um reflexo, não um conceito. Todo ser, ele escolhe o caminho
e as companhias que lhe vai compartilhar ou trilhar.
Se eu procedo de forma digna, luto comigo mesmo pra ter pensamentos equilibrados, se eu vigio os meus
sentimentos, não há como espíritos desajustados se aproximarem de mim, justamente porque o que eu
tenho fede a eles. É justamente tudo em que eles têm raiva. É exatamente tudo aquilo que eles não querem
pra eles.
Mas se eu sou invigilante, se eu alimento sentimentos pobres e os meus pensamentos, eles vagueiam pela
impureza, é tudo que eles mais querem. Resumindo tudo o que eu disse, você pelos seus sentimentos,
pensamentos e ações, você chama ou repele os espíritos que correspondem aquilo que está dentro de você.
Os espíritos nobres, os espíritos sérios, os espíritos serenos, eles se aproximam dos espíritos que
correspondem a sua mesma faixa vibracional.
Os espíritos pequenos, brincalhões, desajustados, desequilibrados vão se acompanhar com aqueles que têm
a mesma faixa vibracional. Mas eu tenho por obrigação de alertar que os espíritos nobres, eles têm missões,
eles se voluntariam, eles têm dívidas e eles têm o princípio que rege o universo, que é o amor. Eles jamais,
jamais, vão abandonar um ser primitivo a sua própria sorte.
Então você pode sim, ter alguém totalmente desequilibrado, desajustado, sendo acompanhado e assistido
por espíritos nobres. Não porque ele queira isso ou ele compartilhe das mesmas ideias, sentimentos e
pensamentos, não. É porque ele está ali pra chamar aquele espírito para a verdade, para a luz, para o amor
a Deus.
Então você pode sim, ter um espírito nobre assistindo um espírito primitivo. Dentro desta faixa você vai ter
mais especificamente, alguns encarnados que não atingiram a sua evolução por completo, que é o caso,
inclusive que eu lhe ponho, que está em processo de regeneração e vez ou outra cai pelas suas deficiências.
Eles se desequilibram por fraquezas e acontecendo isso, meu irmão, aqueles espíritos que são os nossos
credores ou devedores, eles vão sim, se aproximar de nós e a depender de como eu ajo posteriormente, eles
podem me acompanhar ou poder ter repulsa de mim, a depender justamente das minhas ações, dos meus
pensamentos e como eu reajo a determinados tipos de fraquezas ou desequilíbrios que eu tenho.
Pergunta: Diante da resposta vem a outra pergunta. Quinta feira passada, saí daqui, escutei uma voz. Será
coisa da minha cabeça, será uma voz de um espírito? No sábado, participei de uma brincadeira e durante
esta brincadeira, sempre a mesma voz. Continuem que vocês vão ganhar, continuem. Da quinta para o
sábado, só coisas relativamente boas, continuem que vocês vão ganhar. Durante a brincadeira, algumas
coisas erradas, mas ao final conseguimos chegar, mesmo errando. E a mesma voz. Continuem que vocês
vão ganhar e realmente deu certo. Só que, ao passar esta semana, começou vozes falando coisas ruins, um
exemplo, entrando aqui. “Isso aí demora demais, é só baboseira que vão falar, isso demora demais, não
entre não, não fique aí não”. Passando na frente do apartamento da minha mãe, na frente, sem falar, nem
nada, uma voz falou: “Imagine aí, se isso aí cair”. É isso aí que eu digo, saí daqui bem, escutando coisas

boas, só que de domingo pra cá, só coisas ruins. Sou mais propenso a me acompanhar de espíritos que
tendem a falar coisas ruins do que coisas boas entendeu minha pergunta, mais ou menos?
Resposta: Você ainda não compreendeu. Algumas vozes que lhe assediam. Eu vou lhe explicar o princípio de
tudo. Ninguém, nenhum espírito encarnado, e vou me deter mais especificamente a você, você não é um
chamariz ou algo que só atraia um ou outro. Não existe isso.
O que vai atrair os espíritos bons, que vão lhe falar coisas boas, e olhem, eles não falam a toda hora, são os
seus atos, são os seus pensamentos. Então, se você tiver num ambiente ruim e ruim no meu conceito é o
local em que a concentração de pensamentos pobres é muito intensa, onde são compartilhados líquidos que
afetam a racionalidade humana, nesse local com raríssimas exceções, vai estar lá quem compartilha com
esse tipo de ambiente, espíritos que se alimentam desse tipo de ação. Tem espíritos que ainda não
conhecem. Eles se aproximam de quem bebe, ingere bebida alcóolica, porque eles querem sentir aquilo que
o encarnado está sentindo. Então, só vão ter lá, com exceções, esses tipos de espíritos. E você não pode dar
ouvido a eles. Você muito pelo contrário, você tem que barrar, lógico que vai ter alguns com você, mais
desafiadores a você, mas você tem que criar um container de segurança pra você. Mas se você também
compartilha com aquilo, esse container vai ter vazamentos.
Os espíritos bons, aqueles que lhe assistem, eles vão falar com você? Vão, mas tenha plena convicção que
eles não vão se prender a banalidades. Eles não vão perder ou deter o seu tempo com coisas pequenas,
superficiais. Eles vão sim falar, vão lhe intuir, vão lhe assistir em coisas sérias, tipo o que?
Você está todo preparado para uma comemoração onde muitos vão perder as suas ferramentas morais,
eles vão chegar pra você e vão colocar sim, olhe não pra aí não, isso não vai dar certo, outro vai colocar
obstáculo, vai lhe proporcionar alguns tipos de repulsa, de aborrecimentos sim, mas ele jamais vai perder o
tempo dele e lhe conclamando a coisas banais.
Um espírito nobre jamais vai fazer uma afirmação, uma pergunta da qual você relatou aqui. Se a sua mãe
estivesse precisando de você, que nós dois sabemos que ela precisa, ele ia lhe intuir, para você dar uma
paradinha lá, estacionar, conversar um pouco com ela ou despertar um sentimento de perdão, de
compreensão.
Um espírito nobre, ele pode frequentar um ambiente denso pra tentar lhe assistir, pra tirar de lá, pra
convencer de que aquilo ali, já chegou o momento de parar. Mas, ele jamais vai compartilhar, vai falar de
alguém ou de alguma coisa que vai acontecer ou não.
Mais especificamente, você precisa aprender aqui, não é a ouvir, mas é saber o que ouvir. Você precisa
aprender com todos eles os princípios morais que regem muitos aqui. Você precisa aprender a se defender
das suas inclinações que podem leva-lo a alguns desajustes, alguns desequilíbrios.
Você precisa atentar pra algumas concessões que você vai ter que fazer na sua vida, porque você sabe que
elas já lhe prejudicaram e vão prejudicar mais ainda. Você tem que entender aqui, a saber, o que é bom pra
você e o que é que você pode usar mais tarde. Você tem que se prender aqui e aí você tem uma liberdade
relativa e todos eles aqui tem uma obrigação, digamos funcional para com você, de lhe mostrar que isso
aqui, nós estamos todos aqui, não pra criticar, não pra recriminar, mas principalmente pra ajudar, pra
auxiliar, pra orientar.

Você precisa é conversar com alguns aqui, assim, desse jeito. Coisas mais puxadas pra matéria mesmo sabe,
que vai chegar a um ponto que você vai saber desvencilhar as atitudes materiais que elas são espelho do
seu espírito.
É muito difícil explicar isso a alguém que não conhece a reflexologia do espírito. Então, você matéria é
diretamente responsável pela saúde espiritual sua. Seu espírito é corresponsável das consequências
materiais de suas atitudes. Isso é muito complicado de entender. Mas será mais fácil pra alguns deles
explicarem isso pra você.
É necessário você entender, que você já compreende intelectualmente, mas talvez não tenha a experiência
de aplicar isso a sua vida. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, eles são passíveis de
consequências que nós temos dentro de nós desequilíbrios a ajustar. Nós temos evoluções realizar. Isto eu
estou falando das leis de Deus, das máximas deixadas por Jesus Cristo.
Eu vou um pouco mais além. Na verdade você queria saber se era assediado por espíritos ruins. É. Na
verdade você queria saber se tinha como fazer frente a eles ou deixar que eles não lhe perturbem mais.
Tem. Você queria saber se essa capacidade de ouvir todos os espíritos primários quanto os nobres é uma
capacidade mediúnica? É. Mas cabe a você disciplinar, escolher o caminho que você vai trilhar, porque
todos eles agirão conforme os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas decisões.
Então, se você me perguntar se você é médium? Isso que você me relatou é mediunidade. Se você me
perguntar se você tem alguma missão a cumprir? Você tem muitas missões a cumprir. Do seu lado já tem
uma pertinho de você. Se você me perguntar, se você estar no início, no meio ou no final, eu diria que você
estar um pouquinho antes do inicio. Se você me perguntar qual é a maneira mais apropriada para que você
tenha, assim, você ouça algo que venha a ajudar a você e as outras pessoas da sua família, os seus amigos,
aqueles estranhos também? Tem. E você já viu, já ouviu e inclusive você já prestou atenção. Disciplina.
A disciplina para alguns é tão severa, ela é tão marcial, que muitos espíritos nobres, eu estou falando de
espíritos nobres, aqueles que já, alcançaram um nível de beneplácito muito acima do meu. Às vezes, eles
dizem ai, está forte.
Trabalho. Trabalho, não esse trabalho remuneratório, que isso pra nós chega a ser um sacrilégio. Não o
trabalho que é realizado para o sustento do corpo, mas o trabalho que é remunerado em cima das suas
faculdades mediúnicas. O trabalho que eu me refiro, são aqueles que você, se comprometeu a realizar.
Estudo e conhecimento, este talvez seja o princípio de tudo. Talvez seja até antes da disciplina. Você, talvez
seja um pouco neófito nesse tipo de doutrina, mas eu vou te dizer como se você não fosse. Não queira se
prender a isso. Isso aqui é muito pouco. Converse com alguns aqui e você vai ficar assustado. Você vai ver
pessoas dando depoimento da rigidez com que elas mesmas se tratam pra poder ter alguma esperança.
Você vai ver que o princípio, está tudo no amor, no amor ao próximo indistinto, no exercício do perdão, na
faculdade da indulgência, na capacidade da paciência e fundamentalmente no preparo próprio individual
dentro da leitura nobre. Aquelas leituras que você vai ver a tradução das leis de Deus, que você pode
encontrar na Bíblia, em muitos outros livros. Eu só posso falar do que eu conheço. Mas sei que alguns já
encontraram o caminho em outros livros, mas eu me permito aqui não comentar.
A Bíblia, ele pode indicar mais outros livros pra que você comece a se ambientar. Leia romance, romance
espírita e você vai se assustar. Isso que você relatou alguém já passou e você vai ver a discrição, a descrição,

melhor dizendo, quais são os processos espirituais do que aconteceu com você, no romance, que talvez a
sua catequese deva começar por aí. Que lhe dê situações práticas que você possa ler, se colocar ali e
entender alguns processos que você passa por eles ou que você ver por aqui.
Talvez se colocar você dentro do estudo da doutrina, você tenha algum tipo de obstáculo. Mas eu já sei que
já te foi ofertado isso e eu te digo, os espíritos como os encarnados, eles têm estágios diferentes, eles têm
habilidades diferentes, eles têm inclinações diferentes.
O espirito que assistiu aquela irmã encarnada não está equivocado, talvez não esteja equivocado, mas são
abordagens diferentes, são modos diferentes de ver e praticar. Portanto, eu não sou xiita, eu uso de
instrumento como esse, de ferramenta como essa, de canais outros para fazer o bem ao meu próximo, mas
outros espíritos, eles tem uma abordagem diferente e você tem que saber que assim como existem pessoas
conceitualmente boas e pessoas conceitualmente ruins, também existem espíritos conceitualmente bons e
outros que não são tão bons assim.
Porque eu divaguei tanto? Pra lhe dar um panorama geral, pra lhe dar respostas, algumas delas pra essa
fome que você está sentindo, de saber, de compreender, de como agir, de como refletir. Eu termino a minha
fala dizendo o seguinte. Comece a ler o livro palavra por palavra. Não queira saber do que o livro trata, vá
descobrindo, vá aprendendo, vá refletindo se aquilo é bom pra você, o que aquele livro está te dizendo.
Você não pode, você não deve tirar conclusões apenas com as primeiras páginas, você precisa conhecer,
você precisa aprender, você precisa refletir e substancialmente você precisa colocar Deus a frente de tudo.
Todos nós, se alguém disser em contrário estamos equivocados, todos nós somos partes de Deus e somos
instrumentos dele. Somos o exercício pleno das faculdades de Deus. Então, eu posso retardar a minha
capacidade de amar alguém, mas com certeza lá na frente eu vou sofrer as consequências do meu retardo.
Então, pergunte mais, tire suas dúvidas, talvez você não se sinta extremamente confortável de abordar
todas as suas dúvidas numa tempestade de perguntas, de fenômenos que você ainda não pode
compreender, de definições que não estão sedimentadas em seu coração. Procure ajuda de seus irmãos
aqui, procure conhecimento com aquela que partilha contigo a caminhada e vá aprendendo aos poucos, aí
você vai ver, vai sentir, vai tirar as suas dúvidas e você vai receber aquilo que não pediu, vai dar aquilo que
não tem, vai compartilhar tudo aquilo que é seu e dos outros, e vai sentir isso que você está sentindo, uma
mistura de alegria, de dúvida, de medo e de receio.
Mas você vai escutar aquilo que você racionalmente não compreende, mas alguma coisa está dizendo, olha
ali quem está falando é uma pessoa assim, ai você vai perguntar a essa que está do seu lado, como é que eu
posso saber que aquilo ali é isso ou aquilo, mas eu sei que é, ai você vai compreender fácil, não com esse
objetivo, mas a consequência de tudo. Você entendeu?
Entendi.

