
O livro Descobrimento Espiritual desvenda a chave para o caminho do equilíbrio e da evolução 
humana 
 
De acordo com o autor, no estado de consciência em que vivemos, o inconsciente sempre fala mais 
alto conforme nossas ações e reações. Todos dizem que amam e afirmam ter consciência desse 
sentimento, mas o amor é uma sublimidade divina e jamais se perde com o tempo. O que 
experimentamos na verdade são sentimentos e emoções de posse, ciúme, dependência mútua, 
mas não o amor verdadeiro. 
 
Neste livro Psiquê nos ensina que amar com consciência plena e perdoar é, de fato, modificar o 
inconsciente. O objetivo deste livro é despertar nas pessoas o interesse pela vida espiritual, 
fornecendo o conhecimento necessário para que cada indivíduo possa descobrir suas próprias 
características espirituais, desenvolvê-las de forma conscienciosa e segura, e aprender a viver a vida 
com equilíbrio emocional. 
 
De forma simples e explícita, Psiquê trata dos estados consciente e inconsciente, relatando 
experiências da vida física e espiritual, suas perturbações e os entraves que se impõem sobre todos 
nós, e não sabemos a razão. 
 
Com texto de fácil compreensão e que prende a atenção do leitor, esta obra é obrigatória para 
todos que, independente de religião, buscam evoluir através do conhecimento e do amor. 
 
AUTORIA 
Psiquê é um irmão fraterno, que muitas vezes se manifesta fluidicamente de forma clara e objetiva, 
trazendo mensagens relacionadas à nossa vivência no planeta Terra e as necessidades de se 
trabalhar o estado de espírito, exercendo o sentimento de amor incondicional. Psiquê busca 
estabelecer através de suas mensagens o equilíbrio emocional e o desprendimento. Ele nos 
proporciona estudar mais detalhadamente nosso próprio EU, incentivando quanto aos detalhes ao 
estudo filosófico, religioso e científico. Fala que não se preocupa em divulgar seu nome ou vivências 
anteriores, e sim em contribuir para o nosso adiantamento moral. Por este motivo optou-se por 
chamá-lo de PSIQUÊ. 
 
O livro foi psicografado pelo médium Ândrocles Karamchamdas Lima, brasileiro, casado, 
Representante Comercial, Terapeuta Holístico com especialização em Acupuntura e trabalhador do 
Grupo Espírita Mahatma Gandhi. 
 
O primeiro livro psicografado por Ândrocles foi “Pensamento é Vida, Vida é Pensamento” ditado 
pelo espírito João Emmanuel. Uma coletânea de mensagens psicografadas ao longo de anos de 
trabalho espiritual. O segundo livro, intitulado "Vontade de Viver", foi ditado por Psiquê. 
 
O Grupo Mahatma Gandhi é uma instituição de caridade sem fins lucrativos localizada em Recife, 
no bairro do Prado, onde atende as comunidades carentes da região. 
 
Descobrimento Espiritual terá seu lançamento público no próximo dia 14 de dezembro de 2014 às 
17h00 na Livraria Cultura do Shopping RioMar. 
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Contatos para mais informações: 
(81) 9600-2977 
(81) 8845-7583 
(81) 8201-5100 
Ou pelos endereços: 
kenedy.araujo@gmail.com 
kaio_ataide@hotmail.com 
 
Links: 

 Link para a versão online deste texto: http://bit.ly/descobrimentoespiritual  

 Para mais informações sobre o Grupo Espírita Mahatma Gandhi e nossas ações, acesse nosso 
site pelo link http://www.grespiritamahatmagandhi.org/ ou nossa página no Facebook 
facebook.com/GrupoEspiritaMahatmaGandhi  

 Para mais informações sobre o livro, visite o endereço 
http://www.grespiritamahatmagandhi.org/#!descobrimento-espiritual/c24ag  
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