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Pense mais, mas pense bem;

Raciocine a essência do 

seu pensamento, para assim 

tomar a atitude correta 

com quem quer que seja. 

Use da razão.

‘‘‘‘
I r m ã o P s i q u ê
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busca da conscientização espiritual A atravessa algumas barreiras psíquicas 

impostas por si mesmo, devido às 

impregnações ou dados do psiquismo manifestado 

em ações inadequadas, impensadas, tornando o 

espírito um Ser perturbado pelas consequências 

mentais conflitantes.

A reflexão de pensamentos e atos imprudentes, 

devem ser uma constante em trabalho de reformula-

ção interior, tentando sobrepujar as manifestações 

inconsequentes da vida, buscando a melhor forma de 

atrair as forças positivas do universo.

Compreender o que estiver ao alcance de todos, 

ou seja, a conscientização de pensamentos e ações, no 

momento oportuno da capacidade de compreensão 
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do espírito de se instruir e praticar a caridade, carece-

rá de tempo, para entender fatos e ocorrências 

verídicas e agir conforme dados já estabelecidos em 

seu psiquismo.

Estamos buscando, que todos entendam os 

acontecimentos alegres ou angustiantes vivenciados, 

que possam ser analisados em reflexão costumeira, 

uma vez que os registros da evidência dos pensamen-

tos e ações corriqueiras da vida, já se estabeleceram 

no banco de dados do psiquismo, que são de fato suas 

características mentais.

Todo e qualquer acontecimento com a partici-

pação efetiva do espírito, é registrado de imediato no 

psiquismo, por isso muitos agem inconsequente-

mente pela força dos seus verdadeiros sentimentos.

Isto mesmo! ...

Estou falando de sentimentos, que fazem com 

que a vida seja vivida de forma coerente ou incoeren-

te, nos diversos pontos de vista.

O exercício do trabalho espiritual, com senti-

mento fraterno, facilita e proporciona uma maior 
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capacidade de compreender e buscar incessantemen-

te o descobrimento espiritual.

O destino está traçado, é feito pra vida com 

compromisso.

Que destino está previsto na sua vida, se a sua 

credibilidade está sempre em jogo, insegura ou 

faltando o conhecimento do seu próprio destino?

Já perguntou quem é você?

Você, significa tudo que você conhece, com suas 

limitações e possibilidades.

Como é capaz de realizar-se, você não acredita 

em si e, se acredita, com certo tempo surge a dúvida?

Então, como fazer se não se conhece a conten-

to?

Você se transforma ou você é transformado pela 

transformação do mundo.

Já se perguntou quem é você?

Será que você é um Ser transformado e trans-

formador?

Os seres se transformam desde as primícias do 

início de sua vida. 
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abemos que tudo que ocorre em nossas vidas, S seja positivo ou negativo, fica registrado no 

psiquismo.

Isto requer uma análise psíquica, quanto ao 

comportamento do espírito afetado, pelo dever do 

cumprimento da reencarnação, que carrega uma 

bagagem, com algumas tendências para se resgatar 

na vida atual.

O espírito em sua educação terrena prima pelo 

aprendizado qualificado de acordo com a referência 

que ele deve ter em sua educação familiar e inicia sua 

vida na fase uterina, se preparando para o renasci-

mento na expectativa de uma vida determinante ao 

crescimento espiritual.

O amor, é o princípio para os espíritos reinci-
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18 19dentes  de percalços  do passado, em busca da 

remissão de situações conflitantes que o inconsciente  

manifesta no consciente.
20

O princípio prevalece na vida dos eloquentes  

extravasados, sorridentes da prosperidade inexisten-

te ou do falso prazer da vida.

Temos a obrigação de executar dentro da 

necessidade incorpórea, tudo o que se refere à perso-

nalidade do espírito em sua educação, para que haja 

redução das ocorrências psíquicas desagradáveis ao 

emocional do espírito, tanto do passado como do 

presente. Daí a necessidade de terapia, aparando as 

arestas, influenciando o espírito à eliminação do teor 

aterrorizante da massa psíquica, que atormenta sua 

mente.

É nosso dever moral conduzir gradativamente a 

mente dos espíritos conflitantes um estado emocio-

nal equilibrado.

A busca do auto descobrimento deve ser uma 

constante, através de esclarecimentos terapêuticos 

da condição psíquica de cada um, em sua generalida-

18 - Que volta a fazer o que já havia feito; Sinônimos: relapso e vezeiro.

19 - Aborrecimento ou desgosto natural em uma atividade ou empreendimento; 

transtorno.

20 - Ser convincente, persuasivo e expressivo.
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de.

O Ser deve se sentir forçado a ir em busca do seu 

auto descobrimento espiritual, onde a verdadeira 

vida se manifesta do inconsciente, semiconsciente e 

ao consciente, amparando-se em diretrizes psíquicas 

vivenciais dos conflitos mentais. 

Tudo que se passa na vida não é por acaso? 

O fato é que a maioria dos terráqueos não se 

conscientizam de suas obrigações morais e religiosas, 

dentro de uma doutrina que lhe proporcione ensina-

mentos espirituais convincentes com sua identifica-

ção própria, na sua crença, interagindo com seus 

sentimentos de amor e fé.   

Alguns desses comprometimentos, se apresen-

tam com dívidas em relação à sexualidade, colocando 

em dúvida suas próprias características de personali-

dade.

Todavia verificamos que muitos espíritos 

reencarnaram com sexo masculino e/ ou feminino, 
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Irmão Psiquê   |   Ândrocles K. Lima
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Vontade de Viver

psicografado por
Ândrocles Karamchamdas Lima

‘‘ O Nosso intuito é baseado 
em pesquisas espirituais 
preterianas e presente.  

Por isso, viemos através 
deste manuscr ito tentar 
burilar psiquicamente, se não 
a todos, mas a uma parte da 
humanidade terráquea, que 
necessita nesta vivência, como 
em outras, de parâmetros 
espirituais instrutivos, para 
que possa se educar numa 
missão de vida esclarecedora e 
amorosa.

Diante de tantas adversida-
des e conturbações sofridas 
por muitos neste planeta, é 
que me pronuncio de uma 
forma simples, para que todos 
possam entender o que se 
refere a este livro psicografa-
do.

Desde já, na certeza de que 
esta contribuição espiritual vai 
consolidar e tirar dúvidas, 
onde poderá chegar a momen-
tos conflitantes a muitos que 
não possuem conhecimentos 
espir i t istas,  mas poderá 
erguer em vossos corações ao 
ocultismo do seu Ser.’’

Muchas Gracias

Psiquê 

pelo espírito Irmão Psiquê

“Vontade de Viver” é o primeiro 
livro do espírito Irmão Psiquê. 
Aborda os seguintes tópicos: 

Vontade de viver bem; 
Revelações - causa e efeito; 
Conflitos mentais; 
Manifestação fluídica; 
Obsessão; Mediunidade; 
Sentimentos; Amor; Orgulho; 
Egoísmo; Ciúme; Humildade; 
Anjos.

Palavras do autor:

Editora: Unipress Gráfica e Editora
Ano de lançamento: 2012
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Pensamento é Vida,
Vida é Pensamento

psicografado por
Ândrocles Karamchamdas Lima

O primeiro livro psicografado 
por Ândrocles Karamchamdas 
Lima, ditado pelo espírito João 
Emmanuel, com uma coletâ-
nea de mensagens psicografa-
das durante anos de trabalho 
espiritual. Também fazem 
parte da coletânea algumas 
mensagens ditadas pelos 
espíritos Procópio, Mafá e Dr. 
Helmet.

Em “Pensamento é Vida, 
Vida é Pensamento”, há uma 
prova manifesta e inconteste 
da caridade Divina àqueles que 
buscam o aprimoramento das 
suas faculdades. Essa obra nos 
ensina a intensidade do bem, 
sob as mais variadas formas e 
variantes, pois além de dar, ela 
nos completa e nos faz apren-
der.

pelo espírito João Emmanuel

Ano de lançamento: 2010
Editora: Unipress Gráfica e Editora

*c
ap

a 
fi

ct
íc

ia

Mais informações sobre as obras e pontos de venda no site:

www.grespiritamahatmagandhi.org
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