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Exortação do Buda 

 

Não acredite em algo simplesmente porque ouviu.  

Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito.  

Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos.  

Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade.  

Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração.  

Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão, e que 
conduz ao bem e beneficio de todos, aceite-o e viva-o.  

 

Siddharta Gautama Buda 
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Prefácio 

 

Sri Swami Sivananda tinha um amor ilimitado pela humanidade, a quem servia com todas as suas 
energias, tornando-se um grande benfeitor. 

Ele foi um Yogue, um homem Santo, médico, sociólogo, psicólogo e um alquimista do mundo fenomenal 
dos pensamentos. 

Este livro encerra em si o dom de transformar a personalidade, a conduta e o caráter de todos que o 
lêem com interesse e atenção. Muitos poucos deixarão de tentar por em prática os ensinamentos nele 
contidos. 

É escrito em linguagem simples, e ensina métodos fáceis para o cultivo e o desenvolvimento do poder 
do pensamento, para vencer as limitações impostas pela mente, para transcender o pensamento e 
finalmente alcançar a realização espiritual, que é a meta de toda a vida humana neste mundo. 

 

Porque há repetições nos meus livros 

Acredito no desenvolvimento harmonioso do coração, do intelecto, da mente e do corpo. O 
desenvolvimento de um só destes aspectos, ou parcialmente, não traz grandes benefícios. 

Não menosprezo os ensinamentos dos Sábios e Santos das várias religiões. Busco a essência de todas 
as fontes. Chamo isso de Yoga integral. 

Em meus livros dou ênfase aos pontos essenciais do aspecto prático dos ensinamentos para obter um 
desenvolvimento homogêneo. Essas lições são o fruto da minha própria pesquisa e da experiência de 
milhares de devotos. 

Ao tratar de um determinado assunto, com a intenção de tornar o livro útil a todos os leitores, 
REPITO os pontos vitais que devem ser praticados na vida cotidiana.  

Isto tem provado de ser de grande valia. Martela a mente que é dominada pelas influências da matéria, 
e ajuda a desenvolver a força de vontade. 

Swami Sivananda 

 

  



Capítulo 1 

O Poder do Pensamento – Suas Propriedades Físicas e sua Filosofia 

 

A velocidade do Pensamento supera a da luz 

A velocidade da Luz é de 300.000 km/seg. A velocidade do pensamento é virtualmente instantâneo. O 
pensamento é mais sutil do que o éter, que é o meio condutor da eletricidade. 

Um Santo que tenha paz, equilíbrio, harmonia difunde pelo mundo pensamentos de harmonia e paz. 
Seus pensamentos viajam em todas as direções com velocidade fulminante, os quais entram na mente 
das pessoas e nelas produzem sentimentos similares. 

O mesmo ocorre quando uma mente repleta de inveja, vingança e ódio difunde este tipo de 
pensamentos. 

 

O meio pelo qual o pensamento se difunde 

O som se propaga pela matéria física (sólidos, líquidos e gasosos). A eletricidade se propaga pelo éter. 
Se você atirar uma pedra num lago, ela produzirá ondas concêntricas que se propagarão. A chama de 
uma vela dará origem a ondas de vibração etéricas que se propagam em todas as direções. 

Quando um pensamento cruza o espírito de uma pessoa, origina vibrações do Manas ou atmosfera 
mental (Chitta). Estas vibrações vão longe, em todas as direções. 

Manas ou substância mental enche todo o espaço e serve de veículo aos pensamentos , assim como o 
éter é o veículo para a transmissão dos sentimentos. 

 

O Éter do espaço registra os pensamentos 

Os poderosos pensamentos de grandes sábios e Rishis de outrora continuam registrados no Akasa 
(registros akásicos). Os Yogues dotados de clarividência conseguem captar e ler essas imagens-
pensamentos. 

Você está cercado por um oceano de pensamento, flutua num oceano de pensamento. Você está 
absorvendo alguns e rejeitando outros no mundo dos pensamentos. Cada um de nós tem o seu próprio 
mundo mental. 

 

Os pensamentos são coisas vivas 

Um pensamento é tão sólido quanto uma pedra. Podemos deixar de existir, mas os nossos pensamentos 
nunca morrem. Cada mudança de pensamento é acompanhada por uma vibração da matéria mental. 

Quanto mais forte e concentrado for um pensamento, mais rapidamente ele produz frutos. Quando o 
pensamento é focalizado, lhe dá determinada direção, e o efeito produzido é proporcional ao foco. 

 

 

 

 



Os Pensamentos são forças mais sutis 

O pensamento é uma força refinada. Esta força nos é fornecida por alimentos. Quando o alimento é 
puro o pensamento também será puro. Quem tem pensamentos puros fala com grande pujança e produz 
profunda impressão nas mentes de quem o ouve. 

Cultive sempre pensamentos puros e sublimes. O cultivo do pensamento é uma ciência exata. 

 

Os pensamentos são mensagens radiofônicas 

Aqueles que alimentam pensamentos de ódio, inveja, vingança, maldade, são pessoas muito perigosas. 
Causam inquietação e má vontade entre os homens. 

Seus pensamentos são como transmissão de rádio e captados por indivíduos cujas mentes é receptiva a 
tais vibração. Já os que cultivam pensamentos sublimes ajudam outros. 

 

Os pensamentos são forças extraordinárias 

O pensamento pode curar moléstias, pode transformar a mentalidade das pessoas, pode fazer até 
milagres. 

O pensamento é uma força dinâmica. É causado pela vibração do prana psíquico na substância mental. É 
uma força como a gravitação. O pensamento viaja ou se move. 

 

Ondas de Pensamento e Transmissão de Pensamento 

O que é este mundo? Nada mais do que a materialização de formas pensadas por Hiranyagarbia ou 
Deus (Alma cósmica). 

Assim como temos que manter a saúde física, precisamos também manter a saúde mental pela 
transmissão de ondas corretas de pensamento, ingerindo alimento satvico, procurando distrações 
mentais de tipo inocente e inofensivo, relaxando a mente pelo cultivo de pensamentos bons, 
enobrecedores e sublimes. 

 

As maravilhas das vibrações do Pensamento 

Cada pensamento enviado ao éter é uma vibração que jamais perece. Faz vibrar continuamente cada 
partícula do universo. 

Todas as mentes similares a sua recebem o pensamento que projetou, e de acordo com suas 
capacidades individuais replicam pensamentos semelhantes. Sem tomar conhecimento, você põe em 
movimento grandes forças, que conjuntamente podem eliminar os pensamentos baixos e mesquinhos. 

 

A diversidade das vibrações de pensamentos 

Cada indivíduo tem o seu próprio mundo mental, sua maneira de pensar, seu jeito de compreender e seu 
modo de agir. 

Não podemos compreender exatamente os pontos de vista de outrem. Às vezes acontecem choques, 
brigas entre amigos. A amizade não dura muito. 



Se nos sintonizarmos com as vibrações mentais dos outros, os poderíamos entender mais facilmente. 

A conservação da energia do pensamento 

A energia mental que se dissipa e é mal dirigida por pensamentos inúteis deveria ser levada para 
verdadeiros canais espirituais. 

Não acumule na mente informações inúteis. Aprenda a desmentalizar a mente. Esqueça tudo que não 
lhe for útil. Só assim você poderá encher a mente de pensamentos divinos. 

 

A teoria da célula e os pensamentos 

As células são dotadas de inteligência, algumas produzem secreção e outras excretam, algumas fazem 
o papel de soldados, defendendo o corpo do ataque de germes. 

As células realizam o seu trabalho sem o conhecimento consciente de nossa vontade, elas são 
controladas pelo sistema nervoso simpático, e estão em comunhão direta com a mente. 

Todo pensamento é transmitido às células. As células são enormemente afetadas por nossos estados 
de ânimo. Dependendo de nosso estado, as células soldados entram em pânico, e não executam 
corretamente suas funções. 

Algumas pessoas não dão descanso aos órgãos de digestão e excreção, comem em excesso, acabam 
doentes. 

 

O pensamento primordial e a ciência moderna 

O pensamento é a maior força da terra, e é a arma mais poderosa de um Yogue. A gênese de toda a 
criação do mundo fenomenológico foi concebida num único pensamento que surgiu da Mente cósmica. 

O mundo é a manifestação da ideia primordial, o desejo de Hiranyagarbha, a alma cósmica, que se 
originou como uma vibração. Todas as forças são pura vibração. 

 

O pensamento, seu peso, tamanho e estrutura 

Todo pensamento possui peso, forma, estrutura, cor, qualidade e poder. Um Yogue clarividente pode 
ver claramente todos os pensamentos. 

Os pensamentos são como coisas. Você pode entregar um pensamento a um amigo e depois tomá-lo de 
volta. Você pode operar milagres com o poder do pensamento, para isso precisa aprender a técnica 
certa para manipular e usar um pensamento. 

 

O pensamento, sua forma, seu nome e cor 

Assim que um pensamento surge, imediatamente adquire nome e forma. Todo pensamento tem um 
determinado nome e uma determinada forma. A forma é o estado mais grosseiro, e o nome o mais sutil 
de um pensamento. 

A cor de um pensamento espiritual é amarela, de um pensamento cheio de rancor e ódio é vermelho 
escuro, e de um pensamento egoísta é marrom.  

 



O pensamento, seu poder, funcionamento e usos 

O pensamento é um poder vital. Através da manipulação do pensamento você adquire poder criador. O 
pensamento passa de uma pessoa para outra, influencia as criaturas. Uma pessoa de mente forte pode 
facilmente influenciar pessoas de pensamentos fracos. 

Vivemos num mundo de pensamentos ilimitados 

O mundo inteiro, dores, velhice, morte, pecado, terra, água, fogo, ar, éter, tudo é unicamente 
pensamentos.  

O pensamento prende o homem. Aquele que conseguiu controlar seus pensamentos é um verdadeiro 
Deus nesta terra. 

Você vive num mundo de pensamentos, a primeira coisa que existe é o pensamento, depois vem a sua 
expressão pela palavra. 

Se sumir a mente que é a causa de todos os pensamentos, os objetos externos desaparecerão. Os 
pensamentos são coisas. A mente é a soberana dos indriyas ou sentidos. 

Os pensamentos que percebemos nada mais são do que a estrutura da mente ou sua substância 
(chitta). A amargura ou a ternura não estão nos objetos, mas na mente, no sujeito, no seu modo de 
pensar. 

Nenhum objeto do mundo tem ligação com outro, eles estão ligados ou associados unicamente pelos 
pensamentos, pela imaginação de sua mente. 

É a mente quem dá cor, forma e qualidades aos objetos. A mente toma a forma de qualquer objeto 
sobre o qual pense intensamente. 

Amigo e inimigo, virtude e vício existem apenas na mente. Cada indivíduo cria um mundo de bem e de 
mal, de prazer e de dor unicamente com sua própria imaginação. 

O bem e o mal, o prazer e a dor não estão nos objetos, pertencem à sua atitude mental.Não existe 
nada de bom ou agradável neste mundo. Sua mente é que os torna assim. 

 

Os pensamentos, a eletricidade e a filosofia 

Os pensamentos são mais poderosos do que a eletricidade. Eles controlam sua vida, amoldam seu 
caráter e estruturam seu destino. 

Este mundo nada mais é do que a expansão dos pensamentos. Imagine que você convida seus amigos 
para um chá. Esta ideia se associa com açúcar, leite, café, mesas, etc. 

Você precisa estar muito atento para podar os pensamentos que surgem. Só assim terá paz. A mente 
joga sujo. Você precisa compreender seu caráter, seu jeito e seus hábitos. Só assim poderá controlar 
sua mente. 

A eliminação dos pensamentos é Moksha ou libertação. A expansão da mente só é sankalpa ou 
pensamento. Este mundo é um jogo da mente. 

 

 

 



O mundo exterior existe previamente nos pensamentos 

Todo pensamento possui uma imagem. Tudo o que você vê fora de você tem seu correlativo na mente. 
Você vê uma grande montanha, porque já existe uma imagem desta montanha na mente. 

A mente é como uma enorme tela que já contém a imagem de todos os objetos vistos fora de nós. 

O mundo, uma projeção do pensamento 

Uma reflexão mais profunda mostrará que todo o universo é a projeção da mente humana. A 
purificação e o controle da mente são a finalidade básica de todas as Yogas. 

A mente nada mais é do que o registro de impressões que continuam se exprimindo incessantemente 
como impulsos ou pensamentos. 

A mente é aquilo que faz. O pensamento impele você a agir, a atividade cria novas impressões na 
matéria mental. 

A Yoga examina, controla e pára a função da mente, isto é o pensamento. Quando alguém transcende o 
pensamento, a intuição funciona e o conhecimento do Eu vem a tona. 

O pensamento tem o poder de criar ou eliminar o mundo numa fração de segundo. É a mente que cria o 
universo. 

 

Os pensamentos, o mundo e a realidade infinita 

É a mente que germina as raízes da árvore de Samsara. Se você eliminar os pensamentos poderá 
destruir imediatamente a árvore de Samsara. 

Destrua os pensamentos assim que eles surjam. Isso exige enorme paciência e perseverança. Quando 
todos os pensamentos forem extirpados você mergulhará num oceano de bem-aventurança. Este 
estado é indescritível. Terá que senti-lo você mesmo. 

Assim como o fogo é reabsorvido pela própria fonte, quando o combustível acaba, a mente é 
reabsorvida pela sua fonte, o Atma, quando todos os pensamentos forem eliminados. 

Então se consegue atingir Kaivalya, a experiência da Realidade Infinita, o estado de absoluta 
independência. 

 

  



Capítulo 2 

O Poder do Pensamento – Suas Leis e sua Dinâmica 

 

O pensamento – O arquiteto do destino 

Se a mente fixa-se constantemente sobre um tipo de pensamento, forma-se um sulco para o qual flui 
automaticamente a força do pensamento. Este hábito sobrevive a morte, e o ego é levado para a nova 
encarnação na forma de tendências e faculdades mentais (sansaras). 

Cada pensamento tem sua imagem mental, que constitui a base para a próxima vida física. A cada nova 
encarnação é formado uma nova mente.  

Cada carma produz efeito duplo, um na mente individual e outro no mundo. O homem cria as 
circunstâncias de sua vida futura pelo efeito de suas ações sobre outros. 

Cada ação tem um passado que a ela antecede e um futuro que dela procede. Uma ação encerra em si 
um desejo que a inspirou e um pensamento que lhe deu forma. 

Cada pensamento é um elo na ilimitada corrente de causas e efeitos, cada efeito tornando-se uma 
causa, e cada causa tendo sido um efeito. Cada elo foi forjado pela vontade, pensamento e atividade. 

A vontade estimula o pensamento, o pensamento materializa-se em ação, e as ações constituem as 
malhas do destino. 

Cobiçar egoisticamente os bens alheios nos induz à fraude e pode nos tornar desonestos em uma vida 
futura. O ódio e a vingança, mesmo em segredo, são as sementes que geram o futuro assassino. 

Da mesma forma, o amor desinteressado prepara a vinda do filantropo e do santo. Cada pensamento de 
compaixão ajuda a desenvolver a natureza afetiva e cheia de piedade. 

Não se entregue ao fatalismo, isto produz inércia e indolência. Reconheça os grandes poderes do 
pensamento. Pensando corretamente, construirás um destino grandioso. O pensamento e suas ações 
podem mudar sua vida. 

O carma atual é o resultado do esforço (ou da falta de) em uma vida passada. Semeia-se uma ação e 
colhe-se um hábito, um hábito semeado resulta em caráter. Semeia-se caráter e colhe-se destino. 

O homem é senhor do seu próprio destino. Pode moldar o seu destino pelo poder do pensamento. Você 
pode inclusive alterar o seu destino. 

 

Os pensamentos esculpem sua aparência 

O que quer que você pense é imediatamente gravado no seu rosto. Seu rosto pode estar marcado por 
cicatrizes originadas por maus pensamentos de ódio, raiva, luxúria, inveja, vingança, etc. 

Pela natureza das cicatrizes pode-se perceber o estado da alma e as doenças que afligem a mente. 
Aquele que julga poder dissimular seus pensamentos é um grande tolo.  

O rosto é o mapa da mente, é sua cópia fiel. Um pensamento divino ilumina o rosto. Maus pensamentos 
torna a face sombria. A expressão facial expõe o estado interior da mente. No rosto são gravados e 
registrados todos os pensamentos de sua mente. 

Dificilmente consegue-se dissimular os pensamentos. 



Os pensamentos caracterizam as expressões físicas 

A mente é a forma sutil do corpo físico. O corpo físico é a manifestação externa dos pensamentos. 
Quando a mente é formada, o corpo também é. 

Quando a mente é distorcida, o corpo também é distorcido. Uma aparência rude geralmente não 
inspira amor e piedade nos outros. Um indivíduo de mente rude também não inspira amor e piedade. 

 

Os olhos confessam os pensamentos 

Os olhos que representam as janelas da alma revelam a condição e estado da mente. Os olhos 
transmitem pensamentos de traição, depressão, tristeza, ódio, alegria, paz, harmonia, etc. 

Se você aprender a ler os olhos de alguém, aprenderá também a ler suas mentes. Precisa-se apenas de 
um pouco de vontade, percepção, treino, inteligência e experiência. 

 

Os pensamentos negativos envenenam a vida 

Os pensamentos de preocupação e de medo envenenam a vida e destroem a harmonia, saúde e 
vitalidade. Os pensamentos opostos de bom humor alegria e coragem curam e confortam. Esteja 
sempre de bom humor, sorria, ria. 

 

Distúrbios psicossomáticos 

O pensamento exerce influência sobre o corpo, mente angustiada debilita o corpo. O corpo, por sua 
vez, também influencia a mente. Ataques violentos de mau humor produzem danos sérios nas células do 
cérebro, e lançam toxinas no sangue. 

Quando sentimos raiva sua mente fica perturbada. Se sua mente se perturba, seu corpo sente 
distúrbios. Controle a raiva pelo amor. 

 

A força criadora do pensamento 

O pensamento cria o mundo, ele faz as coisas existirem. Os pensamentos dão ímpeto aos desejos e 
excitam as paixões. Um pensamento oposto ajuda a controlar os desejos e as paixões. 

Pense em alguém como sendo um bom amigo e o fato se torna realidade. Se você pensar nele como 
inimigo, a coisa também se realiza. 

 

Pensamentos semelhantes atraem-se mutuamente 

A grande lei “os semelhantes se atraem” atua também no mundo do pensamento. Conhece-se um homem 
pelas suas companhias. 

Um médico sente-se bem junto de outro médico, um poeta com outro, um cantor com outro, um 
filósofo com outro, um vagabundo com outro, um espiritualista com outro. A mente possui um enorme 
poder de atração. 

Você atrai continuamente para si, tanto do lado visível quanto do invisível, pensamentos, influências, e 
condições mais semelhantes aos seus próprios pensamentos. 



No mundo dos pensamentos, as pessoas que pensam da mesma maneira atraem-se mutuamente, quer 
estejamos conscientes desta lei ou não. 

Os pensamentos são nossa propriedade privada, e podem ser manipulados, é somente uma questão de 
treinamento. 

Depende de você determinar a natureza de pensamento que quer alimentar, e com isso, o tipo de 
influência que vai atrair para si. 

 

O contágio dos pensamentos 

A ação mental é a verdadeira ação. O pensamento é a verdadeira ação. O pensamento é muito 
contagioso. Um pensamento bom em você produz pensamentos bons naqueles com quem convive. Um 
pensamento de rancor gera vibrações semelhantes nos que estão próximos. 

Mantenha um homem bom e honesto na companhia de um ladrão, ele pode começar a roubar ou o ladrão 
deixar de roubar. 

Se uma pessoa abstemia ficar sempre junto com um alcoólatra, passará também a beber, ou quem sabe 
o contrário, o alcoólatra deixar de beber. 

 

A aplicação de uma lei psicológica 

Mantenha jovem o seu coração. Não pense: “estou velho”. Pensar assim é um mau hábito. Aos sessenta 
anos pense “tenho dezesseis anos”. Conforme pensemos, assim seremos. 

Um homem se torna o que pensa ser, esta é uma grande verdade. Pense sou forte e ficará forte. Pense 
sou fraco e será fraco. Pense sou perfeito e serás perfeito. Pense sou imperfeito e assim serás. Pense 
“sou um sábio de Deus” e assim o serás. 

Os pensamentos fazem o homem. O ser humano vive sempre no mundo de pensamentos. Cada um tem o 
seu próprio mundo mental. 

A imaginação opera milagres, o pensamento possui um poder tremendo. Seu presente é o resultado de 
seus pensamentos passados e seu futuro seguirá a direção de seus pensamentos presentes. As 
palavras e as ações são apenas uma continuação do pensamento. 

 

Compreenda as leis do pensamento 

Você só poderá viver bem e feliz neste mundo depois de estudar e compreender as leis do pensamento. 
Porque aí o indivíduo saberá utilizar as forças auxiliadoras existentes no mundo. 

O homem poderá neutralizar as forças hostis e as correntes antagônicas pelo correto uso da força do 
pensamento, assim como um peixe fica praticamente imóvel contra uma correnteza. 

O homem que não conhece as leis do pensamento torna-se um escravo das circunstâncias. Será jogado 
de um lado para outro pelas diversas correntes. Perderá totalmente a direção. 

Conhecendo as leis do pensamento e da natureza, podemos realizar uma viagem fácil e atingir a nossa 
meta de vida. 

Seja a personificação do bom humor, pense bem de todos, faça sempre boas ações, sirva, ame, dê. 
Faça os outros felizes, então colherá felicidade. 



Se ferir os outros, se espalhar intrigas, calúnias, mexericos, se explorar as pessoas, se fizer alguém 
sofrer, você colherá sofrimentos. 

Estas são as leis do pensamento e da natureza. Você poderá construir para si um bom ou mau caráter 
com pensamentos sublimes ou vis. Você pode também criar circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis 
pelas suas ações boas ou más. 

O homem de discernimento é sempre criterioso, vigilante e sóbrio. Observa sempre cuidadosamente 
seus pensamentos. Faça introspecção. Sabe o que está acontecendo em sua mente, qual o hábito ou a 
guna predominante num determinado momento.  

Nunca permita a entrada de maus pensamentos em sua mente. Fale pouco, suas palavras devem ser 
suaves e amorosas, nunca diga algo duro que possa magoar os sentimentos alheios. 

Crie em si próprio a paciência, a misericórdia e o amor universal. Tente sempre dizer a verdade. 
Pratique Ahimsa (não violência) e Brahmacharya (contenção), tanto em pensamentos, palavras ou ações. 

Prepara-se para criar à sua volta circunstâncias favoráveis. Quem espalha felicidade colhe felicidade, 
quem espalha tristeza, colhe tristeza. O homem, pela sua maneira de pensar, cria seu caráter e 
circunstancias. 

Um mau caráter pode se transformar em um bom através de bons pensamentos constantes. 
Circunstâncias desfavoráveis podem se transformar em favoráveis pelas boas ações. 

 

As leis implícitas nos pensamentos sublimes 

Você se torna aquilo que pensa. Sua vida é o resultado de seus pensamentos. Melhore sua maneira de 
pensar. Pensamentos melhores resultam ações melhores. 

Pensar só em coisas materiais significa sofrimento. A mente que é atraída pelos objetos materiais 
tende a ser escravizada, enquanto que a oposta caminha para a emancipação. A mente é um ladrão, 
mate este ladrão mental e serás feliz para sempre. 

Empregue toda a sua energia na tarefa de controlar a mente. Resistir ao desejo leva à purificação e 
refinamento da mente. Purifique e silencie seus pensamentos. 

A parte sutil do alimento que você ingere torna-se parte da mente. A mente é produzida pelo alimento. 
Alimento não significa apenas o que ingerimos, mas tudo o que assimilamos através dos sentidos. Seja 
cuidadoso com o que ingeres. 

Aprenda a ver Deus em toda parte. A pureza dos pensamentos dependerá da pureza do alimento que 
ingerimos. 

Todos os objetos são coloridos pelos desejos quando passam pelo espelho da mente. Todos os estados 
mentais são transitórios, causam sofrimento e tristeza. 

Tenha liberdade de pensamento, liberte-se da tirania dos preconceitos que pervertem o intelecto e 
obscurece os pensamentos. Pense sempre no Atma imortal. Este é o método certo de pensar de 
maneira original e direta. 

O Atma revela-SE depois da purificação dos pensamentos. Quando a mente está serena sem qualquer 
objetivo e expectativas, sem esperança, é que o Atma supremo brilha. Aí experimentamos a bem-
aventurança. 

 



O pensamento – Um bumerangue 

Tenha cuidado com os pensamentos. Tudo o que sua mente enviar, volta para você. Cada pensamento é 
um bumerangue. Se odiar alguém, o ódio lhe será devolvido. Se amar os outros, o amor lhe será 
restituído. 

Um pensamento mau prejudica àquele que o emitiu, prejudica também a pessoa à quem foi dirigido, e 
prejudica também toda a humanidade, pois polui a atmosfera mental. 

A mente cheia de maus pensamentos atua como um ímã que atrai pensamentos semelhantes de outros, 
intensificando assim o mal que os originou. 

Maus pensamentos lançados na atmosfera mental contaminam as mentes receptivas. Alimentar e 
conservar um mau pensamento impele a pessoa à prática de uma ação que lhe dê expressão. 

 

Os pensamentos e as ondas do mar 

Os pensamentos são como as ondas de um mar. São incontáveis. A princípio podemos ficar desanimados 
na tentativa de controlá-los. 

Alguns pensamentos são fáceis de afastar enquanto outros jorram como uma torrente. Os mesmos 
antigos pensamentos que você já conseguiu afastar podem voltar depois de algum tempo. Nunca 
desanime. Seu esforço não será em vão. 

O processo de destruição das modificações mentais é longo e difícil. Todos os pensamentos não podem 
ser destruídos em um ou dois dias. 

O primeiro a fazer deve ser diminuir os desejos e o apego às coisas. Diminua-os e então os 
pensamentos por si mesmo diminuirão. 

 

A cor e a influência dos pensamentos puros 

Buda disse: "Tudo o que somos é criado pelos nossos pensamentos". São eles que causam o ciclo de vida 
e morte. Por isso devemos sempre nos esforçar para purificar os pensamentos. 

Quando nos aproximamos de um sábio sentimos uma calma maravilhosa, mas se estivermos em 
companhia de uma pessoa má e egoísta, nos sentiremos inquietos. Isto ocorre devido às vibrações 
mentais de cada um deles. 

O pensamento cria uma forma definida. A qualidade e a natureza do pensamento determinam a cor e a 
nitidez da forma de pensamento. Uma forma de pensamento é uma entidade viva e possui forte 
tendência para concretizar a intenção do pensador.  

Forma de pensamento azul denota devoção. A forma de pensamento de auto-renúncia é azul celeste 
claro com uma luminosidade branca brilhando através dela. As formas de pensamentos de egoísmo, 
orgulho e raiva são cinza parda, laranja e vermelho respectivamente. 

Os pensamentos não são nossos, mas sim captados na atmosfera mental. Grande parte são 
pensamentos maus. Por isso devemos sempre repetir mentalmente o nome de Deus (OM). Isso nos 
protegerá contra as más influências. 

 

 



A aura e a dinâmica da mente desenvolvida 

Nós sentimos a manifestação de uma aura poderosa quando estamos na presença de uma pessoa de 
poder mental altamente desenvolvido. 

Sentar perto de um Mestre, ainda que ele não diga quase nada, nos faz sentir uma sensação 
extraordinária e descobrimos novas inspirações que surgem em nossas mentes. 

A mente possui aura, mental ou psíquica. É um brilho ou halo que emana da mente. Naqueles que 
procuraram desenvolver suas mentes, percebemos que são extremamente brilhantes. 

Deve-se notar que a aura espiritual é muito mais poderosa do que a psíquica, a prânica, ou do que a 
mental. 

 

A dinâmica dos pensamentos e dos temperamentos 

As pessoas de temperamento triste atraem para si coisas e pensamentos melancólicos, tanto das 
outras pessoas quanto dos registros akásicos. 

As pessoas otimistas, autoconfiantes e alegres atraem para si pensamentos de natureza semelhante. 
Sempre são bem sucedidas naquilo que tentam realizar. 

As pessoas de temperamento negativo, deprimidas e amarguradas prejudicam os outros. Contaminam 
os demais. Causam enormes danos no mundo do pensamento.  

As pessoas alegres e de bom humor são uma benção para a sociedade. Espalham felicidade à sua volta. 

Você não deve sair nem procurar seus amigos quando está em estado de depressão, ou sente ódio e 
inveja. Porque vai afetá-los. Representa uma ameaça para a sociedade. 

 

A dinâmica do pensamento no cosmos 

O pensamento sai do cérebro e paira no espaço. Quando um pensamento, bom ou mau, sai da mente de 
alguém produz vibrações na atmosfera mental, que partem para longe em todas as direções. 

Essas vibrações penetram nos cérebros dos outros. Um sábio que vive numa gruta no Himalaia pode 
transmitir um pensamento poderoso para qualquer local do mundo. Quem tenta se purificar está 
purificando o mundo e ajudando-o de um modo geral. 

Todos os pensamentos que você projeta se elevarão para serem levados através do espaço para se 
juntar a pensamentos semelhantes e todos esses pensamentos sublimes voltarão, com enorme força e 
subjugarão forças indesejáveis. 

 

  



Capítulo 3 

O Valor e as Finalidades do Poder do Pensamento 

 

Sirva aos outros através de vibrações mentais 

Um verdadeiro monge pode fazer o que desejar através de suas vibrações mentais. Um Yogue não 
precisa tornar-se o Presidente de alguma associação ou o líder de um movimento. Isso seria bobo e 
pueril. 

Os hindus clamam para os Saniasins saírem de seu isolamento e tomarem parte nas atividades sociais e 
políticas. Triste erro! Não há necessidade de um Saniasin subir no palanque para ajudar o mundo. 

Alguns Saniasins usam o exemplo para ensinar. Suas vidas são a própria encarnação de um ensino. 
Milhares de mentes se elevam unicamente ao vê-los. Sua mera presença eleva a mente de milhares de 
pessoas. 

As vibrações dos pensamentos dos santos, puras e fortes, atravessam longas distâncias, purificam o 
mundo e penetram nas mentes de milhares de pessoas. 

 

Os médicos podem curar pela sugestão 

Os médicos deveriam ter um conhecimento profundo da ciência da sugestão. Podem até matar seus 
pacientes quando os assustam desnecessariamente. 

Alguém pode estar com um simples resfriado e o médico diz: "Meu amigo você está tuberculoso. O 
pobre paciente se assusta. Não existe nenhum sinal de tuberculose. Mas o paciente pode contrair a 
tuberculose por causa do medo e da preocupação que lhe deram as sugestões destrutivas do médico. 

É possível que o médico diga: Mas se eu não fizer isso vou perder os clientes. É um engano. A verdade 
sempre vence. Se você for compassivo e bom as pessoas sempre o procurarão. 

Existe a cura pela sugestão. É um tratamento sem medicamentos. Com sugestões boas e fortes pode-
se curar qualquer moléstia. 

 

Os yogues ensinam por transmissão de pensamento 

Os verdadeiros yogues auxiliam mais o mundo através de suas vibrações espirituais do que os Yogues 
que pregam nas praças públicas. 

Os grandes adeptos e Mahatmas transmitem suas mensagens a aspirantes dignos delas através da 
telepatia. Os meios de comunicação que para nós são supranormais, para um Yogue são absolutamente 
normais. 

 

Influencie os outros através do pensamento 

Pode-se influenciar outras pessoas sem dizer uma única palavra. Precisa-se apenas de concentração de 
pensamento dirigida pela vontade. Isto é telepatia. 



Um exercício de telepatia: Pense num amigo distante. Estabeleça na mente uma imagem clara de seu 
rosto ou pegue uma fotografia dele, olhe e fale para ela. Quando se deitar pense com grande 
concentração na foto. Um ou dois dias depois veja os resultados. 

Se persistir, você terá sucesso na ciência da telepatia. 

As vibrações do pensamento viajam mais rápido do que a luz ou a eletricidade. O subconsciente recebe 
as mensagens ou transmissões e as envia para a mente consciente. 

 

As diversas utilidades do poder do pensamento 

O mundo mental é relativamente mais real do que o universo físico. 

O poder do pensamento é enorme. Sua força física, sua força mental, seu sucesso na vida, tudo 
depende da natureza e qualidade de seus pensamentos. Você precisa desenvolver o poder do 
pensamento. 

 

O valor dos poderes do pensamento 

Se você conhecer bem o funcionamento das vibrações do pensamento, se adquirir a técnica do controle 
os pensamentos, poderá usar o poder do pensamento de modo muito mais eficaz. O pensamento realiza 
milagres. 

Um mau pensamento escraviza. Um bom pensamento liberta. Pense corretamente e liberte-se. 
Desenvolva os poderes ocultos no seu inconsciente. Feche os olhos. Faça uma concentração profunda.  

Poderá ver objetos distantes, ouvir sons longínquos, enviar mensagens a este mundo e também a 
outros planetas, curar pessoas à distância e locomover-se para qualquer lugar. 

Acredite nos poderes da mente. Interesse, atenção, vontade, fé e concentração produzirão o 
resultado desejado. Lembre-se de que a mente foi criada pela Alma individual (Atma) através de Seu 
Poder ilusório ou Maia. 

 

Os pensamentos realizam várias missões 

Podemos ajudar um amigo em dificuldades transmitindo-lhe pensamentos consoladores. Pode-se ajudar 
um amigo que busca a Verdade com pensamentos claros da verdade que acreditamos. 

Se enviarmos pensamentos de amor e solidariedade para outra pessoa, isso estimulará pensamentos 
semelhantes na mente do outro, que depois retornam para nós com força redobrada. 

Se enviarmos pensamentos de ódio este prejudicará não só a pessoa visada como também voltará para 
nós com força redobrada. 

Portanto, compreenda as leis do pensamento, cultive apenas pensamentos de misericórdia, de amor e 
de bondade e seja sempre feliz. 

Quando enviamos um pensamento útil para ajudar outros, ele precisa ter um objetivo positivo e 
claramente definido. Só então podemos obter o resultado desejado. 

 

 



O poder dos pensamentos que influenciam 

Compreenda claramente o que é sugestão e seus efeitos sobre a mente. Nunca sugira algo errado que 
possa produzir resultados destrutivos em alguém. Você o estará prejudicando enormemente. Pense 
bem antes de falar. 

Os professores e mestres deveriam conhecer a fundo a ciência da sugestão e da auto-sugestão. Então 
saberiam educar e aprimorar seus alunos de maneira eficiente. 

Quando as crianças choram os pais as assustam dizendo: Se não ficar quieto, entrego você ao bicho 
papão. Sugestões desse tipo são muito prejudiciais. A criança cresce cheia de temores. 

As mentes infantis são muito impressionáveis. Nessa idade os impressões mentais subconscientes 
(Samskaras) ficam indelevelmente marcados. Quando crescem, torna-se quase impossível mudar os 
Samskaras. 

Os pais devem inculcar coragem na mente de seus filhos, dizendo: Veja o leão neste desenho. Ruja 
como um leão. Seja corajoso. Quando elas crescem estes Samskaras são fortalecidos também por 
outros estímulos externos. 

 

Pratique a transmissão de pensamento 

No começo pratique a telepatia a curta distância, é melhor fazê-lo à noite. 

Peça a um amigo para tomar uma atitude receptiva e concentrar-se às dez da noite. Sugira que ele se 
sente na postura de lótus, de olhos fechados, num quarto escuro. 

Tente enviar sua mensagem na hora marcada. Concentre-se nos pensamentos que quer enviar. Use de 
toda a força de sua vontade. Os pensamentos sairão de seu cérebro e entrarão no de seu amigo. 

É possível cometer alguns enganos no princípio. Quando progredires na prática e dominar melhor a 
técnica conseguirá sempre enviar e receber mensagens corretas. Mais tarde será capaz de enviar 
mensagens a diferentes partes do mundo. 

Esta ciência é agradável e interessante. Requer prática e paciência. Brahmacharya (continência) é um 
requisito essencial. 

 

A parapsicologia e os pensamentos subconscientes 

As correntes de pensamento surgem dos Samskaras (impressões mentais) nas camadas interiores da 
mente, onde estão os desejos sutis latentes, e fluem incessantemente para os objetos enquanto a 
pessoa está acordada ou mesmo dormindo. O motor da mente trabalha sem um minuto de repouso. 

A prática da telepatia, hipnotismo, da cura espiritual, prova claramente que a mente existe e que a 
mente mais elevada pode influenciar e subjugar a mente menos desenvolvida. Mude os pensamentos e a 
mente subconsciente com a prática espiritual transforme-se num novo ser. 

 

 

 

 



O poder dos pensamentos sublimes e potentes 

O pensamento é vida. Você é o que pensa. Seu pensamento cria o seu ambiente. Seus pensamentos 
constroem o seu mundo. 

Se nutrirmos pensamentos saudáveis, podemos permanecer saudáveis. Se alimentarmos na mente 
pensamentos doentios, não podemos esperar gozar de boa saúde, ter beleza e harmonia. 

Lembre-se de que o corpo é um produto da mente e encontra-se sob o seu controle. Se cultivarmos 
pensamentos vigorosos, nosso corpo também será vigoroso.  

Pensamentos de amor, de paz, de contentamento, de pureza, de perfeição, Divinos, farão você e outros 
à sua volta perfeitos e divinos. Cultivemos pensamentos divinos. 

 

 

  



Capítulo 4 

As Funções do Poder do Pensamento 

 

Os pensamentos proporcionam boa saúde 

O corpo está estreitamente associado com a mente, o corpo é a contraparte da mente, uma forma 
densa visível da mente invisível e sutil. Se houver dor de dente, estômago, ouvido, a mente é afetada 
simultaneamente. Deixa de pensar claramente, torna-se confusa e perturbada. 

Se houver depressão, o corpo também não pode funcionar direito. Os sofrimentos que afligem o corpo 
são chamados de doenças secundárias, enquanto que os desejos sutis (Vasanas) que afligem a mente 
são denominados doenças mentais ou principais. 

A saúde mental é mais importante do que a saúde física. Se a mente for saudável, o corpo tende a ser 
saudável. Se a mente for pura, se os pensamentos forem puros, estaremos livres de todas as 
moléstias, principais e secundárias. 

 

Os pensamentos desenvolvem a personalidade 

Um pensamento sublime eleva a mente e expande o coração, um pensamento vil excita a mente e torna 
os sentimentos mórbidos e sombrios. 

Aqueles que possuem um pequeno controle sobre seus pensamentos e palavras terão uma fisionomia 
calma, serena, bela e encantadora, uma voz doce e seus olhos serão brilhantes e límpidos. 

 

Os pensamentos afetam o corpo 

Cada pensamento, emoção ou palavra produz uma forte vibração em cada célula do corpo e deixa nelas 
forte impressão. 

Se conhecermos o método de criar pensamentos opostos, poderemos levar uma vida harmoniosa de paz 
e poder. Um pensamento de amor neutraliza um pensamento de ódio. Um pensamento de coragem 
servirá de poderoso antídoto para um pensamento de medo. 

 

O poder do pensamento muda o destino 

O homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um 
hábito e colhe caráter. Semeia caráter e colhe o destino. 

O homem criou o seu destino pelo seu modo de pensar e de agir no passado. Ele Pode agora mudá-lo, 
pois é o senhor do seu destino. Através de um modo de pensar correto e grande esforço, ele poderá 
tornar-se o arquiteto de seu destino. 

Ignorantes dizem que o carma é responsável por tudo. Tudo é o destino. Se fui destinado pelo meu 
carma a ser assim ou assado por que então me esforçar? 

Isto se chama fatalismo, leva à inércia, a estagnação e ao sofrimento. É uma interpretação errônea 
das leis do Carma. Traçamos nosso próprio destino pelos nossos pensamentos e ações. 



Você é dotado de livre arbítrio para escolher o seu futuro no momento presente. Um vilão não o será 
eternamente. Se for colocado na companhia de um santo, ele mudará com o tempo. 

Qualquer um pode tornar-se um yogue ou um jnani. Podemos traçar nosso destino e modificar o nosso 
carma à vontade usando o poder do pensamento e nossa vontade. Pensemos corretamente. Temos 
apenas de pensar e que agir. 

Podemos alcançar a posição de Indra ou de Brahma por bons pensamentos, boas ações por bom carma. 
O homem não é um ser indefeso. 

 

Os pensamentos causam distúrbios fisiológicos 

Qualquer mudança de pensamento produz uma vibração no seu corpo mental e isto, quando transmitido 
para o corpo físico, causa atividade nas células nervosas de seu cérebro, que gera reações elétricas e 
químicas. 

Paixão intensa, ódio, inveja, ansiedade, explosões de raiva, destroem as células do corpo e produzem 
moléstias do coração, do fígado, dos rins, do pâncreas e do estômago. 

Cada célula do corpo recebe um impulso de vida ou de morte de cada pensamento que passa na mente, 
pois tendemos a nos tornar a imagem daquilo em que mais pensamos. 

Quando a mente se volta para um pensamento determinado, estabelece-se uma vibração na substância 
mental, quanto mais esta vibração se repete, mais ela tende a formar um hábito. O corpo segue a 
mente e imita suas mudanças. 

 

O poder do pensamento cria o meio ambiente 

Dizem que o homem é produto do seu meio ambiente. Isto não é verdade. Muitos dos grandes homens 
do mundo nasceram na pobreza e cresceram em circunstâncias adversas. Muitos homens nascidos em 
favelas e chegaram a ocupar os postos mais altos do mundo. Como explicar isto? 

Sri Shankaracharya, o expoente da filosofia Advaita, um gigante espiritual e um gênio brilhante, 
nasceu pobre, em ambiente e circunstâncias desfavoráveis. 

É óbvio que ambientes desfavoráveis não podem mudar a grandeza de futuros gênios, e que o ambiente 
pode ser superado pela aplicação, paciência, perseverança, sinceridade, honestidade, integridade, 
clareza a respeito do objetivo em vista, vontade de ferro e determinação. 

Todo homem nasce com suas impressões mentais subconscientes (Samskaras). A mente não é uma 
tabula rasa ou uma folha branca de papel. Contém as impressões dos pensamentos e dos atos das vidas 
anteriores.  

Os Samskaras são potencialidades latentes. Ainda que jogado num ambiente desfavorável, esses 
Samskaras o protegerão contra influências estranhas, indesejáveis e hostis. Ajudam seu 
desenvolvimento e evolução. 

Não perca nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades contribuem para a sua evolução e 
desenvolvimento espirituais. 

Deus lhe dá oportunidades para que desenvolva a misericórdia e o amor, para purificar seu coração e 
eliminar ódio e inveja. Às vezes, se o homem é muito tímido, Deus o coloca em circunstâncias que o 
obriguem a demonstrar coragem e presença de espírito até pondo em risco a sua vida.  



Lembre-se que na fraqueza reside a sua força, porque te obriga a estar sempre alerta para se 
defender. A pobreza tem suas virtudes. Ela ensina a humildade, força e capacidade de suportar as 
dificuldades. A riqueza cria preguiça, orgulho, fraqueza, a inércia e toda espécie de maus hábitos. 

Não te queixes de ambientes desfavoráveis. Crie o seu próprio mundo e ambientes mentais. O homem 
que tenta desenvolver-se ou crescer em ambientes adversos será realmente um homem muito forte. 
Nada o afetará. 

O homem não é fruto de ambientes e circunstâncias. Ele pode controlá-los e modificá-los por sua 
capacidade, caráter, pensamentos, boas ações e esforço correto.  

 

Os pensamentos dão forma ao corpo físico 

O corpo com seus órgãos nada mais é do que pensamento. A mente contemplando o corpo torna-se o 
próprio corpo e depois, confundindo-se com ele, é por ele atormentado. 

Este corpo físico é como que uma forma criada pela mente para o seu próprio prazer e para adquirir as 
várias experiências deste mundo através dos cinco sentidos. 

É na mente que tudo acontece, e ela é o mais elevado dos corpos. Caso este corpo grosseiro se 
desintegre, a mente com toda presteza encontrará novos corpos que lhe agradem. Se a mente ficar 
paralisada o corpo não manifestará inteligência. 

Na maioria da humanidade o corpo exerce forte controle sobre o pensamento. Sendo as suas mentes 
pouco desenvolvidas, vivem a maior parte de suas vidas no plano material. Desenvolva o intelecto e, 
através dele, controle a mente. 

A base de todos os males é a ideia errada de que você é um corpo. Através desta ideia errada de 
pensar nos identificamos com o corpo. Criamos apego a ele. Daí nasce o amor próprio.  

Identificamo-nos com a esposa, os filhos, as propriedades, etc. É esta identificação ou apego que 
escraviza, que traz sofrimento e infelicidade. 

 

  



Capítulo 5 

O Desenvolvimento do Poder do Pensamento 

 

A aquisição do poder do pensamento pela pureza moral 

O homem que fala a verdade e possui pureza moral tem sempre pensamentos poderosos. Aquele que 
controlou a ira, possui enorme poder de pensamento. 

Se um Yogue de pensamento realmente poderoso pronuncia uma palavra, esta produzirá tremenda 
impressão na mente de outras pessoas. 

Virtudes tais como a sinceridade, entusiasmo e a atividade são a melhor fonte de poder mental. A 
pureza leva à sabedoria e à imortalidade. 

A pureza mental é mais importante. A pureza física também é necessária. Ao adquirir-se a pureza 
mental, obtém-se o controle sobre os sentidos (Indriyas) e capacidade para a realização do Ser. 

 

O poder do pensamento através da concentração 

Não há limite para o poder do pensamento humano. Quanto mais concentrada estiver a mente, maior 
poder ela exerce no ponto focado. 

Nas pessoas mundanas os raios da mente ficam dispersos, há dissipação de energia em todas as 
direções. É necessário a prática da concentração, e então a mente então se volta para Deus. 

Se cultivarmos a atenção conseguiremos boa concentração. Mantenha sua mente sempre serena. Seja 
sempre alegre. Somente a mente serena está apta para a concentração. 

Castidade, Pranayama, diminuição de desejos e atividades, desapego, silêncio, solidão, Japa, controle 
da raiva, tudo isso auxilia a concentração. 

Esforço físico em excesso, muita conversa, comer demais, andar demais, muita atividade sexual, são 
todos obstáculos para a concentração. 

 

O poder do pensamento através da organização dos pensamentos 

Livre-se dos pensamentos dispersos. Escolha um assunto e pense seus diferentes aspectos e 
importância. Quando fizer este exercício não permita que qualquer outro pensamento penetre na sua 
mente. 

Com este exercício você desenvolverá um método de pensar. As imagens mentais ganharão intensa 
energia e força. Tornar-se-ão claras e definidas. Nas pessoas comuns as imagens mentais são 
deformadas e imprecisas. 

 

O poder do pensamento pela força de vontade 

Cada pensamento sensual que é rejeitado, cada tentação resistida, cada palavra áspera reprimida, cada 
aspiração nobre que incentivada, o ajuda a desenvolver sua força de vontade ou força da alma e o 
levará cada vez mais perto da meta. 



Repita mentalmente e com grande força: "Minha vontade é poderosa, pura e irresistível. OM, OM, OM. 
Com minha vontade posso fazer tudo. OM, OM, OM. Tenho uma vontade invencível. OM, OM, OM."  

A vontade é a força dinâmica da alma. Quando opera, todos os poderes mentais como o poder de 
julgamento, da memória, do entendimento, de expressão, de raciocínio, de discernimento, de reflexão 
e dedução, todos eles começam a funcionar. 

A vontade é o rei dos poderes mentais. Quando ela se torna pura e irresistível, o pensamento e a 
vontade podem realizar milagres. A vontade se torna impura e fraca através de paixões vulgares, de 
amor pelos prazeres e de desejos.  

Quanto menos desejos houver, mais forte será o poder do pensamento (kriyashakti) e da vontade 
(ichchashakti). Todas as demais formas de energia serão controladas. 

Quando abandonamos um hábito antigo, tomar café por ex. é sinal que estamos dominando o sentido do 
paladar, superamos uma tendência (Vasana) e eliminamos o desejo pelo café.  

Se dominar cerca de quinze desejos semelhantes, sua força de vontade será quinze vezes mais forte e 
mais poderosa. E essa vitória, revigorando a vontade, vai também ajudá-lo a vencer outros hábitos. 

Estado mental tranquilo, equilíbrio, alegria, força interior, sucesso em tudo o que tentar fazer, olhar 
firme, voz possante, temperamento forte, coragem, etc. são alguns dos sinais ou indícios de que a 
nossa vontade está se fortalecendo. 

 

Receitas simples para pensar claramente 

As imagens mentais do homem comum são geralmente distorcidas, ele desconhece o pensamento 
profundo. Seus pensamentos são tumultuados. 

Somente os pensadores, os filósofos e os Yogues possuem imagens mentais nítidas e claras. A 
clarividência prova isso cabalmente. Aqueles que praticam a concentração e a meditação desenvolvem 
imagens mentais fortes e bem formadas. 

A maioria dos pensamentos não tem fundamento. Eles aparecem e somem. Por isso são vagos e 
imprecisos. As imagens mentais não são claras, fortes e bem definidas. 

Temos que reforçar as imagens mentais por uma maneira de pensar lúcida, constante e intensa. Temos 
que estabilizar os pensamentos e cristalizá-los numa forma precisa pelo Vichara, raciocínio, reflexão 
profunda e meditação. Aí então o pensamento filosófico tornar-se-á vigoroso. 

Pense com lucidez. Aclare as ideias repetidas vezes. Faça introspecção em locais solitários. Purifique 
seus pensamentos em alto grau. Silencie os pensamentos. 

Não permita que os pensamentos surjam desordenadamente. Deixe que apenas uma onda de 
pensamento se forme de cada vez e se aquiete. Afaste todos os pensamentos estranhos que não têm 
relação com o assunto que tens em mente nesse momento. 

 

Pensamentos profundos e originais através da prática espiritual 

A maioria de nós não sabe o que é pensar corretamente. Pensar é uma coisa superficial. Poucos têm 
pensamentos profundos. Nesse mundo, são muito poucos os pensadores. 



O pensamento profundo requer prática espiritual intensa. São necessárias inúmeras vidas para uma 
real evolução da mente. Só então se pode pensar profunda e corretamente. 

Você terá que abandonar velhos conceitos, por mais fortes e enraizados que sejam, quando 
encontrarmos outros mais novos e sublimes. 

Se não tivermos coragem para enfrentar as consequências e aceitar as conclusões deste novo modo de 
pensar, devemos parar de filosofar e nos dedicar a Devoção. 

 

A meditação por um modo de pensar orientado e persistente 

O pensamento orientado concentra a mente no objetivo e o pensamento persistente mantém a mente 
sempre ocupada. O êxtase espiritual leva a mente a se expandir e à bem-aventurança. 

A meditação pode ser praticada quando sobrevêm o pensamento persistente, o êxtase, a bem-
aventurança e a serenidade. 

 

Adquira o poder criador do pensamento 

O pensamento é uma força vital, a mais vital, sutil e irresistível que existe no universo. 

Os pensamentos são coisas vivas, movem-se, possuem forma, estrutura, cor, qualidade, substância, 
poder e peso. O pensamento é a verdadeira ação, revela-se como uma força dinâmica. 

Um pensamento de alegria cria um pensamento de alegria nos outros. O pensamento nobre é um 
potente antídoto para combater um mau pensamento. 

Através da utilização do pensamento positivo, viremos adquirir o poder criador. 

 

Desenvolva a personalidade: resista às sugestões 

Não se deixe influenciar facilmente pelas sugestões alheias. Tenha a tua própria personalidade. Uma 
sugestão forte, ainda que não influencie de imediato o sujeito visado, com o tempo surtirá efeito. 

Todos nós vivemos num mundo de sugestões. Inconscientemente nosso caráter sofre modificações pela 
associação com outras pessoas. 

Inconscientemente imitamos as atitudes daqueles que admiramos. Diariamente absorvemos as 
sugestões dos que nos cercam na vida cotidiana. Essas sugestões agem sobre nós. Um homem de mente 
fraca cede às sugestões de um indivíduo de mente forte. 

Um empregado está sempre sob a influência das sugestões de seu patrão, a mulher das de seu marido, 
o paciente das de seu médico, o estudante das de seu professor. 

O hábito nada mais é do que o produto de sugestões. A roupa que usamos, nossas maneiras, 
comportamento e até o alimento que comemos são consequencia das sugestões e propaganda. 

 

Poderes supranormais pela disciplina do pensamento 

Um ocultista poderoso hipnotiza o público com sua vontade e poder de concentração. 

Tome conhecimento e compreenda os poderes do pensamento. Desenvolva os poderes e faculdades 
ocultas. Feche os olhos. Concentre-se. Comece a explorar as regiões mais elevadas da mente.  



Você poderá ver objetos distantes, ouvir vozes longínquas, enviar mensagens a lugares remotos, curar 
pessoas que estão longe de você, e locomover-se para lugares distantes num abrir e fechar de olhos. 

 

  



Capítulo 6 

Pensamentos – Suas Variações e sua Conquista 

 

Livre-se dos pensamentos sombrios 

Observe muito cuidadosamente todos os seus pensamentos. 

O melhor método para superar pensamentos tristes e a depressão é buscar inspiração em 
pensamentos e coisas divinas. Lembre-se sempre que o positivo supera o negativo. Esta é uma das 
grandes leis da natureza. Concentra-te intensamente em pensamentos opostos à melancolia. 

Repita mentalmente várias vezes a fórmula OM ALEGRIA, sinta "Eu estou muito alegre". Comece a 
sorrir e a rir seguidamente. 

Cante, muitas vezes o canto pode mudar rapidamente o seu estado de ânimo. Cante OM uma porção de 
vezes e em voz alta. Faz um passeio ao ar livre. A depressão logo desaparecerá.  

O método de afastar a tristeza pela força, pela vontade, sobrecarrega muito a "vontade" ainda que 
seja o método mais eficiente. Requer enorme força de vontade. As pessoas comuns não conseguirão 
êxito.  

Mas afastar o sentimento negativo substituindo-o pelo oposto, o sentimento positivo, é muito fácil. 
Dentro de pouco tempo os sentimentos indesejáveis desaparecem. Pratique este método e sinta seus 
efeitos. Mesmo que muitas vezes não obtenha sucesso, continue. Persista. 

Você pode proceder da mesma forma com outros pensamentos e sentimentos negativos. Quando ficar 
com raiva, pense em amor. Se tiver pensamentos de inveja, pense nas vantagens da caridade e da 
generosidade. 

Quando surgirem os pensamentos deprimentes pense em alguma bela paisagem, ou lembre-se de 
alguma frase ou trecho de livro que o inspirou. 

Se sentir dureza no coração, pense em misericórdia. Se surgirem pensamentos de luxúria, pense nas 
vantagens do celibato. No caso de desonestidade pense em honestidade e integridade. E no caso de 
avareza pense em generosidade. 

Se houver paixão desvairada, pense em discriminação e renúncia e faça Atma Vichara, se houver 
orgulho, pense em humildade. Quando há hipocrisia pense em franqueza. Se houver timidez pense em 
coragem, e assim por diante. 

Você afastará os pensamentos negativos e estabelecerá um estado de ânimo positivo. A prática 
contínua do exercício é essencial. Tenha cuidado na escolha de seus amigos. Fale pouco e apenas sobre 
assuntos úteis. 

 

Vitória sobre os pensamentos intrusos 

No começo da prática de controle dos pensamentos você sentirá grande dificuldade. Terá que travar 
uma guerra contra eles. Eles lutarão com todas as forças pela sua sobrevivência. 

Dirão: "Temos o direito de permanecer no palácio da mente. Temos o monopólio de ocupação desta 
área desde tempos imemoriais. Por que havemos de agora renunciar nosso domínio? Lutaremos até o 
fim pelos nossos direitos inatos." 



Atacarão você com grande violência. Quando se sentar para meditar, surgirão os mais variados tipos 
de maus pensamentos. Se tentar suprimi-los, eles o atacarão com força e vigor redobrados. 

Porém, estes tenebrosos pensamentos negativos não podem oferecer resistência aos sublimes 
pensamentos divinos. Devem extinguir-se por si. 

 

Afaste os pensamentos nefastos 

Afaste de sua mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e nocivos.Os pensamentos inúteis 
impedem seu crescimento espiritual, os pensamentos nocivos são obstáculos para seu crescimento 
espiritual. 

Você se afasta de Deus quando alimenta pensamentos inúteis. Substitua-os por pensamentos sobre 
Deus. Cultive unicamente pensamentos proveitosos e úteis. 

Não permita que a mente recaia nas trilhas antigas e volte para seus hábitos e caprichos. Mantenha-se 
alerta. 

Deveria ser tão fácil expulsar um pensamento indesejável da mente quanto retirar uma pedra do 
sapato. E, até que o homem seja capaz disso, é bobagem dizer que ele sobrepujou e conquistou a 
natureza.  

 

Domine os pensamentos mundanos 

Os pensamentos mundanos lhe causarão muitas dificuldades no começo de sua nova vida de cultivo do 
pensamento. Também o dificultarão quando iniciar a prática da meditação e da vida espiritual.  

Mas se for disciplinado no cultivo dos pensamentos espirituais e na meditação esses pensamentos 
fúteis morrerão paulatinamente por si mesmos. 

A meditação é um fogo que queima esses pensamentos. Não tente expulsá-los todos. Alimente 
pensamentos positivos em relação ao tema de sua meditação. 

Observe sempre a mente cuidadosamente. Seja vigilante. Esteja alerta. Não permita que ondas de 
irritação, de inveja, de raiva, de ódio, de luxúria surjam na mente. Estas ondas sombrias e os 
pensamentos mundanos são os inimigos da meditação, da paz e da sabedoria. 

Controle-os imediatamente alimentando pensamentos divinos e sublimes. Os pensamentos fúteis que 
aparecem podem ser eliminados pela criação de bons pensamentos e a continuidade destes pode ser 
mantida pela repetição de qualquer Mantra ou do Nome do Senhor. 

Quando você atingir esse grau de pureza nenhum pensamento mundano surgirá em sua mente. Corte-o 
pela raiz. Não permita que ele se enraíze. 

 

Domine os pensamentos impuros 

Quando estamos muito ocupados é possível que não nos ocorra qualquer pensamento impuro, mas 
quando repousamos e deixamos a mente ociosa, os pensamentos impuros tentarão entrar. Precisamos 
estar atentos quando a mente estiver relaxada. 



Os pensamentos são fortalecidos pela repetição. Se você alimentar um pensamento puro ou impuro, 
uma vez que seja, ele tem a tendência de se repetir, criando marcas ou cicatrizes chamadas 
samskaras. 

Se você cultivar pensamentos impuros, toda espécie de pensamentos impuros se juntarão a ele e nos 
assediarão. Mas se tiver um bom pensamento todos os bons pensamentos virão ajudá-lo. 

 

Suprima os pensamentos negativos 

Aprenda a reprimir, purificar, ordenar todos os seus pensamentos. Lute contra todos os pensamentos 
negativos e as dúvidas. Deixe que de todos os lados venham até você pensamentos sublimes. 

Ocupe sua mente com pensamentos divinos fazendo Japa, orações, meditação e o estudo de livros 
sagrados. Olhe com indiferença para todos os pensamentos negativos e fúteis. E eles se afastarão. 
Não lute contra eles. Peça a Deus que lhe dê força. 

 

Liberte-se dos pensamentos habituais 

Toda espécie de pensamentos habituais relativos ao corpo, às roupas, à alimentação, precisam ser 
afastados através de reflexão sobre a Natureza do Ser Divino que habita em nosso Coração. Este é 
um trabalho árduo. Requer paciência, prática constante e força espiritual interior. 

Os livros sagrados dizem que o Atma não pode ser alcançado por pessoas fracas. 

Aqueles que destruíram os desejos sutis e as hordas de pensamentos habituais gozarão de bem-
aventurança na presença de Deus. 

Os pensamentos de atração e de repulsa, gostos e aversões são eliminados totalmente. Neste ponto o 
sábio não estará mais consciente do corpo, ainda que dele se utilize para o seu trabalho.  

Jamais perderá o controle sobre si mesmo, mesmo entre as muitas ilusões deste mundo. O sábio 
mantém constantemente a mente concentrada em Brahman. 

 

Triunfe sobre os pensamentos sem importância 

Não tente afastar os pensamentos sem importância e sem sentido. Quanto mais você tentar, mais 
vezes eles se repetirão e ganharão força. Você irá apenas sobrecarregar sua energia e vontade. 

Torne-se indiferente. Ocupe a mente com pensamentos divinos. Gradualmente eles sumirão. 
Estabeleça-te na supra consciência (Nirvikalpa Samadhi) através de meditação constante. 

 

Transforme os pensamentos instintivos 

Existem quatro tipos de pensamentos: simbólico, instintivo, impulsivo e habitual. 

Pensar por meio de palavras é do tipo simbólico. Os instintos são mais poderosos do que os impulsivos. 
Pensamentos sobre o corpo, alimentos, banhos, etc. são pensamentos habituais. 

É fácil parar os pensamentos simbólicos, porém é muito difícil evitar os pensamentos instintivos e 
impulsivos. 



Consegue-se adquirir equilíbrio e calma mental eliminando as preocupações e a raiva. O medo está 
realmente ligado à preocupação e à raiva. Seja cuidadoso e vigilante. Todas as preocupações 
desnecessárias devem ser evitadas. Pense em coragem, júbilo, paz e alegria.  

Sente-se, durante quinze minutos, em posição confortável e bem relaxada. Pode se deitar num sofá. 
Feche os olhos. Afaste a mente dos objetos exteriores. Silencie os pensamentos que fervilham. 

 

Diminua o número dos pensamentos habituais 

Geralmente, nas pessoas ainda não acostumadas a fazer esses exercícios, a mente está ocupada, ao 
mesmo tempo, com quatro ou cinco tipos de pensamentos. Pensamentos sobre o lar, sobre os negócios, 
etc., ocupam a mente ao mesmo tempo. 

Quando estudamos atentamente, de vez em quando a ideia de assistir um jogo de futebol nos 
perturba. Somente um yogue com a mente treinada, consegue manter dentro de si um único 
pensamento durante o tempo que desejar. 

Se observar cuidadosamente a mente, verificará que muitos pensamentos são inconsistentes. A mente 
vagueia sem destino fixo.  

Se conseguir estudar a mente e conseguir pensar num assunto único, já será uma grande proeza, terá 
dado um grande passo na conquista do controle dos pensamentos. Não desanime. 

 

Acumule pensamentos que inspiram 

O objetivo da vida é adquirir a consciência divina. Esse objetivo é a compreensão de que você não é 
esse corpo mortal nem essa mente mutável e finita, mas o Atma totalmente puro e livre. 

Lembre-se sempre deste pensamento inspirador: Eterno e imutável é o Supremo Ser. Esta é a nossa 
verdadeira natureza, e não essa pequena personalidade passageira presa a um nome e a uma forma.  

Não somos José, Pedro ou João. Só fomos levados a viver nesta ilusão por acaso, devido a ignorância. 
Desperte e compreenda que é o Atma Puro. 

 

Reflita sobre os pensamentos inspirados 

Se quiser desenvolver seu poder de pensamento, tenha sempre a mão alguns livros de pensamentos 
inspiradores e esclarecedores. Leia-os e releia-os tantas vezes até que façam parte da tua vida e 
conduta diárias. 

Aqui estão, para sua reflexão, alguns pensamentos iluminados para reflexão: 

Uma consciência pura expande o coração e fortalece a mente. 
A pobreza é a irmã mais velha da preguiça. 
Conhecer-se a si mesmo é o maior dos tesouros. A meditação é a chave da sabedoria. 

 

Pensamentos corretos em vez de pensamentos errados 

Pensamentos de paixão e de luxúria devem ser dominados por uma prática persistente de 
Brahmacharya, pela aspiração intensa de alcançar a Verdade, de conhecer Deus, pela meditação sobre 
as vantagens da pureza. 



Pensamentos de ódio e de raiva devem ser controlados pelo cultivo de pensamentos de amor, de 
perdão, de misericórdia, de amizade, de paz, de paciência e de não violência. 

Pensamentos de cobiça, de ambição devem ser afastados pela procura da honestidade, do 
desinteresse, generosidade, do contentamento. 

A nobreza e a magnanimidade, a complacência e a grandeza de alma o ajudarão a superar todos os 
pensamentos mesquinhos, preconceituosos e de inveja. 

Desenvolver o discernimento é a melhor maneira de dominar a ilusão e a presunção. A vaidade é 
vencida pela simplicidade, a arrogância pela polidez. 

 

A variedade dos pensamentos 

Existem muitos tipos de pensamentos, instintivos, visuais, auditivos, simbólicos. Alguns pensamentos 
são habituais. 

É íntima a conexão entre o pensar e respirar bem como entre a mente e o Prana. Durante a 
concentração da mente, a respiração torna-se lenta. Quando pensamos muito a respiração se acelera. 

 

Pensamentos mesquinhos e o desenvolvimento moral 

Os pensamentos descontrolados são a base de todos os males. Cada pensamento isolado é 
extremamente fraco porque, geralmente, a mente está distraída com inúmeros pensamentos variáveis. 

Quanto mais reprimidos forem os pensamentos, mais a mente se concentra neles e, consequentemente, 
adquirem mais força e poder. 

Para expulsar os pensamentos mesquinhos e desprezíveis é preciso um trabalho paciente, mas o cultivo 
de pensamentos sublimes é o método mais rápido e fácil de evitá-los.  

Ignorando as leis do pensamento, um indivíduo de mente ocupada com futilidades torna-se presa de 
toda espécie de pensamentos que enfraquece sua vontade, reduz seu discernimento e o torna escravo 
do funcionamento perigoso da mente. 

O melhor método para obter poder mental é nutrir pensamentos sublimes, nobres e bons e através do 
auxílio destes controlar os pensamentos vis e fúteis.  

Quando um mau pensamento persegue a mente o melhor método de eliminá-lo é ignorá-lo. E como 
poderemos ignorar um mau pensamento? Esquecendo-o. E como esquecê-lo? Não o aceitando e 
deixando de nos preocupar com ele.  

Como poderemos impedir que a mente o alimente ou se preocupe com ele? Tentando pensar em algo 
extremamente interessante, em algo sublime e inspirador. Ignore, esqueça, pense só em coisas que 
inspiram, este trio é a grande Sadhana para estabelecer o domínio sobre maus pensamentos. 

 

  



Capítulo 7 

Métodos Positivos para o Controle do Pensamento 

 

Controle do pensamento pela prática da concentração 

Silencie a mente inquieta. Acalme as emoções que surgem. No começo concentre a mente numa forma 
concreta, numa flor, na forma do Senhor Buda, no retrato de qualquer santo. 

Faça o exercício três ou quatro vezes ao dia. Os devotos se concentram no coração, os Raja Yogues em 
Trikuti (entre as sobrancelhas) os Vedantins no Absoluto. Você também pode se concentrar sobre a 
ponta do nariz, no umbigo ou o Muladhara (cóccix). 

Quando pensamentos irrelevantes surgirem na mente trate-os com indiferença. Eles passarão. Não os 
afaste à força. Porque persistirão e resistirão. Isso sobrecarregará sua vontade. Substitua-os por 
pensamentos divinos. Os pensamentos irrelevantes desaparecerão gradualmente. 

A finalidade da prática de concentração é acabar com as modificações da mente. A concentração 
consiste em prender a atenção da mente em uma única forma ou objeto por longo espaço de tempo. 

É fácil concentrar a mente em objetos materiais, externar-se é uma tendência natural da mente. 
Observe um retrato de Krishna, de Rama, ou outros por alguns instantes, fixamente, sem piscar. 
Depois feche os olhos e visualize mentalmente a figura. 

Você será capaz de visualizar claramente o retrato mesmo longe dele. Mantenha-a firmemente 
durante algum tempo. Isto é concentração. Terá de ser praticada diariamente. 

Se desejarmos aumentar nosso poder de concentração, teremos que reduzir nossos desejos e 
atividades mundanas. Todos os dias precisaremos manter o silêncio durante algumas horas. Só então 
poderá a mente concentrar-se facilmente e sem dificuldade. 

Na concentração deverá haver apenas um pensamento. A mente assume a forma de um único objeto. 
Todas as outras funções da mente são suspensas. 

 

Controle do pensamento através de uma atitude positiva 

Procure adquirir o poder de te defenderes contra pensamentos e influências prejudiciais e 
indesejáveis, tornando-se positivo através de uma determinada atitude mental.  

Sugira sempre a você mesmo: "Eu me fecho, torno-me positivo a todas as coisas deste plano e 
receptivo para todas as influências superiores, a todas as coisas elevadas". Logo se tornará um hábito. 

Todas as influências inferiores e indesejáveis, tanto do lado visível quanto do invisível da vida, serão 
excluídas. Por outro lado, atrairás para ti todas as influências superiores. 

Na mente existe dúvida e também realidade. A dúvida surge quando se questiona a existência de Deus. 
Outra dúvida surge quando me pergunto se podemos ou não nos realizar espiritualmente.  

Quando surgir estas dúvidas, devemos dissipá-las por meio de sugestões bem orientadas e afirmações 
tais como: é verdade, vou conseguir, não há dúvida sobre isto, etc. Nada é difícil quando a sua mente 
toma uma decisão firme.  

 

 



O controle do pensamento pela não-cooperação 

Não coopere com a mente em suas más divagações. Gradativamente ela ficará sob seu controle. Há um 
método prático para não cooperar com a mente: 

Se a mente disser: "Quero comer doces hoje", responda: "Hoje não vou cooperar com você. Não 
comerei doces". Se a mente disser: "Quero ir ao cinema", diga: "Vou ao workshop da ST”.  

Este é o método de não cooperação com a mente. Não cooperar com a mente é nadar contra as 
correntes sensoriais. A mente cederá gradativamente e, aos poucos, se tornará sua serva obediente. 

O homem com autocontrole, mesmo vivendo no mundo material, é livre de atrações e de repulsas e vive 
em paz.  

O homem com autocontrole tem enorme força de vontade. Os sentidos e a mente submetem-se à sua 
vontade. O homem disciplinado usa apenas as coisas realmente necessárias, sem qualquer sentimento 
de amor ou ódio. 

 

A arte de reduzir os pensamentos 

Nós precisamos diminuir os pensamentos, silenciando-os um por um, a fim de nos inebriar com o néctar 
da imortalidade. Selecione somente os pensamentos puros, rejeite os maus, tão logo surgirem na 
mente. 

Alguns maus pensamentos tentarão resistir, mas serão impotentes, não poderão causar danos sérios, o 
prana lhes foi retirado, faltará vitalidade a eles. Se formos constantes na prática diária de todos se 
extinguirão. 

A paixão, o egoísmo, a inveja, o orgulho e o ódio têm raízes fundas, depois de algum tempo eles voltam 
a crescer de novo. Precisam ser extirpados pela raiz por esforço intenso. Vichara, meditação, etc. 

 

Controle do pensamento pelo método de Napoleão 

Quando pensar num assunto, não permita que outros pensamentos interfiram. Quando pensar em 
misericórdia pense só em misericórdia. Quando estudar o Gita não pense na novela ou numa partida de 
futebol. Ocupe-se totalmente com o assunto em questão. 

Napoleão controlava seus pensamentos desta maneira: Quando quero pensar em coisas mais 
agradáveis, fecho as gavetas da mente que contêm as coisas mais desagradáveis da vida e abro aquelas 
onde estão as mais agradáveis. Se quero dormir, fecho todas as gavetas da mente. 

 

Impeça a repetição dos maus pensamentos 

Se você diminuir o tempo em que maus pensamentos permaneçam em sua mente pela prática diária da 
concentração e da meditação, já conseguiu um progresso. Se continuar suas práticas, o período de 
permanência diminuirá cada vez mais. Com o tempo desaparecerão completamente. 

Faça uma análise comparativa do seu atual estado de espírito com o do ano passado ou de anos 
anteriores. Poderá avaliar o seu progresso. No começo o progresso será lento. Será difícil você 
perceber seu desenvolvimento e progresso. 

 



Não faça concessões aos pensamentos errados 

Um pensamento errado penetra na mente. Damos asas à imaginação. Delicia-se em desenvolvê-lo. Você 
permite que ele permaneça e esse pensamento errado, quando não encontra resistência, vai-se 
firmando na mente. Aí, então, torna-se muito difícil afastá-lo. 

"Dê a um sem-vergonha um dedo e ele lhe tomará o braço". O mesmo se aplica aos maus pensamentos. 

 

Corte os maus pensamentos pela raiz no nascedouro 

Devemos fechar a mente antes que um mau pensamento entre e cause uma impressão no seu cérebro. 
Logo seremos sábios e atingiremos a paz e a beatitude infinita e eterna. 

Afaste a luxúria, a cobiça e o egoísmo. Cultive apenas pensamentos puros e santos. É uma tarefa árdua 
e difícil. Precisará treinar para praticá-la. Depois de algum tempo conseguirá resultados. 

A eliminação de um mau pensamento lhe dará forças para destruir outros e desenvolverá o poder de 
sua alma e de sua vontade. 

Não se desespere quando falhar na eliminação de um mau pensamento. O fracasso não deve significar 
derrota. Gradualmente a sua força espiritual interior se manifestará. 

 

Prática espiritual para eliminar os maus pensamentos 

Algumas vezes sua mente se estremece quando nela entram maus pensamentos. Isso é um indício de 
seu progresso espiritual. Serás atormentado pela recordação das más ações que cometeu no passado. 

Isso também é sinal da tua elevação espiritual. Jamais voltará a cometê-las. Continue a meditar com 
vigor e aplicação. Todas as lembranças de más ações, todos os maus pensamentos, todas as tentações 
das forças do mal morrerão de inanição. Você estabelecerá dentro de si paz e pureza perfeitas. 

No princípio toda espécie de maus pensamentos surgirão na mente assim que se sentar para meditar. 
Alguns aspirantes abandonam a prática da meditação por causa disto. Os maus pensamentos tentam 
vingar-se atacando com redobrada fúria quando você se esforça para ter pensamentos bons e puros.  

Existe na natureza a lei da resistência. Os antigos maus pensamentos reivindicam os seus direitos 
dizendo: "Não seja cruel. Consentiste que permanecêssemos na sua atmosfera mental durante tanto 
tempo. Temos direitos adquiridos de morar aqui.  

Até agora nós o auxiliamos em todas as suas más ações. Por que quer expulsar-nos de nossa morada? 
Não vamos renunciar a ela. Mas não desanime. Continue a na prática da meditação com regularidade. 
Esses maus pensamentos diminuirão, e com o tempo, eliminados. 

O positivo sempre vence o negativo. É uma lei da natureza. Os pensamentos negativos e maus recuam 
diante de pensamentos positivos e bons. A coragem domina o medo. A paciência domina a raiva e a 
irritação. O amor domina o ódio. A pureza vence a luxúria. 

Só o fato de você se sentir mal quando um mau pensamento vem à tona da mente durante a meditação, 
indica que está crescendo espiritualmente. 

No passado você alimentou conscientemente todo tipo de maus pensamentos. Recebeu-os com prazer e 
mostrou-se satisfeito com eles. Persevere nos exercícios espirituais. Seja tenaz e aplicado. E não há 
dúvida que terá sucesso.  



Mesmo um aspirante moroso sentirá em si próprio uma transformação maravilhosa se mantiver a 
prática de Japa e da meditação durante dois ou três anos seguidos.  

Depois não poderá abandoná-la. Se parar essa prática da meditação por um dia sequer, sentirá, de 
fato, que nesse dia perdeu algo. Sua mente ficará inquieta. 

 

Os melhores remédios para combater os maus pensamentos 

Quando a mente está vazia os maus pensamentos tentam entrar. O mau pensamento é o ponto de 
partida do adultério. Dê apenas um olhar cheio de desejo e já cometeu adultério em seu coração. As 
verdadeiras ações são as mentais.  

Lembre-se disto, Deus julga o homem por suas motivações, o mundo o julga por sua conduta. É 
necessário procurar conhecer as intenções de um homem. Assim não se enganará a seu respeito. 

Mantenha a mente sempre ocupada e os maus pensamentos se afastarão. A mente ociosa é a oficina do 
diabo. Vigie a mente o tempo todo. 

Esteja sempre ocupado com algum trabalho. Evite conversas fúteis e mexericos. Encha a mente de 
pensamentos sublimes como os que estão no Gita, nos Upanishads, etc. 

 

A disciplina diária dos pensamentos 

A mente é um diabinho, travesso e irrequieto como um macaco. Precisa ser disciplinada diariamente. 
Só então poderá ser gradativamente controlada por você. 

Só através do treinamento prático da mente é que se pode evitar ter maus pensamentos e praticar 
más ações, e afastar os que voltam pela força do hábito. O treino prático da mente é a única maneira 
de você estimular os bons pensamentos e ações. 

Eis um belo exercício para o relaxamento mental: Feche os olhos. Pense sobre algo agradável. Sua 
mente inicia a se relaxar. Pense Himalaia, no Ganges sagrado, num glorioso pôr de sol, na vastidão do 
oceano ou no azul infinito do céu. 

Imagine que todo o universo e seu corpo flutuam como um átomo neste vasto oceano espiritual. Sinta-
se em contato com o Ser Supremo. Sinta que a vida do mundo todo está pulsando, vibrando em você. 
Sinta que Deus te embala em Seu seio infinito. Depois abra os olhos. Gozará de imensa paz de espírito, 
de vigor e de força. 

 

Os pensamentos e a analogia da serpente 

Assim como o fruto nasce da semente as ações nascem dos pensamentos. Bons pensamentos geram 
boas ações, maus pensamentos, más ações. 

Alimente bons pensamentos e repele os maus. Se cultivar bons pensamentos pelo convívio com homens 
santos (Satsanga), pelo estudo de livros religiosos, de orações, etc., os maus pensamentos morrerão 
por si próprios. 

Assim como removemos uma pedra do sapato, devemos poder remover qualquer pensamento que nos 
atormente. Só então teremos adquirido energia suficiente para controlar os pensamentos.  



Assim como uma serpente parece morta após levar uma paulada, de repente ela levantará a cabeça e 
fugirá. O mesmo acontece com os pensamentos que já foram esmagados ou reprimidos, readquirem 
energia e voltam com força. Precisam ser totalmente destruídos para que não ressuscitem. 

 

Conquiste o mundo pelo domínio dos pensamentos 

Controle os pensamentos ou Sankalpas. Evite dar asas à imaginação e os devaneios. A mente será 
aniquilada. Só com a extinção dos pensamentos é que alcançaremos a libertação final (Moksha).  

A mente é destruída quando não há mais imaginação. As experiências do mundo ilusório provêm de sua 
imaginação. 

A vitória sobre os pensamentos significa uma vitória sobre todas as limitações, fraquezas, ignorância e 
morte. A guerra interior contra a mente é mais terrível do que a guerra exterior com metralhadoras.  

A conquista dos pensamentos é mais difícil do que a conquista do mundo pelas armas. Conquiste os 
pensamentos e assim você conquistará o mundo. 

 

Construa um canal divino para a força do pensamento 

Geralmente os pensamentos fluem com facilidade para os objetos externos. É fácil para a mente 
pensar em objetos mundanos. 

A força mental flui normalmente pelos velhos sulcos e caminhos dos pensamentos mundanos. Acha 
extremamente difícil pensar em Deus.  

Entretanto, através do esforço intenso e de renúncia, deve-se treinar a mente para dirigir-se a Deus, 
mesmo contra a vontade, se você quiser se libertar da roda de Samsara. Não existe outro caminho. 

 

O papel da vigilância no controle dos pensamentos 

No princípio é muito difícil fixar a mente num só pensamento. Diminua o número de pensamentos. 
Tente pensar num só assunto de cada vez. 

Se pensar em uma rosa não pense senão no que se relaciona com rosas. Poderá pensar nas diversas 
variedades de rosas cultivadas em diversos locais, mas não pense em frutas e verduras. 

Terá que disciplinar a mente diariamente. A vigilância eterna é indispensável para o controle dos 
pensamentos. 

 

Observe e espiritualize seus pensamentos 

Observe os pensamentos. Controle-os. Seja apenas uma testemunha dos pensamentos. Eleve-se acima 
deles e descanse na consciência pura onde não existem pensamentos.  

As paixões, tendências e impressões sutis que se encontram na profundeza do subconsciente exercem 
um efeito tremendo na sua vida consciente. Precisam ser purificados e sublimados. Deve lhes ser dado 
sentido espiritual. 

O medo, antipatia violenta, ódio recalcado, preconceito, intolerância, raiva, luxúria, perturbam a ação 
da mente subconsciente. Cultive as virtudes. Purifique e reforce a mente subconsciente.  



O desejo, a cobiça, etc., escravizam e escurecem a mente que precisa libertar-se e readquirir sua 
pureza original para refletir a verdade e praticar a meditação. Os impulsos inferiores pertencem ao 
corpo físico e ao plano mental. 

Quando a mente cessa as suas funções devido à ausência de impressões mentais subconscientes 
(Vasanas), então surge o estado de Manonasa ou de aniquilamento da mente. 

 

  



Capítulo 8 

Normas para a Cultura do Pensamento 

 

Discernimento e cultura mental 

Quando surgirem desejos em sua mente, não ceda a eles. Rejeite-os pelo discernimento, reflexão e 
desprendimento. A atividade mental será reduzida, ficará impedida de fazer divagações. Sua 
tendência de voltar-se para coisas externas será restringida. 

Se os desejos forem eliminados, os pensamentos também morrerão de inanição. A mente se tornará 
desapegada., e se fixará em Brahman. 

Pela prática de serenidade, os cinco os órgãos de percepção (Jnana-Indriyas), o ouvido, a pele, os 
olhos, a língua e o nariz, também serão controlados. A  serenidade mental é produzida pela eliminação 
dos desejos sutis (Vasanas). 

 

Pensamentos maléficos e a autovigilância 

Constate por ti mesmo as consequências graves trazidas pelos maus pensamentos. Isto o deixará 
alerta para quando eles surgirem na mente.  

No momento em que surgirem, esforce-se e afaste-os da mente com pensamentos divinos, oração ou 
Japa. Um verdadeiro esforço para expulsar os maus pensamentos manterá você tão alerta que, se eles 
aparecerem num sonho, imediatamente isto o acordará.  

Se o inimigo aparecer quando estiver acordado e se realmente estiver suficientemente alerta, não lhe 
será difícil enfrentá-lo. 

A mente é como uma criança travessa. As energias da mente devem ser dirigidas para se tornarem 
canais passivos de transmissão da verdade. A mente deve ser pura (satvica). Deve ser treinada para 
pensar constantemente na Verdade ou em Deus. 

Se quiseres um progresso rápido no caminho espiritual, vigie cada pensamento. A mente vazia está 
sempre angustiada. É a oficina do diabo. Seja cuidadoso. Esteja alerta diante de cada impulso ou 
pensamento. 

Procure sublimar ou espiritualizar seus instintos. O mau pensamento é o ladrão mais perigoso que 
existe. Mate esse ladrão com a espada da sabedoria. Gere todos os dias em sua mente vibrações ou 
ondas de pensamento divinas. Torne o pensamento o sublime e preciso. 

Cada pensamento deve ser construtivo e nobre. Elimine-os todos. Entre na Luz das luzes. Se quiser 
atingir a realização do próprio Eu é preciso parar a imaginação e a especulação.  

Purifique e controle as emoções. Sob a o plano de vida consciente há uma vasta região de vida 
subconsciente. 

Todos os hábitos têm origem no subconsciente. A vida subconsciente é mais poderosa do que a vida 
comum da consciência objetiva.  

Praticando Yoga poderá modificar, controlar e influenciar as profundezas subconscientes. Escolha um 
mau hábito e reflita sobre a virtude oposta. O mau hábito logo desaparecerá. 



Se os maus pensamentos estiverem diminuindo, significa que está progredindo, e será um sinal de que 
sua força de vontade está aumentando. Alegre-se. Mantenha um registro de seu progresso espiritual. 

Auto-aperfeiçoamento pelo cultivo do pensamento yogue 

Os fenômenos supranormais que ocorrem na prática da Ioga são olhados com desconfiança e 
considerados como mera mágica oriental. A Ioga nada tem de fantasia nem de sobrenatural. Seu 
objetivo é o desenvolvimento integral de todas as faculdades do homem.  

Todos os métodos de yoga têm como base um aperfeiçoamento ético e moral. A eliminação de vícios e 
o desenvolvimento de certas virtudes são os primeiros passos na escada da Ioga. 

O passo seguinte é a disciplina de sua natureza instintiva e a formação de um caráter íntegro. Sobre 
este alicerce firme de um caráter moral virtuoso e bem estabelecido, constrói-se o resto da estrutura 
da yoga. 

 

O cultivo do pensamento pelo método da substituição 

O método de substituição é muito simples e eficaz para silenciar os maus pensamentos. Cultive 
pensamentos positivos virtuosos de misericórdia, de amor, de pureza, de perdão, de integridade, de 
generosidade e de humildade no jardim de sua mente. 

Os pensamentos viciados e negativos de ódio, luxúria, raiva, cobiça, orgulho, morrerão de inanição. É 
difícil destruir os maus pensamentos atacando-os diretamente. Força a vontade e desperdiça energia. 

 

Métodos espirituais para o cultivo do pensamento 

Se pensas assiduamente em uma coisa impura, ela adquire energia. Precisa afastá-la imediatamente. Se 
sentes que é difícil, alimente pensamentos opostos sobre Deus. Cultive pensamentos sublimes e 
inspiradores. Os maus pensamentos morrerão sozinhos.  

Um pensamento nobre é um antídoto poderoso para neutralizar um mau pensamento. Repetindo o nome 
de Deus, milhares de vezes por dia, os bons pensamentos serão fortalecidos.  

Repetindo "Eu sou Brahman” milhares de vezes por dia, a ideia de que você é o Atma torna-se mais 
forte, a ideia de que és o corpo se enfraquece cada vez mais. 

Se maus pensamentos ocorrem em sua mente, não use a força de vontade para expulsá-los. Só perderá 
energia e sobrecarregará sua vontade. Ficará cansado. Seja indiferente. Fique quieto. E logo eles 
passarão. 

 

A importância do cultivo dos pensamentos 

O cultivo do pensamento é um assunto vital. Poucos conhecem esta arte ou ciência. Mesmo as pessoas 
tidas como cultas ignoram esta educação fundamental. 

A maioria é vítima de pensamentos erráticos. Todas as espécies de pensamentos vêm e vão na sua 
mente. Não existe harmonia nem disciplina. Tudo se encontra num estado de total caos e confusão. 

Você não é capaz de pensar em um único assunto nem por dois minutos seguidos, de maneira ordenada 
e sistemática. Não possui compreensão das leis do pensamento e das leis que regem o plano mental. 



Os mais variados tipos de pensamentos sensuais lutam entre si para predominar na mente do homem 
sensual. O Indriya dos olhos luta para impor seus próprios pensamentos. O Indriya do ouvido quer que 
surjam pensamentos baixos, sensuais, de ódio, de inveja e de medo. 

Nossas mentes estão estruturadas de tal forma que a energia mental flui pelos sulcos sensuais. 

 

A batalha dos pensamentos 

No início do cultivo dos pensamentos trava-se uma luta interna entre os pensamentos puros e os 
impuros. O pensamento impuro tenta sempre penetrar na atmosfera mental.  

Ele diz: "no princípio você me acolheu. Recebeu-me com satisfação. Tenho todos os direitos de 
permanecer na sua mente instintiva e apaixonada. Por que és agora tão cruel comigo?  

Nada mais fiz do que lhe dar um pequeno estímulo para que fosse a restaurantes e hotéis, cinemas e 
teatros, salões de baile e bares. Por meu intermédio você gozou de uma série de prazeres. Por que 
agora essa ingratidão comigo?  

Vou resistir e voltar muitas vezes. Faça o que quiser. Você é fraco devido aos velhos hábitos. Não 
terás forças para resistir.  

Só com o tempo é que os pensamentos puros poderão vencer. Sattva é um poder mais forte do que 
Rajas e Tamas. O positivo sempre vence o negativo. 

 

O bom pensamento - a primeira perfeição 

A mente pode ser uma boa serva. É um instrumento. Você precisará utilizá-lo com tato e de maneira 
apropriada. O primeiro requisito para a felicidade é o controle sobre os pensamentos. 

O pensamento fica estampado na fisionomia. Seu corpo, seus negócios, seu lar, são apenas ideias 
dentro de sua mente. O pensamento é uma força dinâmica. O bom pensamento é a primeira perfeição. 
O pensamento é a verdadeira riqueza. 

 

Cultive os pensamentos e torne-se um iluminado 

Afaste da mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e nocivos. Os pensamentos inúteis 
impedem seu crescimento espiritual, pensamentos nocivos são obstáculos ao seu desenvolvimento 
espiritual.  

Estamos longe de Deus quando nutrimos pensamentos inúteis. Substitua-os por pensamentos sobre 
Deus. 

Cultive apenas pensamentos úteis e proveitosos. Os pensamentos úteis são degraus no seu crescimento 
e progresso espiritual. Não permita que a mente volte aos nos velhos sulcos e satisfaça seus modos e 
hábitos. Mantenha vigilância cuidadosa. 

Deve-se erradicar pela introspecção toda espécie de pensamentos inúteis, indignos, impuros, 
desprezíveis, sensuais, de inveja, ódio e egoísmo.  

Deve-se silenciar todos os pensamentos destrutivos de desarmonia e discórdia. Deve-se sempre 
cultivar pensamentos puros, bons, cheios de amor, sublimes e divinos. Cada pensamento deve ser de 
natureza construtiva. Deve ser forte, positivo e definido. 



A imagem mental deve ser de um pensamento nítido e bem definido, deve trazer paz e conforto aos 
outros.  

Você será então uma alma abençoada. Será uma força poderosa neste mundo. Poderá ajudar a muitos, 
curar milhares de pessoas, espiritualizar e inspirar um grande número delas, como fizeram Jesus e 
Buda. 

Assim como cultiva flores no jardim, deverias cultivar as flores de pensamentos serenos, de amor, 
misericórdia, bondade, pureza no grande jardim do teu Ser integral. 

Através da introspecção terás de regar este jardim da mente com meditação, pensamentos sublimes, 
e arrancar as ervas daninhas dos pensamentos vaidosos, inúteis, desarmoniosos. 

 

Evite pensar nos defeitos alheios 

A mente assume a forma daquilo em que pensa intensamente. Assim, se pensarmos nos vícios e 
defeitos alheios, a nossa mente ficará carregada desses vícios e defeitos, pelo menos por algum 
tempo. 

Aquele que conhece esta lei psicológica, nunca censura os outros ou acusa alguém de suas falhas, mas 
procura sempre ver o lado bom e elogia as pessoas. Esta prática nos ajudará a aumentar nosso poder 
de concentração, e a progredir no yoga e em espiritualidade. 

 

O último pensamento determina as circunstâncias da próxima encarnação 

O último pensamento do homem influencia o seu futuro destino. Krishna diz no Bhagavad-Gita "Quem 
quer que no fim da vida abandone o corpo pensando em qualquer ser, a esse ser ele irá juntar-se”. 

Até mesmo o homem que tenha ódio de Krishna, mas morre pensando nele, fica livre dos pecados e 
atinge a eterna morada de Deus, como o fizeram as Gopis pela devoção, Kamsa pelo medo, Sisupala pelo 
ódio e Narada pelo amor.  

O Senhor Krishna diz no Gita "Quem quer que pense em Mim intensamente, será fácil alcançar-Me, e 
tendo assim chegado até Mim e se unido a Mim, ele não nascerá de novo nesse mundo efêmero de dor e 
de miséria.  

Ó Arjuna! Embora todos os mundos criados por Brahman são limitados no tempo e tem seu momento de 
dissolução, após Me atingirem, não haverá mais encarnações, portanto medite sobre Mim o tempo todo. 

Esta prática de pensar constantemente no Senhor capacitará o homem a pensar no Senhor na hora da 
sua morte. Assim, a pessoa atinge o Supremo Ser (Purusha). 

O Senhor diz ainda: "Aquele que, na hora da morte, pensa em Meu verdadeiro Ser, como Sri Krishna ou 
Narayana, deixa o corpo e chega a Mim.  

O último pensamento de um homem sensual será para uma mulher. O último de um bêbado inveterado 
será para o gole de bebida. O de uma mãe profundamente apegada ao filho único será sobre esse filho. 

O último pensamento de uma pessoa será sobre Deus se, durante a vida, disciplinou a mente e tentou 
fixá-la no Senhor através de longa prática. Essa prática deverá ser um esforço de toda uma vida. 



O último pensamento determina a próxima encarnação. O último pensamento importante da vida 
ocupará a mente na hora da morte. A ideia predominante na hora da morte será a que mais ocupou a 
atenção durante a vida normal.  

O último pensamento determina a natureza do corpo que a pessoa terá na próxima vida. Um homem se 
torna aquilo que pensa. 

 

A imagem mental do pensamento puro 

Deve-se ter um pano de fundo de pensamento sátvico (imagem mental). A mente assume a forma de 
qualquer objeto sobre o qual pense intensamente. Se pensar numa laranja, tomará a forma de uma 
laranja. Se pensar no Senhor Krishna, tomará a forma do Senhor Krishna.  

Precisa de um bom pano de fundo de pensamento sátvico para chegar à meta da vida. Se for um devoto 
do Senhor Krishna componha um bom pano de fundo com Sua imagem e a repetição do famoso Maha 
Mantra.  

Trabalhe no mundo, porém no momento em que a mente fica livre, comece a pensar num pano de fundo 
de pensamento. Através do pensamento constante formar-se-á um hábito e, sem esforço a mente 
retornará para esse pano de fundo. 

É uma pena que a maioria das pessoas não possui um ideal, nenhum plano de vida e nem um pano de 
fundo de pensamento sátvico. Estão condenadas ao fracasso.  

Uma pessoa de mente mundana é vítima de pensamentos sensuais, de ódio, de raiva e de vingança. Na 
verdade, esses tipos de pensamentos tomam conta da mente. Torna-se escrava deles.  

Não sabe como desviar a mente deles e fixá-la sobre um pensamento nobre e bom. Não conhece as leis 
do pensamento. A sua ignorância sobre a natureza e o funcionamento da mente é total. Viveka ainda 
não despertou nela. Não possui fé nos santos, nas escrituras sagradas e nem em Deus.  

É incapaz de resistir a um mau desejo ou tentação por sua vontade ser fraca. O único remédio contra 
este fascínio, encantamento e ilusão pelo mundo é o constante convívio com Sannyasins e Mahatmas. 

Na segunda metade da vida, todo mundo deveria ter um pano de fundo de pensamento satvico e 
dedicar o seu tempo em estudos filosóficos e na contemplação divina. Antigos hábitos de pensamentos 
descontrolados deveriam ser substituídos por novos hábitos de bons pensamentos. 

Os velhos hábitos tentarão voltar repetidas vezes. Até que você tenha estabelecido firmemente o 
hábito dos bons pensamentos, terá que encher a mente muitas e muitas vezes de pensamentos sátvicos 
e divinos. Novos sulcos na mente se formarão.  

Assim como a agulha da vitrola corta um sulco no disco, o pensamento sátvico marcará novos sulcos 
saudáveis na mente e no cérebro. E novas impressões sutis se formarão. 

Este é o estado de bem-aventurança, de consciência pura ou Nirvikalpa Samadhi que queima todas as 
impressões sutis (samskaras) que dão origem ao ciclo de existências.  

Apego leva a escravidão. Você está apegado ao corpo, às atividades, à mulher, aos filhos, às posses, à 
casa, a lugares e objetos que lhe dão prazer, Sempre que existe apego existe também raiva, medo e 
desejos sutis. 

O primeiro passo é desapegar-se do corpo com o qual tanto nos identificamos. A palavra Ser em 
sânscrito é Atma, Deriva da raiz "At" que significa movimento perpétuo.  



Portanto Atma significa o que aquilo que se expande sempre em nomes e formas do universo a fim de 
realizar Sua natureza real e essencial que é Existência – Consciência – Bem aventurança Absoluta. 

O estado de consciência pura e a libertação dos pensamentos 

Com a prática constante e intensa de Yoga e de Jnana você pode se libertar dos pensamentos. O Yogue 
liberto das ondas mentais ajuda mais o mundo do que os conferencistas de palanque.  

Livre das ondas de pensamento, difundimos e penetramos em cada átomo do universo, purificando e 
elevando o mundo inteiro. 

Os nomes de seres liberados são ainda lembrados. Nunca publicaram livros nem tiveram discípulos. 
Entretanto, que influência tremenda produziram estes sábios na mente do povo. 

Só se pode alcançar Jnana (sabedoria) quando estiver livre de desejos sensuais e de estados mentais 
imorais. Só então descerá a Luz Divina.  

Quando um desejo surge na mente, uma pessoa mundana o aceita e tenta realizá-lo, mas uma aspirante 
imediatamente renuncia a ele através de Viveka (discernimento). Os sábios consideram até o vislumbre 
de um desejo como um grande mal. Eles se deliciam única e continuamente no Atma. 

Pensar inicia o processo de criação. Pensar significa manifestar ou concretizar. Pensar quer dizer 
diferenciação, qualidade, multiplicidade. Pensar é Samsara. Pensar produz identificação com o corpo. 
Pensar provoca o "eu" e o "meu". 

Pensar cria o tempo, o espaço, etc. Pare de pensar através do desapego e prática espiritual, e imerge 
na Consciência Pura. Onde não há pensamento ou Sankalpa, há o perdão e a libertação. 

 

  



Capítulo 9 

Dos Pensamentos para a Transcendência do Pensamento 

 

Os pensamentos e a vida 

O homem pensa em objetos materiais e se apega a eles. Esforça-se por adquiri-los. Depois, quando as 
tem, delicia-se com elas. Apega-se a elas. Cria-se um hábito, e quando não consegue obtê-los, sofre. 

Do pensamento vem o apego, do apego nasce o desejo, do desejo surge a raiva. A raiva aparece quando 
o desejo não é satisfeito, da raiva vem a ilusão, segue-se a perda de memória, e daí a perda do 
intelecto. Com a perda do intelecto o homem está acabado.  

Se desejares alcançar paz eterna, não pense em coisas materiais, mas sempre e somente no Atma 
imortal e bem-aventurado. 

Os desejos em si são inofensivos. São maximizados pelo poder do pensamento, e só então podem 
causar grande devastação.  

O homem reflete e pensa nas coisas materiais. Imagina que eles lhe darão grande prazer. Essa 
imaginação excita os desejos. Aí então os desejos se fortalecem e crescem. Atacam a iludida alma com 
violência. 

 

O pensamento e o caráter 

O homem não é fruto das circunstâncias. Seus pensamentos são o arquiteto das suas condições de 
vida. Um indivíduo de caráter constrói uma vida sobre estas circunstâncias. Esforça-se e persevera 
firmemente. Não olha para trás. Marcha corajosamente para frente. 

Não teme os obstáculos. Não se preocupa nem se irrita. Possui grande vigor, energia, força e 
vitalidade. Tem sempre ânimo e entusiasmo. 

Os pensamentos são os tijolos com os quais se constrói o caráter. O caráter não é inato, é formado. É 
necessário determinação para construir um caráter. Construa seu caráter, poderá reformar sua vida. 
Caráter é poder, é influência. 

O caráter é o fator que determina a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso e isto em todos os 
empreendimentos da vida. Uma pessoa de bom caráter goza a vida agora e sempre. 

O caráter forte é formado com pensamentos fortes e nobres. Um bom caráter é o produto do esforço 
pessoal. É o resultado do nosso empenho. 

Não é a riqueza ou o poder nem o mero intelecto que governa o mundo. É o caráter moral que 
realmente reina sobre todo o universo. 

Sem caráter, nada neste mundo, riqueza, nome, fama, vitória, vale um tostão. O caráter deve ser o 
alicerce de tudo. E o caráter é construído pelos seus pensamentos. 

 

O pensamento e as palavras 

Há poder em cada palavra pronunciada.  



Observe o poder das palavras. Se alguém é chamado de idiota, é imediatamente acometido de um 
acesso de raiva. Haverá briga. Mas se você chamar alguém de doutor ou excelência fica imensamente 
feliz. 

Os pensamentos e as ações 

Os pensamentos são as sementes ocultas das ações. As verdadeiras ações são os atos da mente e não 
os do corpo. São as atividades da mente as que na verdade são chamados de Carmas. 

O pensamento e a ação são interdependentes. Não existe mente separada do pensamento. Os 
pensamentos constituem a mente. 

As palavras nada mais são do que as manifestações externas dos pensamentos. As ações são 
determinadas pela sensação de prazer e aversão.  

O pensamento é finito. É inadequado para expressar até mesmo os fenômenos transitórios, quanto 
mais o Absoluto que é inexplicável. 

 

Pensamentos, paz e energia 

Quanto menos desejos houver menos pensamentos haverá. Acabe completamente com seus desejos. 
Cessarão completamente os devaneios da mente. O número de pensamentos também diminuirá. Quanto 
menos pensamentos houver, maior será a paz. 

Quanto menos pensamentos tiver maior será sua força mental e sua concentração. Cada pensamento 
que é diminuído acrescenta força e paz à mente. A diminuição de um único pensamento dará paz e 
força mental.  

Pode ser que a princípio não sinta isto, pois ainda não possui um intelecto sutil. Se reduzir um 
pensamento, a força mental adquirida o ajudará a reduzir outro pensamento. 

 

Pensamento, energia e pensamentos sagrados 

O pensamento é uma manifestação do ser, é mais sutil do que o éter ou a energia. Você pensa porque 
participa do pensamento universal (Mahat). 

O pensamento é tanto força quanto movimento. O pensamento é dinâmico. O pensamento se move. O 
pensamento define o futuro. Você se torna o que pensa. O pensamento faz um santo ou um pecador. 
Ele pode moldar um homem. Pense que és Brahman e Brahman se tornará. 

Pensamentos sagrados geram e sustentam os pensamentos divinos. Pensamentos de ódio interferem na 
harmonia interna do coração. Pensamentos inúteis são obstáculos no desenvolvimento espiritual. Cada 
pensamento deve ter uma finalidade certa. 

 

Pensamentos que escravizam 

Através de seu poder a mente gera o universo. A expansão da mente em direção aos bens materiais 
significa servidão.  

A renúncia aos pensamentos constitui libertação. A princípio a mente cria um apego pelo corpo e pelos 
objetos dos sentidos e escraviza o homem através desse apego.  



O apego é causado por Rajas, o qual produz as ideias de "eu" e de "meu" e de diversidades de corpo, 
casta, credo, cor, nível social, etc. 

Sattva traz o desapego e infunde na mente discernimentos e renúncia. 

 

Dos pensamentos puros à experiência transcendental 

Há dois tipos de pensamentos: puros e impuros. Desejo de agir virtuosamente, Japa, meditação, 
estudo de livros sagrados, etc., tudo isso é pensamento puro. Desejo de prejudicar os outros e de 
procurar satisfações dos sentidos são pensamentos impuros. 

Os pensamentos impuros devem ser destruídos pelo incentivo aos pensamentos puros, no final do 
processo evolutivo, até mesmo os pensamentos puros devem ser abandonados. 

Os pensamentos se fortalecem pela repetição de prazeres mundanos. Estes deixam na mente 
impressões sutis. 

A verdadeira natureza da mente é Sattva. Rajas e Tamas unem-se a Sattva acidentalmente em meio ao 
caminho. Tamas e Rajas podem ser removidos por prática espiritual.  

Se desenvolvermos as qualidades divinas, Rajas e Tamas desaparecerão. A mente então se tornará 
pura, sutil, firme e fixa. A mente então emergirá no indivisível e sutil Brahman. O resultado será 
Nirvikalpa Samadhi. 

 

O método Raja Yoga para transcender os pensamentos 

Substitua os pensamentos impuros pelos puros. Este método destruirá todos os maus pensamentos. E é 
muito fácil. É parte do método ensinado pela Raja Ioga. 

O método de afastar os pensamentos imediatamente pela força de vontade é muito exaustivo. Não é 
apropriado para as pessoas comuns. Requer enorme força espiritual e de vontade. 

Você deve elevar-se acima de todos os pensamentos e atingir o estado supremo de transcendência do 
pensamento. Só então Brahman se revelará a você. 

 

Técnica vedântica para transcender os pensamentos 

Quando pensamentos e emoções inúteis o perturbam, fique indiferente. Diga a si mesmo: Quem sou 
eu?". Sinta: "Não sou a mente. Sou Atma, o Espírito que penetra em tudo. Como podem as emoções me 
afetar? Sou livre, sou testemunha dessas emoções. Nada me pode perturbar.  

Se você repetir essas sugestões de Vichara ou reflexão Vedântica, os pensamentos e as emoções 
desaparecerão por si mesmos. Este é o método Jnana de afastar pensamentos e emoções e a luta com 
a mente. 

Quando qualquer pensamento surgir na mente, o simples pensamento “Quem sou eu?” destruirá todos 
os outros pensamentos de natureza mundana. Os pensamentos silenciarão, o ego desaparece 
momentaneamente. Restará apenas o Atma. Experimente isso. 

 

  



Capítulo 10 

A Metafísica do Poder do Pensamento 

 

O poder do pensamento e o idealismo prático - I 

O homem vai de mal a pior na escala da vida. Não utiliza toda a sua energia em ações corretas, por 
isso, não obtém a mais preciosa recompensa que é a sabedoria. Está atormentado pelas imperfeições.  

As coisas do mundo objetivo são para ele deliciosos tormentos. Em quaisquer circunstâncias, ele só 
procura a satisfação dos seus próprios desejos. Os homens, por seus pensamentos errados, hostilizam-
se mutuamente. 

A frieza de sua má vontade congela seus corações. Os homens estão ligados uns aos outros por toda 
espécie de laços - de sangue, de orgulho, de medo, de esperança, de lucros, de luxúria, de ódio, de 
admiração – menos por amor espiritual. Isto é devido ao seu modo errado de pensar. 

O sábio constrói uma ilha que nenhuma inundação submerge. Se enches sua lamparina com água, como 
poderás dissipar as trevas? Enche tua lâmpada com o óleo dos pensamentos corretos. Não procure 
satisfazer sua vaidade e seu amor próprio. 

Porém, não há motivo para desespero, porque não existe trevas sem luz. Sempre haverá uma resposta 
sublime para cada necessidade humana. Tudo é possível para os que acreditam nessa possibilidade. 
Levante seus olhos na direção certa e obedece as leis certas. 

Lembre-se de seu objetivo. É fácil perder-se por caminhos errados. Um pensamento positivo é uma 
voz. Fala quando a língua está calada. Não se ocupe com fantasias. 

Não tente abraçar a felicidade de mil e uma maneiras. Quanto mais a perseguir mais ela se afastará de 
você. Muda a o rumo de seus pensamentos. Analise-os. Quando a necessidade termina, começa a 
curiosidade. 

Por seus próprios pensamentos você constrói ou destrói seu mundo. Aquilo que guardar no mais íntimo 
de seu coração se manifestará na sua vida exterior.  

Parece que o acaso é uma realidade, mas lá no fundo, operam as forças do pensamento. Nada neste 
mundo é acidental. Portanto, melhore a qualidade dos seus pensamentos. A verdadeira ação é praticada 
nos momentos de silêncio. 

Não existe outro jeito de ir diretamente ao conhecimento da verdade senão através do nosso 
raciocínio e pensamento. Os pensamentos divinos desafiam o tempo e permanece presente para 
sempre. 

 

O poder do pensamento e o idealismo prático II 

Elimine os pensamentos egoístas com a ajuda de pensamentos elevados. Quando a limpeza estiver 
terminada não te apegues a nenhum deles.  

As circunstâncias atuais de sua vida são o resultado de pensamentos, sentimentos e ações durante um 
número incalculável de vidas passadas. Não será fácil modificá-las sem um longo processo e prática de 
pensar. 

O pensamento precede a ação. Se quiseres melhorar suas ações purifique seus pensamentos. 



Torne-se um adepto da autoconfiança e do esforço próprio. Pode determinar seu destino pela força 
dos pensamentos. Você é o seu próprio amigo ou inimigo. 

A mente é o único poder criador. Tudo é criado pela mente. Ela está absolutamente livre para criar um 
mundo próprio. 

Quando nos referimos ao fato de que a mente é a criadora dos objetos externos está implícito que 
essa é a mente cósmica, que é uma parte de Ishvara. (Deus manifestado). 

Quando falamos na mente em relação a funções psicológicas como o amor, o ódio, etc., deve-se 
interpretar como sendo a mente individual que é parte de Jiva Srishti (Alma individual).  

Não se esqueça que o verdadeiro Deus vive em seu coração, e a única forma de cultuar este Deus 
Verdadeiro é através de seus próprios pensamentos sublimes. 

A natureza das coisas à sua volta é a aquela que você mesmo atribui. Sua vida é o que você faz dela 
com seus pensamentos. Os pensamentos são os tijolos com os quais constrói sua personalidade. O 
pensamento determina o seu destino. 

Conforme pensas, assim é as sua experiência. Sua própria imaginação causa em você grandes danos. Se 
és tímido, foi você que se fez assim com pensamentos de medo. Não solte as rédeas da imaginação. 

Você só é afetado pelas coisas de acordo com as ideias que faz a respeito delas. A mente só vê valor 
naquilo em que acredita intensamente. Embora todos vejam o mesmo objeto, cada um atribui a ele um 
valor diferente. 

O pensamento é um instrumento criativo e o homem se torna aquilo que pensa. O caráter é formado 
pelo pensamento. Você nasceu com o que já havia pensado e seu caráter atual reflete a natureza de 
seus pensamentos passados.  

Você está criando seu futuro pelos seus pensamentos de agora. Se pensar nobremente, agirá 
nobremente no futuro, se pensar de maneira vil nenhum ambiente o modificará.  

Portanto, pensamentos e ações são interdependentes. Seja vigilante e permita que só pensamentos 
bons penetrem em seu campo mental. 

Cada um tem uma concepção diferente de dever, valores, prazer e libertação que está sempre de 
acordo com suas próprias convicções. Você está em busca de seu próprio ideal. 

Você age de acordo com as tuas antigas e profundas ideias e crenças. Você só realiza o objetivo dos 
seus próprios desejos. Não deixe que sua mente se torne cada vez mais materialista permitindo que 
ela seja atraída por coisas mundanas. 

Sua vida presente tem três aspectos, o físico, o mental e o espiritual. Você se acha tenazmente 
apegado ao aspecto físico. Mantenha-se acima das sensações físicas, alimentando pensamentos de que 
não é apenas corpo. Coloque-se acima dos estímulos mentais. 

Não tente aparentar ser um sujeito semi-iluminado. Os pensamentos procedem do caráter e não da 
língua. Não queira mostrar uma falsa personalidade. Seja genuíno e honesto em seus pensamentos. 

O fluxo do pensamento quando flui para o bem conduz à libertação e ao conhecimento. Mas se sua 
direção for para o vórtice da existência, estará correndo ao encontro do mal. 

O fascínio pelo tempo e espaço apresenta a seus olhos cenas belíssimas que se esvaem como miragens. 
Tens deixado que ele o engane inúmeras vezes. A meta espiritual está na sua frente. Dependerá de 
seus pensamentos o tempo que levará para chegar a ela. 



Mantém-te unido aos mais elevados pensamentos. Atingirá a meta pagando o preço de muitos reveses. 
Não procures satisfações nem glória pessoal. A morte não se aproximará facilmente de si se não deres 
acolhida a pensamentos vis. 

A felicidade que resulta do cultivo da mente ultrapassa até mesmo a prosperidade dos três mundos 
(físico, astral e mental). 

A mente é onipotente. É capaz de realizar tudo. Aquilo que você imagina acontecerá no futuro. O que 
quer que a mente pense com intensidade virá a materializa-se e realizar-se. 

Seu pensamento possui poder criativo. De dentro dele são engendrados objetos. Ele é o único criador. 
Nada será jamais criado ou recriado sem ser através da mente. O pensamento é a matéria da qual as 
coisas são feitas. Toda matéria não passa de concretização da consciência. 

O poder criativo é o privilégio de todas as mentes. Não deixe sua mente ficar alimentando 
pensamentos fracos. A mente superficial não consegue adquirir conhecimento profundo. 

Controle a mente que vagueia cultivando uma só corrente de pensamentos. Tudo o que for pensado 
intensamente por você lhe será dado mais cedo ou mais tarde de acordo com o esforço que fez para 
adquiri-lo. 

A vastidão do espaço assim como a duração do tempo estão relacionados com seus pensamentos e 
emoções. Se imaginarmos que um momento é um longo período, assim será a nossa experiência, e vice-
versa.  

O mesmo período de tempo pode nos parecer uma eternidade quando estamos em dificuldades e 
curtíssimo quando estamos felizes. 

O poder do pensamento é tal que uma coisa amarga pode parecer doce e vice-versa, quando assim 
pensamos intensamente. Pode-se transformar veneno em néctar. 

Estamos cercados por forças antagônicas. Mas se não pensarmos com antagonismo, poderemos 
transformar uma maldição numa bênção. Esforce-se de verdade e controle o indesejado fluxo mental. 

O mundo à sua volta é apenas o que você acredita que ele seja. Sua percepção está colorida pelos seus 
pensamentos. Sua mente percebe as coisas na forma em que imagina que são. Procure ver a divindade 
em cada objeto. 

É apenas através do pensamento que você se ilude, que te submetes a experiência do nascimento e da 
morte, que estás preso ao mundo. 

Todos os estados de felicidade ou sofrimento são efeitos de seus pensamentos. Mais cedo ou mais 
tarde, nesta ou em outra vida, todos os seus pensamentos se concretizarão. Portanto, use o 
discernimento. 

Sua situação presente foi projetada pelos seus pensamentos. Podes também modificá-lo pelos seus 
próprios pensamentos. Se acreditar que está separado do Absoluto, estará de fato separado. Se 
pensar que é Brahman, assim será. Você se limita com seus pensamentos. 

 

 

O poder do pensamento e o idealismo prático III 

O seu destino é arquitetado pelos seus pensamentos. O mundo à sua volta é o que você desejou. 



Você vive em um infinito oceano de poder e de alegria, mas retira dele apenas o que pensa, acredita e 
imagina. Mas, pode mudar isso com o controle dos pensamentos. 

O limite de seu pensamento será o limite de suas possibilidades. Suas circunstâncias e seus ambientes 
são a materialização de seus pensamentos. A experiência do mundo melhora ou piora de acordo com 
seus pensamentos. 

No que quer que seja que uma mente pura acredite com firmeza, em breve isto se realizará. O poder 
de seus pensamentos é proporcional ao teu entusiasmo, confiança e ardor. Desenvolva uma mente pura 
e alcançaras tudo que almejares. 

O corpo físico pode se tornar sutil através de meditação de que assim o é. O corpo mental ou sutil 
pode se tornar físico quando repetidamente é assim imaginado. O segredo do sucesso está no esforço 
constante e persistente. 

Desenvolva uma firme determinação. Este é um fator importante para a realização dos seus ideais. 
Ninguém é capaz de resistir a uma mente resoluta. Você poderá realizar qualquer coisa. 

Seu corpo é seu pensamento materializado. Quando os pensamentos mudam, o corpo também muda. A 
mente cria o corpo com o material dos próprios pensamentos. O pensamento é uma força que pode 
transformar ou, pelo menos, modificar qualquer parte do corpo humano. 

A desordem e desarmonia no corpo físico são chamadas de doença física e os conflitos da mente de 
doença mental. Ambas têm suas raízes na ignorância e podem ser curadas unicamente pelo 
conhecimento da realidade.  

Cada pensamento pessimista e confuso que entra no cérebro, produz um efeito depressivo em todas as 
células de seu corpo e tende a provocar moléstias. Todos os pensamentos negativos são os precursores 
da doença e os mensageiros da morte. 

Se quiser viver muito e ter uma vida boa e saudável, cultive bons pensamentos. As influências dos 
pensamentos na formação e renovação de seu corpo são sutis e poderosas. Seja vigilante. 

Praticamente todas as doenças e sofrimentos têm sua origem em estados e condições mentais e 
emocionais pervertidos. É absolutamente indispensável que você restaure a harmonia mental.  

Purifique seus pensamentos realizando ações nobres e pelo convívio com pessoas sábias. Quando os 
pensamentos se purificam a energia vital voltará a fluir adequadamente. 

Cada bom pensamento estimula o coração, melhora o sistema digestivo e auxilia o funcionamento 
normal de todas as glândulas. 

Os pensamentos são a fonte principal da alegria. Purifique seus pensamentos e todos os problemas 
serão resolvidos. 

Se você cultiva pensamentos pacíficos então o mundo todo parecerá sereno, mas se os pensamentos 
negativos te dominam, o mundo parecerá um inferno. Não se destrua imaginando-se vítima da 
fatalidade. Fatalidade simplesmente não existe. 

A natureza fundamental de todos os objetos é pensamento. A mente se torna sutil com a prática de 
visão correta e de pensamentos positivos. 

A verdadeira ação é apenas o pensamento. A ação física não passa de uma expressão externa da ação 
verdadeira que é vibração da vontade na mente.  



Os pensamentos dos homens sensatos são totalmente diferentes dos de pessoas comuns. Somos 
libertados na proporção em que nos tornamos indiferentes ao mundo. 

 

Alguns pensamentos-chave 

O verdadeiro conhecimento é a consciência espiritual, é a percepção da nossa verdadeira natureza. 
Pensamentos certos resultam ema ações certa e vida correta. 

A beleza é essencialmente espiritual. A verdadeira beleza está no coração, no nosso caráter. Ela está 
na pureza, brilha nas virtudes. O amor é um senso refinado, inato, de união com toda a criação. O amor 
é a negação do "eu" e altruísmo. 

O amor é santidade de coração. O amor é irrestrita boa vontade, misericórdia, compaixão e tolerância. 
O amor é ausência de sensualidade. 

O corpo não é tudo. Existe algo de importância vital que reside no corpo, é o espírito do homem. Ainda 
que idêntico ao Espírito cósmico, está individualizado pelos Carmas da alma individual.  

O corpo morre, o espírito vive. A individualidade do espírito existe enquanto o corpo perdura, depois 
deve retornar e dissolver-se na sua fonte original, a não ser que seja atraído de volta pelos seus 
Carmas para uma nova encarnação a fim de colher os seus frutos. 

Tudo passa. Quando o corpo perece, nada acompanhará o homem a não ser os seus Carmas. Portanto, 
enquanto viver, faça-o com amizade, com amor e boa vontade para com todos, desligado de objetos 
mundanos e dissociado do ego, tentando não adquirir novos Carmas enquanto resolve os antigos. 

Se você tem problemas, procure, em primeiro lugar, a causa. O problema real está na ignorância da 
causa. Se a causa for sanada as dificuldades diminuem ou serão apenas acidentais.  

O Mundo é uma grande escola onde são dadas amplas oportunidades às pessoas para corrigirem seus 
erros e melhorarem como indivíduos. Ninguém nasce perfeito. Existem possibilidades para todos se 
aperfeiçoarem.  

A Graça do Guru está sempre à disposição do discípulo. Entretanto depende da autodisciplina, fé e 
pureza do discípulo fazer uso ou não desta dádiva.  

O Guru reside no coração do discípulo. Alguns têm consciência disto, outros não. A presença viva do 
Guru no seu íntimo é a maior dádiva que o discípulo possui. 

 

  



Capítulo 11 

O Poder do Pensamento e a realização espiritual 

 

A vida - uma interação de pensamentos 

Cada pensamento que tenhas, manifestar-se-á na tua vida. Se for corajoso, alegre, tolerante e 
bondoso essas qualidades se manifestarão em sua vida física. 

Proteja seus bons pensamentos como um vigia alerta guarda um Tesouro. Quando não houver mais o 
pensamento do "eu", não existirá outro pensamento. 

A vida é uma interação de pensamentos. A dualidade cessa quando a mente pára de funcionar. O pensar 
está ligado ao fator tempo. É necessário parar de pensar. Só então atingirá o eterno. Fique quieto. 

Deixe que todas as ondas de pensamento se acalmem. Nessa quietude, quando a mente se dissolve, 
brilha a centelha divina, a consciência pura, o Atma. Vigie os pensamentos. Torne seu coração uma 
morada digna do Senhor. 

 

O pensamento resulta em experiência espiritual 

A mente assume a forma de qualquer objeto sobre o qual pense intensamente. Se pensar numa laranja, 
assume a forma de uma laranja. Se pensar em Krishna, assume a forma de Krishna. 

Os mesmos pensamentos que são nutridos pelo homem durante o dia, ocupam também a sua mente 
durante o sonho. Se pensar em misericórdia, todo o seu ser ficará saturado de misericórdia. Se pensar 
em paz, todo o ser ficará imerso em paz. 

É a atitude mental que determina a natureza de uma ação e de seus frutos. Você poderá abraçar sua 
mãe, sua irmã ou sua mulher. A ação é a mesma, mas a atitude mental é diferente. 

Observe sempre sua atitude mental, ideias e sentimentos. Sua atitude deve ser sempre Sátvica. 
Devias cultivar sempre uma atitude mental divina. Observe essa atitude durante a meditação. Não 
precisará vigiar a respiração. 

 

Pensamentos de deus 

A mente deve ser esvaziada de todos os pensamentos mundanos. Tem que encher sua mente de 
pensamentos de Deus e de nada mais. 

Mantenha a mente repleta de pensamentos bons, divinos, sublimes para que não haja espaço para maus 
pensamentos. Jamais pronuncie uma palavra desnecessária. Nunca permita que um pensamento 
desnecessário ocupe sua mente. 

 

Libertação de doenças por meio de pensamentos divinos 

O melhor remédio contra todas as doenças é o cultivo de pensamentos divinos. As vibrações irradiadas 
pelos pensamentos divinos por Kirtan (cantar o nome do Senhor), Japa, ou pela meditação diária darão 
potência e energia e rejuvenescerão as células, os tecidos e os nervos. 



Outro remédio bom e barato é estar sempre alegre e de bom humor. Estude diariamente um ou dois 
capítulos do Gita. Ocupe-se o tempo todo e isto será um meio de afastar pensamentos mundanos. 

Encha a mente de Sattva e goze de muita saúde e paz. Procure a companhia de homens sábios, cultive 
a fé, a serenidade, a franqueza, a coragem, a misericórdia, a devoção, o amor, a alegria, a confiança, 
pensamentos e virtudes divinas. 

 

A cultura do pensamento através do conhecimento e da devoção 

Sente-se num lugar solitário e observe cuidadosamente seus pensamentos. Dê liberdade à mente por 
alguns instantes. Depois ela se aquietará. Seja apenas uma testemunha silenciosa dos variados 
pensamentos. Torne-se um espectador do filme caleidoscópico da mente. 

Não se identifique com os pensamentos. Assuma uma atitude de indiferença. Todos os pensamentos 
desaparecerão um por um. 

Repita mentalmente: OM, sou uma testemunha. Quem sou eu? Sou o Atma, a centelha divina. Nada 
tenho a ver com estas imagens mentais e pensamentos irreais. Não me dizem respeito.  
Com isso, todos os pensamentos desaparecerão. 

Fixe a mente na imagem do Senhor Krishna, Cristo. Procure fazer uma imagem mental, e traga-a a 
mente diversas vezes. Todos os pensamentos morrerão. Este é o método dos Bhaktas. 

 

Os pensamentos e a prática de quietude mental da Yoga 

Sente-se calmamente. Use o discernimento. Desassocie-se dos pensamentos e da mente que é o 
pensador. 

Identifique-se com o Ser dentro de ti e assuma a atitude de uma testemunha silenciosa. Gradualmente 
todos os pensamentos morrerão. Você estará em união total com o Supremo Ser. 

Persista na prática da quietude mental. Aniquilar a mente, sem dúvida requer um grande esforço. 

Primeiro precisa livrar-te dos desejos sutis (Vasanas). Só então será capaz de da prática da quietude 
mental. 

 

Como fazer amigos pela prática da yoga 

Pratique a Ioga e o mundo inteiro te respeitará. Inconscientemente atrairá para si todos os seres 
vivos, até mesmo os deuses te servirão. Fará amigos mesmo entre os animais selvagens.  

Sirva a todos, ame a todos. Desenvolva seus poderes psíquicos pela prática da Raja Ioga, pelo controle 
e domínio do poder do pensamento. 

Pela prática da Ioga você pode fazer toda a humanidade e de todos os seres vivos membros de sua 
família. Pela prática da Ioga poderá superar todas as dificuldade e eliminar todas as fraquezas. 

Pela prática da Ioga a dor pode ser transformada em prazer, a morte em imortalidade, a tristeza em 
alegria, o fracasso em sucesso e a doença em saúde perfeita. Por isso aplique-se na prática da Ioga. 

 

 



O estado de quietude mental do yoga 

Geralmente não existe um verdadeiro despertar espiritual nos estudantes. Existe mera curiosidade 
para conseguir poderes psíquicos. Enquanto alimentar algum desejo secreto por poderes, o estudante 
estará longe de Deus. 

Primeiro regenere a natureza mundana, Se você abandonar completamente os desejos, os 
pensamentos, o Kundalini ascenderá por si mesmo sem esforço, impelido pela força da pureza. Remova 
as impurezas da mente. Conseguirá auxílio e respostas de dentro de ti mesmo. 

 

O yogue de poder de pensamento desenvolvido 

O Yogue que desenvolveu seus poderes de pensamento possui uma personalidade magnífica e atraente. 
Os que entram em contato com ele são enormemente por ele. 

Dele as pessoas recebem alegria, paz e vitalidade. Ficam inspirados pelo que ele diz e sentem suas 
mentes se elevarem ao seu simples contato. 

O pensamento se move. O pensamento é uma força enorme. Um Yogue ou sábio pode purificar o mundo 
todo com seus poderosos pensamentos ainda que não saia de sua gruta solitária no Himalaia. 

Para ajudar as pessoas não é necessário que ele apareça em público e faça conferências e discursos. 
Sattva é atividade intensa. A roda que gira muito rapidamente parece estar parada. Assim é a pureza, 
assim é homem sáttvico. 

O pensamento – o veículo para a energia infinita 

A vida é uma viagem da impureza para a pureza, do ódio para o amor cósmico, da morte para a 
imortalidade, da imperfeição para a perfeição, da escravidão para a liberdade, da diversidade para a 
união, da ignorância para a Eterna Sabedoria, do sofrimento para a Bem-aventurança, da fraqueza para 
a energia infinita. 

Deixe que cada pensamento o aproxime mais de Deus, que cada pensamento o ajude em sua evolução. 

 

  



Capítulo 12 

Uma nova Civilização através do poder do pensamento 

 

Pensamentos puros e o seu impacto no mundo 

Os psicólogos e ocultistas ocidentais dão grande importância e valor aos pensamentos puros. O cultivo 
do pensamento é uma ciência exata. Deve-se cultivar a maneira certa de pensar e afastar da mente 
toda espécie de pensamentos mundanos. 

Quem alimenta pensamentos maus causa enorme prejuízo a si próprio e ao mundo em geral. Polui o 
mundo do pensamento. 

Os maus pensamentos são a causa direta das mais variadas moléstias. Todas as moléstias têm sua 
origem num pensamento impuro.  

Quem nutre bons pensamentos faz imenso bem a si mesmo e também ao mundo. Pode irradiar aos 
amigos que vivem longe, alegria, esperança, conforto e paz. 

 

O poder do pensamento e o bem-estar do mundo 

Carma é a ação e também a lei de causa e efeito. Todos os reinos abaixo do homem não possuem 
"mente". Portanto não podem gerar pensamentos. Além disso, não têm o certo e errado, o que deve ou 
não deve ser feito e consequentemente não podem gerar carma. 

Os pensamentos são mais sólidos do que uma pedra. Possuem imensa força e poder. Use com cuidado 
este poder. Pode lhe ser útil de muitas maneiras. Mas não abuse desse poder. Se o fizer sofrerás as 
conseqüências. Use esse poder para auxiliar outros. 

 

O poder do pensamento para o desenvolvimento da coragem e do amor 

Destrua sem piedade os pensamentos de medo, de ódio, egoístas, sensuais e qualquer outro que seja 
mórbido ou negativo. Estes maus pensamentos produzem fraquezas, moléstias, desarmonia, depressão 
e desespero. 

Cultive pensamentos positivos como os de misericórdia, de coragem, de amor e de pureza. E os 
pensamentos negativos morrerão de inanição. Experimente fazer isso e sinta sua força mental. Os 
pensamentos puros te inspirarão a levar uma vida nova e digna. 

Pensamentos sublimes produzem uma tremenda influência na mente, afastam os maus pensamentos e 
alteram a substância mental. A mente se transformará totalmente em luz pelo cultivo de pensamentos 
divinos. 

 

O poder do pensamento para uma vida ideal 

Alimente os pensamentos mais elevados. Seu caráter se enobrecerá. Sua vida se tornará digna e ideal. 

Cada um deveria ter um ideal apropriado ao seu temperamento e capacidade e deve realizá-lo com 
grande entusiasmo e dinamismo. 



O ideal de uma pessoa poderá não ser adequado a outra. Se alguém corre atrás de um ideal que não 
pode atingir, pois este está além de seu alcance e capacidade, ficará decepcionado. Deixará de se 
esforçar. 

Você deve procurar o seu próprio ideal. Poderá realizá-lo agora mesmo ou depois de dez anos com 
passos vacilantes. Cada um deve ser fiel ao seu ideal. Precisa usar toda a sua energia e força vontade 
para realizar esse ideal. 

Você mesmo deverá determinar um ideal que esteja de acordo com o seu desenvolvimento. Não se deve 
tratar com desprezo um homem cujo ideal é modesto. Ele pode ainda ser uma alma imatura. 

Seu dever é de ajudá-lo, de todas as maneiras possíveis, na realização desse ideal. Precisa sempre 
incentivá-lo no seu esforço sincero. 

É deplorável constatar que a maioria das pessoas não possui ideal de vida algum. Não progridem na 
vida. As pessoas não reconhecem a importância de ter um ideal e a ele se dedicar. 

O ideal de "Comer, beber e divertir-se" levará os homens para as regiões das trevas, do sofrimento e 
da tristeza. 

Abençoado seja aquele que eleva seus pensamentos, mantém um ideal na vida e se esforça, porque logo 
chegará à consciência de Deus. 

 

Energia do pensamento para servir e para o progresso espiritual 

Assim como a energia é desperdiçada em conversas fúteis, há também perda de energia no cultivo de 
pensamentos inúteis. 

Preserve toda a sua energia mental. Utilize-a para fins espirituais. Conserve toda a energia do 
pensamento para a meditação e para prestar serviços à humanidade. 

Afasta da mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e irritantes. Os pensamentos inúteis 
impedem seu crescimento espiritual, pensamentos pervertidos são obstáculos no desenvolvimento 
espiritual. 

Você se afasta de Deus quando alimenta pensamentos inúteis. Substitua-os por pensamentos de Deus. 
Tenha só pensamentos bons e úteis. 

Pensamentos úteis são os degraus no crescimento e progresso espirituais. Não permita que a mente 
volte para seus velhos hábitos. Vigie-a cuidadosamente. 

 

Ajude o mundo com bons pensamentos 

Os semelhantes atraem-se mutuamente. Se você tiver um mau pensamento ele atrairá todo tipo de 
maus pensamentos de outros. E você os passará adiante. 

O pensamento se move. Ele é uma força dinâmica viva. É uma coisa. Se permitir que sua mente paire 
num pensamento sublime este atrairá bons pensamentos de outros. 

 

 

 



O poder do pensamento e as condições para uma nova civilização 

O pensamento faz o homem, o homem constrói a civilização. Há uma grande força de pensamento por 
trás de cada acontecimento na vida e na história do mundo. 

Por trás de todas as descobertas e invenções, de todas as religiões e filosofias, está o pensamento. O 
pensamento é expresso em palavras e executado em ações. A palavra é a serva do pensamento e a ação 
o resultado final. Daí o ditado "Você se torna o que pensa". 

Como construir uma Nova Civilização? Gerando uma nova força de pensamento. 

Se apenas uma fração da riqueza e do tempo gasto em procuras inúteis e atividades destrutivas fosse 
dedicada à criação de um BOM PENSAMENTO, uma nova civilização existiria de imediato. 

Bombas atômicas e de hidrogênio e outras muitas invenções estão, inevitavelmente, levando a 
humanidade à destruição. 

Gastam sua riqueza, destroem seus vizinhos, poluem a atmosfera do mundo inteiro, criam o medo, o 
ódio, a desconfiança, a mente se desequilibra e o corpo fica sujeito a moléstias. Vamos pôr um término 
a esta situação. 

Promova a pesquisa da espiritualidade, da religião e de todas as coisas boas da vida. Apóie os filósofos 
e os santos, os verdadeiros benfeitores da humanidade.  

Incentive o estudo da religião, a pesquisa da antiga literatura espiritual e na projeção de uma grande 
força de pensamento dirigido a Deus. 

Proíba toda literatura que polua os pensamentos dos jovens. Irrigue as mentes dos jovens com 
pensamentos, ideias e ideais saudáveis. 

O homem que mata, comete fraudes, recebe a punição da lei. Porém estes crimes são insignificantes 
comparados ao que cometem os pervertidos intelectuais que incitam ideias daninhas na mente da 
juventude. 

São eles os autores de muitos assassinatos pelo mundo afora, roubam sua maior riqueza, a sabedoria, 
enganam-no oferecendo-lhe veneno sob o rótulo de doce elixir. As leis de uma nova civilização serão 
muito severas com estas ações. 

A Nova Civilização apoiará aos que quiserem estudar filosofia, religião e pensamento espiritual. 
Tornará compulsório este estudo nas escolas e colégios. Dará prêmios e títulos aos que fizerem 
pesquisas em religião e filosofia. 

Na Nova Civilização o homem vai querer levar uma vida íntegra, desejará servir seus semelhantes e 
dividir com eles o que possui, amará a todos, compreendendo que o seu próprio Ser reside em todos, 
dedicar-se-á ao bem-estar de todos os seres. 

Esta seria uma sociedade ideal. Numa sociedade em que cada um quisesse trabalhar por todos, não 
haveria mais necessidade de impostos e tarifas, e nem mais necessidade de polícia e de exército 
quando todos se dedicam à virtude. 

Este é o ideal. Que cada um se esforce por gerar uma força de Pensamento que nos leve a esta meta. 

Que Deus abençoe a todos. 

 


