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INTRODUÇÃO

I

P ara que qualquer ambiente, de sucesso ou não, possa ser 
criado, é necessário algum tipo de ação e, antes que essa 
ação seja possível, tem de haver algum tipo de pensa-

mento, seja ele consciente ou inconsciente; e uma vez que o 
pensamento é um produto da mente, é evidente que a Mente é 
o centro criativo de onde todas as atividades provêm.

Não é de esperar que as leis inerentes que regem o mundo 
empresarial moderno tal como é atualmente constituído possam 
ser suspensas ou revogadas por alguma força no mesmo plano. 
No entanto, é óbvio que uma lei superior pode anular uma lei 
inferior. A vida das árvores faz com que a seiva ascenda, não 
por meio da anulação da lei da gravidade, mas por meio da 
suplantação.

Para controlar as circunstâncias, é necessário o conhecimento de 
certos princípios científicos da ação mental. Esse conhecimento 
é um ativo valioso. Pode ser obtido por graus e posto em prática 
com a mesma rapidez com que é adquirido. Um dos seus frutos é 
o poder sobre as circunstâncias. Saúde, harmonia e prosperidade 
são ativos no seu balanço. O único custo é o trabalho de colher 
os seus grandes recursos.
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O naturalista que passa muito do seu tempo a observar fenó-
menos visíveis está constantemente a criar poder na parte do 
seu cérebro que se destina à observação. O resultado é que se 
torna muito mais hábil e competente para perceber o que vê 
e captar um número infindável de pormenores com um só olhar 
do que o seu amigo menos observador. Obteve esta facilidade ao 
exercitar o cérebro. Escolheu deliberadamente expandir o poder 
do seu cérebro no ramo da observação, pelo que exercitou essa 
capacidade específica, uma e outra vez, com cada vez mais atenção 
e concentração. Agora, temos o resultado: um homem muito mais 
instruído no saber da observação do que os seus companheiros. 
Também pode, por outro lado, por apática inatividade, permitir 
que a delicada matéria cerebral endureça e ossifique até a sua vida 
se tornar estéril e infrutífera.

Cada pensamento tende a transformar-se em algo material. 
Os nossos desejos são sementes de pensamento que tendem a 
germinar e a crescer, a desabrochar e a dar fruto. Todos os dias 
espalhamos estas sementes. Qual será a colheita? Cada um de 
nós é hoje o resultado dos seus pensamentos passados. Veremos, 
posteriormente, o resultado do que hoje pensamos. Através dos 
pensamentos que suscitamos ou alimentamos, criamos o nosso 
caráter, personalidade e ambiente. O pensamento procura o que é 
seu. A lei da atração mental constitui um paralelismo exato com a 
lei da afinidade atómica. As correntes mentais são tão reais como 
as correntes elétricas, magnéticas ou de calor. Atraímos as corren-
tes com as quais temos harmonia, mas será que selecionamos as 
que conduzirão ao nosso sucesso? É esta a pergunta importante.

As linhas de menor resistência formam-se pela ação constante 
da mente. A atividade do cérebro reage à capacidade específica 
do cérebro utilizada. O poder latente da mente desenvolve-se do
exercício constante. Cada forma da sua atividade torna-se mais 
perfeita com a prática. Os exercícios de desenvolvimento da mente 
apresentam um vasto leque de motivos para a sua consideração 
– envolvem o desenvolvimento das faculdades de perceção, o 
cultivo das emoções, o acelerar da imaginação, o desenvolvimento 
simétrico da intuição, que, muitas vezes, sem que sejamos capazes 
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de dar uma justificação, nos impele ou proíbe de escolher; e, 
finalmente, o poder da mente pode ser cultivado por intermédio 
do desenvolvimento do caráter moral.

«O maior dos homens», disse Séneca, «é aquele que escolhe 
corretamente com invencível determinação». O maior poder da 
mente depende, pois, do seu exercício em canais morais, exigindo, 
portanto, que cada esforço mental consciente envolva um fim 
moral. Uma consciência moral desenvolvida altera a consideração 
dos motivos e aumenta a força e a continuidade das ações; con-
sequentemente, o caráter simétrico bem desenvolvido necessita 
de uma boa saúde física, mental e moral, e esta combinação cria 
iniciativa, poder, força irresistível e, necessariamente, sucesso.

A Natureza procura constantemente expressar Harmonia em 
todas as coisas, suscitar um ajuste equilibrado para cada discórdia, 
ferida ou dificuldade. Assim, quando o pensamento é harmonioso, 
a natureza começa a criar as condições materiais cuja posse 
é necessária para a criação de um ambiente proporcionado.

Quando compreendemos que a mente é o grande poder cria-
tivo, que é que não se torna possível? Com o Desejo como grande 
energia criativa, será que não somos capazes de ver porque o 
Desejo deve ser cultivado, controlado e direcionado nas nossas 
vidas e destinos? Homens e mulheres de mentalidade forte, que 
dominam aqueles que os rodeiam e, muitas vezes, os que deles 
estão distantes, emanam efetivamente correntes carregadas de 
poder que, ao entrar em contacto com a mente dos outros, fazem 
com que os desejos deles estejam em sintonia com a mente do 
indivíduo forte. Os grandes senhores possuem este poder real-
çado. A sua influência sente-se ao perto e ao longe, e asseguram 
a obediência aos seus desejos ao fazer com que os outros «quei-
ram» agir de acordo com eles. Assim, os homens de Desejo e de 
Imaginação forte podem exercer – e exercem – uma poderosa 
influência sobre as mentes dos outros, conduzindo-os da forma 
desejada. As pessoas magnéticas cativam, fascinam e atraem, são 
emocionais e captam a vontade alheia.

Nenhum homem foi criado sem o poder intrínseco de se ajudar. 
A personalidade que entende o seu próprio poder de conquista 
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intelectual e moral irá decerto afirmar-se. É por esta verdade 
que o mundo faminto hoje anseia. A possibilidade de afirmar 
a coragem intelectual adormecida que se distingue claramente 
e a coragem moral que procede com nobreza está aberta a todos. 
Há em cada ser humano uma divina potência.

Falamos do Sol como algo que «nasce» e se «põe», embora 
saibamos que se trata simplesmente de uma impressão de movi-
mento. Para os nossos sentidos, a Terra está aparentemente imó-
vel, mas sabemos que gira rapidamente. Dizemos que um sino 
é um «corpo ressonante», no entanto, a única coisa que pode 
fazer é produzir vibrações no ar. Quando estas vibrações surgem 
ao ritmo de dezasseis por segundo, fazem com que um som seja 
ouvido na mente. É possível à mente ouvir vibrações até ao ritmo 
de 38 000 por segundo. Quando o número ultrapassa o valor, 
tudo é de novo silêncio; sabemos, pois, que o som não está no 
sino; está na nossa própria mente.

Falamos, e pensamos até, no Sol como algo que «dá luz», mas 
sabemos que apenas emite energia que produz vibrações no éter 
ao ritmo de quatrocentos triliões por segundo, provocando as 
chamadas ondas de luz, pelo que aquilo a que chamamos luz é 
simplesmente uma forma de movimento e a única luz que existe 
é a sensação provocada na mente pelo movimento destas ondas. 
Quando o número de vibrações aumenta, a luz muda de cor, 
sendo cada mudança de cor provocada por vibrações mais curtas 
e mais rápidas. Assim, embora digamos que a rosa é vermelha, 
que a relva é verde ou que o céu é azul, estas cores só existem nas 
nossas mentes e são a sensação que experimentamos em resultado 
das vibrações da luz. Quando as vibrações chegam abaixo dos 
quatrocentos triliões por segundo, deixam de nos afetar como 
luz, mas temos a sensação de calor.

Ficámos, pois, a saber que as aparências só existem na nossa 
consciência. Até o tempo e o espaço são aniquilados, sendo o 
tempo apenas a experiência da sucessão, não existindo passado 
ou futuro a não ser enquanto relação intelectual com o presente. 
Em última análise, sabemos, pois, que um único princípio rege e 
controla tudo o que existe. Cada átomo é eternamente conservado. 
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Tudo o que se afasta tem inevitavelmente de ser recebido noutro 
lado. Não pode perecer, existindo apenas para ser utilizado. 
Só pode ir para onde é atraído e, portanto, necessário. Só pode-
mos receber aquilo que damos e só podemos dar aos que podem 
receber. Deste modo, compete-nos determinar o nosso ritmo de 
crescimento e o grau de harmonia que manifestamos.

As leis sob as quais vivemos são concebidas unicamente para 
o nosso benefício. Estas leis são imutáveis e não podemos fugir 
à sua atuação. Todas as grandes forças eternas agem em silêncio 
solene, porém, está nas nossas mãos harmonizarmo-nos com elas 
e assim manifestar uma vida de relativa paz e felicidade.

Dificuldades, desarmonias e obstáculos indicam que ou nos 
recusamos a dar o que já não precisamos ou nos recusamos a 
aceitar o que necessitamos. O crescimento alcança-se da troca do 
velho pelo novo, do bom pelo melhor; é uma ação condicional ou 
recíproca, pois cada um de nós é uma entidade intelectual com-
pleta e a plenitude faz com que apenas nos seja possível receber 
na medida em que damos. Não podemos obter o que nos falta 
se nos agarrarmos obstinadamente ao que temos.

O Princípio da Atração atua no sentido de nos trazer apenas 
o que nos pode ser benéfico. À medida que começamos a sentir o 
propósito do que atraímos, somos capazes de controlar consciente-
mente as nossas condições e de extrair de cada experiência apenas 
aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento adicional. 
A nossa capacidade de o fazer determina o grau de harmonia ou 
de felicidade que alcançamos.

A capacidade de nos apropriarmos do que necessitamos para 
o nosso crescimento aumenta constantemente à medida que 
alcançamos planos mais elevados e visões mais amplas, e quanto 
maior for a nossa aptidão para perceber quais são as nossas neces-
sidades, mais certos estaremos da capacidade de discernir a sua 
presença, de a atrair e absorver. Nada nos pode alcançar a não 
ser aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento. Todas 
as condições e experiências que nos surgem são para o nosso 
benefício. Continuarão a surgir dificuldades e obstáculos até 
que absorvamos a sua sabedoria e recolhamos deles as bases do 
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crescimento adicional. Que colhemos o que semeamos é uma 
afirmação matematicamente exata. Adquirimos força permanente 
na mesma exata medida do esforço exigido para superar as nossas 
dificuldades.

Os inexoráveis requisitos do crescimento exigem que exerça-
mos o máximo nível de atração por aquilo que está em perfeita 
sintonia connosco. A nossa maior felicidade será mais bem atin-
gida através do nosso entendimento e cooperação consciente com 
as leis naturais.

As nossas forças mentais estão frequentemente vinculadas 
às sugestões paralisantes que nos ocorrem, vindas do pensamento 
grosseiro da raça, e que são aceites e executadas sem ser questio-
nadas. Impressões de medo, preocupação, incapacidade e infe-
rioridade são-nos transmitidas diariamente. Em si mesmas, são 
motivo suficiente para que os homens consigam tão pouco – para 
que as vidas de multidões estejam tão desprovidas de resultados 
quando, dentro delas, existem sempre possibilidades que neces-
sitam apenas do toque libertador do apreço e de uma ambição 
saudável para se expandir em verdadeira grandeza.

As mulheres, talvez ainda mais do que os homens, têm estado 
sujeitas a estas condições. Isto acontece porque as suas suscetibili-
dades mais delicadas as tornam mais abertas às vibrações dos pensa-
mentos de outras mentes e porque a vaga de pensamentos negativos 
e repressivos lhes tem sido apontada mais especificamente.

No entanto, está a ser superada. Florence Nightingale superou-
-a quando ascendeu na Crimeia a dimensões de terna compaixão 
e capacidade executiva anteriormente desconhecidas entre as 
mulheres. Clara Barton, a líder da Cruz Vermelha, superou-a 
ao realizar um trabalho similar nos exércitos da União. Jenny 
Lind superou-a ao demonstrar a sua capacidade de conquistar 
extraordinárias recompensas financeiras, satisfazendo ao mesmo 
tempo o desejo apaixonado da sua natureza e chegando à linha 
da frente nas artes musicais do seu tempo. E existe uma longa 
lista de cantoras, filantropas, escritoras e atrizes que se revela-
ram capazes de alcançar as maiores conquistas literárias, teatrais, 
artísticas e sociológicas.
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1.ª LIÇÃO

1. A posse é baseada na consciência. O ganho resulta da cons-
ciência acumulativa. A perda resulta da consciência dispersa. 
Que mais leva a mais é verdade em todos os planos da existência; 
e que a perda conduz a perdas maiores é igualmente verdade.

2. A mente é criativa e as condições, o ambiente e as experiências 
da vida resultam da nossa atitude mental habitual ou predominante.

3. A atitude da mente depende necessariamente daquilo que 
pensamos. Assim, o segredo do poder, da realização e da posse 
depende do nosso método de pensamento.

4. Tal é verdade, pois temos de «ser» antes de «fazer», e só 
podemos «fazer» na medida em que «somos», e o que «somos» 
depende daquilo que «pensamos».

5. Não podemos expressar poderes que não possuímos. A única 
forma de garantir que possuímos poder é tendo consciência do 
mesmo, e jamais o poderemos fazer sem perceber que o poder 
vem do interior.

6. Existe um mundo interior, um mundo de pensamento, 
sentimento e poder, de luz, de vida e de beleza; e, apesar de 
invisível, as suas forças são poderosas.

7. O mundo interior é governado pela mente. Quando des-
cobrirmos este mundo, encontraremos a solução para todos os 



CHARLES HAANEL

36

problemas, a causa para cada efeito; e, uma vez que o mundo 
interior está sujeito ao nosso controlo, todas as leis do poder e 
da posse estão também sob o nosso controlo.

8. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. O que 
surge no exterior é o que foi descoberto no interior. No mundo 
interior, encontram-se a Sabedoria, o Poder e uma Reserva infi-
nitas de tudo o que é necessário, à espera de desabrochar, de 
se desenvolver e se expressar. Se reconhecermos estas poten-
cialidades no mundo interior, as mesmas tomarão forma no 
mundo exterior.

9. A harmonia no mundo interior reflete-se no mundo exte-
rior por meio de condições harmoniosas e ambientes agradáveis. 
O melhor de tudo é a base da saúde, que é uma das necessidades 
básicas da grandeza, do poder, da realização, das conquistas 
e do sucesso.

10. A harmonia no mundo interior significa a capacidade de 
controlarmos os nossos pensamentos, de determinarmos de que 
forma é que cada experiência nos vai afetar.

11. A harmonia no mundo interior resulta em otimismo e 
riqueza; a riqueza interior resulta em riqueza exterior.

12. O mundo exterior reflete as circunstâncias e as condições 
da consciência interior.

13. Se encontrarmos sabedoria no mundo interior, teremos o 
entendimento necessário para discernir as extraordinárias pos-
sibilidades que estão latentes neste mundo interior e ser-nos-á 
dado o poder de fazer com que estas possibilidades se manifestem 
no mundo exterior.

14. À medida que tomamos consciência da sabedoria no 
mundo interior, tomamos mentalmente posse desta sabedoria 
e, ao fazê-lo, adquirimos o poder e a sabedoria necessários para 
provocar a manifestação dos fundamentos essenciais ao nosso 
mais completo e harmonioso desenvolvimento.

15. O mundo interior é o mundo prático em que os homens 
e as mulheres de poder geram coragem, esperança, entusiasmo, 
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convicção, confiança e fé, por meio dos quais lhes é dada a fina 
inteligência e a capacidade prática de ter visão e de a tornar real.

16. A vida é desenvolvimento, não acumulação; o que nos 
chega do mundo exterior é o que já possuímos no mundo interior.

17. A eficiência mental depende da harmonia; discórdia 
significa confusão; assim, quem quiser adquirir poder tem de 
estar em harmonia com a lei do seu ser.

18. Relacionamo-nos com o mundo exterior pela mente obje-
tiva; o cérebro é o órgão desta mente e o sistema nervoso central 
põe-nos em contacto consciente com cada parte do corpo. Este 
sistema nervoso responde a cada sensação de luz, calor, cheiro, 
som e sabor.

19. Quando esta mente pensa corretamente, quando com-
preende a verdade, quando os pensamentos enviados para o corpo 
pelo sistema nervoso central estão de acordo com a lei do nosso 
ser, estas sensações são agradáveis e harmoniosas.

20. Os resultados são construtivos; desenvolvemos capaci-
dades, vitalidade e todas as forças construtivas no nosso corpo. 
No entanto, é por meio deste mesmo órgão da mente objetiva que 
todas as perturbações, doenças, carências, limitações e formas de 
discórdia e desarmonia são admitidas nas nossas vidas. É, pois, 
por meio da mente objetiva ou do pensamento errado que nos 
relacionamos com as forças destrutivas.

21. Relacionamo-nos com o mundo interior através da mente 
subconsciente; o Plexo Solar é o órgão desta mente; o sistema 
nervoso simpático preside a todas as sensações subjetivas, como 
a alegria, o medo, o amor, a emoção, a respiração, a imaginação 
e os outros fenómenos subconscientes. É por intermédio do sub-
consciente que nos ligamos à Mente Universal e nos relacionamos 
com as Infinitas forças construtivas do Universo.

22. O Plexo Solar, o órgão da mente subconsciente, relaciona-
-nos com o mundo interior.

23. A equalização destes dois centros do nosso ser, e o enten-
dimento das suas funções, é o grande segredo da vida. Com este 
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conhecimento, podemos pôr as mentes objetiva e subjetiva 
em cooperação consciente, coordenando, assim, o finito e o 
Infinito. O nosso futuro está inteiramente sob o nosso próprio 
controlo! Não está à mercê de nenhum incerto ou caprichoso 
poder externo.

24. Todos concordamos que existe apenas um Princípio ou 
Consciência que impregna o Universo, ocupando o espaço e 
sendo essencialmente o mesmo em cada ponto da sua presença. 
É Omnipotente, Omnisciente e Omnipresente. Os pensamentos 
e as coisas estão contidos no Seu interior. É tudo em toda a parte.

25. No Universo, existe uma única consciência capaz de pensar 
e, quando o faz, os seus pensamentos tornam-se objetivos. Uma 
vez que é omnipresente, esta Consciência tem de estar presente 
em cada indivíduo; cada indivíduo tem de ser uma manifestação 
dessa Consciência Omnipotente, Omnisciente e Omnipresente.

26. Uma vez que existe apenas uma Consciência no Universo 
que é capaz de pensar, segue-se necessariamente que a sua cons-
ciência é idêntica à Consciência Universal ou, por outras palavras, 
todas as mentes são uma. Não há como evitar esta conclusão.

27. A consciência que se concentra nas suas células cerebrais 
é a mesma que se concentra nas células cerebrais de qualquer 
outro indivíduo. Cada indivíduo é uma mera individualização 
do Universal, da Mente Cósmica.

28. A Mente Universal é energia estática ou potencial; existe 
simplesmente; só se pode manifestar pelo indivíduo, e este pode 
apenas manifestar-se por meio do Universal. São um.

29. A capacidade que o indivíduo tem de pensar é a sua 
capacidade de agir sobre o Universal e de o fazer manifestar-
-se. A consciência humana consiste apenas na capacidade que 
o homem tem de pensar. O pensamento é a força vibratória 
formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica.

30. Uma vez que a soma dos atributos está contida na Mente 
Universal – que é Omnipotente, Omnisciente e Omnipresente –, 
estes atributos têm de estar sempre presentes na forma potencial em 
todos os indivíduos. Assim, quando este pensa, esse pensamento 
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é impelido pela sua natureza a encarnar numa objetividade ou 
condição que corresponda à sua origem.

31. Cada pensamento tem, portanto, uma causa; cada condição 
tem um efeito; por isso, é absolutamente essencial que controle 
os seus pensamentos, a fim de gerar apenas condições desejáveis.

32. O poder vem do interior e está absolutamente sob o seu 
controlo; vem do conhecimento rigoroso e do exercício voluntário 
de princípios exatos.

33. Deve ser evidente que, quando obtiver um conhecimento 
rigoroso desta lei e conseguir controlar os seus processos de pensa-
mento, poderá aplicá-la a qualquer condição; por outras palavras, 
terá entrado em cooperação consciente com a lei Omnipotente, 
que é a base fundamental de todas as coisas.

34. A Mente Universal é o princípio vital de cada átomo que 
existe; todos se esforçam constantemente por manifestar mais 
vida – todos são inteligentes e todos procuram realizar o propósito 
para o qual foram criados.

35. A maioria da Humanidade vive no mundo exterior; poucos 
encontraram o mundo interior e, ainda assim, é o mundo interior 
que faz o mundo exterior. O mundo interior está unido ao 
Universo, o mundo em que «vivemos, nos movemos e temos 
o nosso ser». O grande princípio do Universo é, pois, criativo e 
tudo o que encontra no seu mundo exterior foi criado por si no 
mundo interior.

36. Este sistema conduzi-lo-á à perceção do poder que será seu 
quando entender esta relação entre o mundo exterior e o mundo 
interior. O mundo interior é a causa, o mundo exterior o efeito; 
para alterar o efeito, terá de alterar a causa.

37. Verá imediatamente que esta é uma ideia radicalmente 
nova e diferente; a maioria das pessoas tenta alterar os efeitos tra-
balhando com efeitos; são incapazes de ver que isso é apenas trocar 
uma forma de perturbação por outra. Para remover a discórdia, 
temos de remover a sua causa, e esta só pode ser encontrada no 
mundo interior.
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QUESTIONÁRIO

1.ª LIÇÃO

1. Que é o mundo exterior na sua relação com o mundo interior? 
O mundo exterior é um reflexo do mundo interior.

2. De que depende a posse?
A posse é baseada na consciência.

3. Como é que o indivíduo se relaciona com o mundo objetivo?
O indivíduo relaciona-se com o mundo objetivo por meio da 
mente objetiva; o órgão desta mente é o cérebro.

4. Como se relaciona com a Mente Universal?
Relaciona-se com a Mente Universal por meio da mente sub-
consciente; o órgão desta mente é o Plexo Solar.

5. Que é a Mente Universal?
A Mente Universal é o princípio vital de cada átomo que existe.

6. Como pode o Indivíduo agir sobre o Universal?
A capacidade que o indivíduo tem de pensar é a sua capaci-
dade de agir sobre o Universal e de o levar a manifestar-se.

7. Qual é o resultado desta ação e interação?
O resultado desta ação e interação é causa e efeito; cada pen-
samento é uma causa e cada condição é um efeito.
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8. Como se obtêm condições harmoniosas e desejáveis?
Obtêm-se condições harmoniosas e desejáveis por meio do 
pensamento correto.

9. Qual é a causa de toda a discórdia, desarmonia, carência e limitação?
A discórdia, a desarmonia, a carência e a limitação resultam 
do pensamento errado.

10. Qual é a fonte do poder?
A fonte do poder é o mundo interior, a Fonte Universal de 
Abastecimento, a Infinita Energia de que cada indivíduo é 
uma saída.

2.ª LIÇÃO

1. Quais são os dois modos de atividade mental?
Consciente e subconsciente.

2. De que dependem a naturalidade e a perfeição?
A naturalidade e a perfeição dependem inteiramente do grau 
a que deixamos de depender da mente consciente.

3. Qual é o valor do subconsciente?
É enorme; guia-nos, alerta-nos, controla os processos vitais 
e é o lugar da memória.

4. Quais são algumas das funções da mente consciente?
Tem a capacidade de discernir; tem o poder de raciocinar; 
é o lugar da vontade e pode impressionar o subconsciente.

5. Como se exprime a distinção entre o consciente e o subconsciente?
«A mente consciente é uma vontade dotada de razão. A mente 
subconsciente é desejo instintivo, resultante de vontades 
racionais passadas.»

6. Que método é necessário para impressionar o subconsciente?
Afirmar mentalmente o que se deseja.

7. Qual será o resultado?
Se o desejo estiver em harmonia com o avanço do Grande 
Todo, serão postas em movimento forças que darão origem 
ao resultado.
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8. Qual é o resultado da atuação desta lei?
O nosso ambiente reflete condições correspondentes à atitude 
mental predominante que alimentamos.

9. Que nome foi dado a esta lei?
Lei da Atração.

10. De que forma é afirmada?
O pensamento é uma energia criativa e relacionar-se-á auto-
maticamente com o seu objeto, levando à sua manifestação.

3.ª LIÇÃO

1. Que sistema nervoso é o órgão da Mente Consciente?
O Central.

2. Que sistema nervoso é o órgão da mente subconsciente?
O simpático.

3. Qual é o ponto central de distribuição para a energia que o corpo 
está constantemente a gerar?
O plexo solar.

4. Como pode esta distribuição ser interrompida?
Por intermédio de pensamentos resistentes, críticos ou dis-
cordantes, mas principalmente pelo medo.

5. Qual é o resultado dessa interrupção?
Todos os males que assolam a raça humana.

6. Como pode esta energia ser controlada e direcionada?
Com o pensamento consciente.

7. Como pode o medo ser totalmente eliminado?
Pelo entendimento e reconhecimento da verdadeira fonte de 
todo o poder.

8. Que determina as experiências com que nos confrontamos na vida?
A nossa atitude mental predominante.

9. Como podemos acordar o plexo solar?
Concentrando-nos mentalmente na condição que desejamos 
ver manifestada nas nossas vidas.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Algumas questões submetidas por correspondentes,

com as respostas de Charles Haanel,
autor e executante do

MANUAL PARA O CAMINHO ESPIRITUAL

1. Ao referirmo-nos às mentes consciente e subconsciente, ou objetiva e 
subjetiva, qual é a expressão tecnicamente correta: «Temos duas mentes 
que, embora relacionadas, são distintas» ou «Temos uma mente com 
duas funções distintas»?

A expressão correta é «Temos uma mente com duas funções 
distintas». Não existem duas mentes.

2. O Diabo na religião, o Negativo na Ciência e o Mal na Filosofia 
são meras manifestações imaginárias da energia pensada ou devemos 
classificá-los de manifestações reais, ainda que erradas? Se tudo o que 
temos e somos e todos os nossos poderes vêm de uma fonte eterna, a que 
devemos atribuir estas entidades imaginárias?

Não são entidades imaginárias, são simplesmente perversões. 
Se utilizar a eletricidade para obter luz, chamar-lhe-á boa. 
Se agarrar num fio que não foi devidamente isolado e este o 
matar, não será por isso que a energia é maligna. Foi simples-
mente descuidado ou ignorante em relação às leis que regem a 
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eletricidade. Pela mesma razão, o Poder Infinito, que é a fonte 
de todo o Poder, manifesta-se na sua vida como bem ou como 
mal, consoante o uso construtivo ou destrutivo que lhe dá.

3. A Ideia de «Deus» do Manual para o Caminho Espiritual 
não é uma ideia panteísta? 

Depende inteiramente da sua ideia de panteísmo. Panteísmo é um 
termo vago e pode ser interpretado de várias formas. Por exemplo, o 
panteísmo concebe o Universo como sendo uma evolução eterna 
e involuntária de um Ser Infinito, em contraste com o ateísmo, 
que é uma negação categórica da Divina Imanência, e com o 
agnosticismo, que é uma dúvida dogmática da existência de Deus.

4. Isto está certo? A verdade é absoluta, mas a ideia de verdade 
varia com a consciência individual. Assim, ninguém pode dizer quando 
foi alcançada a derradeira verdade, pois ninguém pode dizer quando a 
consciência individual se desenvolveu ao ponto em que é impossível algum 
desenvolvimento adicional.

Sim, a verdade é absoluta, mas a ideia de verdade varia com 
a consciência individual. Por outro lado, a verdade não é uma 
questão de crença, é uma questão de demonstração. Não é uma 
questão de autoridade, mas sim uma questão de perceção.

5. Uma vez que o verdadeiro «Eu» é espiritual e, portanto, perfeito, 
e uma vez que «controla e dirige corpo e mente», como é possível que 
vejamos resultados tão imperfeitos?

Não vemos resultados imperfeitos. Não vemos senão perfei-
ção. Perfeição significa que a Lei atua com imutável precisão. A lei 
espiritual age sempre perfeitamente. Se o indivíduo pensar constru-
tivamente, os resultados serão construtivos, harmoniosos. Se pensar 
destrutivamente, colherá exatamente aquilo que semeou. A Lei 
atua perfeitamente. Não vemos nenhum tipo de resultados imper-
feitos. Podemos escolher livremente aquilo que pensamos, mas o 
resultado dos nossos pensamentos é regido por uma lei imutável.


