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odos nós já vimos, alguma vez, uma célula viva
(na televisão, na escola, nos vídeos e cinemas).
Uma célula viva nos oferece duas importantes
constatações:

∞ Elas mudam de posição, aumentam e diminuem,
dividem-se, multiplicam-se, envelhecem e morrem,
seguindo um curso ditado pelo ciclo da vida.
∞ Ela tem energia.
Nós somos feitos de células e, portanto, apresentamos as
mesmas características. No primeiro caso, o ser humano
também tem um ciclo de vida que começa com o nascimento, evolui até alcançar a maturidade, transcorre assim
por algum tempo até atingir a senilidade e se encerra com
a morte. É assim com todo ser vivo, seja animal ou vegetal. Desse destino ninguém escapa!
No segundo caso, somos também dotados de energia,
assim como as células. Os seres humanos são constituí
dos de pura energia. E, tal como aprendemos na física,
os corpos energizados trocam sua energia com o meio
ambiente: o fenômeno é conhecido como radiação.

Esse fenômeno ocorre nas interações entre as pessoas. O
ser humano emite continuamente vibrações energéticas
que, de alguma forma, interagem com as vibrações energéticas de outros seres humanos, de modo harmonioso
ou dissonante; em qualquer dessas situações, afetamos e
somos afetados pelos outros.
Esse fenômeno é conhecido como conexão. Estamos conectados com todos os seres humanos que nos
rodeiam. A nossa mente é muito poderosa. Ela manda no
nosso corpo! Assim, se uma pessoa que quer emagrecer
não consegue alcançar essa meta, isso significa que sua
mente, de alguma forma, está dando uma ordem para ela:
não emagreça! Não importam quais sejam os motivos,
que podem ser os mais variados, desde falta de atitude e
determinação para mudar hábitos e enfrentar sacrifícios
até o medo de ficar desfigurado em função da perda de
sustentação da pele.
E quanto à nossa vida? Que tipo de interferência nossa
mente pode causar nela? Tal qual nosso corpo, nossa
vida também é regida por nossa mente. Quer gostemos,
quer não, tudo o que está acontecendo neste momento é
resultado das escolhas, das metas traçadas no passado.
Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e, por
isso, acham que não são escolhas. Mas são.
Portanto, a aparência psicológica se constitui no estado
de espírito dos indivíduos e se materializa por meio de
suas vibrações energéticas. Compreende a positividade,
o entusiasmo natural, a jovialidade, a afabilidade (capacidade de fazer amigos). O espírito negativista, por sua vez,
causa mal-estar nas pessoas.
Assim, a atmosfera do indivíduo, a primeira impressão,
o magnetismo pessoal, a simpatia – tudo depende da
mente. Todas as vibrações mentais aparecem estampadas
na fisionomia das pessoas. Assim sendo,
∞ se você quer lesar alguém, nem precisa dizer isso. O
outro lado irá perceber (através de suas vibrações energéticas) antes mesmo de qualquer ato lesivo da sua parte;
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∞ se você entrar numa negociação com o sentimento
de que não alcançará um resultado adequado, com certeza você já se condenou a “perder” essa negociação.
O poder requer a capacidade de jogar com as aparências.
Assim, dentro de certos limites razoáveis, você é capaz
de conseguir tudo aquilo que desejar, se estiver ciente de
suas opções, se testar suas suposições, se correr riscos
calculados e baseados em informações sólidas e, principalmente, se acreditar que tem poder. 
www.carlospessoa.com.br

