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1. CONCENTRAÇÃO.

1.1. Concentrar, segundo o dicionário Aurélio, significa "fazer

convergir para um centro ou para um mesmo ponto. Aplicar a

atenção a algum assunto".

Um autor oriental, Mouni Sadhu, esclarece que o poder de

concentração consiste na "habilidade para manter

inabalavelmente sua percepção sobre um tema escolhido, pelo

tempo que você decidir continuar com ele" (Do livro "Meditação").

É exatamente essa capacidade de concentrar nos objetivos da

reunião mediúnica que irá favorecer a realização dos trabalhos.

Leon Denis, em sua magistral obra "No Invisível", alerta:

"Conforme o seu estado psíquico, os assistentes favorecem ou 

embaraçam a ação dos Espíritos”



2. METÓDOS

Podemos utilizar alguns métodos que facilitam alcançar este estado.

Através de exercícios respiratórios, de música, de leituras

edificantes, nos predispomos a um relaxamento físico e mental.

 Físico, em relação à musculatura do corpo físico;

 Mental, em relação à abstração dos problemas que não

dizem respeito à finalidade do momento.



3. DIFICULDADES

 Deixamos a palavra com Leon Denis, que assinala o motivo

principal da dificuldade de concentrar:

 "Na maior parte dos homens os pensamentos flutuam sem

cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno

acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber

concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento

divino.(...) ("O Problema do Ser, do Destino e da Dor", cap. XX)

 A reunião mediúnica apresenta ainda outras conotações que

são peculiares ao tipo de atividade que ali se desenvolve.



 Assim, a dificuldade de concentrar-se nos objetivos elevados que

o exercício da mediunidade requer é resultado da pouca prática

que a maioria das pessoas têm de fixarem seus pensamentos em

assuntos edificantes, em ideais e ideias nobres durante o seu dia-a-

dia. Estão com a mente sempre ocupada pelos problemas e

questões do cotidiano, por coisas supérfluas e interesses

imediatistas, pelo noticiário e programa da TV, por literatura e

músicas de teor inferior, por conversações extremamente banais e

irresponsáveis, e não conseguem esvazia-lá desses assuntos para

dar campo às influências benéficas dos Espíritos Superiores, dos

Mentores que assessoram os trabalhos.



 Ensina Leon Denis:

"As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias

horizontais, que põem obstáculo às radiações etéreas e restringem

nossas percepções. Ao contrário, a meditação, a contemplação e o

esforço constante para o bem e o belo formam correntes

ascensionais, que estabelecem as relações com os planos

superiores e facilitam a penetração em nós de eflúvios divinos“.



4. CONCENTRAÇÃO MEDIÚNICA

 "Nesse sentido, consideremos a concentração mental de modo

diverso dos que a comparam a interruptor, de fácil manejo que,

acionado, oferece passagem à energia comunicante, sem mais

cuidados... A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado

habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira

junto ao Cristo". Nossos pensamentos têm determinado teor

vibratório, de acordo com os sentimentos que os tipificam. É

imprescindível compreendermos que o pensamento é energia

viva "construindo paisagens ou formas e criando centros

magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação

ou recebemos a atuação dos outros (Emmanuel- "Roteiro",

cap.28).



 Recordemos Leon Denis, quando leciona a respeito:

"São favoráveis as condições de experimentação quando o médium

e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando

pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos

emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam

reciprocamente..." (No Invisível)

Ele acrescenta ainda que o médium em meio a essas correntes

contrárias fica bloqueado, sem condições de atuar mediunicamente

ou bastante prejudicado na filtragem das mensagens. Em "O livro

dos Médiuns", o Codificador ressalta a necessidade da

concentração ao referir-se à reunião como um ser coletivo,

resultante das qualidades e propriedades de seus membros e

esta tanto mais força terá quanto maior homogeneidade

vibratória houver.



5. OBTENDO BOA CONCENTRAÇÃO

A concentração não requer um esforço físico. Pessoas que tentam

concentrar franzindo a testa, fechando os olhos com força ou

denotando qualquer outro tipo de tensão muscular não alcançarão

a finalidade a que se propõem. Ao contrário do que imaginam, a

concentração exige um relaxamento e passa por alguns

estágios, quais sejam:



 Relaxamento - O relaxamento do corpo físico serve para preparar e

favorecer a calma, a tranqüilidade interior.

 Abstração - Abstrair-se do mundo exterior, de tudo ao seu redor.

 Interiorização - Fazer silêncio interior, abstraindo-se também dos

conteúdos psicológicos (emoções, pensamentos, imagens, lembranças,

etc.).

 Fixar a mente - A mente se fixa e a atenção volta-se exclusivamente

para o objetivo da reunião.

 Aquietar a mente - Neste ponto a mente se aquieta e, no caso dos

médiuns, oferece espaço para a sintonia mental com o Espírito que irá

transmitir a comunicação.
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6. CONCLUSÃO

Afirma João de Cleófas:

"A concentração, é, pois, a fixação da mente numa ideia positiva,

idealista, ou na repetição meditada da oração que edifica, e que,

elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe,

em reciprocidade, descargas positivas de alto teor de

energias santificadoras." (Intercâmbio Mediúnico)


