


Reforma Íntima – Versão Persona 
X Versão Espírito



Como nossa 
personalidade é  formada 

de acordo com o que 
aprendemos?



O que a Psicologia 
ensina?





Vamos observar algumas 
histórias contadas por 

personalidades formadas a 
partir dessa visão:



Sou João, nasci em São Paulo. Tenho muitos
amigos, nasci em uma família com uma mãe
muito presente, mas meu pai sempre está
ausente. Nunca fui amado pelo meu pai. Me
sinto infeliz, muito infeliz.

E a minha infelicidade é culpa do meu pai, que
nunca me amou.

Sou um Rejeitado!



E eu sou Ana, nasci em uma família com pais
autoritários. Eles sempre querem as coisas do
jeito deles e dessa forma preciso brigar o
tempo todo para conseguir comunicar o que
quero!!!

Sou raivosa e briguenta por culpa dos meus
pais!!!



E eu sou Pedro, nasci em uma família muito
pobre, na periferia do Rio de Janeiro. Desde
cedo, aprendi que a melhor forma de obter as
coisas que quero, é tirando de outras pessoas.
Também aprendi, que preciso me defender das
outras pessoas através da violência, pois estou
sempre em perigo vivendo nessa cidade.



Sou violento por culpa da comunidade em que
nasci e também furto coisas porque meus pais
não tem uma boa condição financeira.



E eu sou Alex, nasci com síndrome de down.
Tudo isso aconteceu comigo, pois os genes da
minha mãe me trouxeram essa herança.

Sou assim devido a minha herança genética.



Hummmm, muito bem. De acordo com o que
aprendemos, somos “vítimas” dos nossos pais,
da sociedade, da nossa herança genética
entre outros fatores. Fatores que se
transformam em verdadeiros vilões e
sabotadores da nossa felicidade.

As vezes nos sentimos vítimas até de Deus,
que nos reservou muitas vezes um destino
cruel e doloroso.



Mas.... E as nossas encarnações passadas?

Na nossa vida encarnada anterior não
tínhamos uma personalidade?

Evidentemente que sim! Então não é razoável
e de bom senso pensar que somos a
continuação daquele que fomos nessa vida
anterior à atual?



Somos a mesma Consciência, que reencarna e
desencarna diversas vezes. A nossa
personalidade é uma continuação de si
mesma “vida” após “vida”.

Vida após vida, me sinto rejeitado e para lidar
com esse sentimento, meu Espírito escolheu
esse pai que não doa afeto, para que eu
pudesse dessa forma lidar com o meu
sentimento de Rejeição.



Vida após vida, me sinto raivosa e para lidar
com esse sentimento, meu Espírito escolheu
esses pais autoritários, para que dessa forma
eu pudesse lidar com o meu sentimento de
Raiva.

Precisei reencarnar em um contexto de
violência e pobreza, para lidar com a minha
tendência à violência e tendência em furtar.



Precisei reencarnar com uma deficiência
física, para fortalecer o meu espírito que
precisava dessa experiência para aprender a
lidar com pensamentos e sentimentos que me
impedem de viver a felicidade plena. O corpo
físico é o molde do Períspirito.



Peraí, a sociedade, meus pais, a herança
genética etc, não são os responsáveis pela
formação da minha personalidade e das
doenças congênitas? O meu espírito escolheu
isso?



Sim escolheu. Mas isso não é de ficar-se
admirado, pois se somos um Ser imortal que
muda apenas de “casca” de uma encarnação
para outra, o óbvio não é, então, que
mantenham-se as nossas características de
personalidade de uma vida terrena para
outra?



A essa personalidade que é nossa, que vem
nos acompanhando encarnação após
encarnação, chamamos de Personalidade
Congênita. Esse termo encontra-se em
“Obreiros da Vida Eterna”, de André Luiz,
psicografado por Chico Xavier, em uma
palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra
desencarnado, no Nosso Lar, páginas 32-34,
quando ele diz:



”Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da
Personalidade Congênita*, em processo de melhoria gradativa,
espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios
falíveis do homem* e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a
esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases
essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da
vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as
armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria
mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar... Falta
aos nossos companheiros de Humanidade o conhecimento da
transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito
contraído e do resgate necessário, em experiências e
recapitulações diversas... Faltam às teorias de Sigmund Freud e
seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o
conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos,
cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar
mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual preexistente,
portador de sérias perturbações congênitas, em virtudes das
deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego,
pelo reencarnante, nas existências transcorridas”.



Hummm, então se eu crio a minha
realidade de acordo com as minhas
escolhas vida após vida, o que posso fazer

para realizar melhores escolhas?



É fundamental realizarmos um trabalho
verdadeiro e profundo de reforma íntima,
entendendo qual o meu padrão de
personalidade, quais são as características
que muitas vezes carrego a milênios e que
são importantes que sejam equilibradas,
resignificadas.

Ok, e como faço isso?



Se questione sobre o seguinte:

1 - Para que o meu Espírito tem de passar por
situações desde a nossa vida gestacional ?

(Finalidade)

2 - Por que precisa passar por isso?
(Necessidade)

3 - O que mereço receber do Amor Universal,
que sempre está certo e justo, mesmo quando
parece errado e injusto ? (Merecimento)



Lembrando que “Merecimento” nada tem a
ver com punição ou castigo, mas sim com a lei
da causalidade em ação. O resultado das
nossas ações nos retorna na mesma
frequência e intensidade, seja em que tempo
for, nesta ou em outra vida.

É importante passamos a perceber os padrões
criados por nós mesmos em nossas jornadas
evolutivas.

**"Toda causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa, existem muitos planos de causalidade mas nenhum
escapa à Lei".

Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso, já que acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno
existente e do qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nele a Lei à qual se aplica (Hermes
Trismegisto em Caibalion).



Com essas perguntas automaticamente
alteramos o foco da nossa personalidade para
o nosso espírito imortal!

Basta entendermos que todas as situações
pelas quais passamos e que acionam
sentimentos como Rejeição, Raiva, Ciúmes,
Ressentimento, Culpa e tantos outros
sentimentos que baixam o nosso padrão
vibratório, são situações “gatilho”.



E o que são situações gatilho?

São acontecimentos que fazem com que estes
sentimentos aflorem, nos tirando o equilíbrio.

Sem culpar ninguém, basta observarmos
essas situações e identificar quais são esses
sentimentos. São eles que preciso trabalhar,
equilibrar. É exatamente olhar para a minha
história com uma visão do espírito encarnado
em sua jornada de evolução.



Imaginem as crianças 
que mostramos, agora 
adultas, contando suas 

histórias a partir da visão 
do Espírito:



Sou o João e necessitei nascer em São Paulo.
Precisei nascer nessa cidade, onde as pessoas
trabalham muito, com um pai que não podia
me dar a atenção que eu gostaria, pois a
milênios venho passando por experiências
onde me sinto rejeitado. Dessa forma a
finalidade da minha reencarnação é aprender
a me amar e a desenvolver meu poder
pessoal!



E eu sou Ana e mereci nascer em uma família
com pais autoritários. Foi necessário que
fosse assim, pois a finalidade da minha
reencarnação é aprender a ser mais amorosa
com as pessoas, sempre fui muito agressiva e
passava por cima de todos para conseguir o
que eu queria. Sempre que ocupava uma
posição de autoridade, humilhava a todos.



E eu sou Pedro e necessitei nascer em uma
família muito pobre, na periferia do Rio de
Janeiro, pois meu Espírito pediu por essa
experiência para que em contato com as
questões sociais e com a falta de recursos
materiais, eu conseguisse lidar com a minha
tendência a violência e ao furto.



E eu sou Alex, nasci com síndrome de down,
pois escolhi vir nessa condição, devido ao uso
excessivo da minha mente em questões que
prejudicaram a mim mesmo e também em
alguns casos, outras pessoas. Preciso estar
preso a meu mundo interior no momento para
aprender mais a respeito de mim mesmo.



Tivemos a infância que necessitamos,
merecemos e escolhemos de acordo com a
finalidade maior da reencarnação, que é o
aprimoramento do Espírito, que escolheu as
situações “gatilho” para que pudesse se
lembrar qual a sua proposta de Reforma
Íntima.

Essa é a nossa maior MISSÃO!



Secundário e não menos importante, é a
reconciliação com os espíritos conflitantes
que nos deparamos em nossa jornada.



Quer dizer então que a minha missão de vida
é a minha reforma íntima e a reconciliação
com os espíritos com os quais tenho conflito?

Mas sempre achei que meu propósito de vida
era salvar os animais, ou auxiliar na extinção
da fome na África, ou então acabar com a
violência do País ou até a corrupção!!!!!!!!!!!!!

Não tenho que fazer algo grandioso!

! ! ? ? ?



Podemos sim realizar grandes feitos como os
citados, no entanto, as vezes a nossa missão
principal é esquecida em prol de muitas
outras atividades.

Nos esquecemos muitas vezes do principal.

E é grande a tarefa de nos reformarmos e de 
vencer as nós mesmos nos desafios de 
relacionamentos que se apresentam.



Quer dizer então que nunca mais devo sentir
raiva, ou ciúmes, ou inveja ou...... ou.......
NOSSA!!!!!!

Não posso mais viver!



Quem já ouviu dizer que vivemos um universo
dual?

Lei hermética das polaridades:

"Tudo é duplo, tudo tem dois pólos, tudo tem o seu oposto.

O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se

tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os

paradoxos podem ser reconciliados ". Os opostos são apenas

extremos da mesma coisa. O claro e o escuro também são

manifestações da luz. A escala musical do som, o duro versus

o flexível, o doce versus o salgado. Amor e o ódio são

simplesmente manifestações de uma mesma coisa, diferentes

graus de um sentimento. (Hermes Trismegisto em

Caibalion).



E o que isso significa?

Vivemos as reencarnações sobre essa Lei,
experimentando e aprendendo sobre cada um
dos aspectos da vida. Nessa jornada Evolutiva,
vamos vivendo os extremos desses aspectos:

Hora vítimas, hora algozes, hora submissos,
hora exercendo poder sobre outros, hora
pobres, hora prósperos, hora otimistas, hora
pessimistas, etc…



Essas experiências hora nos trazem prazer,
hora nos trazem dor, mas todas elas são
necessárias para que possamos alcançar a
plenitude do SER IMORTAL.

O desafio é estarmos no “Meio”.

Estar no meio é não estar vivendo os extremos
dos aspectos, mas sim vivê-los em equilíbrio,
com equanimidade.



Dessa forma, a raiva por exemplo é
necessária, pois ela pode ser a mola
propulsora de uma ação.

Mas a raiva desequilibrada pode se
transformar em Ira e ser destrutiva para mim
e para outros.



Agregando a Reencarnação à Psicologia cria-
se uma nova Psicologia, baseada na nossa
vida eterna, na nossa busca de evolução
espiritual, de purificação. Não somos mais
pessoas, somos Espíritos encarnados, não
somos homens e mulheres, somos Espíritos
em corpos masculinos e femininos, não somos
brancos ou negros, somos Espíritos em
“cascas” de cor diferente, não somos
brasileiros, argentinos, americanos,
iraquianos, somos Espíritos que encarnaram,
dessa vez, nesses países.



A terapia Reencarnacionista, que é essa
moderna Psicologia, criada por Mauro Kwitko,
fundador da Associação Brasileira de Terapia
Reencarnacionista, nos ajuda nesse processo
de entendimento de qual a nossa
Personalidade Congênita, qual a nossa
proposta de Reforma íntima, para a qual
reencarnamos dessa vez para que possamos
passar a olhar para a vida com um novo
prisma: mais conscientes e empenhados em
nosso processo de felicidade, nos libertando
assim das encarnações sucessivas.



Através da Regressão Terapêutica, os
mentores espirituais de cada um de nós, nos
apresentam essas informações, bem como nos
auxiliam no desligamento de ressonâncias
vibratórias com diversas encarnações que as
vezes podem ter sido dolorosas e traumáticas.



Entendido tudo isso, que tal então começarmos
a “limpar essa sujeirinha” que é a visão do Ego
ou da Personalidade encarnada e que deixa a
nossa visão da vida um tanto turva e encarar a
vida com a visão do Espírito ou do Eu Superior?
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