
 
 

 A Força Mental é uma irradiação da Centelha.  
 
No Homem, ela se manifesta através do pensamento, das idéias, da 
inspiração, da intuição etc.  
 
 Desde a partícula mais ínfima ao próprio Universo, todos a possuem 
em intensidade e amplitude diversas.  
 
 Ela se confunde com a Energia que movimenta, por isso, é também 
chamada de Energia Mental. 
 
 É extremamente poderosa, sutil e eficiente e atua com muita 
desenvoltura no Espírito (Corpos Espirituais), que, por isso, também é 
denominado de Corpo Mental. 
 
 A Força Mental não está sujeita ao tempo nem ao espaço, logo, é 
instantaneamente projetada em qualquer local. 
 
 Ela pode projetar-se para o futuro ou passado, mas o normal é 
projetar-se no presente. 
 
 Quando bem controlada, pode ser projetada para qualquer ponto do 
espaço e a qualquer época. 
 
 A maioria dos terráqueos ainda não possui esse controle mental do 
espaço-tempo. 
 
 Há, entretanto, na Terra, algumas pessoas que captam, 
imprecisamente, imagens do passado e do futuro. 
 
 As imagens do passado podem ser acessadas mas as do futuro são 
censuradas pelo Eu Superior. 
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 O homem usa pouco a sua Força Mental para movimentar matéria de 
freqüência vibratória mais alta como a do Plano Espiritual, e utiliza-se mais 
das relacionados com o Plano Astral (4ª dimensão para baixo) e Plasma 
Material, mais densas e mais fáceis de serem manipuladas. 
 
 Com o domínio da Força Mental, a matéria deixa de ter as barreiras 
impostas pelo tempo e espaço.  
 
 Mesmo os seres da 16ª bio-dimensão não possuem o seu controle 
total. Somente os seres que vivem acima dessa dimensão é que 
gradualmente têm o pleno domínio da Força Mental, de acordo com o nível 
evolutivo que alcançaram. 
  
  Para dominar um bilionésimo ou, em raras exceções, um milionésimo 
das potencialidades da Força Mental no Plano Material é preciso ter o 
controle do átomo, da cinética atômica e a consciência do processo 
energético orbital. 
 
 Pode parecer pouco se utilizar um bilionésimo da Força Mental, mas é 
o bastante para se transmutar 1 kg de uma Energia qualquer, o suficiente 
para movimentar um corpo de 600 kg com parcial domínio da gravidade e o 
necessário para materializar 800 a 900 gramas por hora de uma determinada 
matéria. 
 
 Os tátions são partículas presas aos sistemas orbitais do Universo.  
 
 Os látions são partículas de tátion e podem se movimentar livremente, 
pois estão apenas associados aos átomos que são mais maleáveis. 
 
 Os látions são periféricos, seja no elétron, próton, nêutron ou átomo, 
bem como no mineral, vegetal, homem, planeta, sol, na constelação, galáxia, 
macrogaláxia ou  no universo. 
 
 Os tátions são mais internos e possuem polaridades iguais aos do 
látion. 
  
 A freqüência vibratória do tátion é três vezes maior que a do látion.  
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 Ambos possuem a mesma Energia, o que é uma exceção na Natureza, 
pois normalmente a partícula que possui maior Energia tem maior freqüência 
vibratória. 
 
 Graças à associação da Energia Latiônica e Mental é que se consegue 
os fenômenos paranormais físicos. Os denominados poderes mentais, 
extrasensoriais ou paranormais, como os fenômenos de materialização, 
telecinésia, transmutação e outros originam-se dos látions utilizados pela 
Força Mental. 
 
 Quando o átomo cede látions para outro, ele permanece com uma 
quantidade mínima de látions e o outro adquire Energia Latiônica duas vezes 
maior. Este átomo, após a realização do trabalho da ação mental, libera o 
excesso de látions que voltam ao átomo que o cedeu. 
 
 Para que ocorra a liberação, ou seja, transferência de látions é 
necessária a utilização da Força Mental. 
 
Passos de levitação de um objeto sobre uma mesa: 
 
 A Força Mental emitida para levitar o objeto em cima da mesa faz com 
que a Energia da mesa seja sugada e transferida para o objeto. 
 Continuando a emitir Força Mental o objeto adquire o dobro de 
Energia latiônica. 
 Com o excesso de látions o objeto levita, de acordo com a 
determinação da Vontade,  e a mesa fica com menor carga de látions, pois os 
látions da mesma são utilizados pela vontade do operador. 
 Quando a irradiação da Força Mental cessa, logo a carga latiônica do 
objeto é reintegrada à mesa, entrando, ambos, em equilíbrio e fazendo com 
que o objeto desça.  
 Caso não haja partículas (átomos) e látions presentes na matéria, usa-
se os látions do Sistema Solar ou da Galáxia. Em qualquer parte do Universo 
existe um fluxo de látions, logo a Força Mental também pode atuar em 
qualquer ponto do Cosmos. 
 
 A Força Mental não pode atuar no Plano Físico se não existir látions. 
Esta é uma das causas por que os espíritos necessitam de um médium para 
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poderem atuar no Plano Físico, pois a associação dos látions do astral com a 
Força Mental não é suficiente para tal atuação. 
 
 


