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André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade diz que: o pensamento é o 
alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. O 
pensamento ainda é matéria porém vibrando em nova escala e 
constituído de elementos atômicos mais sutis e complicados.  

Pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, 
impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida 
e o movimento se vinculam aos princípio da permuta, é indispensável 
analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto aquilo que devamos 
receber. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram 
pensamentos nos outros. Isso equivale a dizer: Onde há pensamento, há 
correntes mentais e onde há correntes mentais existe associação. E 
toda associação é interdependência e influenciação recíproca. 
  
Os antigos egípcios em o livro dos Mortos, no Papiro de Hunefer, 
escrtito em 1400 a.C, que nossos sentimentos e pensamento, 
determinam nossas ações e que a conseqüência desse sentir, pensar e 
fazer vão transformar-se em nosso destino. Assim escreveram: 
 "Tudo que fazemos é registrado em nosso cérebro e também o será em 
nossa alma quando chegar o tempo de saída do corpo. 
Conseqüentemente, temos de estar atentos aos nossos SENTIMENTOS, 
pois eles se transformarão em PENSAMENTOS e nossos 
PENSAMENTOS se transformarão em AÇÕES; posteriormente, nossas 
AÇÕES se tornarão HÁBITOS e nossos hábitos serão nosso DESTINO.“ 
 
Albert Einstein afirmava que todos nós vivemos em um Universo de 
energias, que a matéria é, na verdade, a apresentação momentânea da 
energia, como a água, pode apresentar-se em seus três estados (sólido, 
líquido e gasoso). O sábio cientista nos ensinou que toda fonte de energia 
propaga sua influência no Universo através de ondas (ex.: fonte de calor 
com ondas de calor, fonte sonora com ondas sonoras, fonte luminosa como 



ondas de luz, etc.), e que esta influência vai até ao infinito. Se analisarmos o 
campo de influência de uma fonte de energia, vamos conseguir deduzir 
aspectos importantes desta fonte, mesmo sem conhecê-la diretamente (o 
estudo feito pelos astrônomos com a irradiação emitida das estrelas). Cada 
fonte de energia tem o seu campo de influência próprio. 
Quando o Espírito pensa, estando encarnado ou não, ele funciona como uma 
fonte de energia, criando as ondas mentais (partículas mentais). 

As ondas mentais, criadas pelo pensamento, se propagam no espaço em 
todas as direções, indo afetar aqueles que estiverem  na mesma sintonia.  

A este movimento ou oscilação das ondas denominamos vibração. 

A irradiação pode ser definida como ato ou efeito de emitir ondas, enviar 
raios de luz ou de calor ou vibrações. 

Para o Espiritismo, a irradiação é a projeção do pensamento sob a forma de 
energia que exteriorizamos de nós mesmos, emitindo vibrações de baixa ou 
alta frequência, de acordo com os sentimentos que nos movem, e que geram 
bons ou maus pensamentos. 

Quanto mais elevados os pensamentos de amor incondicional, mais alta é a 
frequência vibratória, produzindo assim ondas curtas, capazes de chegar 
até a Espiritualidade superior. 

Porém, se o que mover o pensamento for sentimentos contrários ao amor, 
como raiva, mágoa, ressentimento, egoísmo entre outros tantos, a 
frequência vibratória será baixa, produzindo ondas longas, que não são 
capazes de alcançar a Espiritualidade superior. 

Quem vigia seus pensamentos pode afetar os outros de forma positiva, 
movimentando a matéria fluídica em benefício daqueles que necessitam de 
ajuda, tanto física como espiritual, e que estiverem, por alguns instantes em 
sintonia com o indivíduo ou grupo que estiver vibrando neste propósito. 

Os ensinamentos dos Espíritos, através das psicografias de Chico Xavier, 
nos afirmam que “o pensamento é força criadora ; produz enzimas que 
atuam nas células e podem produzir ou agravar doenças.” 

Também afirmam que: “todo corpo que possua propriedade eletromagnéticas 
pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Essa qualidade 



intrínseca também funciona no caso da corrente mental capaz de promover 
a cura”.  

Cada um de nós movimenta certa quantidade de energia mental que pode ser 
misturada ás energias do mundo espiritual e conduzida para quem delas 
necessita. 

Se desejamos aumentar a possibilidade de curar utilizando estas energias, 
devemos juntar pessoas imbuídas do mesmo objetivo em um ambiente 
propício, ou seja, um ambiente fraterno, repleto de energias amorosas. 

Assim sendo, podemos definir Tratamento á Distância ou Irradiação ou Cura 
á Distância como uma atividade mediúnica, onde pessoas se reúnem com 
data, horário e local previamente definidos, com  disciplina e permanência, 
colocando-se em recolhimento, concentração e prece, doando energias 
mentais, ectoplasma e energias colhidas da natureza, pra que, manipuladas 
pela espiritualidade e misturadas com fluido cósmico universal, sejam 
levadas aos necessitados que solicitaram auxilio. 

No Núcleo Espírita Nosso Lar – NENL, o Tratamento á Distância acontece 
todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, através de um grupo de 
médiuns denominado Grupo de Irradiação, que está organizado em equipes. 

Existe uma sala específica para este trabalho, que é preparada e imantada, 
tornando-a adequada á captação, doação, condensação e manipulação de 
energias e fluidos da natureza e dos próprios médiuns, fluidos estes que são 
manipulados e transportados pelos espíritos responsáveis e capacitados 
para tal, e que os fazem chegar aos necessitados, que fizeram seus pedidos 
tanto na Secretaria do NENL, como pela internet ou que colocaram seus 
nomes nos Livro de Irradiações.  

Este é um trabalho de doação realizado de forma anônima e simples, e que 
tem um grande alcance, pois que muitas pessoas relatam os efeitos positivos 
alcançados após terem recebido o Tratamento á Distância. 

Os pedidos de Tratamento á Distância chegam de todos os lugares do País e 
também do exterior. 

Como as ondas mentais podem percorrer grandes distâncias e, para os 
espíritos desencarnados, não existe limites de tempo e espaço como para os 



encarnados, não importa quão longe esteja o necessitado. Receberá seu 
atendimento sem nenhuma perda de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


