
SOBRE INTENÇÃO, ATENÇÃO E IMAGINAÇÃO 

 

   A intenção é sempre a semente inicial de qualquer processo de 
construção ou de transformação. 

   A intenção é a pedra fundamental, a bússola que norteia o caminho rumo 
ao nosso objetivo. É a semente da realidade. 

   A intenção é que pontua ao cérebro a nova informação, para que este se 
reestruture neuro/hormonalmente para dar suporte ao novo padrão, hábito, 
ou o que quer que seja que se estiver querendo (re)implantar e/ou 
desenvolver em si. 

   O poder da intenção sintetiza todo o potencial necessário para atrair e 
viabilizar a consecução do que se está focando. 

   A intenção correta concentra e libera todo o potencial dos 3 Chakras 
básicos , como força de construção,  vontade, desejo, determinação, 
objetividade, coragem, impulso, enfim, as ferramentas necessárias para 
transformar a intenção em ação. 

    Nos Estados Unidos até já existe um Instituto de Pesquisas da Intenção. 

    E aí quando a intenção se converge e se integra com a atenção (a 
concentração, o foco, o discernimento, a visão ampla e profunda - a 
perspectiva neutra da Águia, qualidades e energias relacionadas aos 
Chakras superiores), toda a realidade relativa pode ser transformada, 
reconstruída e transcendida. 

   O poder da convergência da intenção com a atenção, do sentir com o 
pensar, da visão com a vontade, tem sido compreendido, treinado e 
utilizado ao longo de toda a história da Humanidade.      

   E uma coisa importante que os antigos descobriram (e hoje conta com 
amplo respaldo da Medicina e da Psicologia) foi que tudo em nossa mente e 
em nosso cérebro funciona na base do padrão de repetição, do looping. 

   Segundo a Psicologia Hindu, a mente é bem simplista e trabalha 
enquadrando a Realidade dentro de dois critérios bem práticos :   

    Tudo o que me chega através dos meus 5 sentidos e da minha mente 
racional ganha um nome (os hindus chamam de Nama) e uma forma 
(Rupa).  

    Se o que vem à mente ou aos olhos é uma imagem, logo em seguida a 
mente associa ao nome. E vice-versa, se o que vem é um som, um nome, 
logo associamos a uma imagem, uma forma.      



   Bem, isto é em relação ao corpo mental.   

   Em relação ao corpo emocional, paralelamente a esta rotulação 
automática do nome/forma, o corpo emocional afere se isto que me vem 
com nome/forma é agradável (Raga, na Índia) ou desagradável (Dwesha), 
se é prazeiroso ou doloroso, desejável ou indesejável. 

   E é assim que nosso complexo 5 sentidos / mente racional /ego enquadra 
a Realidade Absoluta em uma realidade aparentemente fragmentada e que 
vem servir as nossas conveniências e exercícios evolutivos, kármicos, psico-
emocionais, culturais, etc. 

   Estas impressões que entram em nós enquadradas como nome/forma - 
prazer/dor, vão interagir com tantas outras em nosso inconsciente, e vão 
formar nossa personalidade e caráter, com sua Luz e sua Sombra. 

   Os hindus chamam estas impressões psico-emocionais de samskaras (que 
por sua vez vão gerar vasanas, que são as tendências, hábitos, crenças e 
padrões, e vrittis que são os movimentos da mente pensante). 

   E no Alinhamento Energético as chamamos de Corpos Energéticos.   

   O que o mundo oriental propõe, por exemplo, é que tudo o que está 
funcionando no automático, seja trazido a consciência, observado, aceito, 
compreendido enquanto função e transformado. 

   Para transformar é necessária a repetição consciente, por algum tempo, 
do novo padrão que se quer imprimir, até que este se enraize 
definitivamente no inconsciente, vibrando outra qualidade de energia e 
criando o que se chama de uma “segunda natureza”, que na verdade é a 
outra polaridade do velho e limitador padrão. 

   Tudo o que opera na consciência acontece no cérebro cortical. Lembra 
quando você começou aprender a dirigir ? Tinha que pensar em tudo, 
conscientizar tudo, as marchas, os pedais, etc. Um belo dia, plim !!! e você 
estava dirigindo, batendo papo e mal prestando atenção aos automatismos 
de dirigir. Tudo tinha ido para o cérebro interno, como condicionamento. 
Como se aquilo tivesse sido guardado em alguma gaveta nos arquivos do 
cérebro. 

    Quando nos condicionamos desequilibradamente em algum setor e 
queremos reformatar isso, temos que trazer novamente o padrão para a 
consciência (tirar da gaveta do cérebro interno e trazer para o córtex), 
avaliá-lo, e repetir um novo padrão, conscientemente, até ele se instale em 
uma nova gaveta do cérebro interno como um novo mecanismo 
(re)condicionado.  



   Todo o Yoga se estrutura dentro desta premissa de reimprimir um padrão 
de repetição cada vez mais consciente, mais amplo e mais profundo, 
repetindo conscientemente o que se quer re-implantar. 

   Isso vale para pensamentos (repetir Mantras, por exemplo, ao invés dos 
mesmos velhos e repetidos pensamentos), e vale para o corpo (no Hatha 
Yoga o aprendizado das asanas e dos pranayamas segue esta mesma idéia 
de se observar como era o velho padrão e repetir um novo formato mais 
harmônico e equilibrado até que este se re-instale). 

   É sabido que todas as crenças e padrões, ou seja, toda a nossa 
personalidade, nosso sistema de crenças, é sustentado no nível físico por 
complexos sistemas de redes neurais e hormônios.     

   Estas redes são quem mantém as crenças e padrões vivos , reciclados e 
atualizados, já que o próprio cérebro não reconhece a diferença entre 
passado e presente. 

   O Alinhamento Energético trabalha justamente transmutando e 
equilibrando a qualidade energética e vibratória dos corpos energéticos, 
mas é preciso que o cliente depois trabalhe com a Senha para que os novos 
conteúdos - o Corpo em Luz - se (re)enraizem no inconsciente, evitando a 
reconstrução dos velhos padrões, já que ao serem captados os corpos 
energéticos, pode ainda restar no inconsciente  um residual de memória dos 
velhos conteúdos, sustentada por sua antiga rede neural.  

   O uso da Senha ajuda a desconstruir a memória do velho padrão, e a 
reconstruir as novas redes neurais que vão dar suporte ao “upgrade” que 
ocorre com a (re)incorporação do Corpo em Luz. 

   Em seguida, uma outra ferramenta importante é a imaginação (imagem 
em ação).  

   Quando eu concentro intenção e atenção e imagino, eu crio minha 
realidade e atraio tudo que preciso e desejo pela ressonância – tudo dentro, 
é claro, de uma Inteligência e de uma Justiça Maior (Karma). 

   A imaginação é quem plasma e constrói no sutil o que a atenção/intenção 
desejou e focou. 

   O cérebro além de não reconhecer a diferença entre passado e presente, 
também não reconhece a diferença entre interno e externo.    

   Por exemplo, se eu me recordar de um momento bem ruim (ou de um 
muito bom) logo em seguida o corpo já responde com seus hormônios, 
como se o fato estivesse acontecendo no externo neste momento. 

   W. Reich dizia que em menos de meio minuto sentindo/pensando  alguma 
coisa, o corpo já responde. 



    Mais recentemente, pesquisas científicas constataram que se você se 
concentra em alguma parte específica do corpo, rápidamente aumenta a 
quantidade de sangue e O2 (e, óbviamente, de energia) no local. 
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