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Por meio dos Centros de Vida Espiritual da Science of Mind, os praticantes espirituais licenciados ajudam as pessoas a usar a oração afirmativa para afetar
as mudanças em suas vidas. Chamadas de "tratamentos espirituais mentais", as orações
afirmativas trazem o entendimento e o treinamento do praticante para ajudar os interessados a
mudar as condições em suas vidas.
Praticantes espirituais licenciados podem ajudá-lo a ancorar a Verdade em sua consciência pessoal, quer você esteja
enfrentando desafios ou celebrando sucessos. Eles apoiam os outros na criação de vidas saudáveis, vibrantes e gratificantes.
Eles se esforçam para curar a si mesmos e aos outros através do reconhecimento do poder criativo dentro de todos nós e do
uso da oração positiva afirmativa. Os praticantes são licenciados pelos Centros de Vida Espiritual. Eles são regidos por um
código de ética para respeitar a sua privacidade. Seu trabalho é baseado no trabalho transformacional do fundador da
Science of Mind, Ernest Holmes. O princípio que os guiam é que Deus é tudo que existe, e que o Universo trabalha por um
sistema de leis espirituais previsíveis.

TRATAMENTO ESPIRITUAL MENTAL
O tratamento espiritual da mente é baseado na crença de que estamos cercados por uma Mente Universal que funciona
através de leis naturais. Essas leis reagem aos nossos pensamentos, e o uso do tratamento espiritual da mente muda suas
crenças sobre si mesmo, causando assim mudanças em sua vida. Cada um de nós é livre para escolher no que acreditar, e por
isso podemos usar a Lei da Mente para pensar em pensamentos construtivos ou destrutivos. Usando a Lei de forma construtiva, podemos atrair saúde, paz, abundância, harmonia e alegria. À medida que nossa fé em nossa capacidade de usar a Lei
da Mente se fortalece, nossa capacidade de trazer o bem para nossas vidas se desenvolve, criando confiança e felicidade.

COMO UM PROFISSIONAL LICENCIADO O GUIA
Às vezes, estamos muito próximos de nossas próprias situações, tornando-nos incapazes de ver claramente. Ou talvez
não tenhamos a experiência necessária para ver possibilidades alternativas. Um profissional licenciado pode nos ajudar
a ver a verdade espiritual que nos rodeia. O profissional pode explicar como facilitar a cura ou corrigir uma condição. Os
profissionais são altamente treinados no uso do tratamento espiritual da mente. Eles farão essa oração afirmativa por você
e mostrarão como usá-la para você, para que a mudança que você deseja se torne sustentável em sua vida.

USANDO OS SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL
A maioria dos profissionais se reúne com os clientes pessoalmente ou por telefone. A primeira tática é compreender o
seu problema e suas causas. Em seguida, o praticante lhe fornecerá ferramentas espirituais comprovadas que lhe permitirão
traçar o curso de sua vida. Seu praticante trabalha de forma confidencial, apoiando-o no conhecimento do seu Bem. Os
praticantes são profissionais treinados, e uma sessão de prática é como qualquer outra sessão de serviço profissional. Você
marcará uma consulta e se reunirá em um ambiente profissional. Os praticantes são pagos pelo seu tempo e são especialistas no uso da lei espiritual. As taxas de serviço variam, portanto, discuta a estrutura de taxas com o seu praticante.
Você pode encontrar um praticante ou um Centro de Vida Espiritual perto de você, visitando o site dos Centros de Vida
Espiritual em www.CSL.org.
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