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Estudo de Casos
Caso 9

Efeito
Nascimento em massa,a partir da segunda metade da década de 50 

,em várias partes da Terra,embora em maior número,em determinado 
país europeu,de crianças apresentando má-formação congênitas como 
braços ou pernas mirradas, muitas das quais como resultado da 
ingestão por suas mães de anticoncepcionais que continham em sua
formula uma substância chamada talidomida, ainda em fase de testes na 
época.



Causa
Ações praticadas entre 1939/l943,em determinado país europeu por 

soldados nazistas(vítimas de hoje),contra judeus cujas residências eram 
invadidas para que anéis,brincos, jóias fossem subtraídos em meio a 
golpes rápidos que resultavam em decepções cruéis de 
mãos,braços, orelhas, dedos ou na mutilação de pernas daqueles que 
tentassem socorrer os indefesos. Entre 1949/1953, em vale escuro do 
Plano Espiritual, centenas de seres humanos podiam ser vistos 
lastimando a ausência dos pés, braços ou mãos em seus corpos 
espirituais. Eram os mesmos infelizes, agentes do furto ou da morte,à
margem da guerra,que desencarnando, supliciavam-se no remorso que 
se lhes incrustava na consciência, carregando a mente vincada pelas 
atrocidades de que foram autores, plasmando em si, nos órgãos e 
membros profundamente sensíveis do perispírito, as deformidades que 
inflingiram aos indefesos irmãos israelitas, necessitando da reencarnação 
para se refazerem nos fluídos anestesiantes do corpo físico.



Caso l0

Efeito
Nascimento de criança apresentando crânio terrivelmente 

deformado dentro dos quadros da hidrocefalia.



Causa
Ações praticadas pelo  mesmo em existência passada 

quando,exercendo a função de advogado de renome,usou a 
inteligência obtendo muitos triunfos em troca de polpudas 
somas de dinheiro favorecendo negociantes 
inescrupulosos,criminosos da vida econômica,não hesitando 
em encontrar conflitos das leis humanas entre si,torturar 
decretos,forçar interpretações,alcançando espetacular 
sucesso,o que lhe valeu o título de “grande cabeça”.Queria 
dinheiro fácil,anestesiando a consciência de qualquer 
modo.Jamais cedeu,iludindo-se com a opinião pública que o 
considerava “grande cabeça”,sentindo-se a última palavra 
em assuntos legais.Desencarnado,encontrava-se envolvido 
em extensa rede de compromissos, e, muito tarde 
compreendeu as tortuosidades perigosas que traçara para si 
mesmo. Crescera-lhe enormemente a cabeça, impedindo-o 
de levantar-se. Anos após,por influência de sua mãe,também 
desencarnada,obtém auxílio para que reencarne nas 
circunstâncias expostas,em função da inchação da 
inteligência pelos crimes cometidos com as armas 
intelectuais, já que seus órgãos da idéia foram atacados 
pela hipertrofia do amor-próprio.



CONHECENDO A NÓS MESMOS

A MENTE
1-A mente humana,ainda que indefinível pela 

conceituação limitada da Terra,é o centro de toda 

manifestação vital do Planeta.(OM)

2-Os conceitos de mente e espírito são 

equivalentes.(EDM)

3- O cérebro é o órgão de manifestação da 

mente em trânsito da animalidade primitiva para a 

espiritualidade humana.(EDM)



4-A mente é mais poderosa para instalar doenças e 

desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos.

5-Toda perturbação mental é ascendente de graves 
processos patológicos.(ML)

6-Afligir a mente é alterar as funções do corpo.(ML)

7- A mente na vida natural libera substâncias 
químicas necessárias à preservação da nossa paz. 

Quando conturba o binômio alma-corpo,a criatura cai em 

problemas espirituais muito difíceis.



8-A mente divide-se em dois níveis que atuam um sobre 

o outro:o nível consciente e o nível inconsciente.(MDE)

9-Nível consciente é o arquivo das experiências 

acumuladas na encarnação presente e o nível
inconsciente é o arquivo das experiências adquiridas nas 

sucessivas existências.

l0-A mente,do Plano Objetivo recebe os atritos e 

influências da luta direta;da Esfera Subjetiva absorve a 
inspiração mais ou menos intensa das inteligências 

desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os 
resultados das criações mentais que lhe são peculiares.



ATRIBUTOS DA MENTE

PENSAMENTO CONTÍNUO

MEMÓRIA

INTELIGÊNCIA

CONSCIÊNCIA

VONTADE

LIVRE ARBÍTRIO



PENSAMENTO CONTÍNUO/PENSAMENTO

l-O princípio inteligente gastou,desde o vírus e 

as bactérias das primeiras horas do protoplasma na 
Terra,mais ou menos l5 milhões de séculos,a fim de que 

pudesse,como Ser pensante,embora em fase embrionária 
da razão,lançar as suas primeiras emissões do 

pensamento contínuo para os Espaços Cósmicos.(EDM)

2-O pensamento é força criadora de nossa 

própria alma e,por isto mesmo,é a continuação de nós 
mesmos estabelecendo o padrão de nossa influência no 

meio em que vivemos e agimos.



3-O pensamento espalha nossas próprias emanações
em toda parte a que se projeta.(NDM)

4-Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos 
os raios de nossa mente,assim como o animal deixa no 
próprio rastro, o odor que lhe é característico.(NDM)

5-O pensamento nos condiciona ao círculo em que 

devemos ou merecemos viver e,só ao preço de esforço 
próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-

lo,suplicando limitações para fazê-lo vibrar em Esferas 

Superiores.(NDM)



6-O pensamento,força viva e atuante,emitido por 
nós,volta inevitávelmente a nós mesmos,compelindo-nos 

a viver de maneira espontânea em sua onda de forças 
criadoras.(AR)

7- Os pensamentos de remorso 

repercutem sobre o corpo espiritual e determinam o 

desequilíbrio da distribuição dos agentes químicos do 
organismo físico.



MEMÓRIA
1-O continuísmo da idéia consciente,acende 

a luz da memória sobre o pedestal do automatismo.(EDM)

2- A memória é um disco vivo e milagroso.Fotografa 
as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto 

falamos e ouvimos.Por intermédio dela ,somos condenados 
ou absolvidos dentro de nós mesmos.(ETC)

3-A memória é um prodigioso arquivo de imagens
que,em se superpondo umas às outras, jamais se 

confundem.(ETC)

4-A memória pode ser comparada à placa sensível
que,ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens

recolhidas pelo espírito,no curso de seus inumeráveis 

aprendizados dentro da vida.(ETC)



INTELIGÊNCIA

1- O reflexo precede o instinto,o 
instinto precede a atividade refletida que é base da 

inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por 
recapitulação e transmissão incessantes,nos milhares de 

milênios,em que o princípio espiritual atravessa 

lentamente os círculos elementares da natureza,qual vaso 
vivo,de forma em forma,até configurar-se no indivíduo 

humano.(EDM)

2-No círculo humano, a inteligência 
é seguida pela razão e a razão pela

responsabilidade.(EDM)



CONSCIÊNCIA

1-Incorporando a responsabilidade,a consciência vibra 

desperta e,pela consciência desperta,os princípios de 
ação e reação,funcionam exatos,dentro do próprio

Ser,assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-
lhe,mecanicamente,os resultados respectivos,tanto na 

Esfera Física quanto no Mundo Espiritual.

2-A consciência é um núcleo de forças em torno da 
qual gravitam os bens ou males gerados por ela mesma.



3-Trazemos na própria consciência o arquivo indelével
de nossos atos.

4-O sentimento de culpa é sempre um colapso da 

consciência e,através dele,sombrias forças se 

insinuam.(ETC)

5-O remorso é um monstro invisível que alimenta as

labaredas da culpa.(ETC)



VONTADE

Força instintiva que, através do desenvolvimento da 

consciência e,portanto,da razão e do conhecimento, vai se 
convertendo de vontade  inconsciente de poder em 

poder consciente da vontade da qual se valerá para a 
construção do seu destino de luz, por sua própria opção.



LIVRE-ARBITRIO

1-O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito 
adquire consciência.Tendo a liberdade de pensar,o Espírito tem a de 

agir.Sem o livre-arbítrio,seria uma máquina.(L.E.q. l22 e 843)

2-O livre-arbítrio,também relativo,é uma realidade inconteste
em todas as esferas da evolução da consciência.

3-O livre-arbítrio,na esfera da consciência,permanece vivo e 
intocado,porquanto em quaisquer posições,a criatura encarnada é

independente para escolher os próprios rumos:no entanto,as demais 
potências da alma,no período da encarnação,jazem orientadas na 
direção desse ou aquele trabalho,segundo os propósitos que tenha 

assumido ou que tenha sido constrangida a assumir.(EVC)



ESTUDO DE CASOS
Caso 11

Efeito
Mulher,acometida por implacável câncer que a 

constringe e exaure,pouco a pouco, impondo-lhe a dor que 
lhe fere a carne, agarrando o peito rouco, sob o relho da 

angustia sentindo  o corpo exâmine e alquebrado.



Causa

Ações ordenadas por ela a mãos implacáveis que impuseram a 
dor,o sofrimento e mesmo a morte a muitos escravos pertencentes à
senzala da fazenda que possuía na época do Império no Brasil. Após sua 
morte,no Além,chora,censura,esbraveja,reclama e,por fim,quer renascer 
e,obtendo a concessão,embora bela mulher, a partir de certa idade, 
guarda um leito em prova, por vários anos.(V.V)



Caso 12
Efeito

Homem, 17 anos, filho único,passa a mostrar aversão e 
comportamento hostil para com os pais, desde suas primeiras 
manifestações de inclinações e vontades,passando a viver com a avó
materna,pois certo dia,no auge de uma reação de irritação,sem motivo 
plausível,chegou a dizer que,se pudesse os mataria. Socialmente 
excelente,aluno dedicado aos estudos,relacionando-se bem com 
colegas,tendo grande número de amigos.



Causa

Atitude tomada anos antes por seus pais,ainda solteiros, quando 
mantinham relacionamento sexual do qual resultou uma gravidez 
indesejada (o jovem de hoje). Desinteressados pelo 
casamento,atravessaram os primeiros 45 dias de gravidez, envolvendo o 
feto em vibrações de rejeição e raiva até que decidiram pela 
realização do aborto, o que acabou não acontecendo por causa de um 
acidente de trânsito no caminho para a clínica clandestina,no qual ela teve 
ambas as pernas fraturadas,o que precipitou o casamento para que a 
sociedade do local onde viviam não tomasse conhecimento da gestação 
em curso.



A LEI E O PERISPIRITO  (CORPO ESPIRITUAL)

l- O perispírito ou corpo espiritual é o corpo 
básico,constituído de matéria sutil, sobre o qual 
se organiza o corpo de carne.(C)

2- Foi iniciado também nos princípios 

rudimentares da inteligência.(EDM)

3- Retrata em si o corpo mental que lhe 

preside a formação.(EDM)



4- O perispírito é tecido com recursos tomados 
transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do Universo 

(Fluido Cósmico Universal)

5- O Espírito toma seu involucro semi-material de cada 

Globo.Por isso,ele não é o mesmo em todos os 
mundos.Passando de um mundo para outro,o Espírito 
troca seu envoltório,como muda de roupa(L.E.,questão 

94)

6- O perispírito não é idêntico de maneira absoluta 
em todos nós,assim como,na realidade,não existem dois 

corpos físicos totalmente iguais.



7- O perispírito é constituído de elementos 
maleáveis,obedecendo ao comando do pensamento,seja 

nascido da própria imaginação ou da imaginação de 
inteligências mais vigorosas que a nossa,mormente 

quando a nossa vontade se rende,irrefletida à dominação 
de Espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na 

sombra.(NDM)

8- Nossa atividade mental nos marca o perispírito.(L)

9-O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de 

desequilíbrio e aflição.(AR)



10-O perispírito não é um corpo de vaga neblina e sim 
organização viva a que se amoldam as células 

materiais.(ML)

11-O perispírito possui órgãos.( C)

12-O perispírito é formado por substâncias químicas
que transcendem a série estequiogenética conhecida até

agora pela ciência terrena,sendo aparelhagem de matéria 
rarefeita que se altera com o padrão vibratório do 

campo interno.



l3-O perispírito quanto à forma somática,obedece a leis 
de gravidade no Plano a que se afina.

l4-Organismo delicado,com extremo poder 
plástico,modifica-se sob o comando do pensamento.

l5-Nossos impulsos,emoções,paixões e virtudes,nele se 
expressam fielmente.



16-A fixação mental do remorso opera inapreciáveis 

desequilíbrios no corpo espiritual.

l7-A enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive 
no perispírito.

l8-O perispírito(corpo espiritual),apresenta algumas 
transformações fundamentais,depois da morte 
carnal,principalmente no Centro Gástrico,pela 

diferenciação dos alimentos de que se provê e no Centro 
Genésico,quando há sublimação do Amor.(EDM)



l9- O corpo perispirítico se aprimora nas experiências de Ação e
Reação,no Plano Terrestre e nas regiões espirituais que lhe são 
fronteiriças,sofrendo alterações multiplas,com alicerces na adinimia
proveniente da nossa queda mental no remorso ou na hiperdinamia
imposta pelos delírios da imaginação a se responsabilizarem por 
disfunções inúmeras da alma.(EDM)

20-O oxigênio sem mácula,casado às emanações do 
Planeta,converte-se em precioso alimento de nossa organização 
espiritual,principalmente quando ainda nos achamos direta ou 
indiretamente associados a fluídos da matéria mais densa.(ETC)

21--O progresso mental é o grande doador de renovação ao 
equipamento do Espírito (Perispírito),em qualquer Plano de Evolução.



ESTUDO DE CASOS
Caso 13 

Efeito

G.B.S,sexo masculino, l9 anos, desencarna em l998, pela falência 
múltipla dos órgãos do corpo físico, dois meses após ter sido vítima 
de um aneurisma cerebral, embora não tivesse vícios e desfrutasse 
de invejável saúde.



Causa
Ação praticada em existência anterior na qual, em 

operação militar, não hesitou em atirar contra a cabeça
de um prisioneiro,apesar dos pedidos de clemência do 

mesmo,impondo-lhe morte imediata.



Caso 14
Efeito

Mulher,mendiga, paralítica e só, esmolando de rastros pão e 
teto,em praça pública de cidade brasileira.



Causa
Ação praticada em existência do século l9,em que ela,dama nobre, 

exibindo beleza e poder, criou a seu redor revolta e insegurança,
matando por ciúme de alguém a própria filha e,embora fruindo 
mentido prazer,encontra após a morte,o choro sem esperança,rogando 
outro berço,ante a dor que a humilhava,obtendo da forma em que vivia 
na encarnação atual,os recursos necessários à própria redenção.



Caso l5
Efeito

Mulher de vida discreta, carregando a dura prova da 
cegueira, em meio a conflitos íntimos,tentando entender 

as razões de tal revez.



Causa

Ações assumidas por ela, 600 anos antes, no exercício 
de equivocado poder que autorizava operações de 
hordas assassinas,que espalhavam fogo e 

lama,guardando em pranto e sombra o povo que 
dominava.



Caso l6
Efeito

Menino, entre 10 e 11 anos, mudo, carregado nos braços 

pelo pai, acometido por intermitentes convulsões.



Causa
Ações levadas a efeito em existência passada, onde para punir 

escravos rebeldes, queimava-lhes a boca com ferro em brasa, o que 
lhe valeu a limitação da mudez na presente existência,
acompanhada pelas visões de sofrimento e desespero imposto a 
outrem ,que causam-lhe as convulsões de agora.


