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ESTUDO DE CASOS

Caso 17
Efeito

Crianças,homens e mulheres,esquálidos,cadavéricos,morrendo de 
inanição no meio das ruas,se arrastando pelas sarjetas,a antropofagia 
generalizada,corpos sendo amontoados em tétricas    pilhas,misturados 
aos quais há alguns que estertoram,outros ainda respirando acabavam  
devorados pelos abutres ou formigas que lhes assinalavam  as 
derradeiras torturas físicas e psicológicas.Tudo conseqüência  da 
absurda guerra interna da Biafra,país africano,nos anos 60.



Causa
Ações levadas a efeito por soldados nazistas(vítimas de hoje) ao 

longo da Segunda Guerra Mundial,em campos de concentração na 
Alemanha ,onde iludidos quanto a idéia da superioridade de sua 
raça,impunham a morte lenta atraves da fome ou outros 
procedimentos cruéis a homens,mulheres e crianças de origem judia 
feitos prisioneiros.(CUO)



Caso 18

Efeito
Mulher anônima,paralítica,sem parentes,vivendo solitária em 

choça humilde,localizada em extensa zona  rural em cidade do Triangulo 
Mineiro,presa ao leito em quarto em ruínas,dependendo da caridade 
alheia.



Causa
Ações praticadas quatro séculos antes,onde a mesma viveu a 

prova do poder e da riqueza.Culta,não espalhou os benefícios da 
inteligência.Amiga incondicional dos amigos e inimiga implacável dos 
adversários.Generosa com os áulicos abastados e indiferente às vitimas
da penúria.Embora destacasse as vantagens da paz,incentivou,quanto 
pode,as guerras de conquista e ambição.Agradecida aos vassalos 
obedientes perseguia até a morte,quantos não lhe observassem as 
diretrizes.Amada e odiada,alcançou o Mais Além,e à frente da 
Verdade,preocupou-se com a redenção própria.Regressou à
Terra,várias vezes,apagando-se devagar quanto ao brilho terreno que 
ostentava,até que rogou a prova final,em que pode ser identificada 
presentemente,habilitando-se no corpo enfermo e disforme,em acentuada 
penúria,para a ascenção próxima à Espiritualidade Superior.



O CORPO HUMANO

1- O corpo físico e o corpo espiritual são veículos da 
mente em sua peregrinação ascensional para Deus.

2- Todos os movimentos do corpo estão subordinados
à administração da mente.Cada órgão é um departamento 
autônomo na esfera celular,subordinado ao pensamento do 
homem.Cada glândula é um centro de serviços ativos.

3- O corpo na Terra é o filtro do espírito.Nossos
pensamentos expressar-se-ão,segundo os sentimos tanto 
quanto nossos atos serão exteriorizados,conforme 
pensamos.Todos os processos emocionais do coração 
atingem o cérebro,de onde se irradiam para o campo das 
manifestações e das formas.(NI)



O CORPO HUMANO

4- A mente elabora as criações que lhe fluem da 
vontade,apropriando-se  dos elementos que a circundam e o 
Centro Coronário incumbe-se AUTOMATICAMENTE de 
fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga 
respeito,marcando no próprio Ser as conseqüências felizes 
ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do 
destino.

5-O corpo físico é uma exteriorização aproximada do 
corpo perispiritual,subordinada aos imperativos da matéria 
mais grosseira,no mecanismo das heranças celulares,as 
quais,por sua vez,se enquadram nas indispensáveis 
provações ou testemunhos de cada indivíduo.



O CORPO HUMANO

6-Os centros perispirituais se combinam uns com os 
outros em sutilíssimas ramificações nervosas,singularmente 
ajustadas através dos plexos,comandando todo sistema
endócrino,emitindo irradiações próprias e,através da 
corrente sanguínea que lhe veicula as secreções 
hormonais,impõem  aos diferentes órgãos do corpo físico as 
harmonias ou desarmonias projetadas pela mente.

7- Todo mal praticado conscientemente expressa,de 
algum modo,lesão em nossa consciência e toda lesão 
dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo 
que nos exterioriza o modo de ser.



O CORPO HUMANO

8-Os candidatos à recapitulação expiatória do 
passado(em nova encarnação),imploram medidas contra 
eles mesmos,seja na escolha de ambiente doméstico em 
desacordo com seus ideais ou na formação do futuro 
corpo de que farão uso,corpo esse que,muitas 
vezes,desejam seja bloqueado em determinadas 
funções,prevenindo-se prudentemente contra as tendências 
inferiores que,em outro tempo,lhes facilitariam a queda(EVC).

9- O corpo procede do corpo,mas o Espírito não procede 
do Espírito.Entre os descendentes não há senão 
consanguinidade.(L.E.q.207)



O CORPO HUMANO

10- Existem natimortos que jamais tiveram um Espírito 
designado para os seus corpos.Nada deviam realizar por 
eles.É,então somente pelos pais que essa criança veio.Um 
Ser dessa natureza pode chegar a termo algumas vezes,mas 
não vive.(L.E .q 356)

11- Em todos os casos em que há formação fetal sem 
que haja a presença de entidade reencarnante,o fenômeno 
obedece aos moldes mentais maternos. ( E.D.M.)



A LEI E A REENCARNAÇÃO

1- A reencarnação é LEI UNIVERSAL.

2- A reencarnação,por si,tanto quanto ocorre nos 
reinos inferiores à evolução humana,obedece a PRINCÍPIOS 
EMBRIOGÊNICOS AUTOMÁTICOS,COM BASE NA
SINTONIA MAGNÉTICA(...) Basta o magnetismo dos 
pais,aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo 
das formas físicas.A Lei de Causa e Efeito executa-se sem 
necessidade de fiscalização da Espiritualidade.(ETC)

3- Os processos de reencarnação tanto quanto os de morte 
física,diferem ao infinito,não existindo dois absolutamente 
iguais.



A LEI E A REENCARNAÇÃO

4- O mergulho na carne para nova etapa,impõem aos 
campos perispirituais um processo específico de 
redução,de concentração,de verdadeiro encolhimento.Cede o 
Espírito parte das energias perispirituais,ficando pequena 
camada de forma mais  ou menos ovóide,envolvendo suas 
zonas nobres,tanto mais reduzida quanto menos evoluído 
for o Ser.(J.A.)

5-O Espírito reencarnante influência com sua vibrações,o 
processo de fecundação e,com isso,a escolha do 
espermatozóide que penetrará o óvulo.(J.A.)

6- O momento da encarnação é acompanhado de uma 
perturbação muito maior e sobretudo mais longa que aquela 
que tem lugar na desencarnação.(L.E.,q. 339)



A LEI E A REENCARNAÇÃO

7-O Espírito renascente no berço terrestre traz consigo a 
provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa 
redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os 
débitos contraídos.

8- A organização feminina durante a gestação,sofre 
verdadeira enxertia mental.Os pensamentos do Ser que se 
acolhe ao santuário íntimo,envolvem-no 
totalmente,determinando significativas alterações no seu 
cosmo biológico.(ETC)

9--A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo.Tem 
o corpo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do 
Espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de 
reincorporação no  mundo(ETC)



A LEI, A REENCARNAÇÃO E  HEREDITARIEDADE

BIOLÓGICA

l- O Espírito aproveita os potenciais genéticos dos 
pais,manipulando a dança dos cromossomos na destinação 
dos fatores hereditários.(J.A.)

2-Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem 
retorna à carne,mais complexo é o mapa de trabalho a ser 
obedecido.

3- O corpo perispiritual que dá forma aos elementos 
celulares,está fortemente radicado no sangue.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E  HEREDITARIEDADE

PSICOLÓGICA

1-A Lei da Afinidade QUASE SEMPRE pode ser considerada 
por fator determinante da chamada hereditariedade 
psicologica.Semelhantes se atraem.

2- A ligação intensa entre os que partilham dependências 
químicas geralmente não impede a intromissão de 
desencarnados em programas reencarnatórios previstos para 
certo grupo familiar tal o ajuste de um dos desencarnados às forças 
genésicas de um dos parceiros do compromisso 
sexual,convertendo-o num filho inesperado que revelará mais tarde 
as mesmas tendências compulsivas.

3- Unido à matriz geradora do santuário materno,em busca 
de nova forma,o perispírito sofre a influência de fortes correntes 
eletromagnéticas,que lhe impõem a redução automática.



ESTUDO  DE CASOS

Caso 19

EFEITO
Criança,sexo feminino,nascida dentro do triste quadro dos fenômenos 

teratológicos,tendo um corpo a sustentar duas cabeças.



CAUSA
Recusa de uma mulher em assumir a gravidez em existência 

passada,recorrendo ao aborto que a levou à desencarnação 
imediata,colocando-a frente à frente com a vitima com a qual se achava 
imanada por cadeias magnéticas de pesados compromissos,arrastando-os 
por muito tempo no clima da recriminação mutua por anos e anos sombrios e 
inquietantes para os dois unidos por uma seara de ódio,cujo abrandamento 
só seria possível pela bênção da reencarnação que se deu nas 
circunstâncias citadas.



Caso 20
EFEITO

M.A.S.,sexo masculino,desencarnado em 1996,aos 48 anos,dias após 
cirurgia exploratória que revelou a presença de câncer generalizado.M.,foi 
ao longo de sua existência submetido a quatro cirurgias na região do 
abdomem:aos l5 anos por causa de uma hérnia;aos 27,emergencialmente 
por uma úlcera estomacal em vias de supurar;aos 45,para a extirpação do 
estomago e,aos 48,que lhe prenunciou a morte para daí a alguns dias.



CAUSA

Ações levadas a efeito em existência passada na qual não hesitava em 
desafiar para duelos desafetos que lhe teriam “ferido” a honra como se dizia 
na época.Exímio esgrimista,acumulou vitórias,abatendo opositores com 
golpe certeiro na região abdominal,lesando-os com ferimentos que os 
levava à morte lenta,deixando para traz a dor e orfandade de muitos.(AP)



A LEI, A REENCARNAÇÃO E ESQUECIMENTO  

1- Tanto nos casos em que o processo do sono 
que assinala os preparativos para a reencarnação  é
longo como naquele que perdura durante a vida 
fetal,o Espírito experimenta a prostração psíquica 
nos primeiros sete anos da tenra instrumentação 
fisiológica,perfazendo mais ou menos três mil dias 
de sono induzido ou hipnose terapêutica,que 
acrescidas dos fenômenos naturais de restringimento
do corpo espiritual,no refúgio uterino,induzem o 
entorpecimento das recordações do passado,para 
que se alivie a mente na direção de novas conquistas.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E ESQUECIMENTO  

2-O despertar se faz,gradativamente,na 
adolescência,com a vida propondo ao Espírito a 
continuidade do serviço devido à regeneração ou à
evolução clara e simples,fazendo com que o mesmo 
retorne à herança de si mesmo,na estruturação 
psicológica do destino,reavendo o patrimônio das 
realizações e das dívidas que acumulou,em forma de 
tendências inatas,e reencontrando pessoas e as 
circunstâncias com as quais se ache afinizado ou 
comprometido.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E PARENTESCO

1-Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco,de vez 
que o acaso não existe nas obras da Criação.

2-Pais despóticos,quase sempre,são aqueles filhos do passado,em cuja 
mente inoculamos o egoísmo e a intolerância.

3-O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos,um dia,à
intemperança e à delinqüência.

4-A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que,noutro 
tempo,induzimos ao desequilíbrio  e à crueldade. 

5-O marido ingrato e desleal,EM MUITAS CIRCUNSTÂNCIAS,é o mesmo 
esposo do pretérito,que precipitamos na deserção,com os próprios 
exemplos menos felizes.

6-A esposa desorientada,que nos amarga o sentimento,é a mulher que 
menosprezamos,em outra  época,obrigando-a a resvalar no poço da 
loucura.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E PARENTESCO

7-Os parentes abnegados,em que nos escoramos,são os amigos de 
outras eras,com, os quais já construímos os sólidos alicerces da 
amizade e do entendimento propiciando-nos o reconfôrto da segurança 
recíproca.

8- A família consangüínea é uma reunião de almas em processo
de evolução,reajuste,aperfeiçoamento ou santificação.Pode ser 
comparada a uma reunião de serviço espiritual,no espaço e no 
tempo,cinzelando corações para a imortalidade(NDM)

9-Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto,que 
surpreendemos na família ou na atividade profissional,são forças do 
passado,a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória 
do Bem.

10-Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao 
coração,anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e 
convertamos as nossas relações com esse alguém em nossa 
sementeira constante de paz e luz.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E VIDA PROFISSIONAL

1-Encontramos na Terra,a cada passo,grandes talentos 
frustrados para a direção que anelariam  imprimir aos próprios 
destinos...Inteligências vigorosas,barradas na obtenção de quaisquer 
louros acadêmicos;artistas contrariados nas mais altas 
aspirações,mulheres de profunda capacidade afetiva jungidas a 
corpos que lhes deprimem a apresentação;homens hábeis e 
enérgicos,carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem 
a euforia orgânica,de modo a edificarem o espírito de entendimento 
e caridade no âmago de si próprios.(EVC)

2- A Lei nos faculta empreendimentos e obrigações, QUASE 
SEMPRE JUNTO DAQUELES MESMOS,com os quais se verificaram 
nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. 

3-Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular 
com as depravações de espírito,JÁ EM VIAS DE 
AUTOBURILAMENTO,formam agora entre professores 
laboriosos,aprendendo a ministrar disciplinas,à custa do próprio 
exemplo.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E VIDA PROFISSIONAL

4-Antigos conquistadores militares que praticaram 
excessos,não vacilando em forjar a miséria física e moral dos 
semelhantes,na exaltação dos princípios subalternos em que se 
envileciam,voltam,DEPOIS DAS MEDIDAS INICIAIS DA PRÓPRIA 
CORRIGENDA,na condição de administradores capacitados à
distribuição de valores e tarefas edificantes.

5-Políticos que dilapidaram a confiança do povo,QUANDO JÁ
SITUADOS NAS LINHAS DO REAJUSTE,retornam no comércio ou 
na agricultura,com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio 
àquelas mesmas comunidades que deprimiram.

6--Guerreiros e soldados que se valiam das armas para 
assegurarem imunidades aos instintos destruidores,QUANDO 
INTERNADOS NA REGENERAÇÃO COMEÇANTE,transfiguram-se 
em mecânicos e operários modeladores,dignificando o metal e a 
madeira que eles próprios perverteram em outras épocas.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E VIDA PROFISSIONAL

7-Agiotas desnaturados, verdugos rurais, defraudadores da 
economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, 
MODIFICADOS AO TOQUE DO BEM, volvem na posição de servidores 
limitados da gleba,suando de sol a sol no pagamento das dívidas a que se 
empenharam, imprevidentes.

8--Mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da 
intriga, prejudicando a liberdade e o progresso, APÓS RECONHECEREM 
OS PRÓPRIOS ERROS,tornam em regime de transitório cativeiro,ao 
recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações, junto de caçarolas 
e tanques de lavar.

9-A reflexão na situação em que o presente nos coloca,nos 
mostrará dentro dela os sinais do passado e usando-a,não apenas  em 
nosso favor,mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, no 
trabalho que a vida nos oferece,abriremos iluminada porta libertadora para 
o grande futuro.

10-Todo dia é dia de renovar o destino.



ESTUDO DE CASOS
Caso 21

Efeito
Jovem,sexo feminino, 15 anos tem 60% de seu corpo 

queimado,quando em meio ao ensaio de uma peça teatral no colégio em 
que estudava,houve  a explosão de uma lata de líquido inflamável próximo 
a ela,por causa de um curto-circuito no fio de uma extensão elétrica. Apesar 
do desconforto e das dores, chamava a atenção a resignação e 
serenidade dela em meio ao quadro em que se encontrava.



Causa
Ações praticadas em existência recuada,onde ela podia ser vista em

festividade num dos circos romanos,na qual revelava mórbido prazer em 
atear fogo à prisioneiros cristãos presos à cruzes e utilizados como 
atração nas concorridas arenas da época.(AP)



Caso 22
Efeito

Menino, 5 anos, desencarnado por atropelamento,em 1980, 
na rodovia Guarujá-Bertioga, no litoral paulista,minutos após ter entregue 
três flores silvestres amarelas à mãe e a cada uma das duas irmãs 
menores,visto ter descido do carro parado em intenso congestionamento 
que impedia o trânsito fluir.(RA)



Causa
Ação praticada em existência  passada em Kioto,no Japão,na 

qual obrigou um leal servidor(seu pai na existência atual,a praticar o 
Hara-Kiri,ante a suspeita de seu envolvimento em desfalque de enormes 
proporções nos negócios que envolviam filiais em várias 
cidades.Mergulhando na depressão ,após a elucidação do caso que 
inocentava o colaborador,desencarnou envergonhado,implorando aos 
antepassados lhe permitissem um dia,viver a mesma sentença ao lado 
do amigo,de modo a se sentir exonerado do arrependimento que lhe feria 
todas as fibras do espírito,sentindo, após liberar-se do corpo material,uma 
alegria imensa por ter sofrido pena igual a que impusera a outrem. 



A LEI, A REENCARNAÇÃO E ENFERMIDADES
1-A prática do mal opera lesões imediatas em nossa 

consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou 
mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. 

2- Na maioria das circunstâncias ,QUANDO DESPERTOS 
PARA O REAJUSTE INDISPENSÁVEL,somos nós mesmos que 
pedimos a presença e o concurso da enfermidade,antes da 
reencarnação,no campo da existência física,à maneira do 
viajor,encomendando recursos de segurança para a travessia do 
mar.

3-Pode ela também se constituir  em auxílio de 
urgência,promovido pela bondade de amigos que se erigem,nas 
Esferas Superiores,à condição de patronos da nossa libertação para 
a Vida Maior.

4- Dentro do conceito da DOR-EXPIAÇÃO,temos  
doenças que existem com múltiplas significações como sejam:



5-MOLÉSTIAS-AMPARO,demonstrando votos de melhoria 
moral pedidas pelos interessados que chegaram ao Mundo 
Espiritual como SUICIDAS INDIRETOS pelo cultivo  da gula 
ou da ingestão sistemática de elementos corrosivos como o 
alcool ou outros venenos das forças orgânicas,que surgem no 
novo corpo desde a infância inclinados à estenose do 
piloro,à ulceração gástrica,ao desequilíbrio do pâncreas,à
colite,às múltiplas enfermidades do intestino que impõem 
torturas sistemáticas,embora suportáveis,no decurso da 
existência inteira.



6-MOLÉSTIAS -ABRIGO , obstando o enredamento da 
criatura nas tramas da obsessão,solicitadas pelos que fazem 
do esporte e da dança, formas de espalhar o desespero e o 
infortúnio a corações afetuosos e sensíveis,manifestadas nas 
ameaças à forma orgânica de paralisia e 
reumatismo,achaques e neoplasmas diversos.

Pelos que transformaram o sexo numa forja 
de perturbação na vida alheia,mostrando os equipamentos 
físicos lesados no campo genésico,desde a puberdade 
experimentando desequilíbrios ovarianos e testiculares.

Pelos intelectuais e artistas que perverteram 
sentimentos humanos,criando imagens menos 
dignas,estampando os implementos cerebrais com inibições 
graves e dolorosas com que desenvolvem esquecidas 
qualidades do coração.

Pelos que se   deixaram envenenar pelos 
olhos e pelos ouvidos,através da calúnia e da 
maledicência,revelados pelas deficiências auditivas e visuais.



7-MOLÉSTIAS-PROTEÇÃO, objetivando coibir desmantelos do 
sentimento e pedidas pelos que abusaram dos dotes físicos,fazendo 
da beleza e perfeição das formas,meios de causar sofrimento aos que 
lhes admitiam falsas promessas,ocupando corpos vulneráveis às 
dermatoses aflitivas como o eczema,a tumoração cutânea ou as 
alterações da tiróide que as constranjam a reiteradas lutas educativas.

8-MOLÉSTIAS-REFÚGIO, tencionando impedir a queda em atos de
violência e venalidade,manifestadas em estruturas fisiológicas  
marcadas por todo um conjunto de moléstias dificilmente curáveis,como 
a cegueira,a mudez,a idiotia,a paralisia,o câncer,a lepra,a epilepsia,o 
diabete,o pênfigo,a loucura,entre outras.

9-MOLÉSTIAS -SOCORRO,que evitam o mergulho da alma em 
compromissos inferiores,rogadas por aqueles que com a missão do 
verbo,conturbaram almas desprevenidas,identificáveis nas doenças das 
cordas vocais que lhes fazem  atravessar afonias periódicas.(AR)



10- Dentro do conceito da DOR-AUXÍLIO,temos aquelas 
enfermidades promovidas pela intercessão de amigos devotados 
à nossa vitória quando não possuimos o direito nem a condição 
de fazê-lo,seja para evitar-nos a queda,seja,mais 
frequentemente,para o serviço preparatório da 
desencarnação.(AR)

11- Enfarte,trombose,hemiplegia,câncer penosamente 
suportado,senilidade prematura,entre outras,incluem-se entre 
estas,levando a alma a se recuperar de certos enganos em que 
haja incorrido na existência do corpo denso,habilitando-se,através 
de longas reflexões e benéficas disciplinas,para o ingresso 
respeitável na Vida Espiritual.(AR)

12-A criatura,durante a 
reencarnação,elege,AUTOMATICAMENTE,para si 
mesma,grande parte das doenças que se lhe incorporam às 
preocupações(RE)



13-Seja na ingestão de alimentos inadequados,por extravagâncias à
mesa,seja no uso de entorpecentes,no alcoolismo mesmo brando,no aborto 
criminoso e nos abusos sexuais,estabelecemos em nosso prejuízo as 
síndromes abdominais de caráter urgente,as úlceras gastrintestinais,as 
afecções hepáticas,as dispepsias crônicas,as pancreatites,as desordens 
renais,as irritações do cólon,os desastres circulatórios,as moléstias 
neoplásicas,a neurastenia,o traumatismo do cérebro,as enfermidades 
degenerativas do sistema nervoso,além de todo um cortejo de sintomas 
outros.(RE)

14-Na crítica inveterada,na inconformação,na inveja,no ciúme,no despeito,na 
desesperação e na avareza,engendramos variados tipos de crueldade 
silenciosa com que,viciando o próprio pensamento,atraímos o pensamento 
viciado das Inteligências menos felizes,encarnadas ou desencarnadas,que nos 
rodeiam.(RE)



15-Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada
forte sobre a engrenagem de máquina sensível ,e toda aflição 
amimalhada é como a ferrugem destruidora,prejudicando -lhe o 
funcionamento.Estabelecido o conflito espiritual,quase sempre as
glândulas salivares paralizam as secreções e o estomago,entrando em 
espasmo,nega-se à produção de ácido clorídrico,provocando 
perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite 
mucosa.Atingido esse fenômeno primário que,muita vez,abre a porta a 
temíveis calamidades orgânicas,os desajustamentos gastrintestinais 
repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam 
o estímulo nervoso,determinando variados sintomas,desde a mais leve 
irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem 
complexa.(PV)

16-O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do 
enfermo.Mágoas,ressentimentos,desespero,atritos e irritações
entretecem crises do pensamento,estabelecendo lesões mentais que
culminam em processos patológicos,no corpo e na alma .(PV)



REENCARNAÇÃO E DOENÇAS  MENTAIS

1-Quase todas as perturbações congeniais da mente 
na criatura reencarnada,dizem respeito a FIXAÇÕES que lhe antecederam a 
volta ao mundo.Seguem do berço ao túmulo em recuperação 
gradativa,experimentando choques benéficos através das terapêuticas
humanas e das exigências domésticas,das imposições dos costumes e 
conflitos sociais,deles retirando vantagens do que podemos considerar por 
EXTROVERSÃO  INDISPENSÁVEL à cura das psicoses de que são 
portadoras.(ETC)

2- Fenômenos de perturbação mental e 
obsessão,são atribuíveis à liberação anormal das catecolaminas,da medular 
da suprarrenal,tanto quanto de seus depósitos outros no organismo 
e,consequentemente,de seus produtos de metabolização,como a adrenolutina
e o adenocromo,cuja ação especifica,interferindo na distribuição da glicose no 
cérebro,determina alterações sensoriais grandes.(E)



REENCARNAÇÃO E DOENÇAS  MENTAIS

3-A esquizofrenia, EM MUITOS CASOS,é o 
resultado do remorso por haver o portador da moléstia praticado homicídio
em vida pregressa.Mesmo tendo praticado vários assassinatos e depois 
haver suicidado,para o portador da moléstia,o que mais o marca são os 
homicídios,pesando menos para ele o seu próprio suicídio.O remorso se 
evidencia no quadro,a química do seu cérebro se altera,dando origem à
produção de substâncias que ocasionam a doença de que se torna 
portador.(T.S.)

4-A existência para Espíritos portadores de 
deficiências mentais,que não podem fazer o bem nem o mal,é uma expiação 
imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades.É um tempo de 
punição.Eles,muito frequentemente,compreendem que as cadeias que 
entravam seu progresso são uma prova e uma expiação.(L.E.,q.373)

5- A Medicina humana será muito diferente no 
futuro,quando a Ciência puder compŕeender a extensão e complexidade dos 
fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico(...)A Medicina há de
considerar o doente como um todo psicossomático,se quiser realmente 
investir-se da arte de curar.(M.L.)



ESTUDO DE CASOS
Caso 23

Efeito
Criança,sexo masculino,nasceu ,cega,surda e muda,não possuindo 

células gustativas na boca e nas papilas da lingua,razão pela qual era 
alimentada com a introdução de papas diretamente na garganta.Viveu até os 
doze anos.



Causa

Encarnação anterior na França,na personalidade de Antoine Fourquier
Tinville,revolucionário e Juiz durante o conturbado final do século l8.Consta 
que,em pleno Tribunal Revolucionário,no período de Terror,quando não havia 
vítimas para serem levadas à guilhotina,ele enviava algum, desconhecido 
,ou um de seus inimigos,para que a “máquina”não  parasse.(IC)



Caso 24
Efeito

Mulher,acometida de fortes dores na base da coluna,na articulação 
sacro-lombar,além de distúrbios menstruais,dolorosos e arrítmicos,além de 
momentos de grandes tensões,com estados de angústias e 
depressão.Parentes atribuíam os problemas ao final de um namoro de longa 
data,o que resultara num trauma amoroso.



Causa

Aborto realizado pela mesma, antes do aparecimento dos sintomas,de 
um Ser do sexo masculino,aderido ao seu organismo por um magnetismo 
poderosíssimo,o que resultou na presença sobre todo o seu ventre de uma 
espécie de massa gelatinosa,de um grená quase preto,que pulsava com 
regularidade,com veios que penetravam para o interior de seu organismo.



A LEI, A REENCARNAÇÃO E  O ABORTO

1-O aborto provocado,mesmo diante de regulamentos 
humanos que o permitem,é um crime perante as Leis de Deus.(LA)

2-Os pais que cooperam nos delitos do aborto,tanto quanto 
os ginecologistas que o favorecem,vem a sofrer os resultados da 
crueldade que praticam,atraindo sobre as próprias cabeças os 
sofrimentos e os desesperos próprios das vítimas,relegados por eles 
aos percalços e sombras da Vida Espiritual de esferas inferiores.(LA)

3-Praticando o aborto,mães e pais cruéis e irresponsáveis 
afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que 
lhes iluminariam,mais tarde,os caminhos com  os quais poderiam 
adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas.(LA)



A LEI A REENCARNAÇÃO E  O SUICÍDIO
1-Quantos violam a passagem da morte,crendo 

erroneamente alcançar o repouso,nada mais encontram que 
suplício e desespero,a gerarem no âmago de si mesmos,os 
pavorosos conflitos,que apenas as reencarnações regenerativas 
conseguem remediar.(RE)

2- Os resultados do suicídio não se circunscrevem 
aos fenômenos de sofrimento íntimo,impondo os desequilíbrios 
consequentes nas sinergias do corpo espiritual,com impositivos 
de reajuste em existências próximas.(RE)

3- Entremostram no berço em que repontam,a
expiação a que se acolheram,surgindo com as disritmias 
orgânicas que correspondem a diversas calamidades 
congênitas,inclusive a mutilação e o câncer,a surdez e a mudez,a 
cegueira e a loucura,a representarem terapêutica providencial 
da alma.(RE)



4-Os que se envenenaram,conforme os tóxicos de que se 
valeram,renascem trazendo afecções valvulares,os achaques do 
aparelho digestivo,as doenças do sangue e as dificuldades 
endócrinas,tanto quanto outros males de etiologia obscura.Os que 
incendiaram a própria carne,amargam as agruras da ictiose ou do 
pênfigo;os que se asfixiaram,seja no leito das águas ou nas correntes 
de gás,exibem os processos mórbidos das vias respiratórias,como no 
caso do efisema ou dos cistos pulmonares.(RE)

5-Os que se enforcaram carreiam consigo os dolorosos distúrbios do 
sistema nervoso,como sejam a neoplasias diversas e a paralisia 
cerebral infantil;os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria 
cabeça sob rodas destruidoras,experimentam desarmonias da mesma 
espécie,notadamente as que se relacionam com o cretinismo e os que 
se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos 
da distrofia muscular progressiva ou da osteíte difusa.(RE)



A LEI, A REENCARNAÇAO E A OBSESSÃO

1- Todos carreamos ainda,do pretérito ao presente,enorme 
carga de desafetos.(LA)

2- Salientando-se que o PENSAMENTO É A ALAVANCA DE 
LIGAÇÃO,para o bem como para o mal,é muito fácil perceber que os 
fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos,em qualquer 
condição e em qualquer tempo.(LA)

3- Cada um de nós é um acumulador por si,retendo as forças 
construtivas ou destrutivas que geramos.DESEJO,PALAVRA,ATITUDE E 
AÇÃO representam eletroímãs,através dos quais atraímos forças iguais 
àquelas que exteriorizamos,no rumo dos semelhantes.(LA)

4-A obsessão é uma ocorrência partilhada.A vontade é uma 
alavanca de alto poder e não pode ser totalmente manejada,em nós,por 
outrem,seja por algum amigo encarnado ou desencarnado,sem o nosso 
consentimento.O obsessor tem sobre alguém a influência do tamanho da 
nossa capacidade de atraí-lo para nosso campo de ação.



ESTUDO DE CASOS
Caso 25

Efeito
Criança,sexo feminino,nascida cega,vivendo com o pai em modesta 

propriedade rural,cujo solo cultiva em paz,constituindo-se num pai protetor e 
amigo.



Causa
Ações praticadas em vida passada onde ela,jovem loira e bela,confia nas 

promessas do então guerreiro audaz(pai de hoje),que se esquece do 
combinado,se casa com outra,levando a noiva triste e esquecida a se 
matar,entregando-se no Além à mágoa,nada ouvindo ou vendo pelos danos 
causados a si mesma pela forma com que interrompeu a 
vida.Desencarnado,um dia,o castelão de outrora,descobre a moça em 
treva,arrepende-se e chora,ansiando dar-lhe novo berço para refazer-lhe os 
passos,anseio materializado na experiência atual..



Caso 26

Efeito
Homem,27 anos,acometido de dores nas articulações sacro-

lombares,vitimado por um processo artrítico que o conduziu a uma cadeira de 
rodas,com perda total de suas funções genitais e urinárias.



Causa
Omissão e concordância  dele , com aborto praticado em serviçal de 

sua casa,por decisão de seus pais ao tomarem conhecimento que ele a havia 
engravidado.Três meses após,os efeitos físicos começaram a ser 
observados,causados,segundo médium consultado,pela presença de uma
entidade rancorosa,de um atraso psíquico tão grande,que,por ora,era 
inacessível a qualquer  doutrinação.



Caso 27

EFEITO

Homem,23 anos,físico forte,equilíbrio orgânico relativamente bom.Tremor 
intenso das pernas e braços,não podendo alimentar-se pelas próprias 
mãos.Dificuldade no falar,pronúncia bastante defeituosa,não se entendendo 
nada do que dizia.A todo instante caia em pranto convulsivo,sem causa 
aparente.Falava,às vezes,sozinho.Um pavor imenso o invadia,a ponto de
não querer ficar só.Não lhe faltavam recursos médicos,e  tudo que a ciência 
podia oferecer,piorando sempre,levando a família a perder as 
esperanças.Revoltou-se com a idéia de tratamento espírita,embora o tenham 
levado a tomar passes,sem resultado.



CAUSA
Ação praticada 300 anos antes,quando ,moço,rico e filho de poderoso 

Rajá,salvou  com sua poderosa escolta,uma caravana de fiéis que se dirigia 
pelo deserto à Terra Santa ,liderados por um Rabí e que foi atacada por um 
grupo de beduínos salteadores.Exigiu como pagamento para livrá-los, a noiva 
de um dos peregrinos(obsessor de hoje),não valendo de nada os rogos e 
sábias argumentações,inclusive do Rabi.Levada,a jovem se mata antes de 
servir aos desejos inferiores do aventureiro(o doente de hoje),plantando no 
coração do prejudicado a semente do ódio e da vingança,que se manifesta 
na atual encarnação,em face da tomada de ligação da culpa presente em 
sua consciência.(NRM)



Caso 28
EFEITO
Casal unido há vários anos,lar organizado e feliz,dois filhos.A certa 

altura, o relacionamento começou a ser perturbado pelo ciúme exagerado da
mulher em relação ao marido,guardando todo dinheiro que lhe caia nas 
mãos,sob a alegação que o esposo o gastaria com sua rival.Brigas e 
discussões constantes,trabalho doméstico paralizado,crianças 
abandonadas.A sogra,em vez de apaziguar os ânimos,mais os 
exasperava.Tudo era motivo para desconfianças,por parte da 
mulher.Conselhos de amigos e vizinhos de nada valiam.Ela,não mais dormia 
para vigiá-lo melhor,alegando que ele a sedaria para poder sair e encontra-se 
com a amante.



CAUSA
Ações levadas a efeito em existência anterior, pela mãe atual da vítima da 

perturbação,na cidade de Napoles,Itália.Naquela ocasião,a sogra que
imiscui-se hoje na vida do casal,revelando personalidade orgulhosa,ruim e 
má,atraves de intrigas,destruiu o lar de uma jovem vizinha recém-casada de 
nome Mafalda Lorenzi,acarretando sua expulsão de casa,pelos 
insultos,injúrias e anátemas sofridos por um mal que não havia praticado. O 
irmão desta,sempre amigo,suicidou,de desgosto.A intrigante,riu-se 
satisfeita de tanta infelicidade por ela provocada.Mafalda suicidou 
também,antes que maior fosse a desonra para os seus. 



A atual encarnação,colocou o irmão suicida como filho da maledicente,que 
,já adulto,a expulsou de casa ,por não lhe suportar o jeito de 
ser,vindo,porém, a desencarnar,pouco depois,em desastre de automóvel,por
ter cumprido o restante da existência abreviada na vida anterior pelo 
suicídio.A mãe chorou-o,pagando,assim os sorrisos que esboçou no passado 
quando  o induziu a se matar.As mesmas intrigas que fêz contra a vítima de 
outrora,esta(obsessor de hoje) a levava a fazer por intermédio dela 
mesma,contra a filha e o marido,tentando levar este a expulsá-la de sua 
casa,e,quando não,a expulsar a mulher,fazendo com que a mãe atual 
sofresse a mesma dor,a mesma tortura e o mesmo desgosto que,por sua
causa,sua mãe de outrora(de Mafalda) experimentara.(NRM)



Caso 29
Efeito

Homem,meia idade,confinado a sanatório para doentes 
mentais,louco,clamando e entregue a desatinos.



Causa
Existência anterior, na qual ostentando poder, ordena 

invasões em incursões bizarras, onde fere,vence e 
domina.Deixando em fogo castelos em ruínas,espalhando agonia 
e pavor nas terras onde esbarrava


