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Objetivo

✤ Demonstrar  o  conceito  de  que  a  própria  doença  é 
caminho para a cura;
✤ Discutir vida e morte;
✤ Discutir doença e cura.



Estados da matéria pela Ciência

✤ Vivo;
✤ Morto.
Obs.: Além de outras expressões do fluido.

Outros estados da matéria

✤ Sólido;
✤ Líquido;
✤ Gasoso;
✤ Plasma (conhecida, no meio espírita, como “matéria radiante”);
✤ Condensado de Bose-Einstein.



Estados da matéria pela Ciência

O que caracteriza estes dois 

estados é a presença ou ausência 

de fluido vital.



Uma certa quantidade de água estará no 
estado líquido ou gasoso dependendo do 

limiar de temperatura com relação às 
condições, tal como a pressão. 

A matéria estará viva ou morta 
dependendo do limiar de quantidade de 

fluido entre estes dois estados.



Com relação ao corpo do encarnado

✤ Entre os estados “vivo" e “morto” da matéria existe 
uma gradação, que são os estados de enfermidade.

✤ Estes estados são decorrentes da qualidade (salutar ou 
malsã) do fluido vital e das condições (estagnado ou 
fluindo) em que se encontra. 



Fluido vital

✤ Sendo um agente, flui no corpo e emana deste;
✤ Seus efeitos podem ser observados;
✤ Estes efeitos eram tidos como por forças elétricas ou 

magnéticas;
✤ Cunhou-se  os  termos  "eletricidade  animal"  e 

"magnetismo animal”.

O termo correto é “fluido vital”.



A Doença como Caminho  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

✤ “Quando  as  pessoas  deixam  de  interpretar  os 
acontecimentos que ocorrem no mundo e o curso do 
seu  próprio  destino,  a  sua  existência  dissolve-se  na 
incoerência e no absurdo." 

pg.13

Qualidade malsã para o fluido vital.



A Doença como Caminho  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

✤ “Doença e saúde são conceitos singulares porquanto 
se referem a um estado do Ser Humano e não a órgãos 
ou  partes  do  corpo,  como  parece  querer  indicar  a 
linguagem habitual." 

✤ "O corpo nunca está nem doente nem são, na medida 
em que nele se manifestam apenas as informações da 
mente. O corpo nada faz por si só.”

pg.14



A Doença como Caminho  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

“Quando um sintoma se torna manifesto no corpo de 
uma pessoa ele chama a atenção,  interrompendo (em 
maior ou menor grau) a continuidade da vida diária, 
muitas vezes com brusquidão. Um sintoma é um sinal 
que atrai a atenção, o interesse e a energia, e impede, 
portanto, o decurso normal da vida.”

pg.15



O Que é Vida? - O Aspecto Físico da Célula Viva 
Erwin Schrödinger

"Qualquer sucessão de eventos nos quais tomemos parte 
por meio de sensações, percepções e, possivelmente, de 
ações,  gradualmente  cairá  fora  do  domínio  da 
consciência  quando a  mesma sequência  de  eventos  se 
repetir, da mesma maneira e com elevada frequência.”

pg. 109



O Que é Vida? - O Aspecto Físico da Célula Viva 
Erwin Schrödinger

"Mas será imediatamente levada à região consciente se, 
em tal repetição, a ocasião ou as condições ambientais 
encontradas  em  sua  busca  diferirem  daquelas  que 
existiram em todas as incidências anteriores”.

pg. 109



O Que é Vida? - O Aspecto Físico da Célula Viva 
Erwin Schrödinger

“Mesmo assim, inicialmente, de algum modo, somente 
aquelas modificações ou 'diferenciais' penetram na esfera 
do  consciente,  distinguindo  a  nova  incidência  das 
anteriores,  dessa  forma,  reclamando  'novas 
considerações’”.

pg.109



Hipótese de Erwin Schrödinger

"A consciência está associada ao aprendizado 
da substância viva; seu saber é inconsciente.”

pg. 112



"O leitor perceptivo já perceberá que muitas técnicas da 
medicina  mente-corpo  analisadas  num  capítulo 
precedente (capítulo 15) têm o objetivo de ajudar-nos a 
desenvolver a inteligência emocional…”

O Médico Quântico - cap. 17 
Amit Goswami



O Médico Quântico - cap. 17 
Amit Goswami

Inteligência  emocional  como  capacidades  em  cinco 
diferentes esferas de experiência: 
1. autoconhecimento; 
2. administração da emoção; 
3. controle das emoções  direcionada a objetivos; 
4. empatia (a capacidade de interagir com a emoção de 

outras pessoas, mas mantendo a própria objetividade); 
5. controle de relacionamentos emocionais.



causa efeito

doença sintoma

espírito corpo

o ser estado da matéria: "viva"

a doença não 
mata, mas educa

efeito pode mudar o
estado da matéria para "morta"

a educação é o
caminho para a libertação



"Vida" só
 existe

 em 

contraposiçã
o com "m

orte".

153. Em que sentido se deve entender a vida eterna?
“A vida do Espírito é que é eterna; a do corpo é 

transitória e passageira…”



Para conhecer o caminho apresentado 
pela doença é imperioso conhecer os 

processos envolvidos na saúde.



Vá e não peques mais. (Jesus)

Enquanto não houver 
adequação mental, o 

resultado das nossas ações 
será sempre o mesmo.



Três das curas de Jesus

1) Perda de sangue;
2) O cego de Betsaida;
3) Paralítico.

A Gênese
Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo

Cap.  XV



Três das curas de jesus 
A Gênese - Cap.  XV

1) Perda de sangue: Uma mulher sofria de hemorragia e 
tocou  a  roupa  de  Jesus  sem  que  ele  visse,  porém  ele 
percebeu uma diferença distinta daquele toque em meio 
à multidão;

Jesus não pode ter “impregnado” o fluido 
com qualidades especificas, pelo simples 

fato de ele não saber quem o tocou.



Três das curas de jesus 
A Gênese - Cap.  XV

2) O cego de Betsaida: Jesus colocou saliva nos olhos de 
um cego de nascença e, depois aplicou a imposição das 
mãos.  Como  não  recobrou  a  visão  completamente, 
colocou as mãos sobre os olhos;

Jesus necessitou de uma ação local e 
outra no ser como um todo e, depois, 

repetiu o procedimento.



Três das curas de jesus 
A Gênese - Cap.  XV

3)  Paralítico  de  Cafarnaum:    Jesus  disse  ao  paralítico 
“Levanta-te e anda!” e assim ele o fez.

Jesus precisou apenas verbalizar 
o comando.



O fluido

Nesta abordagem, podemos creditar certa “inteligência” 
ao  fluido  no  sentido  deste  atuar  diferentemente, 
dependendo na ocasião: 

1. Em alguns casos reconhece como agir; 
2. Noutros casos tem ação local;
3. Ou, ainda, ação geral.



Percebe-se claramente que o procedimento não é 
o mesmo, conclui-se, então, que  a cura 

utilizando fluidos é mais complexa do que a 
simples administração de um “medicamento”.

O paciente não fica passivo no processo de cura.



OS DEZ LEPROSOS 
A GÊNESE - CAP. XV

17- "… Acrescentando: «Tua fé  te salvou», fez  ver  que  
Deus considera  o  que  há  no  âmago do coração e não a 
forma  exterior   da  adoração.  Entretanto,  também  os 
outros tinham sido curados. Fora  mister  que  tal   se 
verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em 
vista e tornar-lhes evidente a ingratidão."



OS DEZ LEPROSOS 
A GÊNESE - CAP. XV

"Quem sabe, porém, o que  daí  lhes  haja  resultado;  
quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes 

foi  concedida? Dizendo  ao samaritano: «Tua fé  te 
salvou», dá Jesus a entender  que o mesmo não 

aconteceu aos outros.”



“Tua fé te curou”
Por que?
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