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Jean Bodin

� Reencarnação
� França, 1530

� Desencarnação
� França, 1596

Filósofo e jurista, influenciou profundamentea Europa,numa� Filósofo e jurista, influenciou profundamentea Europa,numa
época em que os sistemas medievais cediam lugar a Estados
centralizados.

� Aos 16 anos, Bodin entrou para a Ordem Carmelita, mas em
1551 foi dispensado dos votos e dedicou-se ao direito civil,
primeiro como aluno, depois como professor, na Universidade de
Toulouse, lá ficando até 1561, quando se estabeleceu em Paris,
como advogado do rei.



Influência
� Com a obra Os Seis Livros da República), de 1576, a fama de Bodin, como

escritor político e jurista, espalhou-se pelo mundo. O livro teve dez edições em
vida do autor e foi traduzido em várias línguas.

� O problema da guerra civil levou Bodin a examinar a questão da autoridade.
Chegou à conclusão de que a anarquia é a pior catástrofe para a humanidade, e aChegou à conclusão de que a anarquia é a pior catástrofe para a humanidade, e a
ordem, a suprema necessidade humana.

� Bodin definiu o Estado soberano e reconheceu três tipos de comunidade:
monarquia, aristocracia e democracia, conforme o poder fosse atribuído a um
indivíduo, a uma minoria, ou a uma maioria.

� Em sua busca de ordem, Bodin preferia a monarquia, mas impulsionada por um
mecanismo democrático. Dessa forma, acreditava que, à força da unidade,
acrescentava-se a força emanada da popularidade.



Economia e tolerância religiosa
� Publicou, em 1566, Método para estudar com facilidade a história, livro

destinado a determinar os princípios universais da lei, pelo exame crítico da
história.

� Nos últimos anos, abandonou a matéria política, para dedicar-se à economia,
campo em que se antecipou às doutrinas do mercantilismo. Escreveu tambémcampo em que se antecipou às doutrinas do mercantilismo. Escreveu também
um tratado de cosmologia, Panorama universal da natureza, publicado em
1596.

� Com características tolerantes, inusitadas para a época, Bodin também
produziu um colóquio, Das Heptaplomeres, no qual um católico, um
calvinista, um luterano, um muçulmano, um judeu, um teísta e um epicurista
dialogam, com o objetivo de descobrir uma religião universal. A obra teve de
esperar até 1841 para ser publicada, embora circulasse na forma de manuscrito
logo após a morte de Bodin.
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LE questão 81

� Os Espíritos se formam espontaneamente, ou
procedem uns dos outros?

� “Deus os cria, como a todas as outras criaturas,� “Deus os cria, como a todas as outras criaturas,
pela Sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a
origem deles é mistério.”



LE questão 23

� Que é o Espírito?
� “O princípio inteligente do Universo.”

� a) - Qual a natureza íntima do Espírito?
� “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa

linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser
palpável. Para nós, entretanto, é alguma
coisa. Ficai sabendo: coisa nenhuma é o
nada e o nada não existe.”



LE questão 27
� Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria e o

Espírito?

� Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de
todas as coisas. Deus, espírito e matériatodas as coisas. Deus, espírito e matéria
constituem o princípio de tudo o que existe, a
trindade universal.

� Mas ao elemento material se tem que juntar o
fluido universal, que desempenha o papel de
intermediário entre o Espírito e a matéria
propriamente dita, por demais grosseira para que
o Espírito possa exercer ação sobre ela.



LE questão 27 cont.

� Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-
lo com o elemento material, ele se distingue deste
por propriedades especiais. Se o fluido universal
fosse positivamente matéria, razão não haveria parafosse positivamente matéria, razão não haveria para
que também o Espírito não o fosse.

� Está colocado entre o Espírito e a matéria; é fluido,
como a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis
combinações com esta e sob a ação do Espírito, de
produzir a infinita variedade das coisas de que
apenas conheceis uma parte mínima.



Há duas formas de analisar

1. Se considerarmos o fluido cósmico como
matéria, então, o espírito também seria matéria;

2. Se considerarmos o fluido cósmico como não
sendo matéria, então, o espírito seria imaterial.



LE questão 82

� Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais?
� “... Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria

mais exato, pois deves compreender que, sendo
uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. Éuma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É
a matéria quintessenciada, mas sem analogia
para vós outros, e tão etérea que escapa
inteiramente ao alcance dos vossos sentidos.”



LE questão 27 e 82

� Consideração errônea sobre a natureza tanto
do fluido cósmico quanto do espírito gera uma
discordância e, com isso, promove umadiscordância e, com isso, promove uma
dificuldade de entendimento de questões do LE,
especialmente as 27 e 82.



Espíritos e Deus
� O Espírito criado é capaz de co-criações

temporárias, utilizando o fluido em seus diversos
graus de densidade, criações estas cujas dimensões
e duração dependerá exclusivamente do seu nívele duração dependerá exclusivamente do seu nível
evolutivo;

� Deus é capaz de criar obras que transcendem ao
tempo.



Das características materiais do fluído cósmico
é criado o principio material e das propriedades 

especiais é criado o princípio inteligente. 

Considerações

especiais é criado o princípio inteligente. 

Há uma continuidade entre
o espírito e a matéria que constituirá seu 

perispírito e corpo físico.



Abordagem mais acertada

Deus

Espírito Matéria

Fluido 
Cósmico



Relação espírito-perispírito-corpo

Fluido 
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Fluido 
cósmico Matéria em 
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densidade 
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Variação da densidade do FC 

densidade do H
0,071 mg/ml        
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19,07mg/ml

menos denso mais denso



Analogamente às modificações do fluido cósmico desde
a sua forma mais pura até a mais grosseira, tem-se:

Variação de densidade

espírito
corpo 
físicoperispíritoespírito

menos 
denso

físicoperispírito

mais 
denso

matéria



espírito
corpo 
físicoperispírito

Definir se um espírito está encarnado ou não dependerá do 
referencial adotado, pois a última camada de seu envoltório 

será de densidade compatível a sua morada.

Desencarnação e densidade

corpo físico 
relativo ao meio 

onde se encontrarapós a desencarnação

espírito físicoperispírito



Desencarnação e densidade

� É possível vislumbrar a continuidade existente entre
os processos de encarnação e desencarnação.

� Não são condições definidas e dissociadas entre si;

� São situações seqüenciais e continuadas. A vida não
termina com a desencarnação nem, tampouco,
uma transformação brusca do ser pensante, nem da
matéria que o envolve.



� Evolução em Dois Mundos, pg 96

� “Elementos atômicos mais complicados e sutis,
aquém do hidrogênio e além do urânio, em
forma diversa daquela em que se caracterizam

Planos e densidade

forma diversa daquela em que se caracterizam
na gleba planetária, engrandecem-lhe a série
estequiogenética.”



Planos e densidade

plano mais plano mais 
denso que a 

Terra

plano 
mais 

etéreo

plano nplano 2plano 1
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� LE 607 b) Esse período de humanização principia
na Terra?

� “A Terra não é o ponto de partida da primeira
encarnação humana. O período da

Densidade e outras encarnações

encarnação humana. O período da
humanização começa, geralmente, em mundos
ainda inferiores à Terra...”



Densidade e outras encarnações

corpo 
atual

corpo 
passado

perispírito

espírito



Corpos e densidades
� Evolução em Dois Mundos, pg 42

� “Todos os órgãos do corpo espiritual e,
conseqüentemente, do corpo físico foram
construídos com lentidão, atendendo-se àconstruídos com lentidão, atendendo-se à
necessidade do campo mental em seu
condicionamento e exteriorização no meio
terrestre”.



Corpos e densidades

?

espírito perispírito corpo físico



O Ser Consciente – pg 42
� Joanna de Ângelis coloca com extrema clareza que as

patologias estão diretamente relacionadas com o
estado mental do Espírito ao dizer:

� “Sendo, a criatura humana, constituída pela� “Sendo, a criatura humana, constituída pela
energia que o espírito envia a todos os
departamentos materiais e equipamentos
nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre
campo para a irrupção de doenças, a
manifestação de distúrbios, que levam aos vários
desconcertos patológicos, conhecidos como
enfermidades.”



Causas de desarmonia – O Ser Consciente

� O amor desenfreado e possessivo, quando os
participantes se entregam aos desejos

� Grande demolidor das estruturas celulares� Grande demolidor das estruturas celulares

� A angústia

� Semelhante a densa carga tóxica que se aspira
lentamente



Causas de desarmonia – O Ser Consciente

� O rancor
� Produtor de ácidos destruidores que consomem

a energia vital e abrem espaços intercelulares
para a distonia e a instalação de doenças;para a distonia e a instalação de doenças;

� O ódio
� Tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e

física e seu poder tóxico é explicado como
agentes poluidores e responsáveis por distúrbios
emocionais de grande porte, são eles os
geradores de perturbações dos aparelhos
respiratório, digestivo, circulatório.



Considerações
� Como não existe o determinismo absoluto, o

processo é dinâmico podendo-se, em uma única
encarnação apenas, minorar ou agravar a situação
em que se encontre.em que se encontre.

� Na cura de uma enfermidade qualquer, mesmo que
ainda exista a patologia clínica na camada mais
externa, isto é, no próprio corpo carnal, as camadas
mais internas poderão apresentar o órgão sadio.



Considerações
� A cura real se processa de dentro para fora.

Primeiramente, o padrão mental deverá se
adequar para que, gradativamente, possa
acomodar a matéria que envolve o foco deacomodar a matéria que envolve o foco de
inteligência.

� Após a desencarnação, um indivíduo enfermo
poderá, após o período de tempo necessário para
a adaptação à sua nova situação, se encontrar
sadio novamente.



Considerações
� Em contrapartida, enquanto o indivíduo não

promover a adequação do padrão mental, a
enfermidade permanecerá.

� A desencarnação de um indivíduo nesta condição
não propiciará o seu pronto restabelecimento,
permanecendo, assim, a enfermidade nos órgãos
perispirituais que passarão a ser o veículo de
expressão.



Considerações
� O processo para que a cura possa ser efetivada

demandará tempo e dedicação, podendo,
inclusive, se estender por encarnações futuras.

� Considerar que após a morte do corpo físico, o
espírito poderá reparar imediatamente o corpo
perispiritual é um equívoco, sua plasticidade está
atrelada ao agente que a molda: o pensamento, que
é a expressão do padrão mental.



Considerações
� É preciso considerar também as lesões existentes nas

camadas mais internas do perispírito e que ainda não
afloraram à superfície, o que ocorrerá em tempo
futuro.futuro.

� Condições de saúde ou de doença dependem do
padrão de pensamento. Uma conduta mental
adequada conduzirá ao comportamento adequado,
propiciando condições mais saudáveis, seja
encarnado ou não. Este é o único caminho para o
término de enfermidades e sofrimentos em geral.



Continua no próximo estudo
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