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- Desde muito, e, particularmente, desde a semana passada, está em
processo de ligação fluídica direta com os futuros pais ... À medida que
se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de
contacto com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da
assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é
necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a
plasticidade que lhe é característica ... continuei indagando:
- Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele
trouxe da Crosta, ao desencarnar pela última vez?trouxe da Crosta, ao desencarnar pela última vez?
- Sim ... ; todavia, com o curso do tempo, ... , incorporou determinados
elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça
...
- ... não teremos aqui um fato semelhante à morte física na Crosta?
Alexandre sorriu e aquiesceu:
- Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como
simples abandono de envoltórios atômicos terrestres.



...«alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo
eliminada».

A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade:
...
-Agora sintonize conosco relativamente à forma pré-
infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne
terrestre! Lembre-se da organização fetal, faça-se
pequenino! Imagine sua necessidade de tornar a ser criançapequenino! Imagine sua necessidade de tornar a ser criança
para aprender a ser homem!

- ... reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos
Construtores Espirituais, a forma perispiritual de
Segismundo tornava-se reduzida.

Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma
de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança.



- Você não ignora que o corpo humano tem as suas
atividades propriamente vegetativas, mas talvez
ainda não saiba que o corpo perispiritual, ... , está
fortemente radicado no sangue. Na organização
fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do
organismo materno.organismo materno.



- ...O homem do futuro compreenderá que as suas
células não representam apenas segmentos de
carne, mas companheiras de evolução, credoras de
seu reconhecimento e auxilio efetivo. Sem esse
entendimento de harmonia no império orgânico, é
inútil procurar a paz.inútil procurar a paz.



Alexandre respondeu sem titubear:
- ... Falamos da forma preexistente, nela significando o
modelo de configuração típica ou, mais propriamente,
o «uniforme humano». Os contornos e minúcias
anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os
princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade.
A forma física futura de nosso amigo Segismundo
dependerá dos cromossomos paternos e maternos;
adicione, porém, a esse fator primordial, a influênciaadicione, porém, a esse fator primordial, a influência
dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio
interessado, o concurso dos Espíritos Construtores,
que agirão como funcionários da natureza divina,
invisíveis ao olhar terrestre, o auxilio afetuoso das
entidades amigas que visitarão constantemente o
reencarnante, nos meses de formação do novo corpo, e
poderá fazer uma idéia do que vem a ser o templo
físico que ele possuirá, por algum tempo, como dádiva
da Superior Autoridade de Deus...



Foi então, ó divino mistério da Criação Infinita de Deus,
que a vi apertar a «forma infantil» de Segismundo de
encontro ao coração, mas tão fortemente, tão
amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do Poder
da Divindade Suprema. Segismundo ligara-se a ela como a
flor se une à haste. Então compreendi que, desde aquele
momento, era alma de sua alma aquele que seria carne de
sua carne.sua carne.

Após acompanhar, profundamente absorto no serviço, a
marcha dos minúsculos competidores que constituíam a
substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele
o seu potencial magnético, dando-me a idéia de que o
ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que
fosse o primeiro a penetrar a peque nina bolsa maternal. O
elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os
demais e avançou rapidamente na direção do alvo.





540. Os Espíritos que exercem ação nos
fenômenos da Natureza operam com
conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio,
ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso?

“... É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na“... É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na
Natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo,
que também começou por ser átomo. Admirável lei
de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda
não pode apreender em seu conjunto!”



597. Pois que os animais possuem uma inteligência que
lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum
princípio independente da matéria?
“Há e que sobrevive ao corpo.”

a) - Será esse princípio uma alma semelhante à do
homem?
“É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do
sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do
“É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do
sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do
homem. Há entre a alma dos animais e a do homem
distância equivalente à que medeia entre a alma do homem
e Deus.”

598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua
individualidade e a consciência de si mesma?
“Conserva sua individualidade; quanto à consciência do seu
eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado
latente.”



600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a
alma do animal vem a achar-se, depois da morte,
nem estado de erraticidade, como a do homem?
“Fica numa espécie de erraticidade, pois que não
mais se acha unida ao corpo, mas não é um
Espírito errante. O Espírito errante é um ser que
pensa e obra por sua livre vontade. De idênticapensa e obra por sua livre vontade. De idêntica
faculdade não dispõe o dos animais. A consciência
de si mesmo é o que constitui o principal atributo
do Espírito. O do animal, depois da morte, é
classificado pelos Espíritos a quem incumbe essa
tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é
dado tempo de entrar em relação com outras
criaturas.”



606. Donde tiram os animais o princípio inteligente que
constitui a alma de natureza especial de que são dotados?
“Do elemento inteligente universal.”

a) - Então, emanam de um único princípio a inteligência
do homem e a dos animais?
“Sem dúvida alguma, porém, no homem, passou por uma
elaboração que a coloca acima da que existe no animal.”elaboração que a coloca acima da que existe no animal.”

607. Dissestes (190) que o estado da alma do homem, na
sua origem, corresponde ao estado da infância na vida
corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se
ensaia para a vida. Onde passa o Espírito essa primeira
fase do seu desenvolvimento?
“Numa série de existências que precedem o período a que
chamais Humanidade.”





O Espírito macaco, que não foi aniquilado,
continuou a procriar, para seu uso, corpos de
macaco, do mesmo modo que o fruto da árvoremacaco, do mesmo modo que o fruto da árvore
silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o
Espírito humano procriou corpos de homem





— ... O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através
dos organismos celulares... Em milhares de anos, fez longa viagem na
esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o
espírito de obediência e de coletividade, na organização primordial dos
músculos. ...

Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou:
— Compreendeste suficientemente?

— ...Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro
momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do
leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em
direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme,
experimentou na floresta copioso material de formas representativas,
ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios,
durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e
sentir, conquistou a inteligência...





RETRATO DO CORPO MENTAL — ...
Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em
que a consciência imortal prossegue em
manifestação incessante, além do sepulcro,
formação sutil, urdida em recursos dinâmicos,
extremamente porosa e plástica, em cuja tessituraextremamente porosa e plástica, em cuja tessitura
as células, noutra faixa vibratória, à face do
sistema de permuta visceralmente renovado, se
distribuem mais ou menos à feição das partículas
colóides, com a respectiva carga elétrica,
comportando-se no espaço segundo a sua condição
específica, e apresentando estados morfológicos
conforme o campo mental a que se ajusta.



ESTRUTURA MENTAL DAS CÉLULAS — É
importante considerar, todavia, que nós, os
desencarnados, na esfera que nos é própria,
estudamos, presentemente, a estrutura mental das
células, de modo a iniciarmo-nos em aprendizado
superior, com mais amplitude de conhecimento,superior, com mais amplitude de conhecimento,
acerca dos fluídos que nos integram o clima de
manifestação, todos eles de origem mental e todos
entretecidos na essência da matéria primária, ou
Hausto Corpuscular de Deus, de que se compõe a
base do Universo Infinito.



PRINCÍPIOS INTELIGENTES RUDIMENTARES
— Com o transcurso dos evos, surpreendemos as
células como princípios inteligentes de feição
rudimentar, a serviço do princípio inteligente em
estágio mais nobre nos animais superiores e nas
criaturas humanas, renovando-se continuamente,criaturas humanas, renovando-se continuamente,
no corpo físico e no corpo espiritual, em
modulações vibratórias diversas, conforme a
situação da inteligência que as senhoreia, depois
do berço ou depois do túmulo.
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