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 “André Luiz, porém, busca apenas acordar em
nós a noção da imortalidade(...)”

RELEVANTES
ANOTAÇÕES
DE
EMMANUEL

 “(...) atingindo a maioridade moral pelo
raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as
manifestações e enriquecer-lhe os atributos”

 “Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo
simplesmente esclarece que o homem não está
sentenciado ao pó da Terra(...)”
 “(...) espera tão somente encarecer que o
Espírito responsável, renascendo no arcabouço
das células físicas, é mergulhado na carne”
2

“Se não sentes o frio da noite
sobre o revolto mar das
provações humanas, entorpecido
na ilusão que te faz escarnecer da
própria verdade, nossa lembrança
em tuas mãos traz errado
endereço.”
André Luiz
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CONTEÚDO
DA OBRA
ASPECTOS

ASPECTOS

ANATOMOFISIOLÓGICOS

DE MORFOLOGIA ESPIRITUAL

E ANTROPOLÓGICOS DA EVOLUÇÃO

CAMPO MENTAL E GENEALOGIA DO ESPÍRITO
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CONTEÚDO
DA OBRA
1

PRIMEIRA PARTE
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• O fluido cósmico é o plasma divino, hausto
do Criador ou força nervosa do todo-Sábio
• “(...)ao influxo do próprio Senhor supremo,
operam as Inteligências divinas a Ele
agregadas(...)”

FLUIDO
CÓSMICO

• “Devido à atuação desses arquitetos maiores,
surgem nas galáxias as organizações
estelares”
• “A Engenharia celeste equilibra rotação e
massa, harmonizando energia e movimento”
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ANDRÉ LUIZ COMENTA SOBRE AS FORÇAS ATÔMICAS...

“(...)no estado atual dos nossos
conhecimentos, embora
estejamos fora do plano físico,
não podemos definir em sua
multiplicidade e configuração(...)”
André Luiz
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ESTAMOS “MERGULHADOS” EM DEUS...

“(...)o fluido cósmico ou
plasma divino é a força em que
vivemos, nos ângulos variados
da natureza, motivo pelo qual
já se afirmou, e com toda a
razão, que ‘em Deus nos
movemos e existimos’”.
André Luiz
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•
•

•

CORPO
ESPIRITUAL

•

“Para definirmos, de alguma sorte, o corpo
espiritual, é preciso considerar, antes de tudo,
que ele não é reflexo do corpo físico”
“(...)na realidade, é o corpo físico que o reflete,
tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual,
retrata em si o corpo mental que lhe preside a
formatação.”
“Nele possuímos todo o equipamento de
recursos automáticos que governam os bilhões
de entidades microscópicas a serviço da
inteligência(...)”
“Essas células obedecem às ordens do Espírito”
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CORPO
ESPIRITUAL

• “(...)os bilhões de células que nos servem ao
veículo da expressão, agora domesticadas, na
sua quase totalidade em funções exclusivas,
necessitam de substâncias especiais – água,
oxigênio e canais de exoneração excretória –
para se multiplicarem no trabalho específico
que nosso espírito lhes traça(...)”
• O corpo espiritual, ou psicossoma é o veículo
eletromagnético da entidade pensante
• O corpo espiritual é o envoltório sutil da
mente
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ANDRÉ LUIZ COMENTA...

“(...)para alcançar a idade da razão,
com o título de homem, dotado de
raciocínio e discernimento, o ser,
automatizado em seus impulsos, na
romagem para o reino angélico,
despendeu para chegar aos
primórdios da época quaternária,
em que a civilização elementar do
sílex denuncia algum primor de
técnica, nada menos de um bilhão e
meio de anos.”
André Luiz
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CORPO
ESPIRITUAL

• “(...)o princípio espiritual incorporou todos os
cabedais da inteligência que lhe brilhariam no
cérebro do futuro, pelas chamadas atividades
reflexas do inconsciente.”
• “(...)no círculo humano, a inteligência é
seguida pela razão e a razão pela
responsabilidade(...)”
• “(...)em qualquer estudo acerca do corpo
espiritual, não podemos esquecer a função
preponderante do automatismo(...)”
• “(...)ao longo da atração no mineral, da
sensação no vegetal e do instinto animal,
vemos a crisálida de consciência construindo
as suas faculdades de organização”
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CORPO
ESPIRITUAL

•

“(...)o corpo espiritual que modela o corpo físico
e o corpo físico que representa o corpo espiritual
constituem a obra de séculos numerosos”

•

“(...)pacientemente elaboradas em duas esferas
diferentes da vida”

•

“(...)o tato nasceu no princípio inteligente, na sua
passagem pelas células nucleares em seus
impulsos ameboides”

•

“(...)as primeiras sensações no sexo apareceram
nas algas marinhas provindas não só de células
masculinas e femininas que nadam, atraídas uma
para as outras, mas também de um esboço de
epiderme sensível(...)”
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•
•

•

CORPO
ESPIRITUAL

•

•

“(...) com vida própria, subordinando-se às
determinações do ser que as aglutina e que lhes
imprime a fixação ou a mobilidade”
“(...) diante do governo mental, a reunião de
células compõe tecidos, assim como a
associação dos tecidos esculpe os órgãos[...]que
lhes excitam as propriedades funcionais para
certos fins”
“(...) hormônios estes nascidos de impulsão
mecânica da mente sobre o império celular”
“(...) as células, quando ajustadas ao ambiente
orgânico, demonstram o comportamento
natural do operário mobilizado em serviço, sob
as ordens da Inteligência”
“(...) comunicando-se umas com as outras sob o
influxo espiritual que lhes mantém a coesão (...)”
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ANDRÉ LUIZ COMENTA...

“(...) o organismo do médium deixa
escapar o ectoplasma ou o plasma
exteriorizado, no qual as células, em
tonalidade vibratória diferente,
elastecem-se e se renovam, de
conformidade com os moldes
mentais que lhes são apresentados”
André Luiz

ECTOPLASMA É A PARTE CONSISTENTE E GELATINOSA
LOCALIZADA NO EXTERIOR DO CITOPLASMA E COMPOSTA
PELO LÍQUIDO CITOPLASMÁTICO
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•
•

•
•

EVOLUÇÃO
E SEXO

•

“(...)eis que determinado grupo apresenta no imo da
própria constituição qualidades magnéticas positivas e
negativas”
“(...) essas bactérias, que exprimem figura importante de
junção no trabalho evolutivo da Natureza, são compelidas
ao movimento, em que não apenas se atraem umas às
outras, nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada”
“(...)para renascerem, após longo tempo de novas
experimentações, na forma de algas verdes, inaugurando
a comunhão sexual sobre o mundo.”
“(...) e esse princípio inteligente, destinado a crescer para
a glória da vida, em dois planos distintos de experiência,
quando se mostra ativado em constituição mais
complexa, recebe desses mesmos Arquitetos da
Sabedoria Divina os dons da reprodução mais complexa
nos cromossomos”
“O princípio inteligente é experimentado de modos
múltiplos no laboratório da natureza”
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EVOLUÇÃO
E SEXO

“Com a Supervisão Celeste, o princípio
inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias
das primeiras horas do protoplasma na Terra,
mais ou menos quinze milhões de séculos, a fim
de que pudesse, como ser pensante, embora em
fase embrionária da razão, lançar as suas
primeiras emissões de pensamento contínuo
para os Espaços Cósmicos.”
André Luiz
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•

•
•

EVOLUÇÃO
E
METABOLISMO

•
•

“O princípio inteligente, tocado por múltiplos
estímulos, sob o império de atrações e repulsões,
haure elementos quimiotácticos
eletromagnéticos no laboratório das forças
universais, por meio da respiração”
“Entre os animais, as células da reprodução
segregam substâncias particulares com que se
procuram mutuamente”
“(...) a prostração do sono, a paixão artística, o
êxtase religioso e os transes mediúnicos são
acalentados nos circuitos celulares por
fermentações sutis, aí nascidas por meio de
impulsos determinantes da mente(...)”
“O metabolismo subordina-se, desse modo, à
direção espiritual”
“(...) raciocínio organizado é pensamento
dinâmico”
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•

•

•

EVOLUÇÃO
E CÉREBRO

•
•

“(...) é aí que a epífise começa a consolidar-se,
por fulcro energético de sensações sutis para
a tradução e seleção dos estados mentais
diversos”
“(...) prenunciando as operações da
mediunidade, consciente e inconsciente”
“(...) é preciso destacar que esse fenômeno de
progressão, fundamentalmente, não se
relaciona com a inteligência, e nem esta é, a
rigor, proporcional ao número de
circunvoluções cerebrais”
“Os neurônios nascem e se renovam milhões
de vezes no plano físico e no plano extrafísico”
“(...) o neurônio é toda uma usina
microscópica”
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•

•

•

EXISTÊCIA
DA
ALMA

•
•

“Guarda a criatura humana, então, consigo, a
tessitura dos próprios órgãos, a herança dos
milhões de estágios diferentes, nos reinos
inferiores”
“O homem selvático que não pretende abandonar
os apetites e prazeres da experiência animal
fabrica para si mesmo os freios que lhe
controlarão a liberdade, a fim de que se lhe
enobreça o caráter iniciante.”
“Nasce, desse modo, para ele a noção do direito
sobre o alicerce das obrigações respeitadas”
“(...) revela-se-lhe a vida mental mais
surpreendente e mais rica(...)”
“(...)e, por essa mais intensa vida íntima, retrata
com relativa segurança as ideias dos Espíritos
abnegados que lhe custodiam a rota.”

A LARVA E A CRIANÇA – METÁFORA: CRISÁLIDA (A LARVA SE AFASTA DO OVO, A CRIANÇA DO ÚTERO MATERNO)
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•

•

•
•

ALMA
E
FLUIDOS

•

“(...) um fluido vivo e multiforme, estuante e
inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez
que podemos defini-lo, até certo ponto, por
subproduto do fluido cósmico, absorvido pela
mente humana em processo vitalista semelhante à
respiração”
“Esse fluido é o próprio pensamento contínuo,
gerando potenciais energéticos com que não havia
sonhado.”
“(...)a mente administra o seu veículo de
exteriorização”
“Esse fluido ou matéria mental tem a sua
ponderabilidade e as suas propriedades
quimioeletromagnéticas específicas, definindo-se
em unidades perfeitamente mensuráveis”
“Com o fluido mental carreiam-se, desse modo, não
apenas as disposições mentossensitivas das
criaturas em atuação recíproca, mas também as
imagens que transitam entre os cérebros.”
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SIMBIOSE
ESPIRITUAL

• “O princípio inteligente inicia-se,
desde então, nas operações que
classificaremos como sendo de
‘mentossíntese’”
• (...)porque baseadas na troca de
fluídos mentais multiformes, através
dos quais emite as próprias idéias e
radiações, assimilando as radiações e
ideias alheias.”
• “O impulso que lhe surgia na mente
embrionária, por interesse acidental
de posse, ante a necessidade de
alimento esporádico, é agora desejo
consciente.”
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• “(...) micro-organismos se albergam
no trato intestinal dos seus
hospedadores, apropriando-se-lhes
dos sucos nutritivos, mas gerando
substâncias úteis à existência dos
anfitriões.”
• “(...) as vítimas se acomodam, por
tempo indeterminado, à pressão
externa dos verdugos”

VAMPIRISMO
ESPIRITUAL

• “(...) o parasita, no regime de
adaptação a que se entrega,
experimenta mutações de vulto a se
lhe exprimirem na forma”
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• “(...)encontramos os circuitos de
obsessão e de vampirismo entre
encarnados e desencarnados”
• “(...)a imaginação com formas
mentais monstruosas, operando
perturbações que podemos classificar
como infecções fluídicas e que
determinam o colapso cerebral com
arrasadora loucura.”

VAMPIRISMO
ESPIRITUAL

• “(...)auto-hipnotizado por imagens de
afetividade ou desforço”
• Obsessor: parasita espiritual

ANTÍDOTO – A AÇÃO NO BEM GENUÍNO [...] POR PRODUZIR VIGOROSO FATOR DE TRANSFORMAÇÃO
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• “Assemelhando-se no conjunto ao
musicista e seu instrumento, alma e corpo
hão de conjugar-se profundamente um
com o outro para a execução do trabalho
que a vida lhes reserva.”

MECANISMOS
DA MENTE

• “Tomando, pois, em nossas anotações, o
sistema cerebral por gabinete
administrativo da mente,
reconheceremos sempre que a conduta
do corpo físico está invariavelmente
condicionada à conduta do corpo
espiritual.”

ANTÍDOTO – A AÇÃO NO BEM GENUÍNO [...] POR PRODUZIR VIGOROSO FATOR DE TRANSFORMAÇÃO
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ANDRÉ LUIZ COMENTA...

“(...)o pensamento é força criativa e
aglutinante na criatura consciente
em plena Criação, as imagens
plasmadas pelo mal, à custa da
energia inestancável que lhe
constitui atributo inalienável e
imanente, servem para a formação
das paisagens regenerativas em que
a alma alucinada pelos próprios
remorsos é detida em sua marcha.”
André Luiz
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• Todos os seres vivos, por isso, dos mais
rudimentares aos mais complexos, se
revestem de um ‘halo energético’ que lhes
corresponde à natureza.”
• “(...) temos, nessa conjugação de forças
físico-químicas e mentais, a aura humana,
peculiar a cada indivíduo,
interpenetrando-o, ao mesmo tempo que
parece emergir dele”

MEDIUNIDADE
E CORPO
ESPIRITUAL

• “A aura é, portanto, a nossa plataforma
onipresente em toda comunicação com as
rotas alheias, antecâmara do Espírito.”
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MEDIUNIDADE
E CORPO
ESPIRITUAL

• “(...) é a mente suscetível à influenciação
dos desencarnados e que, evoluídos ou
não, lhe visitam o ser, atraídos pelos
quadros que se lhe filtram da aura,
ofertando lhe auxílio eficiente quando se
mostre inclinada à ascensão de ordem
moral.”
• “(...)ou sugando-lhe as energias e
assoprando-lhe sugestões infelizes
quando, pela própria ociosidade ou
intenção maligna, adere ao consórcio
psíquico de espécie aviltante.”
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ANDRÉ LUIZ COMENTA...

“(...)a mediunidade não requisitará
desenvolvimento indiscriminado,
mas sim, antes de tudo,
aprimoramento da personalidade
mediúnica e nobreza de fins.”
André Luiz
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• “(...) a alma guarda a sua individualidade
sexual intrínseca, a definir-se na
feminilidade ou na masculinidade,
conforme os característicos
acentuadamente passivos ou claramente
ativos que lhe sejam próprios.”

SEXO
E
CORPO
ESPIRITUAL

• “A sede real do sexo não se acha, dessa
maneira, no veículo físico, mas sim na
entidade espiritual, em sua estrutura
complexa.”
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SEXO
E
CORPO
ESPIRITUAL

• “(...) o instinto sexual, por isso mesmo,
traduzindo amor em expansão no tempo,
vem das profundezas, para nós ainda
inabordáveis, da vida, quando
agrupamentos de mônadas celestes se
reuniram magneticamente umas às
outras para a obra multimilenária da
evolução”
• “(...) quanto mais se integra a alma no
plano da responsabilidade moral para
com a vida, mais apreende o impositivo
da disciplina própria(...)”
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