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■ A Gênese das doenças – Uma Visão 
Espírita. 



■ Motivação: ”Pensamento é força 
criadora” 

■  Alertar para os riscos do pensar 
negativo.



DESEQUILÍBRIO ENERGÉTICO

■  “A doença física é conseqüência da 
desarmonia e do desequilíbrio 
energético de nossos corpos físico e 
periespiritual” 



Ela começa :
■ Na maioria dos casos ela começa no 

perispírito e tem representação no físico 
através das ligações entre os centros de 
força e as glândulas de secreção interna 
(sistema endócrino) 

■  responsáveis pela manutenção da 
homeostasia/equilíbrio corporal nos 
principais órgãos e sistemas fisiológicos do 
homem.



Desequilíbrios mentais

■ Os desequilíbrios mentais (corpo 
mental) são representados pelas 
preocupações não resolvidas, os 
pensamentos negativos, destrutivos, 
egoístas, egocentristas; 

■ as emoções desarmoniosas tais como o 
medo, a raiva, o ódio, o ciúme, etc.



As desarmonias e desequilíbrios

■  Elas alteram as conexões energéticas 
existentes entre o perispírito e o corpo 
físico e vão causar avarias que, 

■  cedo ou tarde, terão repercuções no 
físico gerando o aparecimento de 
doenças, em especial as doenças 
degenerativas e autoimunes.



■ Essas conexões energéticas agem no 
nível do citoplasma celular, nas 
mitocôndrias, que são organelas 
responsáveis pela respiração e pela 
produção de energia para a célula, 
alterando o equilíbrio do seu 
metabolismo. 



■ André Luiz, em 1956 no livro “Mecanismos da 
Mediunidade já citava os “fotons” como 
“quanta de energia dos campos magneto-
eletro-químicos que vão de um tecido 
(células) a outro”. 

■  Hoje a ciência quântica já comprovou essa 
troca de energia entre as células. 



Neurotransmissores

■ A Dra. Candace Pert, pesquisadora americana 
da Universidade Georgetown, PhD em 
Farmacologia, publicou no seu livro “Moléculas 
da Emoção”...  

■ ... 60 neuropeptídios produzidos pelo cérebro, 
e estudados por ela, que têm receptores por 
todo o corpo. 



■ Esses neurotransmissores, também 
conhecidos como endorfinas, são as 
manifestações fisiológicas das emoções 
levadas ao nível celular comprovando 
assim a interação mente/corpo.



Moléculas da emoção
■  Ela afirma em seu livro que: “Os neuropeptídios 

falam e os receptores ouvem” 

■ Sentimentos de amor, ódio, medo, desânimo, tristeza 
são captados e retransmitidos vibracionalmente, 
influenciando pessoas, plantas e animais, e até as 
células humanas. 

   O  Dr. Kazuo Murakami afirma em seu livro “O Código 
Divino da Vida” que “é o pensar negativo que viola as 
leis da natureza”. 



André Luiz
■ Em “Pensamento e Vida”- 1958, e em 

“Evolução Em Dois Mundos”, André Luiz já 
afirmava que “pensamento é força criadora”. 

■ “Que o pensamento produz enzimas que 
podem adoecer o corpo e agravar as 
doenças”.



Pensamentos negativos
■  E ele afirma que pensamentos negativos produzem 

enzimas degenerados que interferem com a fisiologia 
celular, e que podem até estar na raiz dos quadros de 
esquizofrenia e outras doenças mentais. 

■ As produções mentais têm repercussões imediatas 
sobre o nosso corpo físico pois... 

■  existe um diálogo entre o sistema nervoso e o 
sistema imunológico responsável pela defesa do nosso 
corpo.



A Cura
■ Partindo desses pressupostos podemos afirmar 

que a cura das doenças implica na 
transformação do ser, e na vigilância do pensar. 

■  Para que essa transformação abranja os 
aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais 
do paciente. 

■ A síntese do “Mens sana in corpore sano” dos 
antigos gregos.



 Desequilíbrios

■ Em “Nosso Lar” relacionamos as 
doenças a esses desequilíbrios físicos, 
energéticos e espirituais, considerando 
que é o Ser integral que adoece e não 
somente o seu corpo orgânico.



Ciência e Espírito
■ “Quando citamos Ciência e Espírito não 

estamos nos referindo a coisas 
incompatíveis e opostas. 

■  É preciso que a ciência saia da sua 
arrogância, aceitando fenômenos espirituais 
e paranormais e a religião adote a ciência 
como instrumento de comprovação de 
fenômenos ainda não conhecidos”.  

■ (Apud Julio de Queiróz).



  A Física Quântica

■ Hoje com os avanços nos conhecimentos 
da Física e Mecânica Quântica começam 
a cair as barreiras que se antepunham 
aos conceitos de energia e matéria, 
entre vibrações e eletromagnetismo.  

■  Espaço e movimento não são mais 
absolutos.



Espaço-tempo
■ Os objetos não apresentam mais três 

dimensões: comprimento, largura e altura; 
■  a eles acrescentam-se o tempo: a quarta 

dimensão que,  
■ em síntese extraordinária, constitui o chamado 

contínuo espaço- tempo, 
■  onde a energia confunde-se com a matéria; 
■  sua diferenciação é fruto apenas da velocidade 

imprimida à determinada massa: E=mc². 



■ “Estamos chegando, na etapa atual da 
ciência, a mudar-se a conceituação da 
matéria, como também de prever-se a 
existência de mundos paralelos, 
invisíveis e anti-materiais”.  

■ Apud Dr. Paulo da Costa Rezinski in: Medicina dos Espíritos 
pág. 16.



Dr. Andrew Weil
■  Andrew Weil, médico naturista americano 

muito conceituado, autor do livro 
“Spontaneous Healing”, considera que: 

   “O corpo humano deseja ser saudável 
porque a saúde representa a operação mais 
eficiente de todos os sistemas orgânicos”. 

  “Nós gastamos menos energia para 
sermos saudáveis do que quando estamos 
doentes”.



Fatores predisponentes

   Ele considera como fatores predisponentes 
para a doença e que devem ser objeto de 
nossa atenção: 

■ Perda de energia  
■ Circulação sanguínea deficiente  
■ Respiração restringida  
■ Defesas naturais comprometidas 



   Ainda os fatores predisponentes

■ Toxinas –  
■ Idade  
■ Uso da mente  
■ Problemas espirituais 



Energias que curam

■ Em “Nosso Lar” o uso de vibrações/energias 
emanadas de várias fontes, principalmente a 
fonte Espiritual, são utilizadas para operar as 
transformações necessárias à recuperação da 
saúde no paciente; 

■ e são complementadas com a prática de 
exercícios de respiração, de visualização, de 
meditação, de relaxamento, de mudanças na 
dieta e...



■ ...em especial, utilizando o passe, a 
imposição de mãos, e a prece com as orações 
dirigidas aos planos superiores para gerar 
conexões com energias harmoniosas que 
modifiquem a freqüência vibracional dos 
pacientes 



Compromisso com os 
pacientes

■ Por isso precisamos estudar e 
aperfeiçoar nossas práticas com os 
pacientes, 

■ pois os resultados dependem de nossos 
esforços de aprendizagem e do amor 
que emana da Caridade pura.


