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OBJETIVO

 Analisar os diferentes processos durante a

desencarnação.

PONTOS A ABORDAR:

 Morte e desencarnação são a mesma coisa?

 Princípio da morte;

 Princípios básicos da desencarnação;

 Morte após a morte é possível?

 O que ocorre primeiro: a morte física ou a partida do

espírito?



MORTE E DESENCARNAÇÃO SÃO

A MESMA COISA?
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EDM - RETRATO DO CORPO MENTAL

 Claro está, portanto, que é ele (o corpo espiritual) 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 tessitura (organização) 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.

O que significa dizer que as células (noutra faixa

vibratória) se distribuem na organização do corpo

espiritual ?



EDM - 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...

Células possuem estrutura mental, logo, elaboram

processos mentais?



EDM - CENTROS VITAIS E CÉLULAS

 São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção

automática da alma, imprimem às células a especialização extrema,

pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo

espiritual em recursos equivalentes, as células que produzem

fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se

distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham

complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em

filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se

ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e

defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos

constituem o cosmo vivo de manifestação.

Os processo celulares conservam a vida, quando

estes pocesso entram em colapso ocorrerá a morte?



PRINCÍPIO DA MORTE



EDM – HISTOGÊNESE ESPIRITUAL
(HISTOGÊNESE - FORMAÇÃO DE TECIDOS ORGÂNICOS )

 Assim também, a criatura humana, depois do período

infantil, atravessa expressivas etapas de renovação

interior, até alcançar a madureza corpórea, não obstante

apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto

somente após o esgotamento da força vital no curso da vida,

através da senectude ou da caquexia por intervenção da

enfermidade, é que se habilita à transformação mais

profunda.

 Nesse período característico da caducidade celular ou da

moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição de

atividade, não mais tolerando a alimentação.

 Pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a

inércia substitui-lhe os movimentos.

 Protege-se, desde então, no repouso horizontal em decúbito,

quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório.



EDM – HISTOGÊNESE ESPIRITUAL

 Chega, assim, o momento em que se imobiliza na

cadaverização, mumificando-se à feição da crisálida, mas

envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios

pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças

mentais, tecido com as suas próprias idéias reflexas

dominantes ou secreções de sua própria mente, durante um

período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses

ou decênios.

A morte seria, então, um processo físico?

A matéria é viva ou o espírito é que vive?

O conceito de ―vida‖ é equivocado, pois está

relacionado com a expressão corporal do espírito?



A GÊNESE, CAP. XI – GÊNESE ESPIRITUAL

 5. - São a mesma coisa o princípio espiritual e o

princípio vital?

 Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos

que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio

inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos.

... é cabível se admita que a vida orgânica reside num

princípio inerente à matéria, independente da vida

espiritual, que é inerente ao Espírito. Ora, desde que a

matéria tem uma vitalidade independente do Espírito e que

o Espírito tem uma vitalidade independente da matéria,

evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois

princípios diferentes.

Princípio vital seria o componente que possibilita a

manifestação do espírito através da matéria?



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA

DESENCARNAÇÃO



EDM – DESENCARNAÇÃO DO ESPÍRITO

 Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam,

é que a criatura humana desencarnada, plenamente

renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se

jungia; contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao

casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não

trabalhou para renovar-se, nos recessos do espírito, passa a

revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da

vida mental em que se gradua...

A desencarnação ocorre após a morte física?

O termo ―perispírito denso‖ ou ―espírito

materializado‖ está relacionado com ―a densidade da

vida mental‖, isto é, seus interesses?



EDM – HISTOGÊNESE ESPIRITUAL

 No ciclo de cadaverização da forma somática, sob o governo

dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas

alterações que, na essência, correspondem à histólise das

células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos

pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo

equivalente, como sendo histogênese espiritual,

aproveitando os elementosvivos, desagregados do tecido

citoplasmático, e que se mantinham até então, ligados à

colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à

decomposição.



EDM – HISTOGÊNESE ESPIRITUAL

 A histólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta

da ação dos catalisadores químicos e de Outros recursos do

mundo orgânico que, alentados em níveis de

degenerescéncia, operam a mortificação dos tecidos e, do

ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a

morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição, com

escassa influência sobre os sistemas nervoso e circulatório.

 Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se

desvencilham em definitivo de alguns dos característicos

que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se

atendessem a processo involutivo, à condição de células

embrionárias multiformes que se dividem, através da

cariocinese,plasmando, em novas condições, a forma do

corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente.



MORTE APÓS A MORTE É

POSSÍVEL?



EDM - CORPO ESPIRITUAL DEPOIS DA MORTE

 CORPO ESPIRITUAL DEPOIS DA MORTE — Em suma, o

psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o

equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o

governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas

transformações fundamentais, depois da morte carnal,

principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos

alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há

sublimação do amor, na comunhão das almas quese reúnem

no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas

fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do

espírito.

Se a duração é variável, então, morre?



EDM - CORPO ESPIRITUAL DEPOIS DA MORTE

 Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e

reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são

fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces

na adinamia proveniente da nossa queda mental no remorso, ou na

hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se

responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma,nascidas do

estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças

que lhe mantém o organismo sutil, e pode também desgastar-se, na

esfera imediata à esfera física, para nela se refazer, através do

renascimento, segundo o molde mental preexistente, ou ainda

restringir-se a fim de se reconstituir de novo, no vaso uterino, para a

recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre

necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a Lei.

―Para nela se refazer‖ significaria renascer no plano

espiritual?

Haveria morte física no plano espiritual?



O QUE OCORRE PRIMEIRO: A

MORTE FÍSICA OU A PARTIDA DO

ESPÍRITO?



LE – QUESTÃO 136A

 a) - Pode o corpo existir sem a alma?

 ―Pode; entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o

abandona. Antes do nascimento, ainda não há união

definitiva entre a alma e o corpo; enquanto que, depois dessa

união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços

que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica

pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode

habitar um corpo privado de vida orgânica.‖

O que ocorre primeiro?

Vida orgânica são significa existência de

inteligência?



FIM


