Dois temas gravíssimos de saúde pública, com implicações para além do conhecimento comum da
humanidade. Não é possível dimensionar a extensão dos problemas ocasionados pelo suicídio e pelo aborto,
sem o conhecimento de QUEM SOMOS. Quando, no mundo, todos saberão que são Espíritos? Cada indivíduo
é um Espírito de vida infinita. Não existe morte para o Espírito, apenas os corpos físicos falecem, morrem.
Você que lê este texto é um Espírito e age dentro de dois corpos: um corpo é biológico e morre – seu corpo
físico; o outro é o seu corpo espiritual ou perispírito, imortal, imperecível. Para o nosso plano
de visualização ele é invisível, mas é tão real quanto o seu corpo físico. No momento da morte do corpo físico,
o corpo espiritual se desprende e permanece vivo, com todas as características da forma do corpo físico. O corpo
espiritual é energia e, portanto, também é matéria, vibrando numa frequência específica que lhe caracteriza.
Duas propriedades fundamentais tem o perispírito ou corpo espiritual: nele encontra-se armazenada
a memória correspondente a todas as encarnações vividas e todos os processos evolutivos pelos
quais você passou, até encontrar-se na situação presente. Nada se perdeu no curso de milênios
sem conta! Está tudo aí. Dentro de você. Já fica claro que VOCÊ, integralmente, consiste de muito mais
do que os padrões mentais e de comportamento do seu ego na atualidade. Você o está aprimorando,
encarnação após encarnação.
O perispírito ou corpo espiritual é depositário de memórias e tem energia magnética, portanto tem
força de atração. Espiritualmente, pelo seu perispírito, você reage como um imã. Para cada pensamento ou ação
o seu perispírito guarda as impressões e atrairá permanentemente as consequências sobre aquilo que deu causa.
Todos os pensamentos e ações que causamos implicam em consequências positivas ou negativas. Ação e reação.
As consequências podem ser imediatas, encarnação presente ou posteriores, encarnação futura.
Desde a fecundação, nossos dois corpos estão ligados e é importante saber que o desenvolvimento do
embrião, do feto e do corpo biológico na sua totalidade obedece a comandos. Quem e o quê comanda?
O Espírito, por ação da vontade e o perispírito que apresenta a forma original que se projeta sobre
a matéria orgânica em desenvolvimento. Tudo está interligado.
Por efeito reverso, toda ação positiva ou negativa exercida sobre o corpo físico repercute e imprime-se
no perispírito. Ação positiva implica harmonia, equilíbrio, saúde, tanto física quanto psicológica. Ação negativa
implica desarmonia, desequilíbrio, doença, tanto física, quanto psicológica.
O aborto é uma ação de ataque contra um corpo que não pertence à mãe. Pertence ao filho.
Para ficar bem claro: pertence ao Espírito que vai reencarnar naquele corpo que o seu perispírito está
construindo célula por célula, desde o instante da fecundação.
Desde a fecundação, o psiquismo da mãe, do pai e do Espírito que vai reencarnar estarão em
sintonia permanente, até o nascimento. Qualquer pensamento ou ação que implique em obstáculo à execução
do plano de reencarnação terá efeito sobre o seu causador. Efeito orgânico e psicológico para qualquer das
três personalidades implicadas no processo: Espírito que vai reencarnar + a mãe + o pai.

A desarmonia, desequilíbrio, doença incidindo sobre os causadores do obstáculo ao renascimento ou
reencarnação de um Espírito, significa comprometimento da normalidade dos órgãos de sustentação da
vida orgânica, tanto femininos (da mãe), quanto masculinos (do pai). Está compreendendo onde
vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde, a desarmonia, o desequilíbrio, a doença? Nos órgãos da reprodução.
Não ficou fácil detectar a origem dos problemas de infertilidade ou de cânceres em órgãos de reprodução,
tanto femininos, quanto masculinos? É o efeito da causa. A causa pode estar na encarnação atual
ou em vidas passadas. O roteiro do efeito encontra-se projetado no perispírito, para ser
eliminado posteriormente. A eliminação do efeito só ocorrerá com o auxílio de uma encarnação. Já
estando nela ou retornando, para nova reencarnação, com os débitos contraídos no passado.
E o drama do suicida... que sofrimento atroz! Para o materialista, "morreu, acabou". O religioso
alterna dois palpites: "ele(a) descansou em paz" e "Deus condena os suicidas ao inferno". Assim, todos estão longe
da realidade. Somos Espíritos e nossa vida se estende ao infinito. Repetindo a lição: morte ao Espírito é impossível.
A morte é restrita ao corpo físico e temos um corpo espiritual de existência infinita,
animado pelo Espírito. Para depois da vida física, continua existindo o Espírito e o seu corpo espiritual,
idêntico à forma física do corpo biológico finito.
Não existe o inferno idealizado pelas religiões, mas é Lei Universal que toda ação implica uma reação
positiva ou negativa; feliz ou infeliz. Quando viajamos com tempo determinado para retorno à casa levamos
bagagem suficiente para os dias de permanência na estação de destino. Todo nascimento inicia-se com data
de finalização da existência física, atendendo ao propósito da reencarnação de cada um.
Corpo físico e perispírito ou corpo espiritual são acoplados para o nascimento, de modo que
o corpo espiritual assegure a sustentação da vida biológica até o prazo determinado. O Espírito tem essa
informação arquivada em seu psiquismo e no próprio perispírito. O suicídio aniquila o corpo físico, não o corpo
espiritual. No ato do suicídio o psiquismo do Espírito é afetado negativamente por essa ação deliberada. Pelo
tempo restante que o perispírito ou corpo espiritual deveria ainda permanecer acoplado ao corpo biológico,
o Espírito, em total desarmonia psicológica, permanecerá em constante fixação mental da cena final de sua
existência física abreviada. O Espírito não conseguirá recuperar seu domínio mental até o marco temporal
da programação para a vida física interrompida bruscamente. Seu estado psicológico de então, em tudo será
análogo ao da loucura, em desespero indescritível.

Atear fogo em si mesmo é um dos meios de suicídio e o Espírito liberado do corpo físico em tal condição
permanecerá por algum tempo nesse estado desolador de sofrimento mental. O Espírito não está em chamas,
mas ele se sente em chamas, tendo a visão alucinante das chamas que o consomem sem pausa. Quanto
menor possa ser o tempo que deveria estar acoplado ao corpo biológico, menor será o tempo de
sofrimento psicológico para o Espírito tomado pelo desespero incontrolável.
Não se trata, absolutamente, de castigo divino. É de Lei de Causa e Efeito, Lei Física, Lei Quântica. E,
que se aceite como realidade da vida, que reencarnação também é Lei no Universo inteiro. Todos reencarnamos,
espiritualistas e materialista! E, para aquele que se suicidou, a sua reencarnação seguinte trará matrizes a
demandarem rearmonização orgânica também sofrida. Enfermidades físicas e mentais com sofrimento para todos
os envolvidos no drama familiar.

A respeito da VIDA e da FORMAÇÃO DE UM ORGANISMO BIOLÓGICO é perfeita a conclusão a que chegou
o celebre cientista biólogo britânico Rupert Sheldrake em resposta a essas suas indagações: "como a forma é
criada a partir de um embrião monocelular? Uma célula faz mais de si mesma. Reproduzem-se fazendo réplicas
exatas de si mesmas. Células absolutamente iguais, com o mesmo DNA. Como uma célula do fígado de um corpo
desenvolvido, por exemplo, se comporta tão diferente da célula do cérebro? Como células pertencentes a órgãos
diferentes se diferenciam. O que dá senso de localização às células num corpo desenvolvido, determinando a
construção de órgãos e membros específicos?" A resposta de Rubert Sheldrake a tais indagações foi: "devem existir
campos morfogenéticos não locais".
Campos morfogenéticos não locais é uma expressão perfeita para a ciência e corresponde na totalidade ao
que a Filosofia Espírita denomina CORPO ESPIRITUAL ou PERISPÍRITO. O Espírito reencarna e as matrizes
determinantes do corpo físico que lhe servirá à nova reencarnação encontra-se no CORPO ESPIRITUAL, no
PERISPÍRITO, ou campos morfogenéticos não locais, que é como se expressa o biólogo Rupert Sheldrake.

Reflita sobre a importância do seu perispírito! Não aborte. Não se suicide. Viva e deixe viver!

