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Prefácio de Ramatís

Meus irmãos,
Somos indestrutíveis, eis que criados por mecanismos de des-

dobramentos da essência divina, eterna mantenedora da vida no 
Cosmo. Infindáveis voltas deram os ponteiros do relógio do tempo 
pelo calendário convencional terrícola, em que tivemos os primeiros 
movimentos diferenciados do infinito indiferenciado, assim como 
as gotas do mar que respingam da onda oceânica. A simultanei-
dade da existência de espíritos novos e infantis, que convivem com 
os mais velhos e adultos, no sentido de já terem burilado em si a 
compreensão mais abalizada do evangelho de Jesus e das verdades 
cósmicas, delineiam os caminhos ascensionais no Cosmo Espiritual, 
vicejando em todas as latitudes do Universo a convivência recí-
proca, fazendo com que nos relacionemos uns com os outros num 
ambiente de diferentes níveis de compreensão ou de consciência. O 
gabarito espiritual ou graduação consciencional é proporcional à 
linha temporal de causalidade que cada individualidade tem anota-
da em seus anais cármicos e principia com a noção de existir.

Em nenhum momento da Vida Cósmica, Deus deixa de criar, 
fazendo nascer e surgindo novas consciências, ou seja, novos 
espíritos individualizam-se particularizando a noção de existir, 
mesmo que continuemos todos vinculados à eterna fonte prove-
dora Divina. Neste processo contínuo e ininterrupto de criação da 
Mente Universal – Deus – não há concessão de privilégios, prefe-
rências ou simpatias, equalizando-se todos na Lei Cósmica que 
guiam os ensejos íntimos de conscientização evolutiva de todas 
as criaturas. Nenhum espírito é superior ao outro em sua origem 
divina e todo possuem o poder de germinação crística, sabedoria 
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e ansiedade ascensional de retorno à fonte criadora. Da mesma 
forma, a matemática sideral calcula antecipadamente o número 
de orbes que servirão de habitação a todas as mônadas espiritu-
ais criadas e repassam os números aos engenheiros e arquitetos 
siderais, consciências majestosas e interplanetárias, co-criadores 
divinos, que elaboram e executam a gênese e intimidade psíquica 
dos orbes e das constelações astronômicas para abrigar toda a 
vida exuberante no Cosmo. Mesmo estas consciências espaciais 
ou intergaláticas, não passam de entidades emancipadas sob o 
mesmo processo espiritual e evolutivo diante da justiça suprema, 
que inevitavelmente preside o plantio, a germinação e a colheita 
de cada  consciência, eis que todos são igualmente filhos de Deus.

Assim, zelamos pela vossa evolução e que a linha temporal de 
causalidade, consequência do exercício do livre arbítrio de cada 
cidadão que formam os efeitos coletivos, não seja distorcida ou 
alterada sem o vosso esforço e merecimento conquistados em con-
formidade com a equanimidade das leis cósmicas entre as reencar-
nações sucessivas. Assim, em adequação à condição evolutiva da 
humanidade, todos os seres espaciais, espíritos de diversos orbes 
que aqui se encontram vos auxiliam para evoluirdes sob a égide 
de Jesus e de seu evangelho. 

Seguindo esquema traçado pelo Alto e pelos Maiorais que nos 
assistem em nossos compromissos em prol da evangelização da 
comunidade planetária retida no pequeno orbe azul, entregamo-
vos esta obra intitulada Ciência Oculta de A a Z – o Véu de Ísis.

Respeitando a diversidade de consciências que animam a 
coletividade terrícola, rogamos a Oxalá que as verdades ainda 
ocultas contidas neste singelo compêndio cheguem a muitos que 
estão imersos no automatismo da existência no plano da materia-
lidade e iludidos pela hipnose salvacionista dos tempos chegados. 
Contribuímos para as fazerem despertar da infantilidade espiritual 
que atrasa os seus passos na evolução e por vezes as conduz à fasci-
nação espiritual que aprisiona por ignorarem a verdade que liberta. 

Muita paz,
Do amigo incondicional de sempre,

ramatís

Porto Alegre, 8 de abril de 2012.
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Algumas palavras do médium

Esta obra vem realizar um antigo e profundo desejo que 
acalentamos no imo de nosso ser, há muitos anos, ou seja, o de 
transmitir aos irmãos terráqueos ensinamentos profundos que 
Ramatís nos traz em seus compêndios e que nos auxiliam a com-
preender melhor o Amor do Criador por todas as suas criaturas; 
consubstanciados nos mecanismos cósmicos que engendrou 
magnificamente no sentido de balizar a caminhada de seus filhos 
rumo à felicidade que é o troféu de luz que nos aguarda ao final 
da Sublime Peregrinação que encetamos Universos afora, na 
busca da consciência cósmica. 

Sempre pensamos conosco mesmo, como seria importante 
que assuntos como “chacras”, “yoga”, “arcanjos siderais”, “enfei-
tiçamento”, “manvantaras”, “Cristo Interno”, “Astrologia”, “corpos 
sutis”, “magos negros e brancos”, “ciências ocultas”, “alquimia” e 
muitos outros trazidos por Ramatís em suas obras, chegassem ao 
conhecimento dos seres humanos da Terra, no sentido de desmis-
tificar muitos preconceitos e interpretações pueris sobre coisas 
sérias e importantes que marcam a caminhada do espírito imortal 
e que são desconhecidas em sua racionalidade e cientificismo e por 
isso taxadas de sobrenaturais e superstições, o que não correspon-
de à realidade do Cosmo que é ciência pura. 

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” disse Jesus 
de Nazaré em sua luminosa passagem pelo solo terráqueo, de 
maneira que esta humilde coletânea tem como objetivo maior 
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levantar o “Véu de Isis” propositalmente lançado pelos grandes ini-
ciados do passado sobre conhecimentos que até então não seriam 
bem utilizados pela humanidade ou que até, nem seriam compre-
endidos em sua função benfeitora e criadora no seio do Cosmo. 
Como não há nada oculto que não deva ser revelado, no dizer do 
Cristo, chega então o momento em que, mercê da misericórdia do 
Pai, essas informações importantes são disponibilizadas agora, de 
forma clara, racional, dentro do bom senso e da lógica para todos 
que quiserem auferir da luz que se faz neste momento de conscien-
tização em que vive a humanidade.

Estamos confiantes de que, com mais esta pequena migalha 
de colaboração que, como já dissemos, é nosso sonho de muitos 
e muitos anos, iremos avançando juntos no entendimento das 
coisas, uma vez que, hoje, já compreendemos que no Universo 
não existe acaso e muito menos qualquer tipo de improviso por 
parte dos poderes celestes que governam o Cosmo de maneira 
matematicamente precisa, dentro de uma interconexão perfeita, 
de forma que, aquilo que taxamos como sobrenatural, supers-
tição, ou que afirmamos serem apenas crendices ou “contos de 
fadas”, quase sempre têm uma explicação racional dentro das 
Leis Divinas que regem a vida. Deus, como inteligência suprema 
e causa primária de todas as coisas, segundo Ramatís nesta obra, 
é o pano de fundo de tudo e de todos que compõe a criação, de 
modo que, nada pode acontecer fora de Seu seio, pois o que está 
em cima está em baixo, o que está fora está dentro e o macro 
está no micro, como dita a “Tábua de Esmeralda” deixada pelo 
nosso amado Hermes Trimegisto, assim, nada pode fugir dos 
Seus ditames, da Sua lógica e das Suas perfeitas e equânimes leis, 
engendradas para nossa felicidade.

Portanto, queridos leitores, aproveitemos essa torrente de 
orientações e esclarecimentos que nosso amado amigo e irmão 
Ramatís nos traz em seus livros e, que aqui se apresentam de 
forma sintética em ordem alfabética para facilitar nossas consul-
tas, lembrando que, esclarecimentos mais aprofundados e explica-
ções mais detalhadas podem ser encontrados nas obras citadas em 
cada transcrição, nas quais o leitor amigo poderá como muitos já 
o fizeram, encontrar respostas importantes sobre a Ciência Oculta 
e entenderem melhor a vida, a beleza e a luminosidade de tudo que 
existe nos Universos do Pai.
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Boa leitura e, que possamos caminhar juntos nesta hora pro-
fética, esclarecidos e esclarecendo, ou seja, nos tornando luzes para 
aqueles que ainda não conseguiram o acender da candeia e sua 
colocação sobre o candelabro da consciência.

Muita Paz!
Muita Luz!

sidnei Carvalho

15 de abril de 2012
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Palavras de um amigo

Amados companheiros de tarefas espiritualistas!
Após várias décadas de tarefas universalistas e univérsicas 

em prol do link oriente-ocidente e, particularmente, objetivan-
do a divulgação dos ensinamentos do Amigo e Irmão Ramatís, 
chegamos a um momento maravilhoso e importante dentro de 
nosso luminoso ideal de servir ao Cristo Cósmico na pessoa de 
nossos companheiros da escola terrena. Esta obra vem abrir novos 
horizontes para muitas criaturas trazendo ao conhecimento  do 
vulgo, temas anteriormente reservados ao círculos herméticos de 
iniciação, e que hoje já podem ser melhor compreendidas, parti-
cularmente tendo em vista o avanço científico e tecnológico atual.

A outrora tenra e frágil “bolota”, representada pelos ensina-
mentos do Amigo e Irmão Ramatís, já se desvencilha do interior 
da terra, as raízes já se fortaleceram o suficiente devido à labuta 
dos seareiros da primeira hora, que enfrentando preconceitos mil, 
sarcasmos e toda sorte de dificuldades, trabalharam para que este 
momento atual de desabrochamento da mensagem pudesse chegar 
e nos oferecer a oportunidade de derramar a luz, com a profun-
didade esotérica exigível para esta hora, para as criaturas que 
conosco palmilham a estrada do progresso, neste momento apoca-
líptico no qual os acontecimentos se precipitam e a transformação 
planetária se acelera como já foi previsto desde eras passadas.

Sim, queridos companheiros de várias eras, as raízes foram 
trabalhadas com muito afinco e maestria pelo nosso grande amigo 
Ramatís, que, na verdade, representa a parte visível, diríamos 
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assim, de um grande exército de luz sob o comando do Logos 
Solar, que tem como objetivo alavancar o progresso do globo terrá-
queo e de sua humanidade, preparando a chegada de Aquário com 
sua proposta mentalista para a conscientização dos caminhantes 
terráqueos, encarnados e desencarnados.

Assim, irmãos queridos, a proposta se encorpou, a “bolota” 
vai se tornando o carvalho, o alicerce da obra é firme e inabalável, 
pois tem origem divina, limpa e sincera por parte das equipes 
encarnadas e desencarnadas que a adubaram e cuidaram de sua 
germinação. A plantinha desponta para os raios do sol e se fortifica 
cada vez mais com o nosso Amor. Na verdade, a obra de Ramatís 
se constitui em uma enciclopédia viva que, por si só se justifica e 
se impõe e, que pode balizar a nossa caminhada na Terra e até na 
seqüência, na nossa vivência nos planos e mundos mais sutis, para 
alcançarmos um patamar de felicidade, de alegria e de esperança, 
mesmo enfrentando as dificuldades inerentes ao momento de joei-
ramento na Transição Planetária em curso no planeta.

Hoje, a obra está mais forte, uma vez que os ensinamentos 
derramados há décadas pelo Amigo e Irmão encontram eco e 
embasamento nos mais recentes progressos da psicossomática, da 
mecânica quântica, da biologia molecular, da astronomia, das pró-
prias ciências psíquicas, embrionárias outrora; enfim, encontram 
guarida nos avanços da ciência e da tecnologia, aliás, como pre-
conizou o próprio Ramatís em sua monumental obra consubstan-
ciada nos livros que vêm sendo lançados em prol da raça humana.

Na atualidade, cada vez mais as coisas ficam claras e trans-
parentes, o “Véu de Isis” foi levantado e, a “bolota” já germinou, 
agora, o trabalho é fortalecer os “tenros galhos” da plantinha uni-
versalista e univérsica, “adubá-la” com o nosso suor e dedicação, 
“podar” quando for preciso, cuidar das pragas e das ervas dani-
nhas do orgulho, da vaidade, dos melindres, da separatividade e 
de tudo que possa prejudicar o seu desabrochar rumo à luz que 
iluminará cada vez mais os viandantes terráqueos. 

Pois é, amigos da carne e do astral, o momento é de muito 
trabalho e dedicação, afinal, é a grande oportunidade para que 
nós todos, calcetas de outras épocas, espíritos faltosos e em débito 
com a mãe Terra possamos reparar nossas falhas de outrora e 
crescermos como Filhos do Amantíssimo, como luzes no nevoeiro 
terrestre a auxiliar na iluminação do caminho nosso e de nossos 
companheiros de jornada. 

O Cristo espera nosso posicionamento decidido e equilibrado 
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em prol do Amor, a obra aí está para ser trabalhada, as ferramen-
tas estão a nosso dispor, os seres humanos estão ávidos de escla-
recimentos, como nos diz Ramatís, todos em seu íntimo sabem 
e pressentem a gravidade e a importância do momento em suas 
caminhadas, por  isso, estão preparados para sorver os ensinamen-
tos que temos para ofertar com base na obra Ramatisiana.

A hora é de ação no bem, a hora é de aproveitarmos esse 
manancial de luz e colocarmos nosso Amor e nossa dedicação em 
prol dessa humanidade perdida em ilusões, hipnotizada por Maya 
à beira da grande hecatombe mundial com a  “separação do joio de 
do trigo” já em andamento acelerado em nosso mundo.

Portanto, percebamos a grande responsabilidade que nos 
é conferida pelo Senhor dos Mundos e, para a qual vimos nos 
preparando há milhares de anos no astral e na carne, por meio 
de estágios educativos junto às mais variadas escolas e correntes 
espiritualistas que vicejaram e vicejam no orbe terreno. Sigamos 
juntos, cada vez mais unidos e decididos a nos perfilarmos nesta 
falange maravilhosa que engloba oriente, ocidente e irmãos 
cósmicos e que vai deixando um rastro de luz para balizar o 
caminho para a Nova Jerusalém, a “cidade dourada” que espera 
os terráqueos na Nova Era que desponta para os seres de boa 
vontade, os “pequeninos” de Jesus, os “direitistas” do Cristo de 
quem nos fala o Evangelho do Mestre.

É muito bom estarmos juntos nessa abençoada tarefa! 
Lembremos sempre de que nós, a humanidade, somos uma grande 
equipe, na qual todos são importantes, cada qual colaborando com 
a sua “migalha” na consecução do ideal crístico de nosso Logos, de 
maneira que, todos são imprescindíveis dentro da equipe de Jesus 
e da tarefa, não existe ninguém “mais importante”, cada um se 
constituindo em uma peça no “corpo do Cristo”, pois como dizia o 
apóstolo dos gentios: “...o corpo não é feito de um membro apenas, 
mas de muitos membros. Se o pé disser: “Eu não sou mão, portanto 
não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo”. 
E se o ouvido disser: “Eu não sou olho, portanto não pertenço ao 
corpo”... Mas, de fato, há muitos membros e, no entanto um só 
corpo”. Desta forma, trabalhemos juntos, dando o melhor que 
pudermos e apoiando todos os esforços universalistas e univérsi-
cos, valorizando a participação de todos os companheiros, como 
partes de um grande todo.

A hora é de união de todos aqueles que se beneficiaram e 
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se beneficiam desta tarefa maravilhosa de demonstrar o infinito 
Amor do Criador dos Mundos consubstanciado no Evangelho 
à Luz do Cosmo, como nos deixou o Sublime Peregrino em sua 
Mensagem do Astral, derramando as Elucidações do Além, vindas 
do Jardim dos Orixás para libertar a Chama Crística do interior 
das criaturas e, nosso papel, nossa tarefa; enfim, nossa responsa-
bilidade é a de Arauto dos Novos Tempos de Renovação como nos 
orienta o Amigo e Irmão Ramatís.

Obrigado por existirem e continuarem com Amor e dedica-
ção a tarefa iniciada por Hercílio, América Paoliello, Sebastião 
de Carvalho, Antonio Plínio, Marilea de Castro (minha amiga) 
e tantos outros visíveis e invisíveis (para os não videntes) que 
auxiliaram no plantio da “bolota” que agora germina e desabrocha 
esplendorosa no momento psicológico exato de alforria da huma-
nidade terráquea.

Que esse humilde compêndio possa nos auxiliar a compre-
ender melhor o infinito Amor de nosso Pai Celestial, que tudo 
projetou no Universo para a conquista da felicidade de seus filhos. 
Que o “Véu de Isis” levantado possa demonstrar às criaturas o 
esplendor da criação e a Luz Divina que a tudo permeia.

Muchas Gracias!
manoel valverde

11 de abril de 2012
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Absorção fluídica – “piteiras vivas”

Informamos que, através do duplo-etérico do tabagista 
encarnado, o espírito viciado e sem corpo absorve os fluidos 
“etereofisicos” exalados na queima do fumo material, assim como 
se utilizasse excêntrica “piteira viva” humana! Daí, a surpresa de 
certos médiuns videntes, quando deparam a estranha simbiose 
de um espírito desencarnado, aflito e sedento, completamente 
enlaçado a um fumante inveterado ou alcoólatra. É o ignóbil 
vampirismo de uma alma destroçada pelo vício, que nenhum 
objetivo possui na vida além da satisfação do desejo pervertido!

Mas como há um grande desperdício fluídico nesse vampi-
rismo tabagista pela ausência do corpo carnal, então o espírito 
desencarnado e escravo do vício do fumo assedia o fumante para 
renovar a sua dose de cigarros, a fim de haurir maior percen-
tagem da nicotina fluídica. Assim, o fumante invigilante pode 
atingir o máximo da degradação viciosa, a ponto de acender um 
cigarro atrás de outro, na absurda submissão mental de atender 
ao desejo insofreável de alguém agindo do mundo oculto! (Obra: 
A Vida Humana e o Espírito Imortal, 11a edição, p. 230)

Abusos sexuais – enfraquecimento magnético

Os abusos da prática sexual enfraquecem o cérebro, pois 
tanto o homem como a mulher exteriorizam a parte positiva e 
negativa da força sexual, que os órgãos responsáveis usam para a 
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procriação. A maior parte das criaturas ignora que certa porcenta-
gem dessa força constrói e alimenta o cérebro, por cujo motivo o 
seu gasto excessivo pode afetar a memória e retardar o raciocínio, 
enquanto o bom uso purifica as emoções e os pensamentos. Certas 
criaturas que abusam de afrodisíacos para multiplicar a prática 
sexual, em geral terminam enfermiças, imbecilizadas e retardadas, 
apresentando as síndromes “parckisionianas”, devido ao esgota-
mento dos fluidos sexuais imprescindíveis à nutrição das células 
cerebrais. (Obra: Mediunismo, 13a edição, pp. 213/214)

Adensamento áurico – nutrição carnívora

O anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo 
de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formo-
sa, e seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos 
dos fluidos agressivos e enfermiços dos “patê de foie-gras” (pasta 
de fígado hipertrofiado), da famigerada “dobradinha ao molho 
pardo” ou do repasto albumínico do toucinho defumado!

A substância astral, inferior, que exsuda da carne do ani-
mal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a trans-
parência natural, impedindo os altos vôos do espírito. Nunca 
havereis de solucionar problema tão importante com a doce 
ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora 
e, quiçá, tarde demais para a desejada solução. (Obra: Fisiologia 
da Alma, 15a edição, p. 19)

Afastamento do duplo etérico – efeitos

As anestesias operatórias, os antiespasmódicos, os gases volá-
teis, os sedativos hipnóticos, os barbitúricos, o óxido de carbono, 
o fumo e certos alcalóides, como a mescalina, o ácido lisérgico e 
outros, são substâncias que operam violentamente nos interstícios 
do duplo etérico, pois a catalepsia, o transe mediúnico, a anestesia 
total, a hipnose e o ataque epiléptico resultam mais propriamente 
do afastamento súbito desse corpo delicado e responsável pela 
absorção vital do meio. Embora a necessidade obrigue o médium 
a se utilizar de tais substâncias, em momentos imprescindíveis, é 
sempre imprudente abusar delas sob qualquer pretexto ou motivo.

As drogas entorpecentes e os gases anestesiantes, em geral, 
afastam o duplo etérico pelo lado esquerdo, à altura do baço físico 
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e sobre o qual funciona o “chacra” esplênico; isso provoca transes, 
hipersensibilizações e inconvenientes, caindo a temperatura do 
corpo e reduzindo-se a vitalidade orgânica.

Durante a materialização, a hipnose, a anestesia e o sono, 
reduz-se a taxa do Prana ou Vitalidade que é absorvida comu-
mente através do meio ambiente por esse chacra ou centro 
esplênico. Então o duplo etérico, nessa ocasião, tende a proje-
tar-se para o mundo oculto, no qual ele se sente “à vontade” e se 
mostra mais sensível e eufórico, enquanto revigora-se de Prana, 
sem necessidade de alimentar o corpo físico adormecido.1 (Obra: 
Elucidações do Além, 8a edição, pp. 198/199)

Água corrente e Sol – desimantação de objetos de feitiço

Indiscutivelmente, o Sol é o corpo celeste mais importante no 
sistema constelatório da Terra, pois dele emanam todas as formas 
de energias e radiações que estimulam, criam e nutrem a vida no 
vosso orbe. Todos os corpos químicos do conhecimento humano 
existem no Sol, somando atualmente perto de 1.200 elementos. 
Mas a ciência humana só conhece o potencial fabuloso solar no 
campo propriamente físico e de energismo sensível ao aparelha-
mento humano. No entanto, são as forças prânicas, astralinas e 
etéreas, irradiadas do Sol, o principal potencial a impregnar o 
planeta terrestre de sua ação oculta.

Por isso, os objetos de feitiço perdem a sua imantação nociva 
e enfeitiçante, quando atirados à água corrente antes do pôr do Sol 
porque são bombardeados pelos raios “infravermelhos” na sua con-
textura etérica e pelos raios “verdes” na sua intimidade astralina. 
(Obra: Magia de Redenção, 13a edição, p. 89)

“Akasha” e a história do Universo

Todos os acontecimentos ocorridos com o Mestre Jesus, desde 
o seu nascimento até a sua crucificação, ficaram vivamente grava-
dos no Éter que impregna o Universo ou “Akasha”, como é mais 
conhecido pelos orientais, no qual se gravam todos os fenômenos do 
mundo material, graças a um processo de auscultação psicométrica, 

1 Nota do médium – O duplo etérico, às vezes, projeta-se na hora da morte até 
junto dos parentes distantes ou amigos do agonizante, e faz-se sentir pela repercus-
são vibratória de batidas ou ruídos, que se assemelham a areia lançada no telhado 
da casa ou lixa esfregada no assoalho.
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que ainda escapa à vossa compreensão atual. Portanto, é possível 
captarmos aqui, no Espaço, as reminiscências e minúcias de todos 
os acontecimentos já ocorridos na Terra, desde a sua criação até 
o momento em que ditamos estas mensagens. (Obra: O Sublime 
Peregrino, 17a edição, p. 203)

Akasha – registro universal psicométrico e radiestésico

Sob tal condição de lei sidérea, todos os acontecimentos já 
sucedidos no vosso planeta também se fixaram em definitivo no 
seu campo etérico ou no “akasha” da terminologia hindu; embo-
ra de modo imperfeito, eles podem ser lidos na sua aura pelos 
psicômetros invulgares ou sondados pelos radiestesistas. Esse 
fenômeno, embora se suceda noutro plano vibratório, lembra algo 
do processo com que a técnica terrena grava a voz e a música nos 
sulcos de cera de carnaúba ou de bronze das matrizes dos discos 
fonográficos ou fitas magnetizadas, para depois serem reprodu-
zidos pela agulha de vitrola ou pelo alto-falante do gravador. O 
mesmo acontece com os filmes fonográficos, que gravam na sua 
emulsão virgem as imagens retratadas do mundo e depois o fotó-
grafo as revela pela reação das substâncias químicas apropriadas.

Se o homem pode gravar a música e a voz na substância mate-
rial, que é bem mais grosseira e imprópria do que o éter e o fluido 
astral, esse fenômeno ainda é mais lógico e viável quando o psicô-
metro e radiestesista auscultam-no diretamente nas matrizes etéri-
cas. Semelhantes a transformadores vivos, eles depois transferem 
pelos sentidos incomuns as imagens e as impressões ali encontradas. 
A diferença fundamental, nesse caso, está em que o psicômetro ou 
radiestesista sonda no éter dos objetos ou dos seres as imagens e as 
vibrações dos acontecimentos ali gravados, enquanto os discos fono-
gráficos e os filmes fotográficos são reproduções da matéria para a 
própria matéria. (Obra: Elucidações do Além, 8a edição, p. 138)

“Alma-grupo” = centro psíquico

Cada espécie que participa na composição do reino animal 
constitui-se um “todo vivo”, governado por um centro de consci-
ência instintiva, que desde os pródromos da humanidade oriental 
é conhecida como “alma-grupo”. Esse centro psíquico ou “alma-
-grupo” é então responsável pelas características, temperamento, 


