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Palavras de Ramatís

Amados companheiros:
Dando sequência ao nosso esforço em trazer aos terrícolas
os esclarecimentos necessários para a exata compreensão de
seu papel no Universo e da importância de seus corpos mediadores, particularmente os corpos de manifestação (físico, etérico
e astral) no processo de sua caminhada rumo aos páramos da
luz, como elos divinos entre o Espírito e a Matéria, imprescindíveis para a vivência das experiências necessárias na confecção
da consciência cósmica, ou seja, para a união do filho com o
Pai, da criatura com o Criador, que é o sublime desiderato para
o qual fomos criados, trazemos mais esta coletânea que ora
levamos a público, no intuito de balizar ao ser humano da Terra
um caminho mais equilibrado em relação à sua saúde física,
etérica, astral e mental.
Transformar os nossos antigos e viciados hábitos alimentares, nossas emoções e nossos pensamentos, equilibrando
assim, nosso conjunto psicofísico, adquirindo a harmonia e a
saúde total, deve ser uma das metas de todos nós, neste início
de milênio, no qual os homens são chamados a colaborar com
a higienização planetária, preparando a psicosfera do futuro
Mundo de Regeneração, onde não haverá mais condições éticas
e filosóficas para a manutenção dos matadouros e das charqueadas que vertem abundantemente o sangue de nossos irmãos
animais sacrificados, para garantir alimento a uma pequena
parcela da população, enquanto o restante dos seres humanos
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passa fome e intensas dificuldades para se manter encarnado
devido à escassez dos alimentos que sobejam após os carniceiros banquetes daqueles que se locupletam com o sofrimento
dos pobres e indefesos animais na sanha assassina do homem
atual.
Demonstramos, nesta e em outras obras de nossa lavra, o
imenso malefício que o carnivorismo traz à humanidade terrena; primeiramente, por se tratar de alimentação primitiva,
não condizente com o nível evolutivo alcançado pelo homem
no momento atual, a qual o aproxima dos primatas que
devoravam a carne crua dos animais e até de seus inimigos,
na ânsia de garantirem o sustento seu e de sua prole. Hoje,
o homem extermina seus irmãos animais utilizando-se de
métodos modernos, requintados, e os transforma em alimentos
condimentados, que disfarçam a realidade de que estão ingerindo cadáveres em decomposição, ou seja, carniça altamente
prejudicial ao seu organismo físico devido às toxinas que a
decomposição cadavérica carrega em seu bojo e que são descarregadas na sua máquina física, afetando todo o conjunto carnal,
etérico e astral, tão necessários para a vivência das experiências
reencarnatórias.
Em segundo lugar, é bom se atentar para o fato de que
todo o sofrimento dos nossos irmãos animais no momento
do abate, seu medo, seu desespero e sua dor transformam-se
em energias profundamente deletérias que ficam aderidas às
suas carnes em decomposição, depois ingeridas pelos incautos
carnivoristas. Essas energias, devido ao fenômeno de repercussão vibratória, acabam por aderirem aos corpos sutis daquele
que a ingeriu criando desequilíbrios, pústulas, condensações
negativas e prejudiciais que depois verterão para o equipo
físico na forma de doenças de difícil diagnóstico e de complicada etiologia, desafiando as inteligências médicas com suas
manifestações físicas, que não passam de efeitos gerados pelas
energias deletérias fixadas no corpo espiritual, manifestando-se
nos corpos inferiores e baixando ao corpo de carne por efeito
da própria Lei de Gravidade, desafiando a ciência médica e,
muitas vezes, levando os seres humanos a sofrimentos atrozes
que poderiam ser evitados com uma alimentação vegetariana
20
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bem balanceada, isenta do sangue e da crueldade para com os
nossos companheiros menores que esperam de nós o amparo e
o carinho para crescerem, não o cutelo frio e mortal.
Demonstramos ainda, nesta coletânea, a crueldade dos
homens que, neste momento da evolução humana, já possuem o
discernimento necessário para compreender que os animais são
nossos irmãos menores caminhando para a angelitude também
e que esperam dos seres humanos um mínimo de respeito e
o amparo para que sigam em sua sina como princípio inteligente caminhando para a individualização no seio do Criador.
Esclarecemos também, nessas linhas, que enquanto os animais
continuarem a ser sacrificados para alimentar os insaciáveis e
carnívoros seres humanos da Terra, ou seja, enquanto o sangue
desses irmãos inocentes continuar a ser derramado, a humanidade não se livrará das guerras, dos crimes hediondos e brutais
e das insidiosas obsessões de que é vítima quase que indefesa,
devido à manipulação do tônus vital, existente no sangue, pelos
irmãos ainda equivocados do astral inferior. Sangue chama sangue, pela lei equânime do Karma, que “dá a cada um conforme
suas obras” como nos explicou o amorável Rabi da Galiléia
quando de sua luminosa passagem entre os homens da Terra.
Oxalá, queridos amigos, estas humildes e despretensiosas
orientações que trazemos amorosamente para a humanidade
possam colaborar para que os seres humanos finalmente compreendam que o objetivo da vida é a espiritualização, é subir
ao encontro do Pai e que a alimentação, baseada nos despojos
cadavéricos de nossos irmãos animais, os mantém chumbados
à horizontalidade da vida animal, distanciando-os da espiritualidade superior pelo nível vibratório letárgico que este tipo de
alimento imprime à organização psicofísica do ser encarnado
que, inclusive, acaba levando para a Vida Maior os resquícios
deletérios, ou seja, as energias primárias do mundo animal,
fruto de sua sanha homicida para com os irmãos menores com
os quais foi chamado a conviver para o progresso mútuo, como
idealizou o Senhor da Vida.
Está na hora do terrícola compreender que a imensa quantidade de sangue derramada por meio da matança de animais
para alimentação, para utilização em rituais bárbaros, na caça
Sáude e Alimentação de A a Z
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e ainda nas guerras e revoluções, na verdade constitui-se em
combustível deletério que alimenta muitos dos processos obsessivos do orbe devido, inclusive, à tecnologia desenvolvida pelas
organizações trevosas para captação e distribuição do tônus
vital que evola do sangue vertido devido à conduta irresponsável do homem da Terra, de maneira que está na hora do ser que
adentra à Era de Aquário adotar providências para fechar essa
verdadeira “bica” de energias primárias do mundo animal utilizada por obsessores, dragões e magos negros do Astral inferior
e atenuar dessa forma a ação dessas entidades ainda perversas
que rondam a casa mental das criaturas com seus insidiosos
processos obsessivos.
Procuramos esclarecer ainda os mecanismos que ditam a
saúde e a doença, de uma forma holística, bem como a excelência da medicina psicossomática que vem se impondo, nesta
virada de ciclo, tendo a homeopatia como “ponta de lança” do
processo, demonstrando o infinito amor do Criador pelas suas
criaturas, as quais, devido ao seu progresso moral e espiritual,
já merecem uma abordagem menos contundente na cura de
suas mazelas, sem a terapia contundente das seringas, agulhas,
dolorosas incisões e farmacologia pesada, com seus efeitos
colaterais, quase que inevitáveis. Mostramos o mecanismo pelo
qual as doses infinitesimais vão atuar nos corpos sutis, atacando a causa e assim trazendo ao homem um alívio para as suas
mazelas e mesmo, um amparo na vertência do morbo psíquico
que carregam perispiritualmente, fruto de seus desajustes em
relação à Lei Divina, na caminhada pelas reencarnações, em
busca da felicidade a que todos almejam.
Finalmente, amados irmãos, gostaríamos muito de que
nossas orientações pudessem levar os homens a refletirem sobre
a imensa crueldade em que se constitui a matança dos animais,
nossos companheirinhos de caminhada, que não têm meios de
se defenderem, não têm voz inteligível para protestarem e a
mínima condição de fugirem ao cruel hábito do ser humano da
Terra de devorá-los com tempero requintado, fazendo de seus
estômagos, verdadeiros “cemitérios” de despojos e decomposição. Que possamos nos lembrar do amoroso e severo direcionamento deixado pelo Avatar do Amor, o meigo Rabi da Galiléia,
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Jesus de Nazaré:
“Fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo.”
Coloquemo-nos no lugar dos nossos irmãos animais e
reflitamos sobre a nossa conduta, nesta hora de definições!
Lembramos que, no momento da separação “do joio e do
Trigo” ou “da direita e da esquerda” do Cristo a nossa vibração
será o endereço para uma transferência para o planeta higienizador ou para a continuidade na Terra, renovada pelo Amor
do nosso Cristo.
Muita Paz! Muita Luz!
Ramatís
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A luz do Oriente

Bandeirantes da Luz:
No Oriente e, particularmente, na Índia, desde as épocas
remotas, o amor e o respeito pelos animais sempre foram uma
questão muito importante para todos os seres daquelas paragens. O conhecimento sobre a reencarnação e até mesmo a
crença na metempsicose sempre fez desses povos respeitadores
da vida, seja por qual maneira ela se manifeste, tanto que até
hoje, mesmo com toda a ocidentalização a que foi submetida a
nossa amada Índia, nota-se ainda em alguns locais o respeito às
tradições que privilegiam a alimentação totalmente vegetariana, o cuidado e o carinho para com os animais, até mesmo os
peçonhentos, em uma demonstração de conscientização daqueles povos no que diz respeito ao valor da vida.
Certos yogues chegam a conviver pacificamente com ratos,
aranhas, escorpiões, animais ferozes, tais como tigres, leões, etc,
os quais não os molestam, uma vez que “sentem”, em seu psiquismo embrionário, a ausência de ofensividade de seus espíritos vegetarianos e avessos ao cruel assassinato de seus irmãos
menores para alimentação e caça. São pessoas que desenvolveram o amor pelos animais a tal ponto que os consideram
companheiros de caminhada, e não pratos apetitosos para o
seu gosto primitivo e animalizado. Nesse aspecto, Francisco de
Assis, o iluminado Poverelo também desenvolveu a consciência
cósmica, a ponto de tratar textualmente os animaizinhos como
irmãos, como por exemplo, o “irmão lobo”, que atormentava
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um vilarejo e que depois de “conversar” com Francisco não mais
perturbou os moradores da localidade. E não parou por aí, pois
tratava com a “irmã raposa”, o “irmão cavalo”, o “irmão cachorro” e muitos mais ainda, deixando para toda a posteridade um
maravilhoso exemplo de amor para com todos e com tudo o
que foi criado por Deus, inclusive para com o “irmão vento”, a
“irmã Lua” o “irmão Sol”, etc.
Nesta obra, Ramatís nos mostra, inclusive, que nos planetas mais evoluídos os animais não têm medo dos homens, convivendo pacificamente com eles em uma troca de experiências
salutares para ambos e mantendo um clima de paz e concórdia,
vivendo numa psicosfera isenta de miasmas e toxinas psíquicas
existentes comumente nos mundos onde os animais são cruelmente sacrificados, como ainda é o caso, infelizmente, de nosso
maravilhoso planeta azul. O codificador do Espiritismo nos
demonstra também, na Revista Espírita, que em planetas muito
mais evoluídos que o nosso, como por exemplo, em Júpiter, os
animais são os responsáveis pelos “serviços braçais”, colaborando com o homem na manutenção da vida e no equilíbrio do
planeta, fato este que demonstra ao terrícola o seu desajuste em
relação à Lei Maior que é fraternidade, solidariedade e caridade.
Que bom será, queridos Bandeirantes da Luz, no dia em
que o exemplo vindo do Oriente possa permear a mente e os
corações de todos os habitantes deste orbe e, finalmente, os
seres humanos resolvam “aposentar” e fechar os “cemitérios
ambulantes” em que se constituem seus estômagos, cheios de
cadáveres exalando energias deletérias que somente atrasam
a sua ascensão rumo aos planos mais elevados da existência e,
ainda atraem todo tipo de doenças e desconfortos energéticos,
como Ramatís nos demonstra em mais esta obra que traz o
peso da sua experiência milenar e de seu conhecimento profundo sobre as leis transcendentais que regem a evolução do
princípio inteligente rumo à consciência cósmica.
“Não Matarás” bradou o grande legislador hebreu, Moisés,
aos judeus e a todos os seres humanos, quando deixou para a
posteridade os Dez Mandamentos, farol da humanidade como
nos disse luminosa entidade na obra O Evangelho Segundo o
Espiritismo de Allan Kardec. Notemos que o profeta não con26
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templou nenhuma hipótese em que essa lei poderia ser derrogada. Não disse quem não poderia ser morto, homem ou animal. A
lei é taxativa e clara: NÃO MATARÁS! Nesse mandamento não
existe exceção em relação a nada e nem a ninguém, pois, dita a
conjuntura cósmica que um dos bens maiores do Universo é a
Vida, em todas e quaisquer formas em que ela se apresente, seja
humana ou animal. Por não ter ainda compreendido essa grande realidade, vemos o homem hodierno praticando tremendas
barbaridades, não só com a sua própria espécie, como também
com os indefesos animais, nossos irmãos.
Que possamos aproveitar a luz que se irradia de mais esta
obra, para modificarmos nossa visão sobre esses seres queridos,
que só nos pedem um pouco de amor e a colaboração nossa, para
que possam ascender ao plano humano e conviver conosco como
iguais, neste Universo de Amor, deixado pelo Pai para a ventura
sideral de seus filhos queridos imensamente amados por Ele.
Que possamos colaborar, por meio de nosso exemplo, para
que essa visão se expanda, paulatinamente, para toda a humanidade, de maneira que neste mundo, a crueldade para com
os animais fique apenas como uma lembrança remota de um
tempo de incompreensão sobre os mais comezinhos princípios
siderais de ética e moral, e aí sim, possa conviver com essas
amorosas criaturas e nos ajudarmos mutuamente na subida
evolutiva rumo à arcangelitude, destino final de todas as criaturas emanadas do Senhor dos Mundos, homens e animais.
Muita Paz! Muita Luz!
Navarana

Sáude e Alimentação de A a Z
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Prefácio

Os seres humanos, à luz da espiritualidade, enfileiram-se
em duas categorias: os que “dormem” e os “despertos”. Os primeiros, maioria, transitam pela existência de olhos conscienciais cerrados, arrastados como rebanho cego pelos instintos
e desejos, tão identificados com o corpo físico que chegam a
esquecer que se trata de uma roupa que usam – acreditam que
“são” o corpo denso. Mas nem por isso – suprema incoerência”!
– o tratam com cuidado. Maltratam-no sem dó, como muitos
ainda costumam fazer com os animais não-humanos.
Envenenam esse mecanismo perfeito, assinado pelos
Engenheiros Siderais, com as toxinas e energias detestáveis
da decomposição cadavérica dos irmãos menores ingeridos.
Reputam supremo prazer da vida a comilança de carnes regadas
sem limite a álcool etílico disfarçado em variada nomenclatura.
Muitos arrematam o absurdo enviando aos pulmões a fumaça
de compostos corrosivos, ocultos nas volutas do cigarro que os
mantém mais escravizados que pobres cães em coleira curta.
Se pelo menos assumissem o destino que preparam... Mas
não! Quando adoecem, a última coisa que lhes ocorre é analisar os próprios padrões de conduta, sobretudo os emocionais,
para concluir, humildemente, que foram os únicos construtores
de sua enfermidade. Culpam desde o Supremo Arquiteto até o
“absurdo” e a “injustiça” do destino – nunca aos reais verdugos
de si próprios que são.
Em contraponto, nas Escolas de Sabedoria de todos os

29

séculos, vivenciava-se o respeito ao uniforme de carne que nos
dá matrícula na escola física. Nenhum discípulo se iniciaria
no conhecimento espiritual antes de começar pela alimentação
vegetariana e frugal, e distância de venenos disfarçados de
alimento.1 Nas escolas do espiritualismo moderno, raramente
ou nunca se aponta iniciar a famosa reforma íntima pela base
natural da limpeza física.
O carma que se adquire pelo descaso com o corpo é de
rápido retorno, um bumerangue certeiro que não espera outras
vidas para voltar.
Hoje, porém, e mesmo diante dos alertas das ciências
médica e nutricional, espiritualistas e espíritas ainda adotam
o “estilo avestruz” diante do impasse entre os velhos hábitos e
confortáveis prazeres e o novo estilo de vida que o século XXI
lhes cobra. Acreditam ingenuamente que podem envergar o
figurino de cidadão nova-era enfumaçando ambientes com
incenso e entoando mantras, recitando invocações a quantos mestres lhes ofereçam, consumindo água fluída e passes,
defumando-se ritmados pelos pontos do terreiro, reverenciando
Buda e Krishna, e ao mesmo tempo permanecer chumbados
aos péssimos padrões da velha era – mas tão agradáveis ao
automatismo cego de seu indisciplinado animalzinho físico,
que os governa com a rédea curta do hábito. E assim são
arrastados, do berço ao túmulo, tropeçando nas moléstias e
sofrimentos evitáveis, e suspirando compungidos um “é meu
carma” quando o retorno previsível do bumerangue os atinge.
Ramatís, o sábio instrutor sideral que devotou-se há
milhares de milênios à ingrata tarefa de despertamento da
ignorância dos terrícolas, o que faz com inexcedível paciência e
ternura, sempre foi um mestre de discípulos, fosse na Atlântida,
no Egito ou na velha e saudosa Grécia dos filósofos. E para
começo de conversa, o ensinamento principia com o básico: o
corpo físico. Para isso, entre as obras que ditou, desde o século
passado, uma tônica primordial é a saúde. A saúde da alma,
afinada pelo diapasão da lei cósmica, e a do corpo, construída
1 Além da carne, álcool e fumo, refrigerantes, frituras e gorduras indesejáveis,
açúcar, agrotóxicos, aditivos e panelas de alumínio compõem o quadro do desatino
alimentar humano. As farmácias e filas de hospitais são eloquentes consequências
(Nota da médium).
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