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Rodolfo Barrueco
Queridos
Autor espiritual havia nos dito: “a perfeição é um
prisma” …
Modelo de prisma segundo a ciência
Minha cabeça tá explodindo aqui ! Rsrs
Em

óptica,

um

prisma

é

um

elemento

óptico

transparente com superfícies retas e polidas que
refractam a luz. Os ângulos exatos entre as superfícies
dependem

da

aplicação.

tradicional

é

o

prisma

O

formato

triangular

geométrico
com

base

quadrangular e lados triangulares, e o uso coloquial de
"prisma" geralmente refere-se a essa configuração.
Elisia Maria: Então,estou pesquisando...pq o prisma foi usado na linguagem do
autor como perfeição.
O que tem no prisma ou nos seus efeitos que devemos ter como algo a ser adquirido
ou alcançado no nosso processo evolutivo.
Embora não seja da área, sou psicopedagoga e atuo na área saúde mental, estou
ampliando reflexão.
Prisma.?!
Prisma!
Perfeição?
Exatidão?
Depende da aplicação?
Reflete?
Transparência?
Configuração?
Vou pesquisar por esses ângulos que você trouxe.

Rodolfo Barrueco: Então pensei nisso também na figura de linguagem, mas me
lembrei das 70 faces da Torá
Assim disse o rabino Lossef filho do rabino Chanina: “A voz de Deus falou com cada
pessoa de acordo com sua capacidade (...) Agora se cada pessoa era capaz de
experimentar o maná de acordo com sua capacidade particular, as pessoas eram
ainda mais aptas de escutar a voz Divina de acordo com sua capacidade”.
Elisia Maria: Sim. Mordechai traz isso bem claro.
"A voz de Deus é como martelo. Se tocar nela, ela se espedaça em várias partes."
3= espírito
4= matéria
7 =completude
70 X 7 vezes é maior
70 é perfeição
7 +3 = 10 ( Deus) = 70
(Gaon de Vilna)
Tales Argolo:
A luz branca que incide sobre o prisma seria aquele conteúdo divino que há em
potencial no ser aguardando para ser desabrochado, e o
espectro colorido saindo do prisma seria a manifestação
desse

potencial

em

diferentes

formas,

cores

e

tonalidades, expressando a plenitude/totalidade (sete
cores do arco-íris)?
Rodolfo Barrueco:
Exato, Tales. Eis que chega no ponto que explodiu minha cabeça. Em mecanismos
da mediunidade, André Luiz nos assevera que cada cor representa uma ordem de
manifestação dos elétrons, sendo vermelha a mais grosseira (presente na periferia
do átomo) e a violeta a mais próxima de seu núcleo. As vermelhas são dotadas de
comprimentos longos e a violetas de raios ultra curtos. As últimas estão
características das zonas angélicas e nos ajudam a entender o que o espírito amigo
nos disse: “a perfeição também é em ondas”
Considerando que a forca primitiva do núcleo de um átomo é um “redemoinho” ou
seja espiral 🌀
Concluímos também que “a evolução é feita em espira. Até atingirmos o centro ….

Elisia Maria: Ei-la! A espiral evolutiva
Tô aqui re lendo ....tri lendo...
Rodolfo Barrueco: Minha amiga, ainda bem que posso falar com vocês. A última
vez que tentei falar de ondas mentais com o porteiro aqui do prédio, ele achou que
eu tava pinel 😂😂😂
Tales Argolo: E quando a gente aprende que toda onda também é partícula, como
que faz? Se interna? 😅
Rodolfo Barrueco: sabe que interessante, eu estou ouvindo as radio novelas dos
livros do André Luiz e todos esses assuntos aparecem todo tempo em todos os
livros praticamente, e agora com esses estudos eu consigo ter uma nova visão
sobre as obras.
Elisia Maria: E veja a data que foi psicografado e por quem.
Não foi escrito só por André.
Uma plêiade de espíritos, amigos de Emmanuel ditaram a obra toda.
Hoje as ciências tem feito descobertas que já estão na obra há décadas.
Rodolfo Melo: exatamente
Inclusive no Missionários da Luz /cap. 11 mais ou menos ele esta falando que nós
não temos ideia do que é um raio de luz e das propriedades que ele tem.
Tales Argolo: Einstein ganhou um Nobel de Física apenas por desvelar um de seus
aspectos. 😉
Rodolfo: showwww. isso eu não sabia
Rosana Cristina: Falem mais da luz Violeta. Estou amando amados irmãos
Gratidão
Tales Argolo:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
Rosana Cristina: Porque ela tem raios ultracurtos?
Falem mais da luz Violeta.
Tales Argolo:
Livro: Nos Domínios da Mediunidade
Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento
de uma criança espantada:
– Mas, e a luz? a matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se
converteu em claridade nova! o espetáculo é magnífico!...
– Nada de estranheza – falou o Assistente, bondoso –, não sabe você que um
homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por

segundo, registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias
vivas da Terra emitem energias, enquadradas nos domínios das radiações
ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas
regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção
ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem desse modo, projetar
raios mentais, em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e
enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns.
– Raios vitais? – redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento.
– Sim, para maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo
nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são
peculiares a todos os seres vivos. E’ com eles que a lagarta realiza suas
complicadas demonstrações de metamorfose e é ainda na base deles que se
efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos
encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas
as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em
cada uma, de conformidade com as tarefas que o Plano da Vida lhes assinala.
E, otimista, acrescentou:
– O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso
campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá, em breve, grande renovação aos
setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir.
Em seguida, Áulus convidou-nos a inspeção mais direta e acompanhamo-lo,
alegremente.
Elisia Maria: Tesla também fez descobertas e inventos
A luz violeta é utilizada no Reike.
Trabalho com cromoterapia e a luz violeta é usada em tratamentos de doenças e
equilíbrio de Chakras
A cor é luz violeta é citada em obras da doutrina Espírita Kardequiana
Somos combos energéticos coloridos
Rodolfo Barrueco: Não é a toa que quase todas as parábolas do Cristo falam da
vinha

qual a cor da uva?

Rodolfo Mello:
Existe algum estudo sobre cada uma das luzes na cromoterapia?
Alias que existe eu imagino que sim, mas vc teria para compartilhar.
Tem um estudo do gênese acho que o Haroldo fala disso e compara com a cor rubi
Elisia Maria: Sim. Posso ver o material que tenho em relação ao que estamos
falando por em PDF e compartilhar
Hoje eu não posso.
Tales Argolo: A Física Quântica, inclusive, nasceu a partir de um entendimento
mais avançado por parte da ciência acerca da natureza da luz.
Rodolfo Barrueco: Verdade
Elisia Maria: Vocês já assistiram documentário que mostra como os animais
enxergam as cores?
E como nos enxergamos as cores?
Enxergamos muito pouco as cores.
O universo dos animais tem cores estonteantes. Lindo
Quem não conhece a biografia de Tesla vale a pena conferir
Rodolfo Mello:
Tem um estudo do gênese acho que o Haroldo fala disso e compara com a cor rubi
Rodolfo Barrueco: Sim haha
Rodolfo Mello: que fala no LE
Rodolfo Barrueco: Exato
Rodolfo Mello: sobre a cor dos espíritos superiores
Rodolfo Barrueco:
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá
fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estais
limpos pela palavra que vos tenha falado. Estai em mim, e eu, em vós; como a vara
de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se
não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós, as varas; quem está em mim, e eu
nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer”. (João 15.1-5)
Rodolfo Mello: não lembro se era no gênese ou levítico

Rodolfo Barrueco: Salvo engano a primeira
edição do livro dos espíritos
Aparece com desenho de uma cepa

Elisia Maria Leia: LE

Elisia Maria: Quem trabalha com níveis consciênciais utiliza muito
a cor violeta. Sendo que os "amparadores"

se apresentam

utilizando roupas e Rubia violeta.
Chama violeta
Ihhh acho que vou aprofundar a cromoterapia com a luz violeta a
luz do espiritismo

Rosana Cristina: Gratidão @Elisia Maria
O que são amparadores? Hehehe
Estou igual criança na escola
Que belezura amigos
Elisia Maria: Termo utilizado na consciencialogia para designar o que na doutrina
espírita são os espíritos que nos amparam, ensinam.

Rosana Cristina: Que lindo ooooooo 🌷🌷 Elisia
Elisia Maria: Espíritos já com grau de desenvolvimento que nos auxiliam na nossa
trajetória reencarnatoria.
Vemos esse termo utilizado por quem trabalha com o que denominam "despertar da
concorrência ".
Sim é um lindo trabalho.
Sou Reikiana e trabalho em equipe que tem também esse trabalho.
Deixo claro que é Centro Espírita.
É outra abordagem. Também amorosa e cristã
Cida Hengless:
Ninguém nunca fala sobre nossos períodos de transição… Em que nós ainda não
nos transformamos em borboleta, mas não somos mais meras lagartas. Quando
ainda não sabemos quem somos, nem quem queremos ser, tudo que sabemos é
que cada fibra do nosso corpo está pedindo por transformação, por rupturas, por
rendição.
Essa não é a morte de quem você é. É a morte de quem foi você foi um dia, é o seu
renascimento. E essas são as dores do crescimento.
Elisia Maria: Estamos todos imersos no processo evolutivo entre o casulo e a
borboleta.
Agora, nesse momento estamos hora casulo, ora, borboleta, ora ensaiando bater de
asas, ora alçando voos.
Por exemplo: Uma mãe dando a luz é borboleta

.

Em nossas atitudes equivocadas de orgulho, por exemplo, somos casulo.
Rodolfo Mello: essa coisa do despertar da consciência é uma coisa que eu tenho
duvida, será que tem um tempo físico para isso acontecer ou depende da vontade
do espirito?
No livro os Missionários da Luz tem uma parte que ele desce na colônia vale do sol
(acho) e um instrutor fala para ele que os espíritos que ali estão ainda não estavam
prontos para entendimento
Eu ja até perguntei isso para os autores mas não responderam
Elisia Maria: Rodolfo, esclareço que usei aqui o termo "despertar da consciência "
como processo de evolução do espírito. Do átomo ao arcanjo.

Quanto à pergunta sugiro, se me permite postar no Portal ou encaminhar para
administradores do grupo.
Fala com o João.
Seu questionamento é rico, útil e pertinente e iremos aprender muito.
Abraços
Elisia Maria: Veja as cores usadas na capa do livro

Rodolfo Mello: show
Rosana Crisitna: Show mesmo Elisia♥ 😘
Elisia Maria: Foi muito bom como diz aqui no interior de Minas - prosa boa.
Rosana Crisitna: Prosa muito boa mesmo sô♥ 😘
No livro “Voltei”, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor, Irmão Jacob,
pseudônimo adotado por Frederico Figner, que durante muitos anos foi diretor da
Federação Espírita Brasileira, adverte, dirigindo-se aos espíritas:
– Oh! Meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto!
É para vocês – membros da grande família que tanto desejei servir – que
grafei estas páginas, sem a presunção de convencer! Não se acreditem quitados
com a Lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana,
nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de
um

amigo espiritual! Ajudem a si mesmos, no desempenho de suas obrigações
evangélicas! Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade
de nos espiritualizarmos para as esferas superiores.
Rodolfo Mello: estou com esse livro na minha mesa mas nao consigo começar a
ler, rs. tem uns 3 anos, rs
Elisia Maria: Sugiro que leia. Bom com vontade.🙋♀
Rodolfo Mello: inclusive no livro DEUS conosco tem todo o desenrolar que
acontece antes desse livro ser escrito, muito bom.
Rodolfo
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3. Logo, entendo que o despertar de consciência ocorre no momento exato que em
os indivíduos passam a sintonizar com ondas superiores
É uma corrente elétrica só, sempre existiu o conhecimento aí, nós que não
estávamos sintonizados para absorvê-lo
Se estudássemos um pouco de circuito elétrico saberíamos que para uma corrente
elétrica circular, devemos observar uma série de circunstâncias (resistência,
gerador, etc). A corrente mental humana é igual, tudo dependerá se nosso circuito
elétrico já permite absorver determinados níveis consciência superiores que estão
espalhados por aí …
Rodolfo Mello: sabe que algo nao me sai da cabeça, é que as leis de DEUS estão
muito latentes na natureza e eu fico imaginando como uma fruta que tem o tempo
certo para amadurecer, eu fico imaginando o ser humano assim tbm
Rodolfo Barrueco: Concordo. Tudo tem seu tempo. A tempo de colher e tempo de
plantar … mas com a enxertia divina entendo que podemos acelerar alguns
processos internos
Passamos a emitir raios ultra curtos subatômicos em condições que verdadeiras
transmutações espirituais …
Vejamos Paulo de Tarso
Rodolfo Mello: eu penso que ele ja estava maduro, e só faltava um adubo
Elisia Maria: É só que nossa corrente elétrica não é contínua.
Trabalha em corrente paralela, ou seja , gravitando entre o bem e o mal.
Cortar a corrente paralela e vibrar na continua....continua do amor.

Rodolfo Mello:: tem um autor que disse assim:
o animal não tem pensamento continuo assim como o homem não tem amor
continuo.
Rodolfo Barrueco: Verdade, concordo
Rodolfo Mello: eu penso que ele ja estava maduro, e só faltava um adubo
Rodolfo Barrueco: Então não sabemos. Jesus quando encontra Emmanuel em Ha
2000 anos, diz a ele que havia chegado o momento dele se curvar a Deus ou caso
contrário ele teria que voltar em muitas reencarnações penosas para o reparo
Será que ele não estava maduro pra a transformação também?
Elisia Maria: Leve-se em conta que enxertia divina quem faz, quando, como, para
quê independe de nós. Enxertia divina é misericórdia de Deus. Não cabe a nós.
Tinha cultura, intelecto, doutor da Lei, mas precisava evoluir na moral.
Rodolfo Barrueco: O autor espiritual nos disse: “eu e o Pai somos um”, o caminho é
o mesmo para todos
Rodolfo Mello: acho que não
Elisia Maria: Tinha cultura, intelecto, doutor da Lei, mas precisava evoluir na moral.
Rodolfo Barrueco: Paulo de Tarso também
Rodolfo Mello:: ele não tinha o conhecimento que o Paulo tinha
Elisia Maria: Instante dourado. Quantos não temos deixados de usufruir?
Rodolfo Mello:: ele era mais voltado ao governo
Rodolfo Barrueco: Como sabemos que não ?
Rodolfo Mello:: as coisas materiais
lendo o livro a gente nota
Rodolfo Barrueco: Paulo voltado aos fariseus cegos
Rodolfo Mello:: Paulo sabia tudo sobre a torá
Rodolfo Barrueco: E de solo infértil
Rodolfo Mello:: Paulo estava mais ligado as leis divinas
Rodolfo Barrueco: Isso não garante maritimidade
Muitos fariseus na época de Jesus sabiam a Tora de cor

Rodolfo Mello:: entendo, mas eu vejo pessoas totalmente opostas lendo a vida dos
2. Tanto que os 2 tiveram encontro com Jesus e o Emmanuel ignorou tudo logo em
seguida, e já o Paulo teve uma reação diferente.
Elisia Maria: Saulo tinha intelecto, nas não evolução moral. Orgulhoso.
Esse foi o chamado de Jesus. Ele não aproveitou.
Só nas portas de Damasco ele aceita. Vemos as próximas reencarnações
Rodolfo Mello:: olha eu fiquei pensando agora, se realmente ele não tinha evolução
moral ele fez uma transformação incrível em uma vida apenas, é de tirar o chapéu
Tales Argolo:
"4 (...) Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais:
5 circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de
Benjamim, verdadeiro hebreu; quanto à lei, fariseu;
6 quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível.
7 Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo.
8 Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema
grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas
as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
9 e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a
que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
10 Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus
sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte
11 para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos."
Filipenses 3:4-11
Rodolfo Mello:: perfeito
7 Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo.
eu vejo muito isso lendo André Luiz, cada instrutor que começa a falar da inversão
de valores que temos aqui na terra, isso tudo me causa um choque na mente
Tales Argolo: Tem tradução que usa a palavra lixo... 😅
Rodolfo Mello:: eita, rs
Tales Argolo: Mas o lixo pode servir de adubo, de elemento passível de
transformação, né? 😉 São as ruínas do templo que se servirão a novas edificações

Rodolfo Mello:: exatamente, pensei nisso agora
Tales Argolo:
"Faça um véu de linho fino trançado e de fios
de tecido azul, roxo e vermelho, e mande
bordar nele querubins.
32 Pendure-o com ganchos de ouro em
quatro

colunas

de

madeira

de

acácia

revestidas de ouro e fincadas em quatro
bases de prata.
33 Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu
separará o Lugar Santo do Lugar Santíssimo.
Êxodo 26:31-33
👆@Rosana Cristina
Tales Argolo:
Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações,
sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que
o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente,
considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental, persistente e
doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar
da possibilidade de suplicar o auxílio.
— Jacob!… Demétrio!… Socorram-me!… — grita desesperadamente.
17 Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao
desamparo, sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito.
Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho, que a atmosfera rasgada
lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a
impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos
luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, à nazarena, os olhos magnéticos,
imanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde
pairava uma divina tristeza.
O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa
inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir:
— Saulo!… Saulo!… por que me persegues?

O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir
o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível
sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De
quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe
inundava o coração precípite de emoções desconhecidas?
Sandra: Marcelo Gleiser é Astrofísico, embora ele negue a comunicação com o
plano espiritual como entendemos na Doutrina Espírita, podemos aproveitar suas
explicações
@Tales Argolo Jesus amigo, aquele texto sobre Ancestrais foi escrito por Roberto
Yamazato Barão. Ele mora em Vinhedo São Paulo. 😉
Tales Argolo: 🙏😉 Obrigado, Sandra🙏
Sandra:
Física para poetas/ Origens do mundo quântico
www.youtube.com https://youtu.be/SgGz5gwCPlM

Mensagem de voz de Tales Argolo e Rodolfo
Rodolfo Barrueco:
Inspiração de hoje. Acabou de nascer:
Alma desperta e livre, clareia tua jornada e retoma aos campos de tua morada.
Donde outrora deixaste corações saudosos que anseiam à iluminação de ti.
Serve, luta e adianta, buscando na lacuna de teu seio a ponte que te liga a Deus.
Sejamos maleáveis ao Elo que nos conforta existência e nos regenera a vida através
de sua bondade e mansidão.
Busquemos transpor-se as nossas fragilidades, que outrora nos foram percalços, e
calquemos com segurança rumo à caridade que nos acende a chama e nos
apascenta o coração.
Não esqueçamos, que só Jesus venceu o mundo.
E sua última lição, em ato singelo, foi um suspiro de amor aos Irmãos empedernidos
que restavam exortados pela cegueira de seus corações.

Rosana: Que lindo ooooooo irmão querido @Tales Argolo Jesus
Nossa Mãe Santíssima🙌🙌🙌 Que Sábado abençoado
Quanto aprendizado
Muito obrigada queridos irmãos ❣ 😘
Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado 🙌✨🙌
Tales Argolo: Show😅🙏👏
Comentário referente ao áudio/voz de Rodolfo:
Me vem a mente agora a dualidade espírito-matéria, em que sabemos da simbologia
do 'fogo' para o Espírito (monte Sinai, Pentecostes, etc) e da 'água' como matéria
(renascer da água, todas as coisas feitas de água, segundo Tales de Mileto,
batismo, etc.)
Da união das duas naturezas, em perfeita comunhão, a plenitude da 'unidade' na cor
roxa, do chakra coronário, que nos conecta aos altiplanos espirituais, ao nosso
Santo dos Santos.
Pílula vermelha e pílula azul
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADlula_vermelha_e
_p%C3%ADlula_azul

Rodolfo Mello: e é legal que no filme ele da a pilula como uma escolha de vida
Mariza: Obrigada @Tales Argolo Jesus pelos ensinamentos, aprendendo muito com
esse grupo. Gratidão Amigos!!!

Rosana Cristina: Olha essa matéria sobre ondas amigos👇✨excelente👏✨🙏
Veja Isso: Ondas do Pensamento
https://www.kardecriopreto.com.br/ondas-pensamento/
Rodolfo Barrueco: Excelente !!!
Engraçado que conforme vamos estudando vamos entendendo a suma importância
desses vultos da ciência (Einstein, Maxwell, Descartes, Hertz, Curie etc) que nos
trouxeram luz sobre a ignorância

Inclusive outro dia estava sapeando o Netflix e vi um filme que relata a história do
casal Curie que chegou em estudos avançados da radioatividade, e por mais
engraçado que parece no meio do filme aparece a madame Curie querendo
entender melhor as reuniões mediúnicas das mesas girantes … rsrs
Tudo conectado !!
Rodolfo Mello: verdade'
Elisia Maria: Tales tenho aprendido que não existe dualidade materia- espírito.
Para atingir a plenitude estagiamos, passamos, dormitamos, na matéria.
A matéria da mais bruta a mais sutil, quintenssenciada é imprescindível para a
evolução Espirito.
Dualidade de ser isso ou aquilo não
Ser isso é também aquilo
OK?
Não sei se me fiz entender?
Tales Argolo: Sim, Elisia. Em essência, aprendemos com Emmanuel que há um
monismo substancial. Conhece o capítulo 33 do livro Emmanuel, que trata dessa
questão de espírito e matéria?
Espírito e matéria
3 Pergunta. — Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados
alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das
duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma
concepção unitária do Universo?
Resposta. — É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma
essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do
Universo. Dentro porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável
com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo
e o espírito como o estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos
dois elementos estreitamente unidos em todos os Planos do nosso relativo
conhecimento, ainda não o encontramos.
A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas
as forças físicas e psíquicas do Universo. O homem, porém, terá sempre um limite

nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado
por leis sábias e justas, mas, cientificamente poderemos classificar esse estado
inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas
faculdades sensoriais.
Elisia Maria: Sim. A citação que fiz indireta foi em relação a esse livro e A grande
Síntese de Pietro Ubaldi
Rodolfo, já citei aqui Tesla. Tem um documentário (biográfico) na Netflix, sobre seus
inventos que vale muito a pena assistir.
Rodolfo Barrueco: Eita esse eu não vi !! Vou aproveitar hoje - valeu Elisa ☺
Elisia Maria: Depois conta pra nós. Trocaremos ideias.
O carro Tesla leva esse nome por causa dele. Um gênio.
E que carro!
Tales Argolo Sim, Ubaldi trabalha muito o monismo em harmonia com o
dualismo.🙏😉
Elisia Maria: E vamos adiante estudando em espiral de raciocínio. Cada vez que
volto nos textos dos autores entendo mais um cadinho.
Vamos trocando ideias que nos ajudam nos estudos dos textos.
[21:24, 16/10/2021] Elisia Maria: Vou colocar essa conversa de hoje em PDF e
compartilho aqui.
Foi tratado assuntos que ampliam nosso conhecimento. E todo saber cabe.
Não vou postar em Matheus 24 porque não conversamos diretamente sobre os
textos. Mas tangenciamos. Também se fosse discussão direta acerca dos textos dos
autores não teria sido por aqui e, sim na plataforma.
Boa noite
Rosana: Foi um dia muito especial de estudos e raciocínios🌷🌷🌷🌷🌷
Joao Gualberto: Pode carregar na plataforma sim, Elisia, Tales e Rodolfos. São
reflexões que podem ser úteis a mais pessoas. Façam isso por favor.
Elisia Maria: Ok João
Vou fazer o texto com as reflexões e postar.
Amanhã de manhã
Obrigada João pelo incentivo e esclarecimento.
Joao Gualberto: Eu que agradeço a vocês pelo debate!

Elisia Maria: Posta no feed?
Zulia de Miranda: Sim Elisa. Enquanto não abrimos "Fóruns"...😘

Zulia de Miranda: As ondas das plantas captadas e traduzidas em música. Estamos
imersos na natureza de Deus (em todos os sentidos).🍇
Reconheçamos a nossa "natureza" e tudo será sempre melhor
Leandro Moras: Que trabalho incrível !!! 😍
Sheila Passos Portal Ser: Adorei sua reflexão, Cida!
Aliás, que debate rico!
Zulia de Miranda: Muito obrigada a cada um e a todos pelo compartilhar de
conhecimento que nos une e transforma 🍇 um xêro no coração

