
L o agente psíquico no entanto quem sustenta a organização Iisiopsicosomática
através do modelo organizador biológico (perispirito). Os atamos constuuuvos do
perisplrito, chamados .itomos psi, servem para condcnsar as energias que 1\),11<1111 U

corpo materializado e cornpaiivel com o sistema de vida da terra, que por sua vez, é
uma condensação de energias.
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rlSl0LOGIA DO CORPO [ DA ALMA-- ---

OS ~IIOIl1OS que compócm o perispirito e corpo fisico pas ...aram p r I
experiências autômatas através dos tempos, para adaptarem os _el I

percepção à criatura.

U primeiro sentido a aparecer roi o tato, ainda na fase I .ptótrix '1
0
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o paladar, o olfato e os impulsos sexuais, que acentuaram- e na fase ir li '<.I e
bacteriana da evolução. A visão e a audição notabilizavam-se na criatura a parur das
experiências 110 campo vegetal. Na fase animal aparece inteiramente d finidas a'
células nervosas (neurônios) cerebrais) comandando o funcionamento de todo o
corpo.

o corpo físico é um conjunto de átomos (azoto) carbono, oxigênio, hidrogênio, etc.),
que se unem formando as moléculas) que se aglutinam formando as células, que
entrelaçadas formam os tecidos, que ligados entre si estrutur.uu os órg}I(l~... que
interligados harmoniosamente, produzem o corpo.

Os átomos que compõem o corpo físico, mantêm-se agregados graças ~l presença do
~lgcmc psíquico que o sustenta, que é o próprio espírito, qll~ se vale t.unbém, de
forças giratórias qLLC os equilibram; trata-se das forças ceutrifuga e cenuipeta.
Quando a torça centrífuga gira da direita para a esquerda, a força ccutripeta gira da
esquerda para a direita em lama de todos os corpos.

Há três sistemas comandando as funções fundamentais do corpo: o sistema
hidráulico composto pelos agentes líquidos, o sistema mecânico formado pelos ossos
e cartilagens e o sistema elétrico constituído pelos nervos, g,1nglios c células
nervosas, sendo este sistema o responsável pelos impulsos psíquicos em geral com
abertura para as percepções mediúnicas.

No corpo perispiritual ficaram rcgistradas todas as nnpressões adquiridas pelo
espírito encarnado ou 11(10., impressões estas que podem ser negativas uu po-nivas
com base na conduta mural do indivíduo. a forma do pcrispiruo detcrnunara o tipo
de corpo fisico que lhe seguira o molde.

o pcrispiriro assimila emoções e registra gravando, as aquisições intelectuais. ioróm

na medida que o ser evolui o perispirito se depura, criando nova consistência para


