


“VOCÊ É O QUE 
VOCÊ COME!”



TUDO no Universo é ENERGIA!

ENERGIA: São freqüências vibratórias e consciências a serem
assimiladas e desenvolvidas pelo ser humano durante seu
processo evolutivo.

O que se vive é transformado em energia e inserida na
consciência de cada chacra. Assim, o indivíduo vibra e emana
seu aprendizado para o mundo, atraindo aquilo com que ele
está sintonizado, de acordo com o grau evolutivo de sua
consciência.

























Consequências da Alimentação Carnívora para o Estacionamento 
Espiritual e Dificuldades de Sintonia Mediúnica

Por Ramatis

“No Oriente, a preferência pela alimentação vegetariana fundamenta‐se 
na convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário 
também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso 
espiritual já alcançado. 

Pergunta: A alimentação carnívora já é um hábito profundamente 
estratificado no psiquismo humano. Cremos que estamos condicionados 
à ingestão de carne, que sentir‐nos‐íamos debilitados sem essa dieta. 

“Já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima 
saúde sem a alimentação carnívora. Quanto ao condicionamento 
biológico, devem compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia ou 
a crueldade também são estigmas que se forjaram através dos séculos, 
mas tereis que eliminá‐los definitivamente do vosso psiquismo. 



• “A substância astral, inferior, que transpira da carne do
animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa
a transparência natural, impedindo os altos vôos do
espírito.”

“É preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados
mais elevados do espírito, não vos esquecendo de que a
nutrição moral também se harmoniza ao sabor do paladar
físico.”



• “Quando ingeris retalhos de carne, absorveis também sua parte
astral inferior e que adere à coagulação do sangue; essa energia
astral desregrada e pantanosa é agressiva nos planos etéricos. Sob a
lei da atração e correspondência vibratória, a substância gomosa,
que é exsudada pela carne digerida no estômago, incorpora‐se,
então, ao corpo etéreo‐astral do homem e abaixa as vibrações de
sua aura, colando‐se à delicada fisiologia etérica invisível.

• O astral albuminoso do animal, transforma‐se em densa cortina
fluídica no campo áurico do homem carnívoro. Desse modo,
dificulta‐se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois
os Espíritos‐Guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa
do baixo magnetismo. A aura se apresenta suja de emanações do
astral inferior e ofuscante, que exala da carne do animal.”



• ”Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto, ante
o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, mantinha
sua mente límpida e a governava com absoluta segurança,
graças aos longos jejuns, em que eliminava todos os
resíduos astrais, perturbações dos veículos intermediários
entre o plano espiritual e físico. O Mestre não se esquecia
de vigiar a sua própria natureza Divina.”

• “Nunca vimos Jesus partindo nacos de carne ou
oferecendo pernis de porco aos seus discípulos; ele se
servia de bolos feitos de mel, de fubá de milho,
combinados aos sucos ou caldos de cereja, morangos e
ameixa.”



“Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada
dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos
animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da
grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela,
temperado com sal e pimenta, não nos situam muito longe
dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se
devoravam uns aos outros.”

Chico Xavier, no tema “Treino para a Morte”,
pelo Irmão X:



Discurso XXII, 19 de setembro de 1932, segundo Saint Germain:

Para os que se alimentam de carne: a razão pela qual a carne não
convém ao corpo é que há na estrutura animal da carne certo elemento
que, automaticamente, age de acordo com seu próprio meio de
atividade.

•O que determina a mudança no desejo de comer carne?

• Saint Germain: “Advém pela elevação da CONSCIÊNCIA e isto apressa a
atividade dos operários atômicos, cuja natureza é manter a perfeição.
Lembrai‐vos sempre: A mente humana reverterá para a imperfeição, a
menos que exerçais um controle total até que se opere a plena união
com a Chama Dourada (raio construtor, atua no veículo para expressão
da forma, criação, Divindade e expressão da Consciência.



Cartas sobre Meditação Ocultista
Mestre Tibetano Djwhal Khul, por Alice A. Bailey

A Purificação dos Veículos

“Na aceleração da evolução, certas coisas têm que ser efetuadas antes
que o homem possa ser utilizado como um instrumento de confiança,
em auxílio de sua raça.

Ao preparar uma alma para servir, os Guias da Raça têm que considerar
cada um dos corpos. É impossível ao Ego transmitir o conhecimento e a
orientação superiores por intermédio de um corpo físico grosseiro. É
impossível para as correntes de pensamento mais elevado, impressionar
o cérebro físico pouco evoluído. Daí ser essencial o refinamento do
corpo físico.

Pelo alimento Puro: Isso envolve uma dieta vegetariana, escolhida com
sábia discriminação; requer a ingestão, exclusivamente daqueles
legumes, verduras e frutas que vitalizam.



MEDICINA E SAÚDE
Dr. Márcio Bontempo

• “Os alimentos que se estragam com rapidez e emanam
odores nauseabundos carregam em si a corrupção e a
transmitem ao corpo humano mais facilmente. As carnes,
as vísceras, salsicharia e os mariscos são os alimentos mais
capazes de provocar erupções, pústulas, carnegões,
tumores e cancro. Os miasmas da corrupção são
assimilados e farão parte do organismo, contribuindo para
a doença. As carnes são carregadas de imundícies e assim
inundam o organismo desses elementos, mesmo que
tenham bom aspecto.”



COMIDA E CARÁTER
Sai Baba

“O homem tem diferenças de opinião, conflitos entre religiões, castas e
um país é inimigo do outro. A causa de todos estes conflitos é a
COMIDA. O alimento que você ingere causa essas diferenças; como
também é a COMIDA que você consome que determina o que VOCÊ É. “



• “A parte grosseira da comida é eliminada. A parte sutil toma a forma
de sangue. A parte entre o grosseiro e o sutil toma a forma de
músculos. A parte que você poderia chamar de essência toma a
forma da MENTE.”

• “O alimento não‐vegetariano afeta o corpo do homem e tem efeitos
nocivos em sua mente. Ao ingerir comida animal, tendências
animalescas são despertadas. ASSIM COMO É SEU ALIMENTO, SÃO
SEUS PENSAMENTOS.

• “Hoje, qualquer pessoa, devota ou não, deveria abandonar o hábito
de comer carne. A ingestão de carne promove somente qualidades
animalescas. Ao comer carne de vários animais, as qualidades
daqueles animais são assimiladas. Isso leva a tendências diabólicas,
além de infligir crueldade aos animais.



COMIDA E SAÚDE 

• “Os vegetarianos são menos propensos a doenças. O alimento animal
é incompatível com as necessidades do corpo humano. Os médicos
falam da necessidade de proteína do alimento não‐vegetariano, mas
a verdade é que existem proteínas de melhor qualidade nos
alimentos como vegetais, legumes e leite.”

“Assim como é a COMIDA, é a MENTE; 
assim como é a MENTE é o PENSAMENTO; 
assim como é o PENSAMENTO é a AÇÃO. 

A comida é um fator importante que determina 
atividade e preguiça, preocupação e calma, brilho e obscuridade.”



COMIDA E ÉTICA

“Os Animais não nasceram para servir de alimento. Eles 
vieram para desenvolver suas próprias vidas neste mundo.”



COMIDA E ÉTICA 
ÉTICA???



ÉTICA?







COMIDA E ÉTICA

• Todos os anos, bilhões de animais são confinados, 
torturados e mortos para que você possa sentar‐se à mesa 
e saborear um pedaço de carne. Este massacre poderia ser 
perfeitamente evitado – desde que você mudasse seus 
hábitos alimentares e adotasse uma dieta vegetariana. 
Além dos benefícios à sua SAÚDE, você estaria 
contribuindo com o MEIO AMBIENTE já que a indústria da 
carne é a maior responsável pelo desmatamento de 
florestas, poluição da água e do solo.



COMIDA E ÉTICA

As Plantas Não Sentem Dor

• “Algumas pessoas podem argumentar que mesmo cortar 
os vegetais é um ato de violência, porque os vegetais e 
árvores também têm vida. Sem dúvida, vegetais e 
árvores também têm VIDA, mas eles não têm MENTE. 
Consequentemente, não sofrem qualquer dor.“



COMIDA E DIVINDADE

• “Apenas o homem é dotado da capacidade de descobrir sua 
Divindade. Das 8.400.000 espécies de seres viventes na terra, TODAS 
as espécies como insetos, pássaros, animais, etc. vivem do que é 
providenciado por Deus, na natureza e eles geralmente não sofrem 
qualquer moléstia. O homem é a ÚNICA EXCEÇÃO a esta regra. Por 
tornar‐se escravo de seu paladar, ele aprecia apenas comida cozida, 
condimentada e esses alimentos reduzem sua longevidade.”

• Se os sentidos estão cheios de alimentos impuros, vocês não podem 
se tornar puros.



“Aqueles que querem avançar no caminho espiritual são aconselhados a 
abandonar toda violência contra outros seres viventes, seja através do 

corpo, palavras ou mente. Não há religião superior a esta.”  
Srimad Bhagavatam

“O homem implora a misericórdia de Deus mas não tem piedade dos 
animais, para os quais ele é um Deus. Os animais que sacrificais já vos 
deram o doce tributo do leite, a maciez da lã e depositaram confiança 

nas mãos criminosas que os degolam.”        Budha

“Todas as coisas da criação são filhas do Pai e irmãs do homem. Deus 
quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura 

em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida.” Francisco de Assis



Os seres humanos gostam de matar uns aos outros ou um inocente 
veado no fundo do bosque, atropelam deliberadamente uma serpente 
na estrada ou montam armadilhas para lobos ou coiotes. Um rapaz 
mata com a sua pressão de ar um passarinho azul e os adultos elogiam a 
sua boa pontaria.

Matam por desporto, matam para comer, matam pela paz. Não há muita 
diferença entre estas coisas. Justificar não é a resposta. Só há uma: Não 
matar. Considera‐se que os animais carecem de alma, de modo que se 
pode matá‐los como impunidade.

Comer animais, pássaros, é visto como uma coisa natural, aprovada 
pelos anúncios comerciais. A matança estende‐se e torna‐se cada vez 
mais eficientes a crueldade e os meios de destruição. A paz é um estado 
da mente, um estado que existe apenas quando há amor. 

J. Khishnamurti



DIETA ANTIECOLÓGICA

A produção de gado (sem contar frangos e porcos), é um dos principais 
responsáveis pelo desmatamento, erosão do solo, desertificação, 
escassez de água, poluição dos rios, lençóis freáticos, mares e 
mananciais de águas, esgotamento dos combustíveis fósseis, efeito 
estufa, extinção de animais e perda da biodiversidade.

Quase a metade da massa de terra do globo é usada como pasto para 
gado e outras criações. 

Cerca de 80% de todo o desmatamento e desaparecimento de florestas, 
no planeta inteiro, deve‐se à pecuária.



1/3 da DESTRUIÇÃO da AMAZÔNIA é para pastagem. Mais de 80% dos grãos 
produzidos são destinados à alimentação de vacas, porcos e galinhas.

























Se não reduzirmos em pelo menos 20% o consumo de carne 
bovina no Brasil, até 2020 não teremos mais mata atlântica.

Fazendas de gado são a causa primária do desmatamento na 
América Latina. Desde 1960, mais de 1/4 de todas florestas da 
América Central foram arrasadas para criar pastos. Quase 70% 
da terra desmatada no Panamá e Costa Rica agora é pasto.

Um só hambúrguer médio requer o desmatamento de 6 
metros de floresta tropical e a destruição de 75 kg de matéria 
viva incluindo 20 a 30 diferentes espécies vegetais, 100 
espécies de insetos, e dúzias de espécies de aves, mamíferos, e
répteis.



EROSÃO DO SOLO E DESERTIFICAÇÃO

O gado degrada a terra ao tirar a vegetação e 
compactar a terra. Cada animal que pasta num campo 
aberto come 400 kg de vegetação a cada mês. Seus 
poderosos cascos pisoteiam a vegetação e 
comprimem o solo com um impacto de 10,87 kg por 
6,45 cm quadrados.







ESCASSEZ DE ÁGUA
• Produzir 400 gr. de proteína de carne  requer até 16 
vezes mais água que produzir o equivalente de 
proteína vegetal. Para produzir uma porção de 
proteína de ave, são necessárias 100 vezes mais 
água do que para a mesma porção de proteína 
vegetal de soja.

• Para produzir 1 kg de carne são necessários de 16 a 
20 mil litros de água!!!





O GADO ESQUENTA O MUNDO

Efeito estufa: o gado emite gás metano via arrotos e flatulência. 1,3 
bilhões de gado e outras criações ruminantes do mundo, emitem 
aproximadamente 60 milhões de toneladas.

Metano é um sério 
problema porque  
retém 25 vezes 
mais calor que uma 
molécula de CO2.







O CONSUMO DE CARNE E A FOME NO MUNDO

• A alimentação vegetariana, além de favorecer a saúde e 
contribuir para a preservação ambiental, é uma opção 
consciente quanto a aspectos sócio‐econômicos, pois 
contribui para reduzir a situação intolerável da fome no 
mundo.

• Segundo a FAO (Organização da ONU) a produção de carne 
causa fome e pobreza humana, ao desviar grãos e terras 
férteis para sustentar gado, em vez de pessoas. 

• Somente o gado norte americano consome alimento 
suficiente para alimentar 1.5 bilhões de pessoas!



















“E, por favor, não se valha desse argumento desgastado, 
batido e já sem graça de que precisa de proteínas... Hoje 
sabemos que a dieta vegetariana é muito mais saudável e 
completa, inclusive prevenindo as doenças que a carne 
transmite. E o cardápio sem carne é rico e delicioso! “     

Dr. Márcio Bontempo
Considerado o introdutor da medicina natural científica no Brasil, Dr. Marcio 

Bontempo tem 30 anos de experiência em projetos e atividad Especializado em saúde 
pública, Bontempo mostra como muitas enfermidades podem ser tratadas com 

métodos simples e de fácil aquisição.  







Você é ó que você 
PENSA!





Você é o que você 
VIBRA!





Você é o que você 
ACREDITA SER!
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