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ESPÍRITOS	GRUPOS	DOS	ANIMAIS	

	
	
Como	podemos	verificar	no	diagrama	3,	os	animais	estão	situados	no	Reino	que	
precede	 o	 do	 homem,	 diferindo	 deste	 pelo	 facto	 de	 ainda	 não	 possuírem	 o	
veículo	da	Mente.	
	

	
DIAGRAMA	3	–	Veículos	de	cada	Reino	

	
O	Reino	Animal	pela	ausência	da	faculdade	de	pensar,	encontra-se	organizado	
em	 diferentes	 grupos	 de	 acordo	 com	 a	 aparência	 do	 seu	 Corpo	 Físico,	
correspondendo	às	diferentes	espécies	animais	existentes.	Cada	uma	delas	é	
regida	pelo	denominado	“Espírito	de	Grupo”	que	poderemos	definir	como	um	
“centro	 de	 comando”,	 tal	 como	 o	 nosso	 corpo	 é	 constituído	 por	 diferentes	
células,	um	sistema	nervoso	e	os	diversos	órgãos	como	o	estomago	ou	o	fígado,	
que	 funcionando	 independentes	 se	 encontram	 sob	 o	 controle	 do	 homem,	
constituído	no	conjunto	o	seu	Corpo	Físico,	o	homem	é	em	si	um	Espirito	de	
Grupo	individual	que	tudo	coordena.	
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Os	animais	coordenados	por	esse	Espírito	de	Grupo	que	podemos	exemplificar	
através	dos	movimentos	migratórios	das	aves	e	dos	peixes,	que	num	único	e	
preciso	momento	 se	 deslocam	de	 um	 local	 para	 o	 outro	 quer	 por	 condições	
climáticas	e	nalgumas	espécies	para	o	 local	de	procriação,	retornando	ao	seu	
ponto	de	origem	em	momentos	pré-determinados.	
	
O	 Espírito	 de	 Grupo	 funciona	 nos	 mundos	 invisíveis,	 possuindo	 um	 corpo	
espiritual	composto	por	vários	espíritos	animais	separados,	sendo	normalmente	
atribuído	 como	 “instinto	 animal”	 correspondentes	 a	 todo	 um	 conjunto	 de	
comportamentos	que	o	identificam	com	o	seu	grupo	ou	espécie.	O	Espírito	de	
Grupo	 que	 coordena	 as	 diferentes	 espécies	 atua	 através	 das	 correntes	 de	
matéria	de	desejos	que	percorrem	a	espinha	dorsal	horizontal,	são	os	guardiões	
do	 Espírito	 Animal.	 Funcionando	 no	 Mundo	 de	 Desejos	 onde	 não	 existem	
distâncias	o	Espírito	de	Grupo	pode	atuar	independentemente	do	lugar	onde	o	
animal	se	encontre,	operando	nos	Corpos	Físicos	criados	pelo	Espírito	e	Grupo	
as	sugestões	emitidas	por	estes	constituem	o	já	mencionado	“instinto	animal”.	
	
De	 acordo	 com	a	 estrutura	 da	 espinha	 dorsal	 de	 apenas	 28	 pares	 de	 nervos	
espinais,	número	de	acordo	com	o	número	de	dias	do	mês	lunar	de	28	dias,	o	
espírito	de	Grupo	atua	no	sentido	de	orientar	os	raios	estelares,	fornecendo	a	
força	vital	para	todas	as	ações	para	o	crescimento,	para	a	nutrição	e	procriação.	
	
Os	espíritos	de	Grupo	dos	animais	são	vistos	no	Mundo	de	Desejos	com	forma	
humana	e	cabeça	animal.	
	
Os	animais	são	os	que	se	encontram	mais	próximos	do	ser	humano	na	cadeia	
evolutiva,	 ao	 possuir	 todos	 os	 veículos	 do	 homem	 exceto	 a	 Mente,	 como	
referido	inicialmente,	este	tem	um	papel	importante	na	sua	evolução	através	de	
atitudes	 de	 amor	 e	 cuidado	 que	 ajudarão	 estes	 “irmãos	mais	 novos”	 na	 sua	
espiral	 de	 crescimento.	 Diferentemente	 dos	 restantes	 animais,	 os	 animais	
domésticos	 pelas	 atitudes	 do	 homem	 vêm-lhes	 proporcionando	 pequenas	
capacidades	de	pensar	sendo	um	dos	animais	onde	tal	é	mais	notado,	o	cão	que	
é	cúmplice	e	fiel	seguidor	do	seu	dono.	
	 	



Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 
	

	 5	

O	Espírito	de	Grupo	é	guiado	pelos	Arcanjos	que	com	a	sua	sabedoria	e	atuando	
sobre	 o	 sangue	 dos	 animais,	 governa	 as	 características	 particulares	 de	 cada	
espécie.	Ao	longo	da	sua	vida	o	animal	vai	colhendo	experiências	através	do	Ego	
animal	que	é	usado	como	veículo,	e	que	são	absorvidos	pelo	Espírito	de	Grupo	
permitindo-lhes	ir	percorrendo	os	caminhos	da	sua	evolução.	
	
O	Espírito	de	Grupo	dirige	os	animais	de	acordo	com	as	Leis	Cósmicas,	tal	como	
as	tribos	e	as	famílias	do	Reino	Humano	se	regem	entre	si	e	os	seus	membros,	
agindo	isoladamente,	mas	sob	a	orientação	do	grupo	a	que	pertencem	de	forma	
semelhante	em	circunstancias	idênticas.		
	
O	 animal	 possui	 uma	 visão	 diferente	 do	 homem	 em	 relação	 aos	 objetos	
observados,	 não	 vendo	 imagens	 exatas	 e	 de	 contornos	 bem	 definidos,	 os	
objetos	observados	pelo	animal	provocam	impressões	quer	de	benefício,	quer	
de	malefício.	Perante	sentimentos	como	os	de	medo,	o	Espírito	de	Grupo	do	
animal	 o	 orientará	 no	 sentido	 de	 escapar	 aos	 perigos,	 mediante	 reações	
próprias	de	cada	espécie	e	de	acordo	com	o	seu	padrão	de	reação.	
	
Apenas	 o	 homem	 é	 autónomo	 nas	 suas	 escolhas	 e	 decisões,	 o	 animal	 pelo	
contrário	não	possui	vontade	própria,	mas	apenas	a	do	grupo.	
	
	
	


