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Texto Extraído do Livro: Medicina da Alma 
Robson Pinheiro – pelo Espírito de Joseph Gleber 

 
Capítulo 4 – Duplo Etérico 

 
Ao OBSERVARMOS a constituição fisiopsicoespiritual do ser humano como a obra-prima da 
criação divina, síntese de todas as experiências evolutivas já realizadas no orbe terreno nos 
últimos milhões de séculos, poderemos vê-la como um complexo mecanismo energético, 
iluminada pela razão e pelo sentimento, em direção a outras formas de expressão da 
consciência, em sua marcha ascendente rumo às regiões luminosas das moradas angélicas, para 
onde demanda nossa caminhada.  

Desde as primeiras manifestações do princípio inteligente (17) na matéria, passando 
pelos diversos reinos que a natureza prodigalizou sob a orientação amorosa de Jesus, vê-se a 
mônada divina aperfeiçoando-se, materializando-se e desmaterializando-se nos campos 
experimentais do mundo das formas, adquirindo predicados que a enriquecem cada vez mais 
em sua marcha ininterrupta para as formas mais primorosas de expressão de sua intimidade 
divina.  

 
(17) A doutrina espírita explica que o universo é constituído por dois elementos básicos: espírito 
(princípio inteligente) e matéria (princípio material).  
Na questão 79 de O livro dos espíritos, Kardec pergunta se os espíritos — isto é, as individualidades 
extracorpóreas — são formados do princípio inteligente; os espíritos codificadores confirmam e 
complementam: Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a 
individualização do princípio material. Atente-se para o fato de que Kardec utiliza o termo "espírito" 
tanto para designar o elemento inteligente quanto para se referir às individualidades. Ele explica em A 
gênese: "O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados Espíritos, assim como o 
elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da Natureza, orgânicos e inorgânicos".  
Assim, pode-se entender que o espírito separado de sua vestimenta semimaterial (os corpos 
energéticos) constitui o elemento espiritual ou princípio inteligente. Para ficar mais claro, observe-se o 
que explica Kardec na Revista espírita de março de 1866: "A natureza íntima da alma, que dizer, do 
princípio inteligente, fonte do pensamento, escapa completamente às nossas investigações; mas sabe-se 
agora que a alma está revestida de um envoltório, ou corpo fluídico, que dela faz, depois da morte do 
corpo material, como antes, um ser distinto, circunscrito e individual. A alma é o princípio inteligente 
considerado isoladamente; é a força atuante e pensante, que não podemos conceber isolada da matéria 
senão como uma abstração. Revestida de seu envoltório fluídico, ou perispírito, a alma constitui o ser 
chamado Espírito, como, quando ela está revestida do envoltório corpóreo, constitui o homem". 
Deus cria os espíritos "simples e ignorantes", ou seja, como mônadas (unidades que não podem ser 
decompostas), que se vinculam à matéria a fim de iniciar seu processo evolutivo, rumo à razão. O 
princípio inteligente passará pelos reinos mineral, vegetal e animal, até o reino nominal. Segundo o 
espírito André Luiz, no livro Evolução em dois mundos, p. 33, mônada é a célula espiritual, "o 
princípio inteligente, em suas primeiras manifestações...", isto é, na primeira fase de evolução do ser. 
Veja mais em Gestação da Terra (Robson Pinheiro pelo espírito Alex Zarthú), cap. 3: Evolução do 
princípio espiritual. 

 
No vai-e-vem das experiências vivenciadas e divinamente direcionadas, nota-se a 

presença de um modelo diretor, (18) organizador de suas manifestações em qualquer forma que 
se expresse, seja no plano denso da matéria ou no ambiente astralino no qual estagia o 
psiquismo em formação. 
 
(18) A palavra perispírito foi criada por Allan Kardec para designar o corpo que envolve o organismo 
material. O engenheiro e pesquisador espírita Hernâni Guimarães Andrade propôs o termo modelo 
organizador biológico (MOB) para designar esse corpo energético, que estrutura as células e os órgãos 
do organismo em desenvolvimento. Joseph Gleber voltará a tratar do tema no cap. 6 desta obra. 
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É no ambiente dos reinos inferiores que a mônada, ou o psiquismo adormecido do 
futuro arcanjo, começa a sensibilizar-se de forma intensa, ao mesmo tempo em que, já no reino 
vegetal, começa a desenvolver as manifestações mais complexas de um duplo, composto das 
energias bioplasmáticas de que são constituídos os diversos seres integrantes desse prodigioso 
reino da natureza.  

As análises realizadas pelos nossos irmãos encarnados no campo precioso do 
magnetismo comprovaram aos céticos de todas as procedências, há muitos anos, a existência 
do perispírito e do duplo etérico nas experimentações de exteriorização dos recursos anímicos.  

O duplo etérico desdobrado ou dissociado do corpo físico, seja espontaneamente ou sob 
ação magnética exterior, foi amplamente provado pelos estudiosos das ciências psíquicas, 
servindo para comprovar a existência e sobrevivência do espírito, sua atuação e independência 
na vida. Foi investigada e constatada a realidade do corpo etérico através de processos 
científicos desenvolvidos pelos companheiros encarnados, como fotografias, materializações e 
muitas impressões físicas observadas e sobejamente atestadas por pesquisadores e médiuns 
que se dedicaram ao estudo da ciência psíquica.  

No ser humano, o duplo constitui a camada mais eterizada, ou menos grosseira, do 
corpo físico. Em sua constituição íntima encontra-se, além das substâncias físicas comuns, em 
vibração ligeiramente diferente, grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa 
contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das 
energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido 
vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano.  

O duplo etérico, também chamado corpo vital, é, assim como os outros corpos de 
manifestação da entidade pensante, uma conquista do ser em sua longa caminhada de evolução 
anímica, constituindo-se em elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da 
saúde do ser humano. Elemento de constituição delicada, de natureza material mais sutil, 
ectoplásmica e de alta sensibilidade, o duplo etérico é altamente influenciável e se ressente, em 
sua estrutura íntima, do comportamento humano equilibrado ou não, no que tange às virtudes 
ou viciações.  

Além do seu potencial de centro distribuidor do fluido vital, o duplo reveste-se de 
importância maior ao servir de base, quando exteriorizado, para a materialização de entidades 
espirituais, que, manifestando-se para meus irmãos da Terra, demonstram que continuam 
vivas, com todas as suas faculdades anímicas que provam a não existência da morte e a 
continuidade da vida em outros campos vibratórios, em outras dimensões do universo.  

Enquanto o corpo físico, de natureza carnal e orgânica, manifesta-se num complexo 
polizóico celular, distribuído em órgãos, sistemas e aparelhos, objetos de estudo das ciências 
oficiais, o duplo é formado de substâncias eterizadas do mundo terreno. Os fluidos 
constitutivos do duplo etérico são muito mais grosseiros ou materializados do que o fluido 
cósmico, sendo perceptíveis aos clarividentes na formação da chamada aura, que reflete a 
saúde do ser humano.  

A utilização de matérias tóxicas, como o fumo, o álcool ou mesmo substâncias 
consideradas medicamentosas, com teor tóxico inegável, afeta a estrutura íntima do duplo, 
desregularizando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das 
energias vitais que irrigam as células do corpo físico. O tabaco, o álcool e as drogas mais 
utilizadas pelo homem envenenam-lhe as reservas vitais, obstruindo os centros de força que as 
distribuem. A nicotina e o alcatrão, de forma mais atuante, corroem a própria matéria etérica 
de que é constituído o duplo, formando "buracos" semelhantes às bordas queimadas de um 
papel, facilitando assim a eclosão dos diversos distúrbios que comprometem o equilíbrio 
psicofísico do ser humano.  

Funciona o duplo etérico para o ser encarnado como um manto protetor ou uma tela 
eterizada, que impede o contato constante e sem barreiras com o mundo astral, atuando 
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também como proteção natural contra investidas mais intensas dos habitantes menos 
esclarecidos daquele plano e, ainda, protegendo o homem contra o ataque e a multiplicação de 
bactérias e larvas astralinas, que, sem a proteção da tela etérica, invadiriam a organização não 
somente do corpo físico, durante a encarnação, como a própria constituição perispiritual. 
Quando, por meio de seus desregramentos e vícios, passa a consumir substâncias corrosivas, 
como o álcool, o fumo, a maconha e outras drogas, ou quando, no seu comportamento abusivo 
na esfera da moralidade, bombardeia a sensível tessitura do duplo, queimando-lhe e 
envenenando-lhe as células etéricas, o ser humano nele cria verdadeiras brechas, que 
ocasionam consequências nefastas. Através delas, penetram as comunidades de larvas e vírus 
do subplano astral, comumente utilizadas por inteligências sombrias para facilitar-lhes o 
domínio sobre o homem; além disso, favorecem o assédio mais intenso das consciências 
vulgares, que usam o ser encarnado para saciar sua fome e sede de elementos materiais, 
quando não, para acirrarem ainda mais a perseguição contumaz e infeliz sobre a pobre vítima 
de seus desequilíbrios. 

A ingestão de drogas mais fortes, como a maconha, o LSD, a cocaína e seus derivados, 
bem como de medicamentos específicos, cujos componentes químicos sejam inegavelmente 
tóxicos, violenta a tela etérica, provocando sua ruptura. Sabemos que a lesão do duplo 
dificilmente se recompõe, donde vem a facilidade de as pessoas que fazem uso de tais tóxicos 
verem verdadeiras monstruosidades e aberrações quando estão sob o seu efeito devastador. 
Acontece que, sem a proteção dessa tela, que os manteria naturalmente protegidos dos 
habitantes dos subplanos astrais, começam a perceber as formas horripilantes, criadas e 
mantidas pelos seres infelizes que estagiam nas regiões mais densas do plano astralino. Falta-
lhes a proteção etérica, que violentaram pelo consumo de drogas, estimulantes ou excitantes 
que lhes destruíram parte da proteção de que a natureza os dotou, para sua própria segurança 
na marcha evolutiva. Embora essa destruição não seja completa, criando apenas rasgos ou 
brechas, utilizando-nos do vocabulário de meus irmãos, é verdadeiramente nociva a sua falta, 
pois o duplo é de essencial importância para o equilíbrio do ser humano. Quando isso ocorre, 
além dos recursos terapêuticos comumente empregados nas casas espíritas para tais casos, 
deve-se promover a doação e a transfusão de fluido vital, ectoplásmico, para suprir a falta ou 
para revitalizar a parte afetada do duplo etérico.  

É o duplo etérico o responsável pela metabolização das energias advindas dos 
chamados planos material e astral. 

Todo ser vivo, por meio de seu duplo etérico, mantém-se em relação direta com os 
outros elementos da grande família universal, através dos campos de energia que se interligam 
em toda a natureza. Vindas de várias dimensões do universo, as energias do plano etérico da 
criação participam da formação e do equilíbrio do homem, ligando-o etericamente com os 
animais, vegetais e minerais, na troca incessante de recursos presentes na criação. Todos esses 
planos, se assim podemos denominá-los, estão envoltos em uma rede de energia etérica que 
nutre e revigora os corpos de manifestações mais densas do ser humano; por isso, as 
transferências de energias etéricas se realizam em todo s os reinos da natureza, contribuindo 
tudo para o equilíbrio integral do ser humano. Daí a necessidade de o homem viver em 
harmonia com a natureza que o envolve e onde evolui. Assim, as questões relativas à ecologia 
deixam de representar apenas fatores de preservação externa para assumirem um papel de 
equilíbrio energético em que o homem é o maior beneficiado.  

É necessário esclarecer aos meus irmãos que, além das energias comuns nos reinos 
naturais que os antecedem na escala evolutiva, outras, de natureza eletromagnética, atuam para 
o equilíbrio da vida humana, com o de todo o planeta em que vivem. São as energias astrais ou 
cósmicas, que vêm do espaço, de estrelas e planetas, que emitem suas radiações entre si, e, no 
caso presente a que aludimos, a Terra sofre a sua influência, como também lhes envia a sua 
própria, em direção ao espaço intermúndio. Essas radiações afetam todo o contexto da vida 
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terrena, sendo que, no homem encarnado, é o duplo etérico o responsável pela metabolização e 
sutilização dessas energias, de forma automática, através dos vórtices ou chacras, conforme as 
circunstâncias vividas por ele.  

Dessa maneira, observamos que os estados realmente saudáveis encontrados no ser são 
o resultado de uma vivência harmoniosa com a atmosfera psíquica e moral, que contribui para 
o seu equilíbrio integral.  

Tendo em vista que o espírito está em via de progresso e que a grande maioria ainda 
progride mais por força da lei cósmica, de forma semiconsciente, com uma existência anômala 
e inadequada, fica difícil alcançar esse estado de saúde integral por seus próprios esforços 
volitivos, uma vez que sua vontade se encontra por vezes indisciplinada, em meio às 
sinuosidades da jornada que percorre.  

À medida que o indivíduo adquire maior experiência, entendimento e moralidade, 
conforme os princípios cósmicos que o Evangelho preceitua, posiciona-se cada vez mais 
acertadamente ante as energias que interagem em seu psiquismo e no fisiologismo de sua 
existência no plano das formas.  

Vemos em Jesus um modelo a ser seguido pelos espíritos da Terra, fato este que é 
corroborado pela sua alta estirpe espiritual e pelos exemplos de convivência com os diversos 
reinos no grande ecossistema universal. Notamos, na vida de Jesus, a integração com os 
animais, vegetais e minerais, num processo de transmutação e canalização de energias com 
vistas à elevação geral do ser humano.  

Examinemos mais detalhadamente as lições evangélicas sob essa perspectiva e com 
certeza encontraremos farto material, que, longe de se constituir em fator místico, nos indicará 
um método de vida que promove maior integração com a vida universal.  

Por isso, não nos cansamos de falar, ao longo destas páginas, que o Evangelho do 
Cristo, com todo o seu alcance para a vida do homem, é ainda o único tratamento conhecido de 
eficácia comprovada para debelar o sofrimento do ser humano, para solucionar seus problemas 
morais, que provocam as disfunções orgânicas ou fisiológicas, por impositivo das leis 
cósmicas, conduzindo-nos a estágios cada vez mais avançados de evolução anímica e, por 
conseguinte, a alcançar uma saúde mais perfeita, uma atitude mais equilibrada ante nós 
mesmos e perante a vida.  

Retornando à análise do duplo etérico, vemos, em sua estrutura, a existência de uma 
delicada rede de filamentos energéticos, responsáveis pela interação entre os diversos chacras 
ou vórtices energéticos, que propiciam a estes a realização de suas funções de aferência ou 
eferência, nem sempre absolutas, mas variantes. Tais canais ou filamentos há muito foram 
identificados pelos nossos irmãos encarnados na índia e nas demais regiões do Oriente, sendo 
denominados por eles como nadis, (19) por onde circulam as energias etéricas e o fluido 
vitalizante, que irrigam os órgãos do corpo físico, funcionando, para essas energias mais 
sutilizadas, exatamente como as artérias, para o sangue.  
 
(19) Nadi é uma palavra sânscrita, de gênero feminino, cuja pronúncia é nádí (ambas as sílabas são 
"fortes"). As nadis são canais por onde fluem a força vital e o prana. Elas conectam os chacras, 
permitindo que a energia flua através deles. 

Esses canais, por onde circulam as diversas modalidades de energia processadas pelo 
corpo etérico, são de natureza hipersensível, sendo por isso diretamente afetados pelo 
comportamento humano, mais ou menos como as células nervosas, que lhe são uma 
continuação, ou materialização. Esse assunto é pouco pesquisado por meus irmãos espíritas e, 
por isso mesmo, pode causar certas reservas quanto ao que falamos, por escapar ao círculo do 
conhecimento ortodoxo, mas que não podemos ignorar, por constituir uma realidade a sua 
existência. Tais filamentos existentes na constituição etérica humana são muitas vezes 
obstruídos ou destruídos, devido ao uso, por parte do homem, de elementos tóxicos e 
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venenosos, que, como já dissemos, afetam diretamente esse corpo de natureza menos densa, o 
duplo etérico. São as bebidas alcoólicas de natureza variada e o tabaco os responsáveis mais 
comuns por tais obstruções energéticas, as quais provocam inúmeros distúrbios na circulação 
sanguínea e no sistema nervoso, além de disfunções nos chacras. Muitos abusos na área 
alimentar também provocam a obstrução desses canais ou filamentos, notadamente na área de 
atuação do baço e do pâncreas, e promovem, juntamente com diversos fatores emocionais, o 
desequilíbrio nesse s órgãos, que passam a ter funcionamento irregular, causando assim 
enfermidades que, apesar de catalogadas pela medicina da Terra, são de difícil tratamento.  

O duplo etérico assemelha-se à camada de ozônio que reveste o orbe terráqueo, pois, na 
verdade, essa camada protetora da Terra tem, por analogia, a mesma função do duplo etérico 
no ser humano. Quando é destruída a camada de ozônio do planeta, formam-se "buracos" em 
locais onde deveria haverá proteção natural, e, assim, certos raios solares penetram pelas falhas 
e produzem diversos males nos habitantes imprevidentes do mundo.  

Note-se com o se assemelham os casos a que nos referimos, pois, assim como o homem 
destrói sua tela etérica pelo consumo de material tóxico e corrosivo, o faz igualmente com a 
camada etérica planetária, com o uso, em maior escala, dessas mesmas substâncias.  

Há que se proceder a um a reeducação dos padrões humanos para se entender o sentido 
universalista da ciência espírita, a fim de que o homem compreenda a grandeza em que se 
fundamentam os ensinos de tão grande doutrina.  

Observamos multidões procurando o serviço de médicos especializados ou de médiuns 
receitistas a fim de resolverem muitos de seus problemas de saúde, como se a medicina terrena 
ou a espiritual possuíssem fórmula s de eficácia instantânea para a resolução de suas 
dificuldades, quando estas residem basicamente em sua própria postura de vida e diante da 
vida. Esquecem-se de que o homem não é apenas um agregado de matéria, mas um complexo 
de energias, um ser moral, uma individualidade eterna, de natureza sideral, e de que da sua 
postura íntima dependem seus estados enfermiços ou saudáveis, assim como sua felicidade ou 
infelicidade. O equilíbrio em todos os sentidos, no falar, no agir ou no pensar, é a fórmula 
única de manter a harmonia interativa do espírito imortal e dos seus corpos de manifestação no 
universo.  

Igualmente, podemos afirmar que as questões relativas à ecologia, defendida por 
muitos na atualidade, não se resolvem apenas com decretos governamentais ou intervenções 
políticas; é notório que os problemas enfrentados nas coletividades humanas são o reflexo dos 
problemas íntimos, e a solução para qualquer deles é uma questão de reeducação e postura 
interior perante a própria vida. 

 
Outros aspectos do duplo etérico  
 

Nos processos de desencarnação, observa-se que é vedada a existência do duplo etérico 
no plano espiritual, devido à sua densidade; pertence, em sua origem, ao plano físico. E de 
capital importância estudá-lo a fundo, principalmente para se compreender o efeito e a função 
desse corpo nos casos de desencarne através do suicídio ou por parte daqueles que se mantêm 
apegados aos instintos inferiores da carne, pois desempenha, nesses casos, importante papel. O 
duplo mantém tais espíritos prisioneiros das sensações carnais, enquanto não esgotarem as 
reservas de fluidos, próprios de sua estrutura etérica, libertando finalmente o espírito para 
ingressar numa forma de vida menos apegada aos fluidos terrestres.  

Em circunstâncias normais, com a dissolução das células físicas através do desencarne, 
o duplo dissocia-se igualmente após pouco tempo, voltando os seus fluidos a integrar-se na 
atmosfera do planeta.  

Esse corpo, também denominado corpo vital, apresenta-se à visão do médium 
clarividente com a aparência de dois pólos energéticos, o negativo e o positivo, o yin e o 
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yang(20) da ciência oriental, sendo sua constituição de natureza radioativa, responsável pelo 
efeito eletromagnético observado nas fotografias kirlian, (21) ou eletrofotografias, 
desenvolvidas pelos nossos irmãos encarnados. Sua aparência é fosforescente, emitindo uma 
luminosidade que varia entre as cores azul e vermelha, ou cinza cintilante, quando associadas, 
apresentando-se com clarões de radiações ectoplásmicas.  
 
(20) Sobre a polaridade yin e yang, consultar o capítulo 4 do livro Além da matéria, também de Joseph 
Gleber pela psicografia de Robson Pinheiro. 
(21) A foto kirlian, denominada bioeletrografia desde dezembro de 2000, não é a foto da aura que o 
vidente vê, como muitos acreditam, mas a captação em filme fotográfico da radiação do duplo etérico. 
Acreditava-se que a máquina que fotografa tais emanações havia sido inventada por Davidovitch 
Kirlian, em 1939, na ex-URSS. Recentemente, descobriu-se que o real inventor foi o padre brasileiro 
Roberto Landell de Moura, em 1904. 
Existem diversos padrões para diagnóstico utilizando-se a eletrofotografia. Como exemplos, podemos 
citar o padrão Newton Milhomens (Brasil), o padrão Peter Mandel (Alemanha) e o padrão Konstantin 
Korotkov (Rússia), entre outros. Para cada um há uma máquina especialmente desenvolvida. 

 
É extremamente sensível a agentes fisioquimicomagnéticos, vindo daí o grau de 

destruição de certos agentes tóxicos que afetam profundamente a estrutura íntima do duplo, 
causando lesões difíceis de reparar. Por isso, a insistência dos mentores espirituais para que os 
médiuns, evocadores e experimentadores se abstenham do uso do fumo e do álcool, que atuam 
como dissolventes da essência fluídica e etérica do corpo vital. Aqueles que se sujeitam ao uso 
desses produtos são considerados, pelas leis siderais, como suicidas, pois atentam diretamente 
contra a sua vida e a constituição vital de seu organismo, envenenando as sagradas energias 
que mantêm o equilíbrio orgânico.  

Devido a sua natureza magnética e a sua luminosidade radioativa é que o duplo pode 
ser fotografado pelos vários métodos desenvolvidos pelos meus irmãos encarnados, servindo 
de base para a crescente espiritualização da medicina terrena.  

Estados depressivos, traumas, fobias, inflamações, infecções, conflitos emocionais e 
desvios morais são facilmente perceptíveis através da observação do duplo etérico, podendo 
este, no futuro, servir de base para o tratamento médico, quando os meus irmãos unirem o 
progresso científico à realidade energética do ser.  

O estudo do duplo etérico por parte de meus irmãos deveria ocupar um pouco mais de 
sua atenção, pois, sendo a sua existência uma necessidade para a manutenção do organismo 
fisiológico, da saúde ou do equilíbrio energético, vasto material teriam meus irmãos para 
pesquisar e aprender. Não nos cabe aqui, neste trabalho, esgotar o assunto, uma vez que nos 
propomos apenas mostrar a relação da vida moral com os aspectos energéticos da vida no 
mundo em que vivemos, conscientizando-os, através dos postulados evangélicos, para o 
engrandecimento íntimo daqueles que se encontram em marcha para a grande síntese e o 
equacionamento de todos os seus anseios de realização no campo infinito da vida universal.  

O duplo etérico, com suas energias e fluidos, mais ou menos eterizados conforme o 
indivíduo, influi também, e de forma mais direta, nos fatores mediúnicos, principalmente 
naqueles em que se emprega ectoplasma mais diretamente, como na preparação de 
medicamentos, em reuniões especializadas.  

Mais uma vez gostaríamos de chamar a atenção dos meus irmãos para o equilíbrio 
íntimo, a fim de purificar os fluidos de que são constituídos os corpos de manifestação, como o 
corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, elevando-lhes o padrão vibratório pelo refinamento 
moral e espiritual, tornando seus elementos utilizáveis, úteis para as tarefas em que o Alto 
aguarda-nos o concurso valioso. No entanto, não nos basta o simples conhecimento teórico de 
tal realidade se não transmutarmos o nosso ser, através da experiência alquímica da renovação 
moral. Em vão buscaremos os compêndios da ciência ou as doutrinas espiritualistas, onde 
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encontraremos farto material a pesquisar, tão mais do que nos proporciona a exiguidade do 
tempo e a escassez do espaço nesta obra, se não nos infundirmos desses conhecimentos, 
respirando-os através de cada célula, de cada átomo, e se não nos transformarmos em cartas 
vivas da realidade espiritual, cuja maior certeza que podemos ter é a nossa própria existência.  

Mergulhados no oceano infinito das energias divinas, respirando o próprio fôlego do 
Todo-Poderoso, somos seres que, a caminho de formas mais amplas para expressar a nossa 
imortalidade, trabalhamos transmutando energias, forças e experiências, a fim de obtermos o 
equilíbrio em todas as suas expressões e modalidades, até que, de posse de tal harmonia 
íntima, subjetiva e permanente, alcancemos a consciência de que somos focos divinos, 
potências siderais, partícipes da estrutura funcional do universo.  

A nossa realidade sideral é patente pela nossa própria existência moral e objetiva, e o 
equilíbrio interior, a que chamamos de estado saudável de existir, depende, única e 
exclusivamente, de nós próprios, demandando, a partir de cada um, vontade e esforço para 
atingir tal condição. Eis a beleza, a grandeza e a imensidade da experiência universal a que 
chamamos vida. 
 
Perguntas e respostas 
 
1. Gostaríamos de saber por que certos espíritos continuam empregando termos como 

"arcanjos" e "anjos" ao se reportarem aos espíritos superiores, quando esses termos 
são próprios da doutrina católica. 

Refere-se o companheiro ao fato de que nós empregamos esses termos no presente livro. Para 
nós, pouco importa se algumas palavras sejam empregadas nesse ou naquele culto religioso. 
Os espíritos da esfera em que nos encontramos, já estamos além dessas manifestações de 
sectarismo religioso. O que importa é que o nosso pensamento seja entendido por vocês. Fica 
com vocês a briga pelos termos católicos, espíritas ou protestantes. Enquanto ficam 
preocupados com pequenas coisas sem importância, prosseguimos no estudo de questões mais 
relevantes. (22) 
 
(22) Há que se acrescentar, no entanto, que o próprio Allan Kardec utilizou termos como anjo guardião 
ou anjo de guarda, por exemplo (O livro dos espíritos, itens 495, 584, conclusão vi, etc). Além disso, 
refere-se aos espíritos da Codificação como São Luís, Santo Agostinho ou São Vicente de Paulo, bem 
como emprega São Lucas ou São Paulo para citar os autores do Novo Testamento. Os críticos lhe 
apontaram esse fato, que sem dúvida se pode atribuir à cultura religiosa francesa ser 
predominantemente católica — afinal, o homem Kardec também era produto de seu tempo, de sua 
cultura; por que não? Contudo, é possível especular que ele tenha optado pela denominação mais usual 
e consagrada apenas para facilitar a comunicação com o leitor, sem dar maior importância a questões 
como essa, conforme faz Joseph Gleber. 
 
2. A propósito do estudo do duplo etérico, gostaríamos de saber se existe alguma forma, 

de que possamos nos utilizar, para dissociar o duplo do corpo físico, para efeito de 
estudos e observações.  

Quando existe realmente o desejo de realizar pesquisas sérias e estudos mais aprofundados, e 
não apenas a curiosidade destituída de objetivos reais, o passe magnético, primeiramente na 
região do córtex cerebral e depois ao longo do sistema nervoso central, poderá, se aplicado 
com certa intensidade e com alguma constância, provocar o afastamento do duplo etérico, o 
que deverá ser feito por pessoa realmente conhecedora e pesquisadora dos efeitos do 
magnetismo e das questões do espírito. O que acontece é que muitos aprendem algumas 
técnicas realmente eficazes, mas não sabem educar a sua vontade para direcionar o potencial 
magnético que pretendem empregar e, nesse caso, desistem do tentame, por falharem os 
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resultados. Em qualquer situação que se empregue a energia magnética, é necessário que se 
eduque a vontade em exercícios de ideoplastia, a fim de se obterem os resultados desejados.  
 
3. De que maneira o fluido cósmico penetra em nós e como veicula o pensamento 

humano? 
No processo de absorção do fluido — ou éter, na filosofia hindu — o chacra coronário é 
detentor de imensas possibilidades, de que a divina sabedoria o dotou, para que pudesse 
abastecer a alma com o energismo que garante o funcionamento dos vários departamentos do 
corpo somático, proporcionada pela vitalidade que o mantém.  
Esse fluido divino, ao ser absorvido pelo coronário, é distribuido pelos outros fulcros 
energéticos, que polarizam essa energia, modificando-a conforme o órgão a que se destina na 
economia orgânica. O metabolismo do corpo somático igualmente o transforma em fluido 
nervoso, elétrico, magnético ou vital, conforme seja distribuído e canalizado sob o comando da 
mente.  
Após passar pelo comando do espírito imortal, que o transforma por via do chacra coronário, 
flui então como matéria mental, energizando o córtex cerebral e sendo canalizado pelo sistema 
nervoso — que se encarrega de transmitir as ordens-pensamentos ou formas mentais para todo 
o corpo físico — e, ao mesmo tempo, percorrendo os outros corpos energéticos da criatura 
humana. Esse fluido, agora transformado em fluido mental, é o responsável pela manutenção 
do divino magnetismo dos corpos superiores de manifestação da individualidade eterna.  
 
4. Como se dá a atuação do prana ou energia cósmica, transformada em fluidos vitais, 

nos chacras e nos órgãos do corpo físico?  
Após ser absorvido pelo centro coronário, o fluido cósmico, ou prana, passa pela elaboração 
dos outros chacras, como o frontal e o cardíaco, sendo depois transmitido a outros 
departamentos da vida biológica através dos canais que interligam os diversos fulcros 
energéticos. Nesse processo de transmissão do fluido primordial, cria se uma irradiação 
eletromagnética em torno do sistema nervoso. Na região cerebral, a ação do prana é 
diretamente comandada pela glândula pineal, que, após a sua elaboração, influi diretamente na 
delicada estrutura dos neurônios. A produção de endorfinas e peptídeos em geral é, a partir daí, 
ativada pelo influxo do energismo do fluido cósmico, transmutado agora em força vital, 
produzindo alterações bioelétricas e neuroquímicas nas células do sistema nervoso e dos 
diversos sistemas do corpo somático.  
A circulação dessa energia ou fluido nos corpos perispiritual e etérico promove e mantém a 
coesão e o equilíbrio físico-celular através da formação de um campo eletromagnético, que 
afeta intimamente os processos bioeletrônicos das células físicas. O estudo e a compreensão 
dessa ação do fluido cósmico e a sua transformação em fluido vital, com a consequente 
distribuição pelos vários sistemas e órgãos do corpo físico e dos seus moldes mais sutis, 
permitirão no futuro que a ciência, mais espiritualizada, possa detectar a ocorrência de 
patogenias e prever o desgaste orgânico ou celular, contribuindo para o diagnóstico e a cura de 
muitas enfermidades ou desequilíbrios que guardam sua causa nos mecanismos de atuação dos 
fluidos vitais.  
 
5. Como entender o conceito dos meridianos, tão falados vela medicina chinesa?  
O sistema de meridianos representa o molde original da ramificação das células nervosas, em 
sua parte etérica, como uma delicada rede de filamentos, que se encontram estruturados no 
duplo, representando, esses meridianos, um sistema de abastecimento vital para o corpo físico, 
achando-se intimamente relacionados com os chacras e o próprio sistema circulatório, sendo 
sua importância bem maior do que meus irmãos imaginam presentemente. 


