
Centro Espírita Luzes 

Parte 2 – Roteiros 4 e 5

Assuntos: Duplo etérico e os centros vitais
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de 

Passe



“(...) todas as agregações celulares emitam radiações e que essas
radiações se articulem, através de sinergias funcionais, a se
constituírem de recursos que podemos nomear por ‘tecidos de
força’, em torno dos corpos que as exteriorizam.

Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais
complexos, se revestem de um ‘halo energético’ que lhes
corresponde à natureza”.

(Espírito André Luiz. Evolução em dois mundos. Aura Humana)

Halo energético



“No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente
enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo
que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe
modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital
ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais
ou menos radiante da criatura”.

(Espírito André Luiz. Evolução em dois mundos. Aura Humana)

Corpo vital ou Duplo Etéreo



Aura humana

“Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a
aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o, ao
mesmo tempo que parece emergir dele, à maneira de campo
ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura,
valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se
estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se
evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e
semelhança como no cinematógrafo comum”.

(Espírito André Luiz. Evolução em dois mundos. Aura Humana)



“Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende
à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos,
retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos
respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou
deprimentes”.

Fotosfera 
psíquica

(Espírito André Luiz. Evolução em dois mundos. Aura Humana)



É justamente a aura interna que parece ser captada nas fotografias
Kirlian dos seres vivos.

A aparência da aura interna varia bastante de pessoa para pessoa,
principalmente quanto à intensidade e à coloração.

A amplitude é em geral maior nas extremidades do corpo, muito
embora, mesmo nesses pontos, não chegue além de um ou dois
centímetros.

Fotos Kirlian



“Somos o que pensamos ...

Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos, para dirigi-los,

pela vontade, em direção ao ideal sonhado. (...)

Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual

tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras”...

(León Denis. O problema do ser, do destino e da dor)

Somos o que 
pensamos



“O pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno
projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos,
assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz
brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções,
que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal,
segundo sua natureza, a multidão humana. (...)

A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera
brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento”.

(León Denis. O problema do ser, do destino e da dor)

O pensamento
é criador



“Amente é o espelho da vida em toda parte. (...)

Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe
é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a
força do pensamento que tudo move, criando e transformando,
destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar”...

(Emmanuel. Pensamento e Vida)

A mente é o espelho da vida



Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto
quanto prejudicam quem o cultiva quanto produz ressonância
perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. (...)

No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias
benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta,
mas essencialmente daquele que os emite por originar-se nas
Augustas Fontes do Amor Universal.

O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em
ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o
emitir”.

(Joanna de Ângelis. Tesouros libertadores)

“O pensamento é portador de uma carga de
energia que o qualifica, simultaneamente,
como positivo e negativo, interferindo nos
relacionamentos humanos conforme as
faixas vibratórias em que se expandem.



“As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia
sobre isso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria,
mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do
espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos
penetram em toda parte, que escrutam nossos pensamentos mais
íntimos, que veem e agem à distância. (...)

É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à
distância, pelo poder da vontade, sobre alguns indivíduos; que ele
modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria; dá
a substâncias inativas propriedades determinadas, repara
desordens orgânicas e realiza curas pela imposição dasmãos”.

(Allan Kardec. A Gênese. Capítulo II, Item 22, )

Pensamentos



457. Podem os Espíritos
conhecer os nossos mais
secretos pensamentos?
Muitas vezes chegam a
conhecer o que desejaríeis
ocultar de vós mesmos. Nem
atos, nem pensamentos se lhes
podem dissimular.

459. Influem os Espíritos em
nossos pensamentos e em
nossos atos?
Muito mais do que imaginais.
Influem a tal ponto, que, de
ordinário, são eles que vos
dirigem.



461. Como havemos de distinguir os
pensamentos que nos são próprios
dos que nos são sugeridos?

Quando um pensamento vos é
sugerido, tendes a impressão de que
alguém vos fala. Geralmente, os
pensamentos próprios são os que
acodem em primeiro lugar. Afinal,
não vos é de grande interesse
estabelecer essa distinção. Muitas
vezes, é útil que não saibais fazê-la.
Não a fazendo, obra o homem com
mais liberdade. Se se decide pelo
bem, é voluntariamente que o
pratica; se toma o mau caminho,
maior será a sua responsabilidade.



464. Como distinguirmos se
um pensamento sugerido
procede de um bom Espírito
ou de um Espírito mau?

Estudai o caso. Os bons
Espíritos só para o bem
aconselham. Compete-vos
discernir.

465. Com que fim os Espíritos
imperfeitos nos induzem ao
mal?

Para que sofrais como eles
sofrem.



467. Pode o homem eximir-se
da influência dos Espíritos
que procuram arrastá-lo ao
mal?

Pode, visto que tais Espíritos
só se apegam aos que, pelos
seus desejos, os chamam, ou
aos que, pelos seus
pensamentos, os atraem.



469. Por que meio podemos neutralizar
a influência dos maus Espíritos?

Praticando o bem e pondo em Deus toda
a vossa confiança, repelireis a influência
dos Espíritos inferiores e aniquilareis o
império que desejem ter sobre vós.
Guardai-vos de atender às sugestões dos
Espíritos que vos suscitam maus
pensamentos, que sopram a discórdia
entre vós outros e que vos insuflam as
paixões más. Desconfiai especialmente
dos que vos exaltam o orgulho, pois que
esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa
a razão por que Jesus, na oração
dominical, vos ensinou a dizer: “Senhor!
não nos deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal”.



A aura é uma espécie de chapa fotográfica sensível em que todos
os estados de Espírito se fixam com sua mínimas caraterísticas:
fotosfera psíquica.

O duplo etérico é a principal fonte a fornecer o componente
fluídico para produção das formas-pensamentos.

São plasmadas as formas-pensamentos, nossas criações mentais,
verdadeiros pacotes fluídicos.

Essas formas-pensamentos, depois de exteriorizados, ficam ao
sabor das forças de atração e repulsão que regem os
deslocamentos dos fluidos.

Chapa fotográfica sensível
Fotosfera psíquica

Formas-pensamentos



Ressonância 
vibratória

Pelos pensamentos e sentimentos, entramos em ressonância
vibratória com esses pacotes fluídicos, que podem ser atraídos e
assimilados pelo nosso organismo, produzindo em nós efeitos
conforme as suas caraterísticas vibratórias específicas: os bons
causando bem-estar; os maus causando desequilíbrios.



Centros vitais

ou

Centros de 
forças



Centros 
vitais

“Na superfície do duplo etérico podem ser observadas certas
regiões de características bem singulares.

Elas são geralmente descritas como tendo a aparência dos
redemoinhos que algumas vezes se formam na superfície dos
líquidos. São os chamados centros vitais.

Seus diâmetros variam de caso a caso, mas de um modo geral
medem de um a cinco centímetros.

Apresentam, em sua superfície, altos e baixos como uma onda”.
(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Centros vitais 
ou de forças

“O Espírito André Luiz utiliza as expressões centros de força ou
centros vitais para conceituar sete estruturas localizadas em
pontos específicos do Perispírito, através das quais ele se conecta
ao corpo físico, utilizando a rede de nervos que integram os plexos
nervosos do organismo”.

(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)



Interação 
Espírito-perispírito-corpo

e vice-versa

“Existem no Perispírito estruturas semelhantes às dos centros vitais do
duplo etérico”.

“Entre cada centro do duplo etérico e o seu correspondente no
Perispírito observa-se a existência de laços fluido-magnéticos
permanentes que os interligam e que só se rompem com a morte do
corpo físico”.

“A interação Espírito-perispírito-corpo, e vice-versa, é possível porque
o perispírito é ‘um envoltório semimaterial, isto é, que pertence à
matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea”.
(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)

E P C



“Os centros vitais do duplo etérico são pontos por excelência de
absorção energética do organismo e todos eles interagem,
diretamente ou indiretamente, uns com os outros, em processo
constante de permuta energética.

Além disso, todos apresentam ainda certa conexão com o
funcionamento de um grupo de órgãos do corpo físico...”.

Convergência e 
permuta 

energética

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Plexo cervical: abrange os nervos da
cabeça, pescoço e ombro.

Plexo braquial: nervos da região
peitoral (tórax) e dos membros
superiores (do antebraço aos dedos
das mãos).

Plexo lombar: nervos que irrigam as
costas, virilha, abdômen e membros
inferiores (da coxa aos dedos dos pés).

Plexo sacro: nervos da pelve, nádegas,
órgãos sexuais, coxa, perna e pés.

Devido à interligação do plexo lombar
e do plexo sacro, por vezes é
designado plexo lombo-sacro.

Plexos nervosos



Centros de forças 
e plexos nervosos

Os plexos nervosos estão
localizados no corpo físico.

São estruturas organizadas
na forma de rede.

Os centros de força ou
centros vitais fazem conexão
com o veículo somático por
meio dos plexos nervosos.



Captando 
energias

Para o passista é muito importante ter sempre em mente que os
centros vitais captam energias, transferindo-as ao corpo físico e
também que todos eles encontram-se em constante permuta
energética entre si, fazendo com que qualquer desequilíbrio de um
deles reflita-se automaticamente em todo o conjunto e, por
consequência, em todo o corpo físico.



Por ocasião do passe, devemos procurar agir sobre todos os
centros vitais, mesmo que o desequilíbrio reportado pareça
exclusivo de um deles, isso porque é certeza quase matemática
que o desequilíbrio de um deles acaba por se propagar aos
demais.

Naturalmente, pode-se dedicar mais atenção a uns que a outros.

Agir em todos 
os centros 

vitais



Centro 
coronário

Está localizado na parte superior da cabeça, mantendo
relacionamento funcional com os órgãos situados no interior do
crânio, principalmente com a epífise.

Constitui-se no principal ponto de assimilação dos estímulos
provenientes do plano espiritual.

Ele coordena o funcionamento dos demais centros e torna-se
assim responsável pela estabilidade de todo o metabolismo
orgânico, sendo ainda o mais significativo dos pontos de conexão
entre o corpo físico e o Perispírito.



Encontra-se localizado na região entre as sobrancelhas, atuando
sobre o córtex cerebral, com ação predominante sobre o
funcionamento global do sistema nervoso.

Exerce forte ação sobre a hipófise, controlando, por esse meio,
todo o sistema endócrino.

Está ligado às atividades intelectuais e à vivência mediúnica.

É responsável pelo movimento, sensibilidade nervosa, equilíbrio,
sustento metabólico e o funcionamento visceral e automático do
corpo físico.

Centro frontal 
ou cerebral



Centro 
laríngeo

Está localizado na região do pescoço.

Exerce controle sobre a respiração e a fonação, estando também
ligado ao mecanismo de audição e do funcionamento das
glândulas tireoides e paratireoides.

O mau funcionamento reflete-se em todos os órgãos respiratórios
e adjacências, como as cordas vocais, as glândulas tireoides e
paratireoides, a árvore brônquica, os alvéolos pulmonares, bem
como os seios nasais, faringe, boca e amigdalas, principalmente.



Está localizado na região do coração, dirigindo a emotividade e a
distribuição de energias vitalizantes no organismo.

Coordena as funções do coração, a circulação e a emotividade.

Guarda relação com as manifestações de simpatia entre as
criaturas, prestando-se à doação e recepção das energias
provenientes da afetividade.

Sofre influência das paixões da alma e por esse motivo a raiva
pode nos aniquilar e o gesto sincero de amor, salvar-nos.

Centro 
cardíaco



Centro 
Esplênico

Situado na região anterior esquerda do organismo, onde se
localiza a última costela, tendo sua sede no baço e desempenha as
mesmas funções desse órgão, cujo papel está intimamente
relacionado ao nosso sistema linfático.

Controla o equilíbrio de todo o sistema hemático, sendo o
principal elemento de captação das energias do plano espiritual,
principalmente do fluido cósmico universal.

Cuida da nossa defesa orgânica, sustentando a cadeia celular do
sistema imunológico.



Conhecido como centro solar e está situado um pouco acima do
umbigo.

Age fundamentalmente sobre os órgãos da digestão, da absorção
dos alimentos e apresenta certa ligação com o estado emocional
do indivíduo, recebendo boa parte de nossas emoções, negativas
ou positivas.

É a porta do Perispírito, por onde é permitida facilmente a entrada
de vibrações de qualquer natureza.

Centro 
Gástrico



Centro 
Genésico

Denominado centro sagrado e situa-se na região do baixo ventre.

Suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução, às
atividades sexuais e ainda sobre os estímulos referentes ao
trabalho intelectual, movimentando energias criadoras do Espírito.

Preside a fecundação e o desenvolvimento embrionário no
processo reencarnatório.

Sustenta os órgãos do aparelho urinário, como rins e suprarrenais.



“Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico
por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso
está, obviamente, relacionado a mais de um centro de força
perispiritual.

Neste sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do
receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando
de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a
‘[...] cura se opera mediante a substituição de uma molécula
malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na
razão direta da pureza da substância inoculada’.”

(Marta Antunes de Oliveira de Moura. Mediunidade: estudo e prática, Programa I. FEB)
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