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ONDA ELETROMAGNÉTICA

cam
po elétrico

campo magnético



OBSERVAÇÃO



A GÊNESE – CAP. XIV  
AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE OS FLUIDOS

14. - Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-
os como os homens manipulam os gases, mas empregando o 
pensamento e a vontade... Pelo pensamento, eles imprimem àqueles 
fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, 
organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma 
forma, uma coloração determinadas; mudam-lhes as propriedades, 
como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-
os segundo certas leis.



ONDAS CEREBRAIS  
INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL, DANAH ZOHAR

Tipo Velocidade Condições Significado

Delta 0,5-3,5 Hz Sono profundo, bebês Cérebro sem atividade

Teta 3,7-7 Hz Sonhos,  crianças  
(3-6 anos)

Informação passando de 
uma área a outra

Alfa 7-13 Hz Adultos ou crianças 
(7-14 anos) Estado de relaxamento

Beta 13-30 Hz Adultos Concentração mental

Gama 40 Hz Cérebro consciente Elevação 

---- 200 Hz Descoberta recente Não se sabe



MECANISMOS DA MEDIUNIDADE PG 46

“Assim considerando, a matéria mental, embora em aspectos 
fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles 
que regem as associações atômicas, na esfera física, demonstrando a 
divina unidade de plano do Universo.”



PENSAMENTO

Átomos mentaisEspírito

AÇÃO



DE ONDE A ONDA É EMITIDA?



AUTODESCOBRIMENTO – PG 19

“O ser humano é um conjunto harmônico de energias, 
constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, 
emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo 
uns sobre os outros.”

Visão quântica do ser, representando um estado.



DIAS GLORIOSOS – PG 26

“Em razão da sutileza das ondas que exterioriza, a mente 
intervém nas construções do mundo físico e age 
diretamente em todos os corpos, às vezes alterando-lhes 
a constituição.”



DIAS GLORIOSOS – PG 35

“O pensamento desempenha uma função importante no 
conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas 
as células, particularmente as do sistema nervoso 
simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do 
imunológico.”



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS –CAP.17

Mediunidade e corpo espiritual 

AURA HUMANA — Considerando-se toda célula em ação por unidade 
viva, qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, é 
claramente compreensível que 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.



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS –CAP.17

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

No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente 
enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo...



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS –CAP.17

 Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que 
o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as 
vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo, em primeira mão, 
as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo 
dos objetos e das metas que demanda.



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS –CAP.17

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 ovóide, 
não obstante a feição irregular em que se configura...



A CÉLULA 1. Nucléolo  
2. Núcleo celular  
3. Ribossomos  
4. Vesículas  
5. Ergastoplasma  
6. Complexo de Golgi  
7. Microtúbulos  
8. Retículo Endoplasmático Liso  
9. Mitocôndrias  
10. Vacúolooo  
11. Citoplasma  
12. Lisossomas  
13. Centríolos 



O FÍGADO



O CORPO HUMANO

Aura 
Combinação dos halos 
energéticos das células, 

órgãos, conjunto de 
órgãos e pensamento.



COMPONENTES DO ENCARNADO



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS PG.97

Esferas Espirituais: Muitos comunicantes da Vida Espiritual têm 
afirmado, em diversos países, que o plano imediato à residência dos 
homens jaz subdivididos em várias esferas. Assim é com efeito, não do 
ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, qual 
ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa 
orgulhosamente.



O CORPO FÍSICO

■ Formado  por  trilhões  de  células, 
dos mais variados tipos e funções. 
■ Sangue: 
■ Glóbulos brancos e vermelhos. 

■ Neurônios; 
■ Musculares; 
■ Epiteliais; 
■ Renal; 
■ Etc., etc.,etc...



COMO FICA O PERISPÍRITO?

■ Formado  por  trilhões  de  células, 
dos mais variados tipos e funções. 
■ Sangue: 
■ Glóbulos brancos e vermelhos. 

■ Neurônios; 
■ Musculares; 
■ Epiteliais; 
■ Renal; 
■ Etc., etc.,etc...



O PERISPÍRITO, AO MENOS AS ÚLTIMAS 
CAMADAS, É COMPOSTO PELO 

PERISPÍRITO DOS TRILHÕES DE CÉLULAS 
QUE COMPÕEM O CORPO FÍSICO. 



O CORPO HUMANO

Aura 
Combinação dos halos 
energéticos das células, 

órgãos, conjunto de 
órgãos e pensamento.



COMO FICARIA TODO O CONJUNTO?



C&Q
FIM


