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Corpo: 

Estrutura corporal 
+ ambiente.

Elo: 
A mente…

…e sua ação no 
corpo e no ambiente

Espírito: 

Uma estrutura que 
possui funções.
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EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS – CAP.1

Fluido Cósmico  

FORÇAS ATÔMICAS — Toda essa riqueza de plasmagem, nas 
linhas da Criação, ergue-se à base de corpúsculos sob 
irradiações da mente...



EDM – FLUIDO CÓSMICO - FORÇAS ATÔMICAS

Sob a orientação das Inteligências Superiores, congregam-se os 
átomos em colmeias imensas, e, sob a pressão, espiritualmente 
dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente 
reduzidas as áreas espaciais intra-atômicas, sem perda de 
movimento, para que se transformem na massa nuclear 
adensada, de que se esculpem os planetas...



EDM – FLUIDO CÓSMICO - FORÇAS ATÔMICAS

 Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por 
longas eras consagradas à evolução do Espírito, até que, pela 
sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico pelo qual se 
transmutam em astros cadaverizados. Essas esferas mortas, 
contudo, volvem a novas diretrizes dos Agentes Divinos, que 
dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, 
dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem 
através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular 
para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de 
Deus se estende e perpetua, em sua glória criativa.



EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS – CAP.1

Fluido Cósmico  
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR — Em análogo alicerce, as 
Inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo 
fluído cósmico, em permanente circulação no Universo, para a 
Co-criação em plano menor, assimilando os corpúsculos da 
matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando 
assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou 
cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade 
Encarnada e a Humanidade Desencarnada. 



EDM – FLUIDO CÓSMICO  
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR

Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares 
entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes 
desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, 
e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo 
em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental 
com que as Inteligências Maiores modelam as edificações 
macrocósmicas, que desafiam a passagem dos milênios.



MECANISMOS DA MEDIUNIDADE  
PENSAMENTO DAS CRIATURAS

... estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo 
espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos 
tipos de onda, desde os raios super-ultra-curtos, em que se 
exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda 
inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações 
curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana...



MECANISMOS DA MEDIUNIDADE  
INDUÇÃO MENTAL

Compreendemos assim, perfeitamente, que a matéria mental é o 
instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria 
física...



Conclusão:  

Existe uma força PSI. 

Força PSI é uma força inteligente.



HÁ 4 FORÇAS PELA FÍSICA:

Força gravitacional 
Força fraca 
Força eletromagnética 
Força forte



FORÇA GRAVITACIONAL

Quaisquer corpos que possuam massa atraem-se mutuamente. 
Rege o movimento dos corpos celestes.

sol

planeta



FORÇA FRACA

Responsável por alguns fenômenos na escala do núcleo 
atômico, como o decaimento beta.

p+
n

e-

anti-neutrino



FORÇA ELETROMAGNÉTICA

Relacionada à carga elétrica. Pode ser repulsiva ou atrativa. 
Mantém os elétrons e núcleo unidos. Responsável pela estrutura 
atômica e molecular e o atrito.

p+

e-



FORÇA FORTE

Força atrativa que mantém o núcleo do átomo coeso, apesar da 
força eletromagnética repulsiva entre os prótons que tende a 
romper o núcleo (fissão).

p+ n



Qual é a força mais forte - a gravitacional que 
mantém a estrutura do universo ou a força forte que 

é localizada apenas no núcleo dos átomos?



RELAÇÃO ENTRE AS FORÇAS

Força eletromagnética 
137 vezes menor que a 

força forte

Força gravitacional 
1038 vezes menor 
que a força forte

Força fraca 
105 vezes menor que 

a força forte

10000000000000000000000000000000000000



O segredo está no alcance da força.  
 

Gravitacional: infinito 
Força forte: 1,4x10-15 m

0,0000000000000014 m



O que é mais fácil: quebrar uma estrutura grande ou pequena? 
 

Nossa matéria se desagrega mais facilmente que a sutil.



MATÉRIA

 Tabela periódica 

Tabela de isótopos



TABELA PERIÓDICA



TABELA DE ISÓTOPOS



matéria da 
Terra

ausência de 
átomos 
estáveis

salto quântico e 
comportamento 
das partículas



LIVRO DOS MÉDIUNS, 2A. PARTE, CAP. IV

X. Os espíritos, que aquele que deseja mover um objeto chama em seu 
auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? 

"São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente."



LIVRO DOS MÉDIUNS, 2A. PARTE, CAP. IV

XI. São aptos, todos os espíritos, a produzir fenômenos deste gênero?  

"Os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, 
que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência 
material."



LIVRO DOS MÉDIUNS, 2A. PARTE, CAP. IV

XII. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com 
coisas que estão muito abaixo deles. Mas, perguntamos se, uma vez que 
estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o 
quisessem? 

"Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força 
física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já 
não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós 
vos servis dos carregadores?"



Somando a força psi com as outras quatro forças tem-se 
que a matéria se desagrega com o aumento da força psi, 
isto é, a camada mais externa do perispírito se desintegra 

automaticamente com a evolução do espírito. 



CORPO FLUÍDICO DE JESUS?

Conclui-se, pelo exposto, que existe fundamento para esta 
ideia, haja vista que a matéria realmente não poderia se manter 
agregada com a nível do pensamento de um espírito como 
Jesus. 

Porém, analisando a missão de Jesus, não se pode considerar 
que Jesus fosse uma “fraude”. 

Portanto, deve-se considerar que Jesus diminuiu a vibração do 
seu pensamento sem, contudo, abaixa o teor. 

Este processo somente seria possível a um espírito desta 
envergadura, ainda inconcebível para nós.
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