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Francis Bacon

� Reencarnação
� 22/01/1561

� Londres, Inglaterra

� Desencarnação
� 09/04/1626 

� Londres

� Sua educação orientou-o para a vida política, na qual exerceu
posições elevadas. Em 1584 foi eleito para a câmara dos comuns.
Desempenhou as funções de procurador-geral (1607), fiscal-geral
(1613), guarda do selo (1617) e grande chanceler (1618). Neste
mesmo ano, foi nomeado barão de Verulam e em 1621, barão de
Saint Alban. Também em 1621, Bacon foi acusado de corrupção.
Condenado ao pagamento de pesada multa, foi também proibido de
exercer cargos públicos.



Contribuição principal
� Como filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência

era exaltada como benéfica para o homem. Em suas
investigações, ocupou-se especialmente da metodologia
científica e do empirismo, sendo muitas vezes chamado de
"fundador da ciência moderna". Sua principal obra"fundador da ciência moderna". Sua principal obra
filosófica é o Novum Organum (Verdadeiras Indicações
Acerca da Interpretação da Natureza)

� Na ciência, o empirismo é normalmente utilizado quando
falamos no método científico tradicional (que é originário
do empirismo filosófico), o qual defende que as teorias
científicas devem ser baseadas na observação do mundo,
em vez da intuição ou da fé, como lhe foi passado.



Obra
� A produção intelectual de Bacon foi vasta e variada.

De modo geral, pode ser dividida em três partes:
jurídica, literária e filosófica.

� Obras jurídicas� Obras jurídicas

� Obras literárias

� Obras filosóficas
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Joanna de Ângelis
� Somente quando estudado na sua plenitude – espírito, 

perispírito e matéria – podem-se resolver todos os 
questionamentos e desafios que o compõem (o ser 
humano)... humano)... 

O Ser Consciente, pg18.



Perispírito
� 93. O Espírito, propriamente dito, nenhuma

cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está
sempre envolto numa substância qualquer?

� “Envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos,
mas ainda bastante grosseira para nós; assaz vaporosa,
entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-
se aonde queira.”



Perispírito
� Envolvendo o gérmen de um fruto, há

o perisperma; do mesmo modo, uma
substância que, por comparação, se
pode chamar perispírito, serve de
envoltório ao Espírito propriamenteenvoltório ao Espírito propriamente
dito.



Espírito puro e perispírito

� 186. Haverá mundos onde o Espírito, deixando de
revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o
perispírito?perispírito?

� “Há e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para
vós é como se não existisse. Esse o estado dos Espíritos
puros.”

Ao que parece, o espírito sempre mantém 
uma parte do perispírito.



Espírito



Espírito e perispírito



Como ficaria todo o conjunto?



Perispírito
� A idéia do perispírito analisada por

Kardec e apresentada como observação
na questão 93 de O Livro dos Espíritos
deve ser considerada como uma formadeve ser considerada como uma forma
didática de apresentar algo complexo.



O “mundo” dos espíritos
� 84. Os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele

que vemos?

� “Sim, o mundo dos Espíritos, ou das inteligências
incorpóreas.”incorpóreas.”

� 87. Ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita
no espaço?

� “Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços
infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado,
observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes...”



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 jazplano 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.



A reencarnação seria muito mais 
uma questão psíquica do que uma questão psíquica do que 

material.



Hierarquia
Espírito � corpo mental � perispírito � corpo carnal

presidente
o

proprietári
o

operário

atinge o posto através de 
seu próprio esforço, 
galgando degraus à 
medida que adquire 

experiências proveitosas

elaborado paulatinamente através das 
várias experiências, desde que o princípio 

inteligente se exprime como mônada
celeste, passando pelo reino vegetal e 

animal, tanto na esfera espiritual quanto 
na carnal, para alcançar a idade da razão 

com o título de homem.

diretor



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...



A célula
1. Nucléolo 
2. Núcleo celular 
3. Ribossomos 
4. Vesículas 
5. Ergastoplasma 
6. Complexo de Golgi6. Complexo de Golgi
7. Microtúbulos
8. Retículo Endoplasmático Liso 
9. Mitocôndrias 
10. Vacúolooo
11. Citoplasma 
12. Lisossomas
13. Centríolos 



O fígado



O perispírito, ao menos as últimas 
camadas, é composto pelo camadas, é composto pelo 

perispírito dos trilhões de células 
que compõem o corpo físico. 



A auraA aura



� Considerando-se toda célula em ação por unidade viva,
..., é claramente compreensível que todas as agregações
celulares emitam radiações e que essas radiações se

Evolução em Dois Mundos – cap.17
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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
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� Todos os seres vivos, por isso, dos mais
rudimentares aos mais complexos se revestem de
um “halo energético” que lhes corresponde àum “halo energético” que lhes corresponde à
natureza.



� 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
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emanações do campo celular, lhe modelam, em
derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou
duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas,
duplica-ta mais ou menos radiante da criatura.



� 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
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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.



� 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
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emergir dele, à maneira de campo ovóide, 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 idéias se evidenciam, plasmando telas
vivas, quando perduram em vigor e semelhança como
no cinematógrafo comum.



O corpo humano
Aura

Combinação dos halos 
energéticos das 
células, órgãos, células, órgãos, 

conjunto de órgãos e 
pensamento.



Como ficaria todo o conjunto?



Como ficaria todo o conjunto?



Continua no próximo estudo
Conexão Saúde


