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“Adensamento do Perispírito”










Missionários da Luz – nenhuma alusão;
Libertação – idem;
Obreiros da Vida Eterna – idem;
A Caminho da Luz – idem;
Conduta – idem;
Evolução em Dois Mundos – idem;
Mecanismos da Mediunidade– idem;
Os Mensageiros – idem;
Nos Domínios da mediunidade – idem.

Citações do Livro “Libertação”
 O perispírito de todos os que aí se enclausuravam,

pacientes e expectadores, mostrava
opacidade do corpo físico. (Cap. 5)

a

mesma

 Mais alguns minutos e D. Isaura, fora do corpo de

carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito
intensamente obscuro. (Cap. 16)

—Que aparelho vem a ser esse? — indagou Elói, antecipando-me a
curiosidade.
Oorientador não se fêz rogado e elucidou:
—Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual
exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões
preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e
vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um.
—Porque nos considerou neutros? — interroguei por minha vez.
—O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes
que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para a
identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona
superior.
Cap.16

Nos Domínios da mediunidade
 Nossos

irmãos
sofredores
trazem
consigo,
individualmente, o estigma dos erros deliberados a que
se entregaram. A doença, como resultante de
desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito,
alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando
esses pensamentos persistem depois da morte do
corpo físico. Mas, adquirem melhoras positivas em
reunião de intercâmbio? (Cap. 4)

 Achamo-nos positivamente frente a frente com um

louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os
estigmas da alienação mental, indiscutível. (Cap. 10)
 O veiculo de matéria densa, no leito, desceu à mais

funda prostração, mas o médium, em seu perispírito,
evidenciava maior vitalidade e maior lucidez.(Cap. 28)

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 propriamente
dito.
Kardec (L.E.)

O Livro dos Espíritos
94. D e onde tira o Espírito o seu invólucro semimaterial?
“Do fluido universal de cada globo, razão por que não é
idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo
a outro, o Espírito muda de envoltório, como mudais
de roupa.”
a) - Assim, quando os Espíritos que habitam mundos
superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito
mais grosseiro?
“É necessário que se revistam da vossa matéria, já o
dissemos.”

Desencarnação e densidade
Definir se um espírito está encarnado ou não dependerá do
referencial adotado, pois a última camada de seu envoltório será de
densidade compatível a sua morada.
corpo
perispírito
espírito
físico

após a desencarnação

corpo físico
relativo ao meio
onde se encontrar

A Gênese – Cap. XIV
 15. - Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os

fluidos como o som sobre o ar; eles nos trazem o pensamento,
como o ar nos traz o som.. Pode-se pois dizer, sem receio de errar,
que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos, que se
cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros.
 Há mais: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no
envoltório perispirítico, como num espelho; toma nele corpo e aí
de certo modo se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a
idéia de matar a outro: embora o corpo material se lhe conserve
impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e
reproduz todos os matizes deste último; executa fluidicamente o
gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da
vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe
desenrola no espírito.

A Gênese – Cap. XIV
 Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma

repercutem no envoltório fluídico; que uma alma pode ler noutra
alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do
corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução
do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o
instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os
pormenores, nem, ainda, afirmar que ele se dê, porque
circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e
mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no
pensamento do outro; o que vê é a
 preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos,
seus desígnios bons ou maus.

A aura

Evolução em Dois Mundos – cap.17
Aura Humana
 Considerando-se toda célula em ação por unidade viva,
..., 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
Aura Humana
 Todos os seres vivos, por isso, dos mais
rudimentares aos mais complexos se revestem de
um “halo energético” que lhes corresponde à
natureza.

Evolução em Dois Mundos – cap.17
Aura Humana
 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,
duplica-ta mais ou menos radiante da criatura.

Evolução em Dois Mundos – cap.17
Aura Humana
 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
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 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,
conjunto de órgãos e
pensamento.

Como ficaria todo o conjunto?

