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"Li numa de suas obras: "O Espiritismo não se dirige 

àqueles que têm uma fé religiosa qualquer, com o 

fim de dela não os afastar, e a quem essa fé basta à 

sua razão e à sua consciência, mas à numerosa 

categoria dos incertos e dos incrédulos, etc." 

"Pois bem! Por que não?” 

Pergunta feita por um leitor 



Os incrédulos e os que duvidam formam uma categoria imensamente numerosa, e quando o 

Espiritismo diz que não se dirige àqueles que têm uma fé qualquer e a quem essa fé basta, 

entende que não se impõe a ninguém e não violenta nenhuma consciência.  

 

Dirigindo-se aos incrédulos, chega a convencê-los pelos meios que lhe são próprios, pelos 

raciocínios que sabe ter acesso à sua razão, uma vez que os outros foram impotentes 

 

Àquele, pois, que diria: “Tenho minha fé e não quero mudá-la; ...”, "o Espiritismo responde: 

"Guardai vossas crenças, uma vez que elas vos convém; ninguém procura vos impor outras; 

não me dirijo a vós, uma vez que não me quereis;" e nisto é fiel ao seu princípio de respeitar 

a liberdade de consciência. 

 

Ainda uma vez, o Espiritismo tem um objetivo do qual não quer e não deve se afastar; sabe o 

caminho que deve a ele conduzir, e segui-lo-á sem se deixar extraviar pelas sugestões dos 

impacientes: cada coisa vem a seu tempo, e querer ir muito depressa, frequentemente, é 

recuar em lugar de avançar.  

Resposta de Kardec 





A Quaternidade Universal 

Fluido 
Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 



Unidade de pensamento 

Origem comum. 
Toda matéria do 

universo 
conhecido estaria 

emaranhada. 

Fluido 
Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 

BIG BANG 

Responsáveis 
pela co-criação 

do universo 



Os corpos 

Origem comum 

Fluido 
Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 



Espírito 



Espírito e perispírito 



Como ficaria todo o conjunto? 



Conexões 



Conexões 





densidade do H 
 

densidade do U 
               

densidade do  
fluido cósmico 

matéria 
da Terra 

densidade dos 
fluidos ambientes 

menos denso mais denso 

Variação da densidade 



Analogamente às modificações do fluido cósmico desde a 
sua forma mais pura até a mais grosseira, tem-se: 

Variação de densidade 

espírito 

menos 
denso 

corpo 
físico perispírito 

mais 
denso 

matéria 



Qual seria a melhor abordagem? 

espírito corpo 
físico 

perispírito 

transição 



Planos e densidades 

plano 
mais 

etéreo 

plano n plano 2 plano 1 plano da 
Terra 



Duplo etérico 
região entre planos de existência 

plano n plano da 
Terra 

duplo 
etérico 



Laço fluídico 

Como não pertence a uma condição 
de existência específica, teria a 
propriedade de manter a ligação entre 
duas condições independentemente 
de distância. 



Curiosidade 

O mesmo acontece 
com as camadas mais 

internas do perispírito, 
como no êxtase.  



corpo físico relativo 
ao meio onde se 

encontrar 
após a desencarnação 

espírito 
corpo 
físico perispírito 

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. 

Curiosidade 



Rede de emaranhamento 
Scientific American – fev. 2013 

Estranho e filamentoso 

Emaranhamento significa que 
múltiplas partículas quânticas 
agem juntas como um único e 
indivisível todo. 
 

Tipicamente, os físicos falam 
sobre o emaranhamento de 
duas partículas ou talvez um 
punhado delas, mas em 
materiais que passam de uma 
fase quântica para outra, um 
enorme número de elétrons 
estão emaranhados. 



Dimensão espacial extra 
Scientific American – fev. 2013 

Estranho e filamentoso 

A profundidade do 
emaranhamento em si mesmo 
age como uma dimensão 
espacial implícita, acima e além 
das três dimensões onde os 
elétrons residem.  





Tabela periódica 



Modelo padrão das partículas 
elementares 

Graviton 

Ainda não 
detectado 



Átomos 

 Os átomos são formados por: 

 Nêutrons 

Formados por quarks 

 Prótons 

Formados por quarks 

 Elétrons 

Partícula considerada 

elementar 

 

 



Series e partículas 

 Se considerarmos uma série estequiométrica para a 

condição imediata a da Terra, teríamos: 

 Elemento hipotético A1 como limite inferior 

 Elemento hipotético A2 como limite superior 

 Mantendo ainda a similaridade, teríamos: 

 QuarksA 

 ElétronsA 

 

 O mesmo princípio seria aplicado para as várias 

condições B, C, D... 



Series e partículas 

 A tabela periódica dos elementos da matéria como conhecemos 

apresenta o átomo de hidrogênio como limite inferior e o urânio 

como o limite superior. Os átomos, por sua vez, são constituídos de 

prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons não são 

considerados pela ciência atual como partículas elementares, mas 

constituídas por quarks, enquanto que os elétrons são 

considerados partículas elementares. 

 

 Se considerarmos uma série para a condição imediata a da Terra, 

teríamos um elemento hipotético A1 como limite inferior e A2 como 

limite superior, analogamente à matéria da Terra. Mantendo ainda a 

similaridade, teríamos quarksA e elétronsA formando os átomos na 

condição A. 

 

 O mesmo princípio seria aplicado para as várias condições B, C, 

D... 



Series e partículas 

 Sob a ótica espírita, a matéria, mesmo a sutil, não é 

elementar, mas composta, teríamos, então, que os 

quarks e elétrons nas várias condições também não 

seriam elementares. Pode-se, então, estabelecer 

partículas que formariam os diferentes quarks e 

elétrons nas várias condições: P1A, P1B, P1C, 

P1D...   

 

 Seguindo o mesmo raciocínio. Teríamos partículas 

cada vez menores, ou mais sutis, até chegarmos ao 

fluido cósmico. 



H----            Série Estequiométrica da Terra            ----U 

Prótons, Nêutrons Elétrons 

Quarks “Moléculas” da 
Condição A 

A1----    Série Estequiométrica da Condição A     ----A2 

PrótonsA, NêutronsA ElétronsA 

QuarksA “Moléculas” da 
Condição B 

B1----    Série Estequiométrica da Condição B     ----B2 

PrótonsB, NêutronsB ElétronsB 

QuarksB “Moléculas” da 
Condição C 
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FCU 

Condição da Terra 
 
      Átomo                              Núcleo                                   Quarks 

Condição B                    Condição A 



Duplo etérico 

 Em decorrência da existência do duplo etérico, 

pode-se postular uma região de permeio entre as 

diversas séries estequiométricas. 

 

 Nesta região de permeio a manifestação de matéria 

não ocorreria de forma duradoura, isto é, seria uma 

faixa de transição em que as partículas da série 

imediatamente acima seriam “preparadas”  para se 

manifestar. 



Duplo etérico 

 

 Esta região de permeio também seria necessária 

para não haver um ponto de contato entre duas 

séries adjacentes.  

 

 Desta forma, a interação entre estas séries 

somente seria possível através de processos 

especiais (ex: mediunidade), mantendo, ambas, a 

estabilidade. 



 Tanto o duplo etérico quanto o laço fluídico são 

seriam formados por partículas reais, mas 

partículas portadoras como os bósons.  

 

 Esta abordagem explicaria a “elasticidade” e a 

“penetrabilidade” do laço fluídico na emancipação 

do espírito. 

Duplo etérico e laço fluídico 



Mediunidade 



 LM - 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências 

e a suspensões temporárias, quer para as manifestações 

físicas, quer para a escrita.  

 

 1ª Podem os médiuns perder a faculdade que possuem? 

 "Isso freqüentemente acontece, qualquer que seja o 

gênero da faculdade. Mas, também, muitas vezes apenas 

se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a 

causa que a produziu." 

Perda e suspensão da mediunidade 



 2ª Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da 

mediunidade? 

 "Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele 

nada pode sem o concurso simpático dos Espíritos. 

Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe 

falta a faculdade; isso não raro se dá, porque os 

Espíritos não mais querem, ou podem servir-se dele.” 

 

 Verifica-se que, nesta questão, os espíritos não 
responderam efetivamente a pergunta de Kardec, 

isto é, não disseram nem que sim nem que não. 

Perda e suspensão da mediunidade 



A faculdade mediúnica se encontra ínsita na ligação entre as 

várias camadas do perispírito e neste com o corpo físico. 

 

A possibilidade mediúnica estaria em acordo com a 

“maleabilidade destas ligações”. 

 

Estas “ligações” estariam relacionadas com o 

emaranhamento da matérias que constituem os vários 

corpos. 

Controle dos processos mediúnicos 



Fim 

Aranhas em árvores no 
Paquistão devido à enchentes.  


