
Fluido vital e 
manutenção da vida

Claudio C. Conti
www.ccconti.com

Estudos Espíritas

Estudo 4
09/09/2020



Fluido vital
✤ Sendo um agente, flui no corpo e emana deste;
✤ Seus efeitos podem ser observados;
✤ Estes efeitos eram tidos como por forças elétricas ou 

magnéticas;
✤ Cunhou-se os termos "eletricidade animal" e 

"magnetismo animal”.
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✤ Sendo um agente, flui no corpo e emana deste;
✤ Seus efeitos podem ser observados;
✤ Estes efeitos eram tidos como por forças elétricas ou 

magnéticas;
✤ Cunhou-se os termos "eletricidade animal" e 

"magnetismo animal”. O termo correto é 

“fluido vital”.



Livro: A Doença como Caminho

“Quando as pessoas deixam de interpretar os 
acontecimentos que ocorrem no mundo e o curso do seu 
próprio destino, a sua existência dissolve-se na 
incoerência e no absurdo." 
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Livro: A Doença como Caminho

“Quando as pessoas deixam de interpretar os 
acontecimentos que ocorrem no mundo e o curso do seu 
próprio destino, a sua existência dissolve-se na 
incoerência e no absurdo." 

pg.13
Qualidade malsã para o 

fluido vital.



Livro: A Doença como Caminho

“Doença e saúde são conceitos singulares porquanto se 
referem a um estado do Ser Humano e não a órgãos ou partes 
do corpo, como parece querer indicar a linguagem habitual." 

"O corpo nunca está nem doente nem são, na medida em que 
nele se manifestam apenas as informações da mente. O corpo 
nada faz por si só.”

pg.14



Livro: A Doença como Caminho

“Quando um sintoma se torna manifesto no corpo de uma 
pessoa ele chama a atenção, interrompendo (em maior ou 
menor grau) a continuidade da vida diária, muitas vezes 
com brusquidão. Um sintoma é um sinal que atrai a 
atenção, o interesse e a energia, e impede, portanto, o 
decurso normal da vida.”

pg.15



O Que é Vida? - Erwin Schrödinger
"Qualquer sucessão de eventos nos quais tomemos parte por meio 
de sensações, percepções e, possivelmente, de ações, gradualmente 
cairá fora do domínio da consciência quando a mesma sequência de 
eventos se repetir, da mesma maneira e com elevada frequência.”

pg. 109



O Que é Vida? - Erwin Schrödinger

"Mas será imediatamente levada à região consciente se, 
em tal repetição, a ocasião ou as condições ambientais 
encontradas em sua busca diferirem daquelas que 
existiram em todas as incidências anteriores”.

pg. 109



O Que é Vida? - Erwin Schrödinger

“Mesmo assim, inicialmente, de algum modo, somente 
aquelas modificações ou 'diferenciais' penetram na 
esfera do consciente, distinguindo a nova incidência das 
anter iores , dessa forma, rec lamando 'novas 
considerações’”.

pg.109



Hipótese de Erwin Schrödinger

"A consciência está associada ao aprendizado da 
substância viva; seu saber é inconsciente.”

pg. 112



O Médico Quântico - cap. 17 - Amit Goswami

17 - A Doença e a Cura como Oportunidades para 
Despertar a Inteligência Supramental

"Outro tipo de inteligência observada nos nossos dias é a 
inteligência emocional .… Quando deparamos com uma 
situação emocional, a capacidade mental (QI) para a 
solução de problemas não ajuda muito.”



O Médico Quântico - cap. 17 - Amit Goswami

"O leitor perceptivo já perceberá que muitas técnicas da 
medicina mente-corpo analisadas num capítulo 
precedente (capítulo 15) têm o objetivo de ajudar-nos a 
desenvolver a inteligência emocional…”



O Médico Quântico - cap. 17 - Amit Goswami
Inteligência emocional como capacidades em cinco 
diferentes esferas de experiência: 

1. Autoconhecimento; 
2. Administração da emoção; 
3. Controle das emoções  direcionada a objetivos; 
4. Empatia (a capacidade de interagir com a emoção de 

outras pessoas, mas mantendo a própria objetividade); 
5. Controle de relacionamentos emocionais.
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causa efeito

(doença) sintoma

espírito corpo

o ser estado da matéria: "vivo"

a doença não 
mata, mas educa

efeito pode mudar o
estado da matéria para "morto"

a educação é o
caminho para a libertação

"Vida" só existe em 
contraposição com "morte".



Para conhecer o caminho 
apresentado pela doença é 

imperioso conhecer os processos 
envolvidos na saúde.



Vá e não peques mais. (Jesus)

Enquanto não houver adequação 
mental, o resultado das nossas 
ações será sempre o mesmo.
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