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Aura



A célula
1. Nucléolo 

2. Núcleo celular 

3. Ribossomos 

4. Vesículas 

5. Ergastoplasma 

6. Complexo de Golgi 

7. Microtúbulos 

8. Retículo Endoplasmático Liso 

9. Mitocôndrias 

10.Vacúolooo 

11.Citoplasma 

12.Lisossomas 

13.Centríolos 



Órgãos
Células com a mesma finalidade;

Campo unificado específico de cada órgão.



Sistemas
• Órgãos com a mesma 

finalidade;

• Campo unificado 
específico de cada 
sistema.



O corpo humano
Aura 

Combinação dos halos 
energéticos das 
células, órgãos, 

conjunto de órgãos e 
pensamento.



Conjunto
Espírito  Corpo        Camadas do    Corpo                     
.               mental          perispírito        físico



Mecanismos da Mediunidade - cap. III

Fótons e fluido cósmico

… a indagação quanto à matéria de base para o campo 
continua  desafiando  o  raciocínio,  motivo  pelo  qual, 
escrevendo  da  esfera  extra-fisica,  na  tentativa  de 
analisar,  mais  acuradamente,  o  fenômeno  da 
transmissão  mediúnica,  definiremos  o  meio  sutil  em 
que  o  Universo  se  equilibra  como  sendo  o  Fluido 
Cósmico…



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em 
toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do 
espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio 
com  a  vida  que  nos  rodeia,  através  da  qual  somos 
vistos  e  examinados  pelas  Inteligências  Superiores, 
sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e 
hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que 
caminham em posição inferior à nossa.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

Isso  porque  exteriorizamos,  de  maneira  invariável,  o 
reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a 
pensamento,  sem  necessidade  das  palavras  para  as 
simpatias ou repulsões fundamentais.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem 
qualquer  direção  consciente,  porque,  pela  natural 
apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram 
para  si  os  Espíritos  humanos  melhorados,  cujo  coração 
generoso  se  voltava,  compadecido,  para  a  esfera  terrena, 
auxiliando  os  companheiros  da  retaguarda,  e  os  homens 
rebeldes à Lei Divina aliciaram a companhia de entidades da 
mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre 
o bem e o mal ou entre a Luz e a Sombra que se digladiam na 
própria Terra.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as 
outras,  segundo  a  combinação  de  frequência  e  trajeto, 
natureza  e  objetivo,  encontraram-se  as  mentes  semelhantes 
entre  si,  formando  núcleos  de  progresso  em  que  homens 
nobres  assimilaram  as  correntes  mentais  dos  Espíritos 
Superiores,  para  gerar  trabalho  edificante  e  educativo,  ou 
originando  processos  vários  de  simbiose  em  que  almas 
estacionárias  se  enquistaram  mutuamente,  desafiando 
debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões 
lamentáveis, a se elastecerem sempre novas, nas teias do crime 
ou na etiologia complexa das enfermidades mentais.



Observação 

Não desejamos, com isso, 
corroborar ou não com o que é 
conhecido como Foto Kirlian.



Foto Kirlian
Método  de  fotografia  descoberto 
pelo  russo  Semyon  Davidovich 
Kirlian, em 1939, que consiste em 
fotografar  um  objeto  com  uma 
chapa  fotográfica,  submetida  a 
campos elétricos de alta-voltagem 
e  alta-frequência,  porém  baixa 
intensidade  de  corrente.  O 
resultado é o aparecimento de uma 
aura,  ou  melhor,  um  "halo 
luminoso" em torno dos objetos.

%5Cwiki%5CFotografia
%5Cwiki%5CR%25C3%25BAssia
%5Cw%5Cindex.php?title=Semyon_Davidovich_Kirlian&action=edit
%5Cwiki%5C1939


Foto Kirlian
Um  gerador  de  alta  voltagem  (à  esquerda)  que  é 
conduzida à placa onde se coloca o dedo (à direita) e, 
entre o dedo e a placa, um filme fotográfico. Quando a 
placa  está  energizada,  os  gases  e  vapores  que  saem 
pelos poros das papilas digitais são, então, ionizados. 



Efeito Corona
O efeito Corona ocorre quando um 
forte campo elétrico associado com 
um condutor de alta tensão ioniza 
o  ar  próximo  ao  condutor.  O  ar 
ionizado pode se tornar azul e se 
tornar  audível  em  forma  de 
"estalos".  O  efeito  Corona  gera 
ruído  eletromagnético  de  largo 
espectro.
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