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OBJETIVO

 Aprimorar o entendimento sobre o perispírito – corpo
de manifestação do espírito em todas as condições de
existência.

PONTOS A ABORDAR:
 Propriedades e funções;

 O perispírito como órgão sensitivo do espírito;

 O que se entende por duplo etérico;

 Relação entre perispírito e cordão fluídico;

 Diferença entre perispírito e aura;

 Considerando que a qualidade de pensamento sutiliza o perispírito, poderia
no momento do desencarne o espírito deixar uma outra camada além do
corpo físico e duplo etérico?

 Seria essa quantidade de matéria deixada no momento do desencarne o que
lhe caracterizaria o plano de existência que deve viver?

 A ação do perispírito no corpo sem espírito (no caso natimorto).

Parte I



LE QUESTÃO 135

 Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo?

 “Há o laço que liga a alma ao corpo.”

 a) - De que natureza é esse laço?

 “Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o Espírito e o

corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam

comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o Espírito

atua sobre a matéria e reciprocamente.”



LE QUESTÃO 135

 O homem é, portanto, formado de três partes essenciais:

 1º - o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado

pelo mesmo princípio vital;

 2º - a alma, Espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação;

 3º - o princípio intermediário, ou perispírito, substância

semimaterial que serve de primeiro envoltório ao Espírito e liga

a alma ao corpo. Tais, num fruto, o gérmen, o perisperma e a

casca.

Perispírito é “laço” de ligação?

Há diferença entre laço fluídico e perispírito?



LEMBREMOS:

LAÇO FLUÍDICO

Como não pertence a uma condição

de existência específica, teria a

propriedade de manter a ligação

entre duas condições

independentemente de distância?

Onde ficaria o 

duplo etérico????



ABORDAGEM DE KARDEC

Espírito Perispírito Corpo físico

Uma única coisa



ABORDAGEM DE ANDRÉ LUIZ

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS

Espírito Corpo físico

Duplo 

etérico

Corpo 

mental

Corpo 

espiritual

Perispírito em várias partes?



ANDRÉ LUIZ

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS

 Exteriorização dos centros vitais

 Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo

em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético,

qual o próprio corpo físico vulgar...



ANDRÉ LUIZ

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS

 Aura humana

 ... 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.

 Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares

aos mais complexos, se revestem de um “halo

energético” que lhes corresponde à natureza.



ANDRÉ LUIZ

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS

 Aura humana (Continuação)

 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, duplicata

mais ou menos radiante da criatura.

 Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica

eletromagnética de que o homem se entraja...



Corpo espiritual, corpo físico, duplo etérico e

aura são partes de uma túnica

eletromagnética?

Aura também estaria incluída no conceito de

perispírito de Kardec?



ANDRÉ LUIZ

EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS

 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.

Parte do perispírito relacionada com a

estrutura psíquica e o pensamento e, por isso,

mantém relação com o exterior

(psiquicamente falando)?



CONSIDERANDO QUE A QUALIDADE

DE PENSAMENTO SUTILIZA O

PERISPÍRITO, PODERIA NO MOMENTO

DO DESENCARNE O ESPÍRITO DEIXAR

UMA OUTRA CAMADA ALÉM DO

CORPO FÍSICO E DUPLO ETÉRICO?



Após o que foi visto, a pergunta mais acertada

não seria:

Considerando que a qualidade de pensamento

sutiliza a aura, poderia no momento do

desencarne o espírito deixar uma outra

camada além do corpo físico e duplo etérico?



Espírito Corpo físico

Duplo 

etérico

Corpo 

mental

Corpo espiritual
(reflexo do corpo 

mental)

Aura
(exteriorização do 

corpo mental)

Considerando que a qualidade de pensamento sutiliza

a aura, poderia no momento do desencarne o espírito

deixar uma outra camada além do corpo físico e duplo

etérico?



SERIA ESSA QUANTIDADE DE

MATÉRIA DEIXADA NO MOMENTO DO

DESENCARNE O QUE LHE

CARACTERIZARIA O PLANO DE

EXISTÊNCIA QUE DEVE VIVER?



PLANOS E DENSIDADES

plano 

mais 

etéreo

plano 

n
plano 

2

plano 

1
plano da 

Terra

Seria essa quantidade de matéria deixada no

momento do desencarne o que lhe

caracterizaria o plano de existência que deve

viver?



QUAL A AÇÃO DO PERISPÍRITO

NO CORPO SEM ESPÍRITO (NO

CASO NATIMORTO).



Espírito Corpo físico

Duplo 

etérico

Corpo 

mental

Corpo espiritual
(reflexo do corpo 

mental)

Aura
(exteriorização do 

corpo mental)

Sempre haverá a necessidade de um espírito gerenciando a

formação do corpo físico?

Pode ser um espírito que não vai encarnar no corpo, como a

própria mãe?

Com o nascimento haveria a ruptura da ligação mental?



FIM


