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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;� 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).



LE QUESTÃO 23

�Que é o Espírito?
� “O princípio inteligente do Universo.”

�a) - Qual a natureza íntima do Espírito?
� “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa� “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa
linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser
palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai
sabendo: coisa nenhuma é o nada e o nada não
existe.”

O que significa “é alguma coisa”?

Possuem uma constituição?



LE QUESTÃO 27 CONT.

�Embora, de certo ponto de vista, seja lícito
classificá-lo (FCU) com o elemento material, ele
se distingue deste por propriedades especiais. Se
o fluido universal fosse positivamente matéria,
razão não haveria para que também o Espíritorazão não haveria para que também o Espírito
não o fosse.

Quais seriam as propriedades especiais?

Princípio inteligente e princípio material
seriam possibilidades do FCU?



�Será certo dizer-se que os Espíritos são
imateriais?
� “... Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria
mais exato, pois deves compreender que, sendo uma
criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a

LE QUESTÃO 82

criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a
matéria quintessenciada, mas sem analogia para
vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao
alcance dos vossos sentidos.”

Espírito é matéria? ou

Espírito será matéria apenas se o FCU for
matéria?



O QUE PENSAR DA ABORDAGEM?

Deus

Fluido Cósmico

Espírito Matéria



Das características materiais
(ou principio material)

do fluído cósmico é criado a matéria
e das propriedades especiais

PODEMOS DIZER QUE:

e das propriedades especiais
(ou princípio inteligente)
é criado o espírito

?
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RELAÇÃO PERISPÍRITO – CORPO FÍSICO
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VARIAÇÃO DA DENSIDADE DO FC 

densidade do H
0,071 mg/ml        

densidade do U
19,07mg/ml

Podemos considerar que
haja uma variação de
densidade do fluido desde
sua forma mais pura até a
matéria como conhecemos?



VARIAÇÃO DE DENSIDADE

corpo 

Podemos considerar uma analogia da
variação de densidade do fluido com relação
ao perispírito?
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QUAL SERIA A MELHOR ABORDAGEM?
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PLANOS E DENSIDADES
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DUPLO ETÉRICO duplo 
etérico

plano n plano da 
Terra

Podemos considerar que o duplo etérico seja a
condição de fluido entre dois planos de
existência, isto é, seria uma espécie de “cola”?



LAÇO FLUÍDICO

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



espírito
corpo 
físicoperispírito

DESENCARNAÇÃO E DENSIDADE

corpo físico relativo 
ao meio onde se 
encontrarapós a desencarnação

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?



CONTINUA NO

PRÓXIMO

DEBATE...


