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MEDIUNIDADE II 
FUNDAMENTAÇÃO 
DUPLO ETÉRICO 

 
O Duplo  Etérico, também denominado corpo vital, duplo, corpo etéreo, 
biossoma, corpo ódico, corpo bioplasmático , entre outros nomes, é 
conhecido desde épocas remotas(os hindus já o designavam como 
prânamâyakosha, veículo de prana). 
Define-se como uma estrutura que serve de reservatório de vitalidade, 
necessário, durante a vida física, à reposição de energias gastas ou 
perdidas. 
Essa estrutura se desenvolve juntamente com o corpo físico, sob o 
impulso automático do períspirito do reencarnante. A medida em que se 
desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em 
formação, contingentes de energia vital ou bioenergia (também 
qualificada como princípio vital), resultado da ação do corpo espiritual 
sobre os elementos físicos, são canalizados à consolidação do novo 
organismo e aglutinados ao duplo etérico. 
É através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, que os 
centros de forças do perispírito, compondo um complexo sistema de 
redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a 
organização  somática, possibilitando que cada célula receba da 
respectiva célula psicossômica, sua matriz anatômica e fisiológica, a 
energia necessária à sua sustentação. 
Segundo Lacerda de AZEVEDO , em seu livro Espírito-Matéria – Novos 
Horizontes para a Medicina. 3ed. Porto Alegre: Edição do autor, 1990, 
“o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem a 
interferência da consciência, Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo 
físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o 
conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as 
cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc.” 
Uma estreita relação existe, pois, entre o duplo etérico e o corpo denso. A 
deficiência de energia de um repercute diretamente no outro, com  nítida 
queda da vitalidade. E, ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta 
na revitalização do segundo. 
Tudo indica que a carga de energia vital contida no duplo etérico 
condiciona, basicamente, a maior ou menor longevidade  do ser humano, 
ainda que não possam deixar de ser considerados fatores como as 
reposições de energia via respiração e alimentação e outros que possam 
compor o esquema cármico de cada reencarnação. 
Com o desencarne, o duplo etérico se desintegra com o próprio corpo. 
O duplo etérico ainda deve ser mais bem estudado  mas há evidências de 
que sua ação pode ser muito mais ampla do que hoje se admite, sendo 
de fundamental importância o seu papel nos fenômenos mediúnicos, pois, 
tendo- o perdido com o desencarne, o espírito necessita dele para a 



ligação com o médium, modo pelo qual  recupera parcialmente o 
elemento perdido , o que lhe possibilita atuar sobre a matéria. 
 
É importante entender que perispírito, duplo etérico e corpo físico 
interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos do Espíritos 
Superiores por sua qualidade energética e densidade. 
 
 
 

A AURA 
 

 
 

O perispírito não está absolutamente preso ao corpo do encarnado, 
irradia-se mais ou menos fora dele, segundo a sua pureza, com diâmetros 
variáveis de indivíduo para indivíduo, em cores e aspectos diferentes, 
constituindo a "aura do homem encarnado". 

 
Toda a sensação que abala a massa nervosa do corpo físico, desprende 

uma energia, uma vibração, à qual se deu muitos nomes: fluido nervoso, fluido 
magnético, força psíquica, etc. Esta energia age sobre o perispírito, para 
comunicar-lhe o movimento vibratório particular, segundo o território cerebral 
excitado, de maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o 
fenômeno de percepção; o Espírito emite então a ordem da resposta, que, 
através do perispírito atinge o corpo e efetuará a manifestação material da 
resposta. 
 

A aura humana, psicosfera ou fotosfera psíquica (André Luiz) ou 
fotosfera humana (Léon Denis), é um campo resultante de emanações de 
natureza eletromagnética, a envolver todo o ser humano, encarnado ou 
desencarnado, não só sua realidade, seu padrão psíquico, como sua situação 
emocional e o estado físico (se encarnado) do momento. Espelha o ser integral 
(Alma, perispírito, duplo etérico e corpo). É descrito como uma projeção de 
forma ovóide circundando o corpo e mostrando inúmeros aspectos cromáticos, 
em constante e dinâmica variação. 

 
A aura é conhecida desde os tempos imemoriais. Referida pela primeira 

vez no século XlX quando o famoso químico alemão Karl Reichenbach (1788-
1869), descobriu radiações originárias de cristais e imãs, ou emitidas por 
animais, plantas ou seres humanos, passou a ser cada vez mais estudada. 
 

Segundo André Luiz em Evolução em dois mundos, diz que “todos os 
seres vivos dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um 
halo energético, correspondente a natureza de cada um. (...). No homem, 
contudo, é 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”. 
 



Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, 
combinam-se freqüência e trajeto, natureza e objetivo e encontraram-se as 
mentes semelhantes entre si. Formam-se, então, 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. 
 

Nas ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se 
entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que 
se constitui, aí exibindo, em primeira mão as solicitações e os quadros que 
improvisa, antes de irradia-los no rumo dos objetos e das metas que demanda.  

 
Por ser expressão colorida do pensamento, e este sendo dinâmico da 

mesma forma, essa aura se modifica segundo a segundo, ou a cada nova 
ideação, espelhando infalivelmente o estado da alma. Dessa forma, é fácil 
perceber que, através do processo de identificação do pensamento, os 
espíritos não tem a menor dificuldade em identificar moralmente encarnados e 
desencarnados. A Aura funciona como uma carteira de identidade, impossível 
de ser adulterada. 

 
Geralmente acompanha a superfície do corpo denso, tomando a forma 

ovalada, sendo mais ampla na cabeça, onde estão os órgãos da consciência 
espiritual. Às vezes, a aura se prolonga por efeito de emanações diferentes que 
vêm da parte mais profunda do PERISPÍRITO. Refletindo, a alma humana, 
capta também, como consequência, vibrações de simpatia, amor ou ódio. Foi 
por essa couraça vibratória individual (capa fluídica) que a mediunidade deu 
seus primeiros passos de intercâmbio da Humanidade física com os habitantes 
do Plano espiritual. Assim, de início, seja por simpatia ou por repulsão, 
encarnados se atrelaram a desencarnados _ bons aos bons, maus aos maus. 
Dessa comunhão dos dois planos surgiram tanto o progresso (por atração dos 
Espíritos benevolentes), quanto a obsessão (permuta com Espíritos rebeldes). 
Aquele, pela intuição ou por telementação, e esta, pela fixação estacionária no 
erro. 

 
 
 
 

PLEXOS E CENTROS  DE FORÇAS 
 

“Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está 
intimamente regido por sete centros de força, que se conjugam nas 
ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao 
influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de 
células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, 
no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental 
determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, 
consequentemente, o "habitat" que lhe compete. Mero problema de padrão 



vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais 
primitiva se revela a condição da mente, mas fraco é o influxo vibratório do 
pensamento, induzindo à compulsória aglutinação do ser às regiões da 
consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que 
lhe são afins. O crescimento do influxo mental, no veículo eletromagnético em 
que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da 
experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à 
semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos 
o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento 
que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, 
maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais 
nos elevamos, ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções 
do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se 
facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes da Criação 
Divina.” 
(Entre o céu e a Terra, Cap XX- André Luiz) 
 

Os centros vitais, sob orientação da mente, agem sobre as células 
físicas, determinando sua estrutura energética e especializada, seja para 
funções bem definidas, a saber: revestimento (pele), secreção (glândulas), 
contração e locomoção (músculos), sustentação (ossos), defesa (glóbulos 
brancos), metabolismo (fígado), depuração (rins), impulsos (nervos) e tantas 
outras substâncias construtoras no nosso corpo físico.  

 
Será nos microscópicos espaços entre os órgãos que líquidos 

extracelulares, acoplados ao plasma sangüíneo, traçarão a estrutura aquosa da 
constituição humana (fisiopsicossomática = nos domínios do corpo físico e do 
perispírito). 

 
É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela 

fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região 
central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do Plano 
Superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo 
orgânico e a vida consciência da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas 
de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário 
supervisiona, ainda, os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso, 
procedente do Espírito, assim como as peças secundárias de uma usina 
respondem ao comando da peça-motor de que se serve o tirocínio do homem 
para concatená-las e dirigi-las. 

 
Desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma e, 

conseqüentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o 
centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, 
governando o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a 
atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso, em 
toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde 
neurônios sensitivos até as células efetoras; o centro cardíaco, dirigindo a 
emotividade e a circulação das forças de base; o centro esplênico, 
determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, 
dentro das variações de meio e volume sangüíneo; o centro gástrico, 



responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou 
menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos 
penetrando-nos a organização, e o centro genésico, guiando a modelagem de 
novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, 
com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. 
 

Os centros vitais são exteriorizáveis no corpo físico e no perispírito. Isso 
ocorre, entre encarnados, na vigília ou no sono. No primeiro caso, por 
sensibilidade, através da ação magnética dos passistas. No segundo caso, por 
ação de médicos e/ou enfermeiros, desencarnados, atendendo diretamente o 
perispírito do encarnado, então desdobrado pelo sono. Tudo isso, em razão do 
merecimento. No futuro, praza aos Céus, essa será a tônica no atendimento a 
enfermos, do corpo e da alma... 
 
 

CENTRO CORONÁRIO:  
 

Expressão máxima do veículo perispiritual, considerado pela filosofia 
hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão 
do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a 
mente, fulgurante sede da consciência. Este centro recebe em primeiro lugar 
os estímulos do Espírito, comandando os demais, vibrando com eles. Dele 
emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões. 

 
Este centro é que liga os planos espiritual e material. 
 
Ele relaciona-se, materialmente, com a EPÍFISE ,também denominada 

Glândula Pineal. 
 

 
 

 CENTRO FRONTAL OU CEREBRAL: 
 

Responsável direto pelo funcionamento dos centros superiores do 
processo intelectivo, bem como do Sistema Nervoso Central (visão, audição, 
tato, etc). É no Centro Frontal que possuímos o comando do núcleo endócrino, 
referente aos poderes psíquicos. Relaciona-se com os lobos frontais. 
 
 

 CENTRO LARÍNGEO:  
 

É o responsável pelo funcionamento das glândulas do Timo, da Tiróide e 
dos órgãos responsáveis pela fala. Está relacionado materialmente com o 
plexo cervical. 
 
 

 CENTRO CARDÍACO: 
 



É responsável pelo funcionamento do coração e do aparelho circulatório 
e pelo controle dos sentimentos. Está materialmente relacionado com o plexo 
cardíaco. 
 
 

 CENTRO GÁSTRICO: 
 

Responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo; pela 
assimilação de elementos nutritivos e reposição de fluidos em nossa 
organização física. É responsável pelo controle das emoções. Relaciona-se, 
materialmente, com o plexo hipogástrico. 
 
 

 CENTRO ESPLÊNICO: 
 

Responsável pelo funcionamento do baço, pela formação e reposição 
das defesas orgânicas através do sangue; Relaciona-se, materialmente, com o 
plexo mesentérico (intestino inferior) e o baço. 
 
 

 CENTRO GENÉSICO OU BÁSICO: 
 

Responsável pelo funcionamento dos órgãos de reprodução e das 
emoções daí advindas; relaciona-se, materialmente, com o plexo sacro e 
hipogástrico. 

 
 

 
 
 


