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Escola de Médiuns do NENL – CAPC – Núcleo Espírita Nosso 
Lar e Centro de Apoio Pacientes com Câncer – 

MEDIUNIDADE II 
(FUNDAMENTAÇÃO) 

 
                                              Fluídos 
 
FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL – PLASMA DIVINO 
  
1. Introdução 

 
A ciência atualmente parece ter a resposta para quase todas as 

questões ligadas a matéria. A ciência até hoje tem seu foco  em  nos aumentar 
o conforto e a qualidade de vida em tudo que se ligue a matéria propriamente 
dita.   

A ciência porém não consegue explicar os fenômenos nos quais o 
elemento espiritual passa a fazer parte.  

Por sua vez a religião durante muito tempo tentou resolver o que a 
ciência não pode explicar dando o nome de milagre para tudo o que não 
possuía uma explicação lógica que se ligasse ao mundo material.   

Porém nem tudo que não possui explicação devemos chamar de 
milagre. É o nosso conhecimento limitado, a ignorância ainda existente 
acerca de algo, que faz com que chamemos de milagre a tudo que não 
tem explicação. Provavelmente  ninguém nunca chamou de milagre o fato de 
os objetos não flutuarem, por fazer parte da normalidade do mundo em que 
vivemos. Até que Isaac Newton compreendeu o conceito de "gravitação 
universal". Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere 
peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando são soltos no ar. 
Porém, sob determinadas condições objetos podem flutuar, serem 
aremessados sem que haja uma intervenção humana direta. 

Tal foi o fato ocorrido por volta do ano de 1844  no povoado de Hydesvill,  
estado de Nova Iorque, EUA, em que a casa do Sr. John D. Fox foi objeto de 
fenômenos sobre-naturais: objetos flutuavam, eram arremessados, ocorriam 
batidas (raps) nas paredes. Este tipo de fenomemo foi chamado de 
“poltergeist”. “Polster” significa -fazer barulho, geist-espírito , ou seja espírito 
que faz barulho. Como é que um espírito desencarnado tem a capacidade de 
lançar objetos e fazê-los flutuar?  Não estaria indo de forma contrária a uma lei 
natural física? Veremos adiante que isso está relacionado diretamente com o 
fluido cósmico universal, a intervenção dos espíritos e a mediunidade em 
determinadas condições. 
  
2. Definição de Fluido Cósmico 
 
“O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa 
do Todo-Sábio.  Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações 
e sóis, mundo e seres, como peixes no oceano. Na essência, toda a matéria 
é energia tornada visível e que toda a energia, originariamente, é força divina 
de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da 
Criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, 
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constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos 
realizar, porque o Bem de Todos é o seu Eterno Princípio. 
Compete-nos, pois, anotar o fluido cósmico ou plasma divino é a força em 
que todos vivemos, nos ângulos variados da Natureza,  motivo pelo qual 
já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e 
existimos.” 
(Livro Evolução em Dois Mundos – André Luiz/Chico Xavier) 
 
            Boa parte das explicações dos fenômenos desconhecidos está 
ligado ao chamado fluido cósmico universal. Podemos dizer que tudo que 
existe não somente no nosso planeta, mas tudo que existe no universo deriva 
do fluido cósmico universal. É ele a matéria elementar primitiva, da qual as 
modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos 
existentes na natureza. 
 Como principio elementar universal  oferece dois estados distintos: 
o de eterização ou imponderabilidade e o de materialização ou 
ponderabilidade, que é de certa maneira consecutivo ao estado de eterização. 
 Existe também um estado intermediário entre estes dois estados. 
 Cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais sendo os 
fenômenos materiais da alçada da ciência e os fenômenos espirituais ou 
psíquicos mais propriamente da alçada do espiritismo, pois que estão 
ligados a existência dos espíritos. 
 Porém a vida espiritual está em constante permuta com a vida 
material e muitos destes fenômenos se apresentam ao mesmo tempo. E 
talvez seja esta a causa de que muitas vezes a ciência não consegue explicar 
determinados fatos que ocorrem em nosso mundo material.  
 Nossos olhos, ouvidos, cérebro, membros do corpo, são instrumentos 
que nos servimos para nos comunicar e “enxergar” o mundo e as pessoas que 
nos cercam. Nossos sentidos normais não são apropriados na maioria das 
vezes para poder “enxergar” todos os fenômenos que estão ao nosso 
redor, principalmente os fenômenos psíquicos. Tentar explicar um 
fenômeno espiritual através de olhos que servem apenas para ver a matéria 
tangível é uma limitação muito grande.  

Tentar explicar o mundo espiritual através da visão limitada que temos 
do mundo material, seria o mesmo que pedir para um cego nos explicar a 
teoria das cores, o que é tonalidade, brilho, matiz, etc. 
 O fluido no estado de eterização não é uniforme e passa por 
modificações tão variadas em seu gênero e mais numerosas talvez do 
que no estado da matéria. Tais modificações constituem fluidos distintos, 
mesmo sendo procedentes do mesmo princípio, são dotados de 
propriedades especiais, e resultam nos fenômenos do mundo invisível. 
 Estes fluidos  tem para os espíritos uma aparência material tanto quanto 
a matéria que cerca a nós encarnados, sendo para eles o que é a matéria física 
para nós, espíritos encarnados. A louça que usamos diariamente, o alimento 
que cozinhamos, o carro que nos transporta, o papel que imprimimos em uma 
impressora, etc. , são exemplos da constituição composta de vários matérias 
unidos. A louça tem o barro amassado, queimado, pintado, envernizado; o trigo 
é plantado, regado, colhido, amassado, cozido para dar constituição a um pão. 
Fazem os espíritos o mesmo que fazemos com a matéria física; combinam e 
elaboram para produzir efeitos determinados. Quando vamos construir uma 
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casa, juntamos areia, cimento, água, ferro, madeira, dentre outros materiais, 
que de forma ordenada e em proporções corretas, ao final do trabalho formarão 
uma casa habitável. 
 Porém tanto no mundo espiritual como no material não são todos que 
compreendem o papel dos elementos que constituem o seu mundo – apenas 
os mais esclarecidos. Os ignorantes do mundo invisível também não são 
capazes de explicar a si mesmos certos fenômenos, assim como os ignorantes 
da terra não são capazes de explicar os efeitos da luz ou do som.  

Exemplo da transformação desse fluido é o que ocorre nas 
operações espirituais em uma casa espírita, em que os elementos 
utilizados são transformados  por espíritos mais elevados de forma que o 
paciente tenha condições de recuperar a saúde perdida.  Uma das formas 
é a aplicação de fluidos específicos e passes magnéticos para  reequilibrar a 
captação da energia vital através dos nossos chakras, dando condições para 
que os sistemas físicos do corpo humano possam funcionar corretamente, 
eliminando muitas vezes doenças em estado inicial. Nesta transformação há a 
necessidade da participação do paciente também através da sua vontade e da 
sua fé. 
 O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, 
do qual nada pode nos dar uma ideia do que seja. Se imaginássemos o 
elemento mais puro no nosso mundo, a água mais límpida, o diamante mais 
transparente, seja o que for, nada se compararia a pureza do fluido universal. 
O ponto menos puro do fluido é justamente o estado da matéria tangível, 
ou seja, de tudo que nos cerca enquanto mundo físico. Os fluidos mais 
próximos da materialidade por serem o estado menos puro do fluido 
cósmico compõe a atmosfera espiritual terrestre. É nesse meio que os 
espíritos encarnados e desencarnados extraem os elementos necessários a 
sua existência.  
 O mesmo acontece na superfície de todos os mundos, quanto menos a 
vida ali for material, menos os fluidos terão afinidade com a matéria 
propriamente dita.  
 Quem conhece aliás a constituição intima da matéria? Talvez ela não 
seja tão compacta como nos apresenta, senão em relação aos nossos 
sentidos, pois o espírito desencarnado atravessa uma parede com uma 
facilidade inexplicável para nós, humanos.  
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4.  PERISPÍRITO  
    Formação e Propriedades 
 
      Um dos produtos derivados do fluido cósmico universal é o 
perispirito.  Podemos conceituar de forma simples o períspirito como “ 
invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, 
que acompanha a alma em sua evolução infinita, e com ela se melhora e 
se purufica”( DENIS, Léon. Depois  da  Morte) É pode-se assim dizer uma 
condensação deste fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. 

O corpo carnal e o perispírito tem sua fonte no mesmo elemento 
primitivo, porém sua transformação molecular ocorre de maneira 
diferente.  
 Os espíritos extraem os elementos que formarão seu perispírito do 
ambiente onde se encontram, sendo pois sua densidade proporcional ao 
mundo onde reencarnam. Se o planeta está como um todo em um grau de 
desenvolvimento maior, mais espiritualizado, a materialização do perispirito 
também é menor, ou seja, mais fluídica e menos próxima da matéria. 
  A própria natureza do perispirito é proporcional ao grau de 
adiantamento moral do ser. Os espiritos inferiores não podem se transportar de 
um mundo a outro  conforme sua vontade, porém um espírito mais adiantado 
moralmente pode migrar com facilidade para mundos inferiores a fim de 
estabelecer lá trabalhos para o desenvolvimento dos que lá habitam. 
 Nosso planeta apresenta camadas da atmosfera ao seu redor de 
variada constituição. O mesmo ocorre com relação ao grau de pureza dos 
fluido cósmico. Quanto mais superior a camada, mais pura é. E é dessas 
camadas que são extraídos os elementos necessários a formação do 
perispirito do ser reencarnante. Se mais adiantado extrai das camadas mais 
puras. Se menos, das camadas menos puras e mais ligado a matéria  persiste 
o ser. Portanto a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os 
seres do planeta, pois varia de acordo com o nível de desenvolvimento moral 
de cada um. Mas se há progresso moral durante sua existência o próprio 
perispírito se modifica, se ajusta ao seu desenvolvimento, tornando-se mais 
etéreo ou mais materializado.  
  

O meio está sempre em proporção com os que ali devem viver. Os 
peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais 
estão no fluido etéreo ou espiritual, mesmo sobre a Terra.  O fluido etéreo é 
para as necessidades do espírito, o que a atmosfera é para a necessidade 
dos encarnados. Da mesma forma que os peixes não podem viver fora 
d´água, que os seres terrestres não podem viver em uma atmosfera mais 
rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o 
brilho e a impressão dos fluidos mais eterizados. Não morreriam ali, pois o 
espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados, da 
mesma forma que nos afastamos de um fogo ardente ou de uma luz muito 
forte. 

Dessa forma não podem sair do ambiente que lhes é próprio. Só o 
conseguem a partir do momento que haja transformação no perispírito e essa 
somente acontece quando o espírito se melhora moralmente, se purifica se 
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desligando gradualmente da vida material e dando maior importância a vida 
espiritual.  Como já dito essa modificação não ocorre de forma abrupta, 
repentina, de forma milagrosa; na natureza as transformações são sempre de 
forma gradual, e o ser humano fazendo parte desta natureza, não poderia ser 
exceção. 

Dessa forma tudo se liga no universo, tudo se encadeia, tudo está 
submetido a grande lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a 
espiritualidade mais pura.  

Fazemos parte de uma grande teia em que o menor movimento de um 
lado reflete e causa impacto em outro.  

 
5. Ação dos espíritos sobre os fluidos 
 
 Revisando: os fluidos espirituais que são um dos estados do fluido 
cósmico universal, são o elemento do qual os espíritos desencarnados         
extraem os materiais  sobre os quais promovem sua ação, sendo o 
ambiente no qual se passam estes fenômenos especiais, perceptíveis pela 
audição e visão do espírito, e que escapam aos sentidos normais, visão e 
audição da maioria dos espíritos encarnados. Assim como o som se propaga 
no ar, o  fluido cósmico universal  é o veículo do pensamento. É através dele 
que o pensamento chega de um local a outro.  
 Quando decidimos fazer um bolo, é necessário 3 elementos: os 
ingredientes, os instrumentos de trabalho e a vontade. Se um destes faltar não 
será possível a preparação deste bolo. Os ingredientes conhecemos: trigo, 
água, sal,  açucar,  leite, ovos dentre outros mais. Os instrumentos são: uma 
colher, uma forma, um forno e nossa mãos. O terceiro elemento é a nossa 
vontade que flui através de nosso pensamento. Vontade essa que pode ter sido 
originada pela necessidade de se alimentar ou pelo desejo em saborear este 
bolo. 

Pois bem, a espiritualidade maior age sobre os fluidos da mesma 
maneira, porém usando os fluidos que conhece, o pensamento e a 
vontade. Pelo pensamento imprimem aos fluidos esta ou aquela direção, 
os aglomeram, combinam ou dispersam, mudam suas propriedades como 
um químico altera as propriedades dos gases ou dos líquidos, 
combinando-os segundo suas necessidades.  

A vontade é o resultado da intenção de beneficiar a saúde de alguém 
necessitado. Muitas vezes basta ao espírito pensar  numa determinada coisa 
para que esta se produza, assim como basta tocar nas teclas de um piano para 
que o som se reproduza no ar. 

E desta forma que um espírito se apresenta perante um encarnado 
dotado da mediunidade de visão, com as aparências que possuía em 
determinada época,  mesmo depois de várias encarnações. Apresenta-se com 
as roupas, a cor da pele, se negro, branco, mulato, sinais exteriores como 
cicatrizes que possuía em determinada existência passada.  Não que o espírito 
conserve esta aparência, pois o espírito não tem forma humana. O que entra 
em sintonia em relação a época passada é o pensamento que toma 
instantaneamente aquela forma. Cessando o pensamento também cessa a 
forma.   

Portanto o fluido cósmico nos transmite o pensamento como o ar 
nos traz o som. Pode-se dizer com toda a verdade que neste fluido há 
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ondas e raios de pensamento, os quais cruzam sem se confundir, como 
no ar há descargas elétricas e o barulho dos trovões que são distintos 
entre si.  

Podemos ter uma sensação desagradável em determinado 
momento sem ter a consciência clara da causa deste estado. Como 
exemplo, ao adentrarmos em um ambiente qualquer sentimos um sensação 
desagradável, aflitiva, e apesar de nada indicar claramente se existe algo no 
local que possa ter nos acionado este estado, vemos uma pessoa da qual 
suspeitamos ser a causa. Porém esta pessoa  não apresenta as características 
de alguém mau-intencionado; está bem vestida, é bem educada e 
provavelmente não seria ela o motivo. Todavia podemos estar percebendo a 
real intenção existente daquela pessoa naquele ambiente. Ela pode ser um 
assaltante disfarçado. A intenção dela existe e é gravada no perispírito o qual 
através do fluido existente transmite aquela ideia a você através de seu 
perispírito e mente. Ela nem cometeu o ato de te assaltar, mas está totalmente 
impregnada deste objetivo e reflete como fosse um espelho. O pensamento 
toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Tenha um homem a intenção de 
matar outro, mesmo que seu corpo físico esteja parado para tal ação, seu 
corpo fluídico é posto em movimento pelo pensamento, do qual reproduz todas 
as ações, executa o gesto, pega a arma, aponta, dá o tiro e toda a cena 
aparece como se estivesse acontecendo. São as chamadas premonições. 

É assim que os movimentos mais secretos da alma aparecem no 
nosso corpo fluídico, que uma alma pode “ler” em outra alma como se 
fosse um livro, e ver o que não é perceptível aos olhos humanos. Vendo a 
intenção pode prever o ato, porém não consegue determinar se virá a suceder-
se, pois muitas coisas podem acontecer e evitar aquele fato. O que vemos é a 
preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, sua intenção 
boa ou má.  
 
6. Qualidade dos fluidos 

 
Isto nos faz refletir sobre a qualidade dos fluidos existentes no meio em 

que estamos inseridos. Desde o momento que tais fluidos são o veículo do 
pensamento, que o pensamento pode modificar suas propriedades, é 
evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más, 
dos próprios pensamentos que vibram com sentimentos puros ou não. Os 
fluidos que rodeiam os maus espíritos são viciados e com intenções maléficas, 
da mesma forma os fluidos que emanam de espíritos mais elevados 
moralmente o são de característica mais elevada, mais puros.  

É impossível enumerar esses fluidos ou dar nomes a eles pois são tão 
variados como os diversos tipos de pensamento existentes, e o fluido é que 
se impregna das intenções do pensamento; mas podemos dar uma ideia do 
que o sejam conforme o tipo de pensamento existente sob o ponto de vista 
moral: pois trazem os sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, 
hipocresia, do egoísmo, da violência ou da bondade, da caridade, da 
doçura, da paz, do desapego, do amor.  

Sob o ponto de vista físico podem ser excitantes, calmantes, 
penetrantes, irritantes,reparadores, etc. O quadro dos fluidos é pois de todas 
as paixões, virtudes e vicios da humanidade. E como a vida que nos cerca 
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não é somente matéria, mas principalmente espírito, estamos em constante 
troca com este meio, percebendo e transmitindo essas vibrações.  

Infelizmente ainda boa parte da humanidade não é repleta de boas 
intenções, visto não somente o que vemos nos meios de comunicação, mas 
com o que nos deparamos diariamente ao nosso redor e também conosco 
mesmo. O quanto nossos pensamentos e intenções contribuem também para o 
estado em que se encontra o nosso planeta. É necessário uma mudança, 
iniciando pela reconhecimento das nossas imperfeições ainda existentes, 
através de uma atitude honesta e verdadeira daquilo que sentimos, 
pensamos e de como agimos. Desta forma os fluidos existentes em nosso 
planeta poderão se modificar e a Terra passará a não mais ser um mundo 
de provas e expiações, mas um mundo de regeneração. Praticando o bem 
e pensando no “bem” estaremos mais próximos de Deus e mais distantes 
da dor e do sofrimento. 

 
 


