
Estudo da Aura, Chacras e Corpos sutis

O ser humano multidimensional



! A morte não é o fim de tudo. Ela não é 
senão o fim de uma coisa e o começo de 
outra. Na morte o homem acaba, e a alma 
começa. 
◦ Victor Hugo



“O Homem é verdadeiramente um Ser 
multidimensional, onde o corpo físico é o 
componente de maior densidade entre os 
diversos campos de energia interativos e que 
constituem o Ser como um todo”.



!  Cada um desses campos ou corpos de luz 
de dimensões superiores está ligado à 
estrutura celular através de uma complexa 
rede de fios energéticos.



!  Essas energias da rede vital permitem que as 
forças vibracionais superiores se manifestem 
no corpo físico por meio de seus efeitos ... 

! ...orientadores sobre os padrões de 
crescimento celular e sobre a expansão da 
consciência humana.

Energias vitais



!  Essa rede multidimensional permite que 
energias de diferentes características 
vibracionais fluam para o interior do corpo e... 

! ... influenciem os processos fisiológicos, tanto 
no nível celular, como no nível do organismo 
geral. 

 

Energias vibracionais



!  Essas energias sutis, que com freqüência entram 
no sistema vital, passam por transformadores 
redutores especializados 

!    a fim de poder integrar-se apropriadamente à 
matriz celular. 

   Esses extraordinários centros conhecidos como 
chacras processam energias vibracionais de 
frequências específicas.   

   Energias sutis



! Através do nosso sistema endócrino e suas relações 
com os chacras, eles transformam em manifestações 
biológicas... 

!  os inputs vibracionais dos corpos etérico, astral e de 
outros corpos de dimensões superiores. 

!  As glândulas endócrinas são a parte de um poderoso 
sistema–mestre de controle que influencia a “fisiologia 
do corpo” desde o nível de ativação dos genes até o 
funcionamento do sistema nervoso central”. 

  Agem no sistema endócrino



! Os chacras, que são transformadores e 
distribuidores de energias sutis entrantes no 
organismo, têm portanto a capacidade de afetar o 
nosso comportamento e a nossa... 

! disposição de ânimo, e de saúde através das 
influências hormonais e dos neurotransmissores 
agindo sobre a atividade cerebral  e os receptores 
celulares.

Os chacras



! Significa dizer que, quando a energia que penetra no 
sistema nervoso central e periférico através dos chacras 
é de natureza anormal e inadequada, 

!  se estabelece o desequilíbrio energético, principalmente 
quando esses chacras não conseguem autocorrigir-se, 
selecionando as energias que integram o sistema, 

!  e causando sérias avarias no estado de consciência, 
especialmente, no que diz respeito à natureza emocional 
das pessoas. 

O desequilíbrio nos chacras



! Neste caso relaciona-se o estado interior de 
cada Ser à qualidade de energia que cada 
um capta do Universo, 

! sendo que o equilíbrio emocional interior 
depende,  parcialmente, do perfeito 
funcionamento dos chacras e dos corpos 
sutis que compõem a aura. 

   Qualidade da energia



! Ficam perfeitamente estabelecidas, assim, as 
ligações e o caminho da energia vital desde 
o Cosmo Universal até os chacras... 

!  e destes aos corpos físicos e seus 
respectivos órgãos componentes dos diversos 
sistemas orgânicos.  

 

Ligações cósmicas 



   Qual seria a natureza do Espírito? 
  O espírito é luz.  Allan Kardec  L.E 

! Em 1857, a França foi surpreendida com o 
surgimento do “Livro dos Espíritos” livro básico 
da Doutrina Espírita e 1º do Pentateuco. 

! “ Dando o primeiro passo para descerrar o 
véu da ignorância, os espíritos transmitiram 
que  espírito era luz”

O Espírito



! A Física ensina que a luz é qualquer 
radiação/vibração eletromagnética que se 
situa entre a faixa da vibração infravermelha e 
da vibração ultravioleta.  

! Assim a força eletromagnética tem a ver com 
o espírito,  e com todos os fenômenos 
físicos, com exceção da lei da Gravidade. 

O que é luz?



! As interações entre átomos são regidas pelo 
Eletromagnetismo. 

! As relações entre as moléculas que compõem uma 
pessoa, ou quaisquer objetos, bem como todos os 
fenômenos químicos e biológicos...  

! ...sofrem a interferência do eletro magnetismo. 
 

Eletromagnetismo



! Com Maxwell, soube-se que a luz é energia 
radiante,  

! com Einstein, que a matéria e energia se 
transformam uma na outra e  

! com Kardec que o espírito é luz.

Luz , Matéria e energia



! É o envoltório energético que constitui e envolve o corpo 
espiritual,--psicosoma ou corpo causal- é constituído 
também,  

! Pelo corpo etérico ou duplo etérico, onde se localizam os 
centros de força ou chacras; 

!  do corpo emocional ou astral, portador dos sentimentos e 
emoções e 

!  do corpo mental que controla os pensamentos e as idéias.

A Aura 



   Corpo espiritual 
   É o plano em que opera o nosso “Eu Superior”, ligado ao 

cérebro direito, que é o local da linguagem mais simbólica 
e metafórica e dos registros de vidas passadas... 

!  onde as recordações e registros energéticos de 
experiências vividas, positivas, negativas ou traumáticas do 
passado, ficam registradas. 

 

Corpo Espiritual



! “Essa visão mais ampla da 
humanidade do ser transcende o 
conceito da doença como algo que se 
origina de uma parte quebrada, de 
um gene ruim, ou da exposição a 
substancias químicas tóxicas ou 
germes”. 

◾Apud Dr. Richard Gerber

 Relembrando o Dr. Gerber



! A Doutrina dos Espíritos considera a mente 
como um envoltório sutil do espírito. 

! “Cabe à mente transformar as experiências, 
conhecimentos, emoções e sentimentos em 
raciocínio analítico, dirigido para coisas 
concretas, tendo em vista que seu é o mundo 
das realidades”

A Mente – Corpo mental



   O cérebro, por sua vez, é o órgão 
sagrado da manifestação da mente, o 
Transreceptor em trânsito da 
animal idade pr imit iva para a 
espiritualidade humana”. 
●Apud Távora Pinho, Flavio

O Cérebro



   Ainda  que fatores físicos e 
ambientais desempenhem um papel 
importante na saúde e na doença 
eles são mediados também, 

  por outros fatores energéticos e 
espirituais que somente agora a 
medicina moderna está começando a 
levar em consideração”.

Outros fatores



! Assim: 
  “Uma percepção dos nossos corpos 
espirituais, dos nossos chacras, e meridianos,  

   proporciona novas maneiras de olhar para o 
ser humano e de abordar o conceito de 
saúde a partir de uma perspectiva 
multidimensional.” 

!  

 
 
A Saúde-física, mental, social e espiritual


