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Introdução 

O Duplo Etérico (DE) é um corpo 

fluídico que se apresenta como uma 

duplicata energética que circunda o 

corpo físico, conforme mostra a figura 

1. Ele é vibratório, luminoso, vaporoso, 

mutável e provisório. 

Figura 1 

 

O DE ultrapassa cerca de um 

centímetro os limites do corpo físico. 

Sua textura é bem típica dos elementos 

fluídicos, mais densa nos indivíduos 

primitivos, e mais sutil e delicada nos 

seres humanos espiritualmente mais 

“evoluídos”. Possui coloração azul clara 

(Figura 2) ou, branca acinzentada. 

Antes de avançarmos em nossos 

estudos é importante conceituarmos o 

que seja espírito, alma, períspirito e 

aura. 

O espírito é a individualização do 

princípio inteligente do Universo. 

Quando encarnado - ou seja, vestido 

de um corpo humano - é chamado de 

alma. 

O termo “alma” refere-se nada mais do 

que o espírito encarnado. Por este viés 

é inadequado referirmos a um espírito 

desencarnado como sendo uma “alma 

penada”. 

O termo perispírito (Figura 1) – podem-

se encontrar outras denominações 
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como: corpo astral e psicossoma – 

refere-se ao veículo do espírito no 

plano astral, ou seja, é o corpo com o 

qual a consciência, a centelha divina 

poderá se apresentar. 

Por sua vez, a aura é o resultado das 

emanações de todos os corpos do 

espírito encarnado. Um espírito 

encarnado terá uma aura luminosa ou 

não, conforme o seu padrão 

energético. Quanto mais elevado o 

espírito, mais luminosa será a sua aura; 

ao passo que quanto mais denso for o 

espírito, mais escura a aura será. Por 

isso que através da observação da aura 

consegue-se saber o estado vibracional 

do espírito. 

O estado vibracional não 

necessariamente é um padrão de 

determinada pessoa. Quando 

cultivamos pensamentos e sentimentos 

ruins interferimos na coloração da 

nossa aura. E aqui vale aquela máxima: 

“Semelhante atrai semelhante”. 

 

Para fixar mais facilmente: 

Imagine um abajur.  

A cúpula seria a "Aura"; a "Alma" seria 

a lâmpada, onde o vidro seria o 

“Perispírito” (o envoltório do Espírito) e 

o "Espírito" a energia que atua dentro 

dela. 

 

 

  

 

Aspectos relacionados a Projeção Astral 

2. Duplo Etérico 

Vamos refletir um pouco... 

a. Você se lembra, sabe o que é 

Duplo Etérico? 

b. Como é formado o Duplo 

Etérico e do que ele é 

constituído? 

c. Quais as principais funções do 

Duplo Etérico? 

d. Qual a relação do Duplo Etérico 

com a Projeção Astral? 

 

2.1 Como e do que é constituído o DE? 

O DE, como já foi dito, é um corpo 

fluídico onde estão localizadas as nadis 

e os chakras. Locais por onde fluem as 

energias e por onde elas são 

densificadas e sutilizadas. 

Sendo assim, podemos deduzir que o 

DE é composto por fluídos vitais, já que 

é por este corpo menos denso que o 

corpo físico que fluem as energias que 

nos mantêm vivos. 

 

 Nas entrelinhas 

Você sabe o que aconteceria 
conosco se saíssemos do corpo sem o 
DE? 

Na apostila 1 vimos que para obtermos 

Energia são necessárias algumas coisas: 

respirar, tomar água, alimentar-se, 

interagir com o meio e com o Planeta 
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Terra. E a qualidade com que fazemos 

estas coisas determina nosso padrão 

energético. 

O DE ao mesmo em que, dependendo 

do seu estado, filtra de determinada 

maneira as energias mais sutis, ele é 

formado pelo subproduto do processo 

de transformação dos fluídos vitais em 

energia. Este subproduto tem um 

nome: Ectoplasma. Na apostila 3 será 

abordado este assunto, o qual é 

imprescindível para a compreensão de 

alguns processos mediúnicos, inclusive 

a projeção astral.   

Somam-se a esses dois fatores de 

constituição do DE, composto por 

fluídos vitais e gerado pelo Ectoplasma, 

a eletricidade. Isso mesmo! A 

eletricidade gerada pela nossa “usina 

de força”, o cérebro, faz com que tudo 

em nosso organismo se movimente. 

 

2.2 Funções do Duplo Etérico 

O DE possui algumas funções, dentre 

elas destacamos: 

 É o veículo e a reserva de nossa 

energia vital; 

 Atua como uma tela protetora; 

 Absorve o fluído vital e o 

distribui pelo corpo humano, 

além de transformá-lo em 

fluidos sutis, que são enviados 

ao Corpo Astral (perispírito); 

 Funciona como mediador entre 

o corpo físico e o perispírito. Ele 

não é um veículo separado da 

consciência; 

 Prende o perispírito pelo lado 

de fora do corpo físico; 

 Transporta ectoplasma, 

portanto participa diretamente 

na mediunidade de efeitos 

físicos e materialização dos 

espíritos. Além de possibilitar a 

doação do ectoplasma nas 

projeções astrais. 

Outra função importante do DE é filtrar 

e captar as energias que alimentam o 

corpo físico, sendo o DE o agente 

intermediário entre o corpo físico e o 

perispírito. Esta comunicação é feita 

através dos chakras, que captam as 

vibrações do espírito e as transferem 

para as regiões correspondentes na 

matéria física e vice-versa (Ver figura 

2). 

Figura 2 Captação, densificação, 
emanação e sutilização das energias. 

 

Antes de falarmos sobre a 

exteriorização das energias através do 

DE, como observada dentre as suas 

funções, vamos entender um pouco 

melhor sobre os chakras. 
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2.3 Um pouco sobre os chakras 

A palavra sânscrita chakras significa 

centros de força, os quais captam 

energia redistribuindo-a para o corpo 

físico (rebaixamento vibratório) e para 

o perispírito através da aceleração 

vibratória. 

 

2.3.1 Os Nadis 

Os chakras são interligados por nadis, 

canais que permitem circular as 

energias (Figura 3). 

 

Figura 3  Nadis: canais de circulação 
entre os chakras e por onde fluem as 
energias vitais. 

 

 

2.3.2 Os principais chakras 

Em cada ponto que os nadis se cruzam 

é considerado um pequeno chakra, 

entretanto, há centros de força que 

apresentam maior tamanho e relativa 

importância. Em nossos estudos vamos 

considerar sete os principais chakras.  

A figura 4 mostra como é um chakra e a 

figura 5, demonstra os chakras 

principais: 

OS NADIS  
 Nadis quer dizer: caminho de 
movimento, tubos de vento. É por onde 
circula a energia vital no corpo. A palavra 
vem do sânscrito. 72000 deles existem dos 
quais os mais importantes são Sushumna, 
Ida e Pingala. 
 Os chineses possuem outra 
denominação para os nadis, chamam de 
meridianos. 
 Os nadis são uma imensa e 
complexa rede de energias fluídicas, um 
sistema interno intangível e localizam-se 
paralelamente ao do sistema nervoso e 
sanguíneo do corpo. 
  

São nossas artérias de  
energia fluídica. 
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Figura 3 

 

Figura 4  

 

Repare que na figura 5 aparece um 

oitavo chakra: o Umeral. Este centro de 

força é importante nas psicografias, 

pois é através dele que o espírito se 

comunica com o médium. Outra 

observação é que você irá encontrar na 

literatura referências ao chakra 

Genésico ou Sexual ao invés de 

Esplênico. 

Cada um desses sete principais chakras 

está “conectado” a uma glândula no 

corpo físico. Este fato é importante, 

pois indica que o equilíbrio do chakra 

está relacionado ao equilíbrio do corpo 

físico.  

Aliás, é interessante compreendermos 

como é formado um chakra. 

 

2.3.3 Formação dos chakras 

No item 2.1, falamos sobre os canais de 

energia, as nadis. No entanto, não 

abordamos as três principais nadis: 

Sushumna, Ida e Pingala. Estes canais 

relacionam-se diretamente com o 

sistema nervoso. Repare na figura 6 

abaixo, que o canal central (Sushumna) 

está localizado “em cima” da coluna 

vertebral, partindo da região da 

glândula pineal (ligada ao chakra 

coronário) e; por sua vez os canais Ida e 

Pingala estão relacionados diretamente 

aos sistemas nervosos autônomos, 

parassimpático e simpático, 

respectivamente.    

Figura 6 

 

 
 

  

Vórtice de rotação rápida, de 2 a 6 
polegadas, aberto na superfície do Duplo 
Etérico 

 
Talo conectado a seu centro correspondente na 

Coluna 
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Contudo, a formação dos principais 

chakras está relacionada não apenas 

com um, mas com diversos aspectos: 

 Qualidade na constituição do 

DE; 

 Atividade fisiológica do 

organismo; 

 Interconexão dos nadis, 

incluindo os três principais; 

 O grau de consciência do 

espírito encarnado, pois como 

vimos na apostila 1, nosso 

estado bioenergético sofre 

grande influência daquilo que 

pensamos, sentimos e 

consequentemente, agimos. 

 

 2.3.3.1 O que mais influencia a 

formação dos chakras  

Quando esfregamos uma caneta em 

nosso cabelo e depois encostamos esta 

caneta em pequeninos pedaços de 

papel, os papéis grudam na caneta. Isso 

ocorre pelo fato da energia gerada em 

torno da caneta enquanto a 

esfregamos em nosso cabelo ter ficado 

retida ali (Eletrostática). 

Agora imagine o quanto de energia é 

gerada enquanto o sangue circula pelos 

vasos, veias e artérias do nosso corpo, 

assim como o líquido linfático e demais 

reações ocorridas em nosso organismo. 

Tudo isso somado a atividade dos 

órgãos e das glândulas. 

 Perceba a partir de então que os 

principais chakras são formados onde 

há intensa atividade 

orgânica/energética. O chakra cardíaco, 

por exemplo, é gerado pela conexão 

dos nadis Sushumna, Ida e Pingala, 

somado as atividades do coração e dos 

pulmões - com todas as suas artérias, 

veias e vasos sanguíneos -, o ar que 

entra e sai dos pulmões, as batidas do 

coração e etc.  

 

2.4 Exteriorização da energia 

Nos processos de irradiação, passes 

magnéticos e similares há projeção de 

energia vital do DE em direção ao 

paciente. 

Magos, médiuns, paranormais, 

feiticeiros e etc., usam 

(conscientemente ou não) na projeção 

astral o seu DE com finalidade 

terapêutica ou maléfica. Para tanto, nas 

projeções o perispírito é projetado para 

fora do corpo físico. Nessas projeções 

da consciência o DE é quem mantêm o 

vínculo do espírito ao corpo físico, ou 

seja, o mantém encarnado.  

Esta conexão é mantida e o DE, o 

perispírito e a consciência são 

projetados através do Cordão de Prata, 

conforme demonstrado nas figuras 7 e 

8. 

É importante salientar que o DE não 

atua como veículo separado da 

consciência, nem está apto para captar 
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informações por não ter paracérebro 

(ao contrário do perispírito).  

Figura 7 

 

Figura 8 

 

 

2.5 As formas-pensamento e o DE 

Primeiramente, para que possamos 

entender o que são as forma-

pensamento, vamos relembrar os 

estudos sobre Energia. 

Na apostila 1, foi dito que quando 

pensamos emitimos energia e; quando 

fazemos isso com sentimento 

emanamos quantidades maiores de 

energia. Isso ocorre, pois ao pensarmos 

não fazemos isso de forma neutra, mas 

sim correlacionamos com sentimentos. 

Dependendo da intensidade com que 

pensamos e conduzimos os 

sentimentos, as energias liberadas 

tomam forma. Ou seja, elas adquirem o 

formato daquilo que pensamos, 

tornam-se formas-pensamento. 

Quando uma pessoa vibra em um 

padrão energético baixo com 

pensamentos fixos, cria formas-

pensamento nocivas à própria pessoa, 

pois as formas-pensamento possuem 

“vida própria”; alimentando-se deste 

padrão vibratório baixo e 

gradativamente vão se fortalecendo. 

Em contrapartida, se a pessoa tem um 

padrão vibratório elevado, suas 

emanações energéticas criam um 

campo de luz em sua volta. 

Figura 9 Forma pensada (tulipa) da música de 

Charles Gounod, de acordo com Annie 

Besant e C.W. Leadbeater em Thought 

Forms (1901) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
http://pt.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant
http://pt.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant
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2.5.1 As emoções e o DE 

Apesar do DE não ter inteligência e não 

apresentar sensibilidade consciente, ele 

reage instintivamente às emoções e aos 

pensamentos daninhos que perturbam 

o perispírito e que podem causar até 

doenças no corpo carnal.  

Este automatismo instintivo lhe 

possibilita deter a carga insalubre dos 

aturdimentos mentais que baixam do 

perispírito para o corpo físico, pois do 

contrário, bastaria o primeiro impacto 

de cólera para desintegrar o organismo 

carnal e romper sua ligação com o 

perispírito, resultando na 

desencarnação. 

 
2.5.2 A egrégora - Pelo Irmão Monte 
Cristo - um Servidor Incógnito 

A utilização do termo Egrégora pode 
gerar aos pesquisadores diferentes 
compreensões, mas afinal o que 
exatamente significa Egrégora? 

Algumas definições são bastante 
enfáticas: "Palavra que se tornou 
popular entre os espiritualistas, 
significa a aura de um local onde há 
reuniões de grupo, e também a aura de 
um grupo de trabalho". 

Outras definições são mais exóticas: 
"Egrégoras são entidades autônomas, 
semelhantes a uma classe de "devas" 
que se formam pela persistência e a 
intensidade das correntes mentais 
realizadas nos centros 

verdadeiramente espiritualistas; pois 
nos falsos tais criações psicomentais se 
transformam em autênticos monstros, 
que passam a perseguir seus próprios 
criadores, bem como os 
frequentadores desses centros". 
Finalmente temos uma definição um 
pouco mais clássica: "Egrégora provém 
do grego egrégoroi e designa a força 
gerada pelo somatório de energias 
físicas, emocionais e mentais de duas 
ou mais pessoas, quando se reúnem 
com qualquer finalidade. A egrégora 
acumula a energia de várias 
frequências. Assim, quanto mais 
poderoso for o indivíduo, mais força 
estará emprestando a egrégora para 
que ela incorpore às dos demais". 

Na média temos que: Egrégora é a 
somatória de energias mentais, criadas 
por grupos ou agrupamentos, que se 
concentram em virtude da força 
vibratória gerada ser harmônica. 

Se considerarmos esta como sendo 
uma definição mais ou menos válida, 
podemos tecer algumas conclusões. 

Se a Egrégora é a somatória de 
energias, não há limites para que nível 
de frequência seja a sua fonte criadora, 
assim pode existir em potencialidade 
Egrégoras com frequências elevadas e 
Egrégoras com frequências vibratórias 
menos elevadas ou se preferirem 
"negativas".  

A existência de diferentes frequências 
reforça a antiga lei da dualidade entre o 
positivo e o negativo, ou ainda entre o 
claro e o escuro e o bem e o mal, 
embora esta última definição careça de 
uma analise mais profunda. 
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Se for então verdadeiro que a 
somatória de forças vibratórias 
ressonantes se soma no Éter é provável 
que esta força criada seja capaz de 
prover seus geradores de 
potencialidades, esta hipótese se 
confirma pela manifestação material do 
que pode se chamar de energia 
construtiva (ou destrutiva) dos diversos 
grupos religiosos, esotéricos ou 
metafísicos. 

Quer me parecer que o mais correto 
seria considerarmos a hipótese de que 
realmente possa existir uma Egrégora 
positiva construtiva, assim como pode 
haver uma egrégora negativa ou 
destruidora, até porque, se existe como 
conhecemos uma arvore da vida cuja 
existência representa o caminho da 
queda e da reintegração em ultima 
analise, também devemos considerar 
que para que esta arvore exista e 
permaneça ereta é necessário raízes ou 
uma outra arvore imersa na escuridão 
da terra. Em ultima analise o bem e o 
mal competem para o equilíbrio das 
forças. Alias o equilíbrio é o objetivo e 
não o caminho entre os extremos. 

Talvez a pergunta mais enfática seja: 
qual é exatamente a fonte geradora 
desta energia potencial que anima e 
mantém uma Egrégora? Como 
fisicamente isto ocorre? 

Como as energias vibram em 
ressonância? 

A resposta talvez esteja na constância, 
na geração uniforme e linear da mesma 
e única energia. Como isto pode 
acontecer? 

Possa aí estar depositada a tradição do 
ritual e das cerimônias Templárias das 
diferentes tradições. Tal qual um 
gerador ou dínamo, a permanência do 
eixo girando sempre no mesmo 
sentido, velocidade e harmonia é 
garantia da geração da energia elétrica 
que é o seu resultado. 

O trabalho templário regular, 
constante, harmônico somado aos 
interesses superiores de seus 
praticantes é a fonte geradora de um 
nível vibratório elevado, alimentador 
constante de uma Egrégora capaz de 
gerar paz, evolução espiritual e 
conhecimento aos que dela usufruem. 

Esta tese também responde a uma 
questão importante, diz a tradição que 
para trabalhar no caminho do equilíbrio 
não é permitido a "venda", negociação 
ou pagamento de graus ou 
conhecimentos, ou seja, num grupo o 
dinheiro não pode e não deve ser uma 
preocupação, muito menos um 
objetivo, tais necessidades dentro de 
um Templo prejudicaria a própria 
energia potencialmente criadora. 

Se os Umbandistas almejam um dia 
virem a serem os Servidores de Nosso 
Senhor, certamente devem primeiro 
ser os combatentes fervorosos do Bem 
sobre o mal, das virtudes sobre os 
vícios, da riqueza espiritual sobre a 
mediocridade material. 
Se isto não é possível em cada segundo 
de sua vida, uma vez que estamos 
invariavelmente imersos num mundo 
globalizado e repleto de necessidades 
sociais, que o seja pelo menos em 
espírito, na vontade, em seu Templo. 
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2.6 O DE e a “incorporação” 

Para falarmos sobre este tema, vamos 

deixar claro que um espírito 

desencarnado não ocupa o lugar do 

encarnado em seu corpo físico. 

Entretanto, o termo incorporação é 

habitualmente usado no meio 

umbandista. A incorporação tem a 

mesma designação que o termo 

utilizado na doutrina espírita 

denominado psicofonia. 

Para que haja a incorporação, é 

necessário que DE do médium seja 

ligeiramente afastado, inclinado em 

relação ao seu corpo físico. Dessa 

forma, o espírito comunicante, por 

exemplo, um espírito benfeitor pode 

atuar dirigindo suas emanações 

psíquicas ao médium. 

Dependendo do tipo de trabalho que é 

desenvolvido, como já vimos, há 

atuação mais preponderante de 

determinado chakra em relação aos 

outros.    

 

2.7 Decomposição do DE 

Com o passar dos anos, o DE de todas 

as pessoas sofre um desgaste natural. 

No entanto, alguns fatores podem 

contribuir para a decomposição 

precoce do DE, como por exemplo: os 

vícios, os maus hábitos e as mortes 

precoces? 

As drogas lícitas e ilícitas podem 

degradar severamente o DE a ponto de 

abrir fendas irreversíveis e até mesmo 

provocar o seu rompimento.   

Tais fendas permitem que quaisquer 

energias mais sutis que o corpo físico o 

penetre, já que no local não há 

proteção do DE. O viciado pode 

também ficar sujeito ao assédio do 

plano obsessivo, o qual pode aproveitar 

essas fendas e acessar facilmente o 

espírito encarnado transmitindo 

energias densas e até mesmo, instalar 

aparelhos astrais. 

A respiração ruim pode ocasionar uma 

espécie de déficit de prana, principal 

fluído vital que o constitui, assim como 

a ingestão indevida de água atrapalha o 

seu funcionamento e constituição. Sem 

falar da má alimentação e da falta de 

dormir. 

As mortes precoces, como por 

exemplo, o suicídio acarreta no 

rompimento do DE trazendo 

consequências para o espírito. 

No caso, o suicida sofre duplamente:  

 Sofrerá consequências das 

causas por ele mesmo criadas, 

já que transgrediu a lei;  

 Ficará retido o fluido nos órgãos 

porque não houve um 

esgotamento natural e o 

perispírito pode permanecer 

ligado ao cadáver através do 

ectoplasma retido, com isso o 
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espírito permanece na terceira 

dimensão. 

 

Resumo 

 O DE é um corpo fluídico que se 

apresenta como uma duplicata 

energética que circunda o corpo 

físico, 

 Possui algumas funções, tais 

como, ser uma espécie de tela 

protetora que filtra as energias, 

é o mediador entre o corpo 

físico e o perispírito, prendendo 

este último pelo lado de fora do 

corpo físico, possibilita a doação 

do ectoplasma nas projeções 

astrais, dentre outras funções; 

 É no DE onde estão presentes os 

chakras, responsáveis por 

densificar e sutilizar as energias; 

 O DE é gerado pelo ectoplasma 

e composto por fluídos vitais e 

pela eletricidade gerada pelo 

cérebro; 

 Nos processos de 

“incorporação” o DE é 

ligeiramente afastado do corpo 

físico a fim de possibilitar as 

emanações energéticas do 

espírito comunicante. 

 O DE sofre decomposição, além 

do seu desgaste natural, através 

de maus hábitos alimentares, 

má respiração, vícios e 

desencarne precoce.  
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