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Introdução 

A mediunidade engloba diversos aspectos 

e se manifesta de diferentes maneiras. Não 

é somente um atributo da Doutrina 

Espírita, da Umbanda ou, das demais 

religiões afrobrasileiras. No Egito e na 

China antiga bem como, na Índia e até 

mesmo na Grécia antiga a mediunidade 

sempre se fez presente.  

De fato todos os seres humanos são 

médiuns em potencial e que tal potencial 

pode ser lapidado. As manifestações desse 

potencial podem ser desabrochadas e 

manifestadas através da psicofonia, da 

psicografia, da psicoquiptografia e de 

muitas outras formas. 

A projeção astral é uma forma de 

manifestação da mediunidade;a qual 

vamosneste curso estudar e praticar.  

A projeção astral nada mais é do que a 

saída da consciência/espírito para fora do 

corpo físico através do perispírito. Ela é um 

fenômeno natural, ouseja, todas as 

pessoas durante o sono saem dos seus 

corpos. A princípio, a razão primordial para 

as saídas do corpo é para que o espírito 

absorva prana, um importante fluido vital. 

Mas a projeção astral pode se dar por 

outros motivos, tais como: doação de 

ectoplasma, desobsessão e aulas no plano 

astral. 

Contudo, vamos poder observar que todo 

fenômeno mediúnico está sujeito às leis 

físicas.  
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AspectosrelacionadosaProjeção Astral 

1. Energia 

Vamos refletir um pouco... 

a. Você se lembra, sabe o que é 

Energia? 

b. Você utiliza energia em trabalhos 

mediúnicos? Em quais momentos? 

c. Qual é o fator preponderante para 

que se libere uma quantidade 

razoável de energia? 

d. De onde vem e para o que serve a 

energia que você armazena no seu 

corpo? 

e. Qual a relação entre energia e 

projeção astral? 

Energia é o potencial, a capacidade 

que um sistema, ou um corpo, ou uma 

substância tem de produzir 

umtrabalho ou de realizar uma ação. 

Em ciência,energia refere-se a uma das 

duas grandezas físicas necessárias à 

correta descrição do inter-

relacionamento - sempre mútuo - 

entre dois entes ou sistemas físicos. A 

segunda grandeza é o momento. Os 

entes ou sistemas em interação trocam 

energia e momento. 

Figura 1 

 

A principal função da energia em nosso 

corpo, além de nos manter vivos, é 

possibilitar que realizemos trabalho. 

Entende-se por trabalho desde as 

atividades moleculares bioquímicas nas 

células até a realização das atividades 

cotidianas, como por exemplo, tomar 

banho. 

Mas para que tenhamos energia 

disponível em nosso corpo é necessário 

consumirmos e administrarmos a 

energia obtida. Na verdade, não 

consumimos a energia com sendo o 

produto final, ou seja, nós consumimos 

alguns fluidos – os quais têm um 

potencial energético – e, os 

sintetizamos em nosso organismo, 

transformando-os em energia. 

1.1 Conhecendo os Fluidos... 

Fluido é o termo genérico empregado 

para traduzir a característica “das 

substâncias líquidas ou gasosas”. Ou 

seja, a fase não sólida da matéria, a 

qual pode se apresentar em quatro 

subfases: líquida, gasosa, pastosa e 

plasma e, na visão espiritual, as 

radiantes. 

Na doutrina Espírita “a matéria tornada 

invisível, imponderável, se encontra 

sob formas cada vez mais sutis que 

denominamos fluido (Leon Denis)”. 

André Luiz aprofunda o entendimento 

definindo que o fluido dessa ou 

daquela procedência, vem a ser “(...) 

um “corpo” cujas moléculas cedem 

invariavelmente à mínima pressão, 

movendo-se entre si, quando retidas 

por um agente de contenção, ou 
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separando-se quando entregues a si 

mesmas”. 

Talvez você, estudante da 

espiritualidade, já deve ter ouvido falar 

de Fluido Cósmico Universal (FCU), 

Energia Prânica, Fluido Vital, Energia 

Vital e Pranadentre outros termos que 

fazem referência a tudo que alimenta o 

espírito e dá forma aos seres animados 

e inanimados no Universo. 

Vamos então enumerar, de acordo 

com a nossa visão – e não estamos 

afirmando com isto que as demais 

visões estão erradas - quais e o que são 

estes fluidos e energias. 

Todos nós vivemos em um universo 

constituído de fluidos, energias e 

ondas que não conseguimos perceber 

normalmente. 

Estamos imersos em um mundo de 

matéria sutilizada, refinada, invisível, 

porém, real, que tem como fonte 

primeira, uma substância que é 

denominada: Fluido Cósmico Universal 

(FCU). 

1.1.1Fluido Cósmico Universal 

O FCU pode ser encontrado na 

literatura sob outras denominações, 

como por exemplo, Princípio 

Elementar Universal ou Matéria 

Elementar Primitiva. Ele é a matéria 

primitiva da qual derivam TODAS as 

demais formas de matéria e energias, 

conforme demonstrado na figura 2; 

guardando similaridade e afinidade 

com estas, podendo muitofacilmente, 

sob a ação de uma VONTADE, interagir 

com todas, inclusive mudando suas 

propriedades físicas, temporária 

oupermanentemente. 

 

Figura2Os planetas e tudo o que neles existe de 

material tem sua origem no mesmo principio cósmico 

universal, não há o vazio absoluto; onde quer que 

exista um espaço desocupado, há ali energias em 

estado físico não visível aos olhos humanos. O 

resultado disso é que os Fluidos se espalham 

pelouniverso e aí ficam como matéria-prima para os 

seres inteligentes, para toda e qualquer construção. 

É interessante observar que os espíritos 
utilizam o FCU para compatibilizar a 
utilização conjunta de diferentes tipos de 
fluidos, energias e mesmo matéria, graças 
à afinidade do FCU, por ser o elemento 
primitivo e comum a todos. 

A matéria do mundo espiritual e a sua 

atmosfera são constituídas de fluidos em 

um dos estados do FCU, os quais são 

denominados fluidos espirituais por 

estarem relacionados aos espíritos. 

Na atmosfera fluídica se passam os 

fenômenos especiais que os espíritos 

desencarnados percebem, mas que 

escapam aos nossos sentidos físicos.E dela 

os espíritos extraem todos os materiais 

sobre que operam, inclusive para formar o 

seu perispírito. 

No entanto, não é sempre que os espíritos 

utilizam o FCU em sua forma primitiva. Da 

mesma forma, tudo que existe no 

Universo, de material e imaterial, não está 



 
 
 

Apostila nº 1 
Introdução a Projeção Astral: Energia 

 

5 
 

sob a forma elementar do FCU, pois em 

cada local este fluido assume diferentes 

configurações. 

Tomemos como exemplo o ar que 

respiramos – lembrando que até mesmo o 

oxigênio é proveniente do FCU – o qual 

está presente somente no planeta Terra. O 

FCU assume outra configuração em nosso 

planeta, originando e dando forma a tudo 

que aqui existe e, por isso, vamos 

categorizá-lo denominando-o Fluido 

Cósmico (FC). 

1.1.2Fluido Cósmico 

O FCU presente na Terra é densificado e o 

denominamos Fluido Cósmico (FC). Essa, se 

assim podermos chamar, reconfiguração, 

permite que tudo o que há em nosso 

planeta exista sob as formas atuais: o ser 

humano, os animais, os vegetais, a água e 

tudo mais. 

Contudo, na primeira página desta 

apostila, quando falamos sobre as funções 

da energia em nosso corpo e que para 

obtermos energia é necessário 

consumirmos fluidos, não estávamos nos 

referindo ao FC e nem tampouco ao FCU, 

mas sim aos Fluidos Vitais. 

1.1.3Fluido Vital 

Assim como o FCU sofre uma 

“reconfiguração” e passa para o estado de 

FC, o FC também sofre uma “modificação” 

dando origem ao Fluido Vital (FV). 

O FV, também chamado de Energia Vital ou 

‘Chi’ ou ‘Ki’ pelos chineses e japoneses, 

tem a função de dar vida à matéria desde 

que esta tenha um Princípio Inteligente ou, 

Espírito. 

O FV é o estruturador da vida orgânica, ele 

está mais próximo da matéria devido a sua 

densidade. É gerado na ligação do 

perispírito com as células do corpo 

orgânico. 

E você sabe quais são as principais fontes 

de FV? 

São elas: 

 Respiração 

Esta fonte de FV é a primordial, pois 

ninguém vive sem respirar. Através da 

respiração consumimos o Prana. Este é um 

FV especial pelo fato de ser 

encontradoapenas na molécula de oxigênio 

e ser essencial para a nossa sobrevivência. 

Os hindus generalizaram o termo ‘Prana’, 

pois para eles prana refere-se a todos os 

FV. 

 Água 

Depois da respiração, talvez a água seja o 

segundo elemento mais importante na 

aquisição e manutenção de FV. Você já 

parou para pensar que quase 70% do seu 

corpo é composto de água? Para os 

orientais a água é um remédio natural.  

 Alimentos 

Com certeza você já deve ter ouvido falar 

dos malefícios do açúcar e do sal em 

excesso, de alimentos gordurosos como as 

carnes vermelhas, da ingestão abusiva de 

álcool, dos alimentos industrializados entre 

outros. Pois bem, use o seu senso crítico e 

pense agora: qual a qualidade da sua 

alimentação e consequentemente dos seus 

FVs? 
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 Meio Ambiente 

O estresse causado pelo meio ambiente ao 

organismo pode ser um fator determinante 

na aquisição e manutenção dos FVs. A 

poluição, o barulho, a agitação dos grandes 

centros urbanos é um contraponto aos 

locais que ofereçam ar puro, harmonia e 

equilíbrio às pessoas. 

Para quem quer saúde e adotar hábitos 

que contrabalanceiem o estresse do meio, 

uma dica interessante é procurar 

lugaresque favoreçam a aquisição de bons 

FVs e, meditar. 

 Planeta Terra 

A influência dos astros, como por exemplo, 

o Sol e a Lua, e o próprio magnetismo da 

Terra são fatores que influenciam o fluxo 

de FV em nosso corpo. Tomar sol na 

medida certa, por exemplo, ajuda na 

obtenção e manutenção dos FVs. 

1.2 Entendendo brevemente como 

fabricamos Energia... 

Desde já vamos deixar claro, como você 

deve ter deduzido, que nem todos os FV 

necessitam ser sintetizados em nosso 

organismo para que possamos produzir 

energia. Veja o exemplo do Prana. Ele nos 

mantém vivo e nos oferece a condição para 

que “fabriquemos” energia. 

Outros fluidos necessitam serem retirados 

dos alimentos e através do metabolismo 

celular eles são transformados e/ou 

armazenados em nossas células. 

Não é o nosso propósito expor todas as 

reações bioquímicas para a fabricação de 

energia, mas saiba que o processo é 

complexo no qual, umas das suas fases é 

denominada de Respiração Celular. 

Sabemos então, que os fluidos por nós 

ingeridos são transformados e irão 

permitir, quando necessário, que 

realizemos atividades: andar, levantar da 

cama, lavar louça, dançar, cantar, etc. Mas 

é apenas dessa forma que a nossa energia 

é liberada, ou existem outras formas de 

liberarmos energia? 

1.3 Liberar, perder, doar e receber Energia 

Você, estudante da espiritualidade, já sabe 

que não liberamos energia somente para o 

trabalho corporal ou, ainda o não dito, 

trabalho intelectual. 

Caso você conheça alguém que ainda não 

se deu conta, o que é comum, de que 

liberamos e interagimos com meio 

energeticamente, talvez seja porque a 

Energia é algo intangível, porém 

perceptível. 

Quem já não ficou arrepiado com uma 

canção? Ou sentiu-se bem em um 

ambiente acolhedor? Ou sentiu-se cansado 

após encontrar uma pessoa? Isso são 

alguns exemplos de trocas energéticas que 

ocorrem em nosso dia-a-dia e que 

possuem um fator em comum: o 

sentimento! 

Os sentimentos são responsáveis por 

potencializar a liberação, a troca, a perda e 

a doação de energia. Por isso é 

interessante vigiar os pensamentos e 

procurar melhorar-se, pois é pelo 

pensamento que transformamos as 

energias. Quanto mais puros forem os 

nossos pensamentos, maior será a 
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capacidade de adquirir e modificar as 

energias ambientais.  

Tomemos, por exemplo, um ser 

equilibrado e cheio de “energia espiritual”. 

Ele é como uma luz no meio da escuridão: 

não tem receio de entrar em lugares 

fétidos e por onde passa irradia o seu 

magnetismo contagiante. Quando 

conseguimos trabalhar em nós esta fonte 

luminosa de energia produzimos 

pensamentos e sentimentos de 

crescimento e elevação. 

A energia atua constantemente sobre nós, 

em linhas ascendentes, descendentes e 

rotacionais. É importante lembrar que esta 

emanação é permanente, e devemos fazer 

o melhor uso destas fontes de emanação 

de energia. 

Na nossa próxima apostila iremos tratar do 

local por onde circula a nossa energia e por 

onde ela é filtrada. Você já sabe que local é 

esse? Uma dica: trata-se de um corpo 

menos denso que o corpo físico, possuidor 

de vórtices energéticos e, que é projetado 

para fora do corpo físico durante as 

projeções astrais. 

Todavia, os pensamentos / sentimentos 

são responsáveis não apenas pela liberação 

de energia, mas também pelo 

recebimento! Ora, imagine uma pessoa 

desequilibrada emocionalmente à quais 

sentimentos ela sintoniza; por 

consequência destes sentimentos ela está 

apta por receber energias covalentes. 

A ligação covalente é um tipo de ligação química 

caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares 

de elétrons entre átomos, causando uma atração mútua 

entre eles, que mantêm a molécula resultante unida. 

 Veja a figura a seguir: 

Figura 3 

 

Saiba você que há uma maneira de obter-

se a “fonte”! E o que quero dizer por fonte 

é a canalização direta de Fluido Cósmico 

Universal. O FCU pode ser obtido através 

da meditação; a qual além de trazer paz 

interior, felicidade, serenidade, ou seja, 

permitir que você entre em comunhão com 

Deus no momento presente, integra você 

com a realidade. 

 

Por enquanto, ainda fica outra questão em 

nosso estudo: de que forma propaga-se a 

energia? 

1.4 Propagações e assimilações da Energia 

Mesmo que você saiba como as energias se 

propagam, vamos sintetizar e tentar 

facilitar a compreensão para os estudantes 

novos, as observações pertinentes a este 

assunto. 

 Antes, queremos reafirmar que todo 

fenômeno mediúnico, seja ele qual for, 

está sujeito às leis físicas. E para que isso 

fique bem claro, iremos trazer exemplos 

práticos de como a eletricidade (Energia) 

atua fisicamentee traçar um paralelo com 

nossos assuntos afins. 

Pois bem, a propagação da energia se dá 

através de ondas. Mas você sabe o que é 

uma onda, como ela é formada e como se 

propaga? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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1.4.1 Entendendo o que é uma onda 

elétrica 

Tomaremos como exemplo um pêndulo, 

conforme a figura 4 mostra. A amplitude 

atingida pelo pêndulo de um ponto 

máximo ao outro ponto máximo irá chamar 

de vibração. Assim, possuem-se dois tipos 

de vibração: 

 Simples – de A a A1 

 Dupla (Chamada de oscilação) – de 

A a A1 e de A1 a A. 

Contudo, vamos nos ater a vibração dupla, 

a qual chamará oscilação.  

Esta oscilação leva um determinado 

tempo, o qual é medido em segundo e 

denomina-se período. E para que a medida 

seja bastante precisa, costumamos dividir a 

oscilação em quatro partes, assim 

denominadas: faseA a B – fase B a A1 – 

fase A1 a B – fase B a A. 

Figura 4 

 

Essa oscilação do pêndulo, melhor dizendo, 

essas oscilações, tem uma determinada 

frequência; isto é, são executadas certo 

número de vezes durante um segundo. 

Quanto maior a frequência, mais alta ela é; 

o que é o mesmo que dizer que maior é a 

oscilação. Quanto menor a frequência, 

mais baixa ela é, menor a oscilação. 

A frequência é medida em ciclos. O número 

de ciclos é o número de oscilações (ou 

frequência) contadas ao passar por 

determinado ponto, durante um segundo. 

Como nada existe de imóvel, também a 

oscilação (frequênciaou vibração) caminha 

de um lado para outra. A essa oscilação 

que “caminha” denomina-se onda. 

Ao deslocamento de partículas num 

condutor de eletricidade damos o nome de 

corrente. Se a corrente caminha para um só 

lado, constantemente, dizemos que é 

contínua ou direta. Se ora vai para um lado, 

ora para outro, a denominamos alternada.   

Por exemplo, quando dizemos que a 

corrente tem 50 ciclos, isto significa que a 

onda passa, por determinado ponto, de um 

lado para outro, 50 vezes em cada 

segundo, ou seja, tem 50 oscilações por 

segundo.  

1.4.2 A mediunidade e a frequência dos 

pensamentos 

Aqui começamos a entrever que a 

mediunidade pode ser medida e 

considerada com todos esses termos. A 

diferença reside nisto: a corrente elétrica é 

produzida por um gerador, e a corrente 

mental é produzida pela nossa mente e 

transmitida por nosso cérebro. 

No cérebro temos uma válvula que 

transmite e que recebe, tal como um 

aparelho de rádio. Mas vamos devagar.  

Consideremos, por enquanto, que cada 

cérebro pode emitir em vibrações ou 

frequência alta ou baixa, de acordo com o 

teor dos pensamentos mais constantes. O 

amor vibra em alta frequência; o ódio, em 
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baixafrequência. São polos opostos. 

Quanto mais elevados os pensamentos, em 

amor, mais alta a frequência e mais 

elevada a ciclagem (Ciclos). 

Em uma onda distinguimos varias coisas: 

Amplitude: a força da onda (ou amplitude 

da oscilação), medida pela distância maior 

ou menor de subida e descida numa linha 

média; é, em outras palavras, o tamanho 

da oscilação (Figura 3). A amplitude pode 

ser baixa ou alta. 

a) Comprimento da onda: é a 

distância que medeia entre duas 

oscilações.  

Para uniformizar a medida dessa distância, 

costumamos medir a distância entre duas 

cristas consecutivas.  A crista nada mais é 

do que o ponto máximo de uma oscilação 

(veja Figura5).   

Figura 5 

 

Antes de falarmos sobre as correntes de 

pensamentos, vamos salientar que tudo 

que vimos é indispensável conhecer para 

que bem se compreenda o fenômeno 

científico da mediunidade, que se 

manifesta por meio de vibrações e ondas. A 

fim de dominar-se o mecanismo do 

fenômeno, é necessário que a cada palavra 

seja dado o valor exato que possui no 

estudo da ciência da física e da eletrônica.   

As vibrações, as ondas, as correntes 

utilizadas na mediunidade são as ondas e 

correntes de pensamento. Quanto mais 

fortes e elevados os pensamentos, maior a 

frequência vibratória (oscilação) e menor 

o comprimento de onda. E vice-versa. 

O que eleva a frequência vibratória do 

pensamento, como visto anteriormente, é 

o amor desinteressado; em contrapartida, 

tudo o que seja contrario ao amor baixa as 

vibrações. 

1.4.2.1Ondas Amortecidas 

Em física, são assim chamadas, porque 

atingem rapidamente um valor máximo de 

amplitude, mas também rapidamente 

retornam a sua amplitude anterior, não se 

firmando em determinado setor vibratório. 

São produzidas por aparelhos de 

“centelha”, que intermitentemente 

despedem fagulhas, chispas e centelhas, 

mas não executam uma emissão regular e 

fixa em determinada faixa. Produzem 

efeito de “ruidos”.   

As preces não atendidas são um exemplo 

de ondas amortecidas. Elas são produzidas 

por cérebros não acostumados à elevação, 

mas que em momentos de aflição, 

proferem preces fervorosas. A onda se 

eleva rapidamente, mas também decresce 

logo a seguir, pois não tem condição para 

manter-se constantemente em nível 

elevado, por não estarem a ele habituados. 

Isso ocorre quando uma pessoa se queixa 

de que “suas preces não são atendidas”. 

De fato, produzem “ruidos”, mas não 

conseguem sustentar-se em alto nível, pois 

não atingem o objetivo buscado.  
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1.4.2.2Indutância 

Indutância (que é medida em henrys) é a 

inércia da eletricidade (Energia) na 

mudança de uma direção para outra, na 

vibração. Ou seja, quando a oscilação 

chega ao ponto máximo, ela parae 

começaa voltar para o lado oposto.  

E quando a indutância pode aparecer na 

mediunidade? Nos momentos de silêncio. 

A indutância aparece na mediunidade, 

provocando muitas vezes “momentos” de 

silêncio. O médium “treinado” permanece 

calado, nesses momentos. O não 

desenvolvido intromete aí pensamentos 

seus, “colaborando” na manifestação 

externa; e caso a indutância seja 

prolongada, a comunicação é 

comprometida. Isso pode ser causado por 

“defeito” do médium (aparelho receptor) 

ou do espírito (aparelho transmissor). Os 

dois casos podem apresentar indutâncias 

muito fortes, hiatos longos.  

1.4.3 Onda eletromagnética 

Vimos que onda é uma partícula que se 

desloca com movimento oscilatório. E você 

sabia que ao deslocar-se, a onda provoca 

um campo magnético? Embora mais 

adiante estudemos o magnetismo com 

pormenores, vamos desde já registrar a 

definição: Campo Magnético é a oscilação 

da carga elétrica (Energia) com um campo; 

a esse campo particular que acompanha a 

onda que o criou, dá-se o nome de campo 

magnético / elétrico / eletromagnético.   

 

 

 

Vejamos as diversas espécies de ondas. 

1.4.3.1Ondas longas 

São todas as superiores a 600 metros de 

comprimento. Caminham ao longo da 

superfície terrestre e têm pequeno 

alcance.   

1.4.3.2 Ondas médias 

São as de comprimento entre 150 e 600 

metros. Caminham em parte ao longo da 

superfície, mas também se projetam para 

as camadas superiores da atmosfera. Têm 

alcance maior que as anteriores e menor 

alcance do que as ondas curtas.   

1.4.3.3 Ondas curtas 

São as que variam entre 10 e 150 metros. 

Rumam todas para a atmosfera superior e 

são captadas de “ricochete”. Têm alcance 

muito grande, podendo ser captadas com 

facilidade até nos antípodas.   

1.4.3.4 Ondas ultracurtas 

São todas as que forem menores que 10 

metros. Muito maior alcance e força, 

ecoando nas camadas superiores da 

atmosfera.   

Tudo isso justifica o seu empenho nos 

estudos, não é mesmo? Pois compreender 

a necessidade absoluta de mantermos a 

mente em ondas curtas ou, ultracurtas, 

isto é, com pensamentos elevados, faz com 

que as suas preces e emissões atinjam os 

espíritos que se encontram nas altas 

camadas.   

Logo, as ondas longas, de pensamentos 

terrenos e baixos, circulam apenas pela 

superfície da Terra; atingindo somente os 
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espíritos sofredores e involuídos ou, as 

próprias criaturas terrenas. Qualquer 

pensamento de tristeza, ou ressentimento 

ou de baixa autoestima abaixa as 

vibrações, não deixando que nossas preces 

cheguem ao alvo desejado. Isto é uma 

impossibilidade, científica, já que enquanto 

encarnados estamos sujeitos às leis físicas; 

em sendo assim, com baixa vibração não 

pode haver sintonia com os espíritos 

benfeitores. 

A prece não pode, científica e 

matematicamente, atingir os planos 

espirituais superiores quando não estamos 

sintonizados a tais planos. Não se trata de 

maldade ou “exigência” dos espíritos 

superiores. Mas não chega a eles nossa 

prece. Da mesma forma que um rádio só 

de “ondas curtas não pode captar os sinais 

das ondas longas e vice-versa. Cada um (a 

ciência o comprova experimentalmente) só 

pode comunicar-se com seus afins em 

vibração”. 

1.5 Corrente elétrica 

Quando as ondas “caminham”, podem 

formar uma corrente.    

Chamamos corrente elétrica (Corrente de 

Energia), o deslocamento da massa 

elétrica, através de um fio condutor.   

Temos então dois sentidos: 

A ---------------------- B 

1) A a B, chama-se sentido positivo.  

2)  B a A, chama-se sentido negativo.  

 

 

1.5.1 Pensamentos: positivo e negativo 

Na manifestação dos nossos pensamentos 

também temos duas direções: o 

pensamento positivo, em que a corrente 

caminha de baixo para cima, do mais longo 

para o mais curto; e o pensamento 

negativo, quando se desloca em sentido 

contrário, do alto para baixo, do mais curto 

para o mais longo.   

A corrente é de suma importância haja 

vista que se os pensamentos elevados são 

apenas “momentâneos”, não conseguirão 

formar uma corrente, mas somente ondas 

amortecidas; pois a corrente dirige 

continuamente a onda-pensamento em 

determinada direção.  

Assim como a corrente positiva precisa ser 

constante para atingir o alvo e a onda 

amortecida não chega à meta, assim 

também aquele que está 

permanentemente com sua corrente 

positiva, não será prejudicado pelas ondas 

amortecidas de pensamentos “maus” que 

lhe chegam e são logo expulsos. O 

permanecer nos pensamentos negativos 

formando corrente é que prejudica. Pois 

imagine você se, permanecermos com 

pensamentos negativos, qual será o “alvo” 

atingido. 

 

1.5.2 Como pode ser acorrente 

A corrente pode ser: 

 contínua ou direta 

Quando a intensidade e o sentido da 

propagação são invariáveis, de A para B.  

A-------------- B 
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 alternada 

Quando a intensidade e o sentido variam 

periodicamente, isto é, obedecem ao 

movimento de vaivém.  

1.5.2.1 Pensamento firme ou inseguro 

Assim nossos pensamentos podem 

permanecer em corrente direta, quando 

concentrados em dado objetivo 

permanentemente: emitimos, apenas. Mas 

podem passar a corrente alternada, 

quando emitimos e recebemos 

alternadamente; isto é, lançamos o 

pensamento e obtemos a resposta.   

Também a mediunidade pode consistir 

numa corrente direta, quando caminha 

numa só direção - espírito para o médium, 

por exemplo - numa passividade absoluta. 

Ou pode ser executada, seguindo o 

exemplo anterior, em corrente alternada; 

ou seja, quando o médium age com seu 

pensamento sobre o espírito comunicante.  

1.6 Campo elétrico / magnético  

Denominamos assim a porção do espaço 

onde se realizam fenômenos elétricos 

(Energético), pela existência de uma 

corrente.   

A direção e a intensidade de um campo 

elétrico são dadas pelas linhas de força do 

campo. 

1.6.1 Linha de força  

Linha de força representa um campo 

elétrico – magnético - cuja direção, em 

qualquer ponto é tangente à direção do 

campo magnético nesse ponto.   

A linha de força é tangente em todos os 

pontos, à direção do campo. Contudo, o 

campo é percorrido por uma infinidade de 

linhas de força. Então, o número de linhas 

de força que atravessam uma superfície é 

dado, convencionalmente, pela 

intensidade do campo.   

Aqui novamente encontramos aplicações 

interessantes.  

1.6.1.1 O ambiente dos trabalhos 

mediúnicos 

Uma reunião mediúnica forma, 

inegavelmente, um campo elétrico ou 

magnético. Quanto mais estiver o 

ambiente carregado de eletricidade 

(Energia) ou, melhor dizendo, magnetismo 

positivo, mais eficiente será a reunião. Ao 

passo que quanto mais esse ambiente 

estiver permeado de forças perturbadoras, 

mais perturbado será o trabalho.  

Por essa razão é que, por exemplo, é 

solicitado que haja relativo silêncio e 

pensamentos elevados durantes os 

trabalhos, inclusive sendo solicitado que os 

consulentes colaborem. Ora, as linhas de 

força dependem da intensidade de 

pensamentos bons e amoráveis.  

Quanto mais numerosas e fortes essas 

linhas de força, tanto mais propicio o 

campo magnético para as comunicações 

eletromagnéticas entre desencarnados e 

encarnados.  

Não se trata de dogma: é um fenômeno 

puramente físico, de natureza elétrica.  

Outro exemplo, porém, seria o campo 

magnético perturbado por obsessores que 

sejam trazidos pelos frequentadores. Estes 
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obsessores têm a mesma capacidade que 

os encarnados de emitir ondas 

eletromagnéticas de pensamento. O que 

evita esses aborrecimentos é uma corrente 

mais forte que a tudo se superponha.  

1.7 A corrente mediúnica “é” uma bateria  

Em eletrônica, acumulador é o aparelho 

que armazena energia química. Essa 

energia, uma vez armazenada, é fornecida 

e distribuída sob forma de corrente 

elétrica, até que o acumulador se esgota. 

Entretanto, é possível recarregar o 

acumulador forçando-se através dele uma 

corrente em sentido oposto.   

A bateria é uma série de acumuladores 

ligados entre si, aumentando, com isso, a 

capacidade de armazenamento e também 

o tempo em que consegue permanecer 

sem esgotar-se. Perceba a semelhança com 

a mediunidade.   

1.7.1 Trabalho mediúnico 

Cada médium é um acumulador, capaz de 

armazenar a energia espiritual 

(eletromagnética). Entretanto, essa energia 

pode esgotar-se. E se esgotará com 

facilidade se o médium passar um dia 

desequilibrado. Cada vez que uma pessoa 

se aborrece ou se irrita, perde a energia 

que mantinha acumulada, “descarrega” o 

acumulador de força (ou fluidos), diminui a 

carga e, portanto se enfraquece. O segredo 

é manter-se equilibrado em qualquer 

circunstância, mesmo nas tempestades 

morais e materiais mais atrozes.   

Todavia, se por acaso o acumulador se 

descarrega, pode ser novamente 

carregado, por meio de exercícios de 

“mentalização” positiva e da caridade. 

Portanto, é realmente carregado com uma 

energia em direção oposta: se ficou 

negativo, carregar-se-á com energia 

positiva.  

Conclusão:Energia e projeção astral 

Diante de tudo, podemos deduzir que a sua 

projeção astral depende do seu estado 

energético? Dúvida na resposta? 

Deixe-nos perguntar de outra maneira: 

como está a “eletricidade” no seu corpo? 

Visto que todo fenômeno mediúnico se 

sujeita, inegavelmente, às leis físicas, você 

está zelando pela sua energia? Você está 

vigiando os seus pensamentos e 

sentimentos? 

As saídas do corpo físico durante o sono 

são resultado dos pensamentos e 

sentimentos que produzimos e 

assimilamos, positiva e negativamente. 

Bem como, a qualidade dos fluidos vitais 

obtidos no dia-a-dia. 

Estabelecer uma boa conexão com o plano 

espiritual talvez seja uma das chaves para a 

manutenção da sua energia em claro, para 

projeções astrais edificadas com a Luz do 

Alto.  

Resumo 

Vimos que energia é o potencial para 

gerar trabalho; 

Deus criou os espíritos e estes emanam 

suas energias para os fluidos, 

manipulando-os, transformando-os em 

“novas” energias; 

A energia é mobilizada sob a ação dos 

pensamentos / sentimentos; 
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Bons pensamentos e sentimentos 

fazem com que sintetizamos os fluidos 

vitais de forma mais bem elaborada. A 

respiração, a ingestão regular de água 

e de alimentos saudáveis, assim como 

a boa interação com o meio e com o 

Planeta Terra, corrobora para tanto; 

A Caridade é fonte de energia; 

A meditação é fonte direta de FCU; 

Todos os aspectos relacionados com a 

mediunidade estão sujeitos às leis 

físicas; 

As energias emanadas pelos espíritos 

(encarnados e desencarnados) 

propagam-se através de ondas; 

Um bom padrão energético permite a 

elevação da frequência de ondas, o que 

permite entrar em sintonia com 

espíritos benfeitores e; vice-versa; 

A projeção astral é um fenômeno 

natural e mediúnico, que corresponde a 

saída da consciência/espírito, durante 

o sono, para fora do corpo físico; 

A projeção astral ocorre para que o 

espírito absorva prana, dentre outros. 
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