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CENTROS DE FORÇA 

• O universo é uma conjunção de leis, forças e 
energias inimagináveis, em incessante 
movimento E, Inserido na dinâmica desse 
ambiente,  existe o homem, cujo universo 
orgânico se nutre e se mantém pela absorção de 
energias que irradiam de infinitas fontes 
cósmicas, acrescentando-se ainda as energias 
produzidas pelo meio físico. 

• Essas energias são absorvidas pelos chamados 
"centros vitais" ou "centros de força“. 

•   



CENTROS DE FORÇA 

 

• Têm a sua localização a partir do PERISPÍRITO , 
com correspondência e assimilação no corpo 
físico nas mesmas áreas 



Figura extraída do livro “Mãos de Luz” 
– Barbara Ann Brennan 



CENTROS DE FORÇA 

• Asseguram as funções complexas, desde o 
controle da vida orgânica às mais elevadas 
manifestações psíquicas, passando por todos 
os mecanismos da vida de relação. 

• Têm como função o equilíbrio físico e psíquico 
do ser.  

 

 









 

Centro Coronário 

 
• Localizado na região central do 

cérebro: 
•  Assimila os estímulos do Plano 

Superior. 
• Orienta o metabolismo orgânico. 
• Supervisiona os outros centros 

vitais. 
• Sendo ainda o mais significativo 

dos pontos de conexão entre o 
corpo físico e o perispírito 



 
Centro Frontal 

 
• Situado na fronte:  
• Ordena a vasta rede de processos 

de manifestação da inteligência. 
•  Viabiliza as atividades dos órgãos 

dos sentidos, administrando 
assim o sistema nervoso e o 
sistema endócrino. 

• Está ligado às atividades 
intelectuais e à vidência 
mediúnica.  

 



 
Centro laríngeo  

 
• Situado na altura da garganta:   

• Preside notadamente as atividades 
de respiração e fonação. 

• Estando também ligado ao 
mecanismo da audição.(inclusive 
com a audição mediúnica) 

 



 
Centro cardíaco  

 
• Situado na região do coração:   

 
• Dirige a emotividade e 
• É responsável pelo equilíbrio geral 

do sistema circulatório. 

 



 
Centro esplênico  

 
• Situado na região do baço:  
• Regula a distribuição e circulação 

adequada do volume sanguíneo. 
•  Responsável pela atividade do 

sistema hepático. 
• O principal elemento de captação 

das energias do plano espiritual, 
principalmente do fluido cósmico 
universal, daí sua grande influência 
sobre a vitalidade do indivíduo.  

 



 
Centro gástrico  

 
• Situado na região do estômago:  

• Responsável pela digestão e 
absorção de alimentos.  

• Apresenta, também, certa ligação 
com o estado emocional do 
indivíduo. 

• Conhecido como Plexo Solar 



 
Centro genésico  

 
• Situado na região do baixo ventre. 
• Suas energias agem sobre os órgãos 

ligados à reprodução, às atividades 
sexuais 

• Sobre os estímulos referentes ao 
trabalho intelectual. 

•  Responsável pelas energias criadoras. 
• Seu potencial de energia é tão imenso, 

que destruiria séculos de construção 
espiritual da personalidade invigilante. 

• Também conhecido como sagrado  

 



AURA 
 



DEFINIÇÃO 

• A palavra AURA vem do latim e significa sopro 
de ar. 

•  Aura é o halo luminoso, dinâmico e 
multicolorido que envolve e interpenetra o 
corpo físico, refletindo, energeticamente, o 
mundo íntimo da consciência encarnada, a 
sua realidade evolutiva ,seus pensamentos, 
sentimentos e experiências 



 

 AURA MATERIAL E HUMANA 

 
1) Aura Material; Além do corpo físico, há essa 

camada leitosa, emanação do próprio corpo, 
à qual se dá o nome de duplo etéreo, comum 
a todos os seres orgânicos, existindo, 
portanto, nos vegetais, nos animais e nos 
homens.  

 



• Todos os seres vivos se revestem de um “halo 
energético” que lhes correspondem à 
natureza.  

 



 
André Luiz – Evolução em dois mundos 

 
• 2)  Aura Humana. 

 

• “No homem essa projeção surge enriquecida e 
modificada pelos fatores do pensamento 
contínuo que modelam, em derredor da 
personalidade, o conhecido “corpo vital ou 
duplo etérico”.  

 

 



ANDRÉ LUIZ CONTINUA: 

• “É por essa couraça vibratória, espécie de 
carapaça fluídica, em que cada consciência 
constrói o seu ninho ideal, que começaram 
todos os serviços da mediunidade na Terra, 
considerando-se a mediunidade como 
atributo do homem encarnado para 
corresponder-se com os homens liberados do 
corpo físico... “ 

http://www.guia.heu.nom.br/me_.htm


TENTATIVA DE COMPARAÇÃO ENTRE 
AURAS, APENAS PARA FINS DIDÁTICOS 



 
 

A AURA E AS CORES 
O que segue são as definições mais comuns entre  

paranormais e espíritas.  

 
 

• A cor VERMELHA pode significar atividade  muito grande quando está 
sempre presente na aura, o vermelho manchado por diversos      tons da 
mesma cor é ou pode indicar sentimentos descontrolados, agressividade 
e precipitação; 
 

• A cor AZUL é a cor da paz de espírito, da tranquilidade e da calma. Os tons 
mais claros são indicadores de uma imaginação geradora e de grande 
capacidade intuitiva. Os mais escuros revelam a solidão e o isolamento. 
 

• A cor AZUL-PRATA indica aura em atitude de prece; 
 

• A cor AMARELA é uma das primeiras e pode considerar-se das mais fáceis 
de ser detectadas, significa atividade mental. Pode indicar evolução, luz, 
sabedoria e intelecto. 

•  O AMARELO-PÁLIDO está presente na prática de estudos edificantes; 
 



A AURA E AS CORES 
O que segue são as definições mais comuns entre  

paranormais e espíritas. 

• A cor ROSA é a afeição e o amor. Indica  compaixão e pureza. 
Sociabilidade, alegria e um sentimento de compartilhar o que a vida 
tem de bom; 

• A cor CINZA pode demonstrar estados depressivos, tristeza e 
também egoísmo. Os tons mais escuros do cinza podem indicar 
desequilíbrios físicos, o cinza-claro a angústia, o medo e a dúvida; 

• A cor  BRANCA como cor de uma aura é a pureza, amor, 
caridade e todas as formas de transmitir algo de bom. 
Finalmente pode significar a abertura do espírito a uma maior 
criatividade. Uma cor branca azulada é sempre o conjunto de 
todos os sentimentos de bondade e amor. 

 

 



NÃO ENTRAREMOS NO ESTUDO DOS DIVERSOS CORPOS DA AURA, POIS O OBJETIVO  
DESSA AULA FOI APENAS DAR UMA PÁLIDA VISÃO SOBRE AURA, ASSUNTO QUE SERÁ  
BORDADO EM PROFUNDIDADE , NO CURSO DE EDUCAÇÃO MEDIÚNICA 





O Power Point foi montado  
tendo-se como base: 

– O Passe – Jacob Melo 

– O Passe Espírita – Luiz Carlos de M. Gurgel 

– Passe e Passista – Roque Jacintho 

– Passes e Curas Espirituais – Wenefledo de Toledo 

– Evolução em dois mundos -André Luiz /Chico Xavier – Cap. XVII 
– Mediunidade e Corpo Espiritual 

– Os Chakras – C. W. Leadbeater 

– Mãos de Luz – Um Guia para Cura através do Campo de Energia 
Humana – Barbara Ann Brennan – CAP. VII 

– Aula sobre Aura,  do Estudo de Educação Mediúnica da C.E.B.M. 
– Campo Limpo Paulista – disponível em nosso site 
(www.cebm.net.br) 

 


