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 O homem é formado por vários corpos. 
 
 No Plano Físico possui um único corpo e, no Plano Astral, o corpo 
áurico, os corpos astrais primários, secundários e superior, bem como o ovo 
áurico. 
 
 Entre o corpo áurico e o ovo áurico, além dos corpos astrais, estão 
compreendidos vários estágios vibratórios ou defasagens de Energia de cada 
um desses corpos. 
 
 O corpo físico possui um corpo elétrico e magnético que forma uma 
aura mais densa e transitiva (nem astral nem física) de aproximadamente 10 
cm. Esse corpo é fácil de ser visto e o que mais nitidamente demonstra o 
estado de saúde do indivíduo. 
 
 Todo corpo possui seu próprio campo de Energia, mesmo uma célula 
ou átomo. 
 Cada célula, quando danificada, com problemas ou enfermidades não 
recebe seu fluxo de Energias adequadamente. Isso se reflete no corpo áurico 
que é formado pelos gastos de Energias do conjunto de todas as células. 
  

     



 2 

 

 Quando o fluxo de Energia está baixo ela é expelida em baixa 
freqüência na cor avermelhada. 
 
 Se determinada região do corpo está com algum problema de saúde é 
porque possui baixo fluxo de Energia celular; como conseqüência, o corpo 
áurico apresentará a cor avermelhada na região afetada. Tal fato pode 
ocorrer do físico para o astral ou vice-versa. 
 
 Quando se toma algum remédio ou se sofre algum ferimento, o 
processo de baixa de Energia celular ocorre do físico para o astral.  Quando 
absorvemos cargas negativas ou somos vampirizados energeticamente, há 
uma baixa energética no corpo astral que passa para o corpo físico, causando 
uma enfermidade qualquer. 
 
 O processo de formação do corpo áurico, a partir do fluxo de Energia 
celular, é o mesmo dos chakras que se localizam nos órgão ou plexos 
nervosos. 
 
 O alto fluxo de Energia na região cardíaca, por exemplo, formou o 
vórtice de Energia que deu origem ao chakra cardíaco. 
 
 Os corpos astrais primários são formados de matéria astral mais densa 
e os corpos astrais secundários de matéria mais sutil. Mas, qualquer 
ocorrência que afetar o corpo físico instantaneamente atinge esses corpos. 
 Já no caso inverso, atingido os corpos astrais, o físico será afetado num 
prazo de 2 (dois) dias normalmente, dependendo da carga de Energia.  
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 O chakras estão situados no corpo físico e, nos astrais, até nos 
secundários, mas o chakra coronário e o Kundalini ou sacro vão além do 
corpo astral superior, atingindo o ápice do ovo áurico. 
 
 Cada corpo astral do indivíduo pertence a uma determinada faixa 
vibratória  do Plano Astral,  e são independentes uns dos outros.   
 
 Na situação de encarnados em vigília, existe uma dimensão-densidade 
particular onde se localizam todos os corpos astrais. 
 
 Durante o desdobramento, os corpos astrais podem deixar essa 
dimensão particular. 
 
 Geralmente, nos desdobramentos sai-se com o corpo astral primário 
mais denso e, seguidamente, com os outros dois, na ordem de sutilidade, 
mas pode-se sair com dois ao mesmo tempo. 
 
 Menos comum são as saídas com os corpos astrais secundários. 
 
 Os corpos astrais primários e secundários nunca saem juntos, pois 
ocasionariam a morte do indivíduo. 
 
 Raríssimos são os casos de saída com o corpo astral superior.  
 
 Geralmente a projeção com o corpo astral superior não é consciente. 
Mas, com os corpos astrais primários e secundários pode-se sair total ou 
parcialmente consciente.  
 
 A saída com os corpos astrais secundários durante o sono geralmente é 
inconsciente, mas com o corpo astral superior nunca é consciente. 
 
 Uma faculdade importante do corpo astral superior é permitir à mente, 
através da meditação ou projeção mental observar fatos à distância. Isso 
ocorre quando há a interação desse corpo superior com o 3º corpo astral. 
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 Quase todos os males provocados no astral por cargas negativas ou 
obsessores menos atuantes atingem diretamente os corpos astrais primários, 
sem atingirem os corpos astrais secundários ou o ovo áurico. 
 
   

CORPO ASTRAL DOS DESENCARNADOS 
  
 O corpo astral dos desencarnados é praticamente igual ao dos 
encarnados; a principal diferença é que ele não possui o corpo áurico, 
derivado do corpo físico, bem como o ectoplasma que é matéria física em 
transição para o estado astral e que se une ao corpo áurico.  
 
 Os desencarnados presos às camadas mais densas da Terra necessitam 
da Energia ectoplásmica. Na maioria das vezes, eles obtêm-nas dos 
indivíduos que obsidiam. 


