
Módulo II - Aula 06 – Centro de Força - 2° semestre  

Objetivos: 

 Localizar os centros e suas respectivas funções de captarem e metabolizarem as energias cósmicas, 
destacando a importância da ligação dos plexos e dos centros de força. 

 Informar que os fluidos projetados em pontos sensíveis serão sentidos de acordo com o grau de sensibilidade 
do médium. 

 Definir o passe como transfusão de energias capaz de alterar o campo celular. 

 

Aula Prática: 

Relaxamento, concentração e percepção. 

 

Temas:  Bibliografia: 

 Centros de força;   (*) Evolução em Dois Mundos - 1ª parte – Cap. 2 Corpo 
Espiritual 

 Passe.   (*) Entre a Terra e o Céu – André Luiz – Cap. 20 Conflitos da  
   Alma 

 

 

Centros de Força: são os receptores e transmissores de energia 

cósmica e espiritual; alimentadores do metabolismo perispiritual,              

estão situados no corpo espiritual (perispírito); 

 
Plexos: Quer dizer enlaçamento, entrelaçamento de muitas ramificações 

de nervos ou filetes musculares e vasculares, também é conhecido como 

Centros Vitais, que são conjuntos e aglomerados de nervos, gânglios do 

sistema nervoso vago simpático, regulados da vida vegetativa do corpo 

físico, que regem o funcionamento dos órgãos do corpo humano, 

entrelaçam mutuamente e estão localizados no corpo material; 

 

O Perispírito rege á atividade funcional dos órgãos relacionados pela 

fisiologia terrena, através dos Centros de Força, que são os Fulcros 

Energéticos, ou Plexos que sob a direção automática da alma, 
imprimem nas células a especialização necessária á sua funcionalidade; 

 

O psicossoma está intimamente regido por sete centros de força, que 

se conjugam nas ramificações dos Plexos e Vibrando em sintonia uns 

com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem um 

vinculo de células elétricas com um campo eletromagnético, no qual 

o pensamento vibra em circuito fechado, o crescimento do influxo 

mental está na medida da experiência adquirida e arquivada pelo próprio 

espírito; (André Luiz -  Entre o Céu e a Terra, cap. XX) ; 
 

Pensamentos viciados implicam em desarmonias nos centros de força 

e conseqüentemente no corpo físico; 

 

Pontos de Sensibilidade: São locais do corpo físico onde o médium tem 

maior sensibilidade, por exemplo: cabeça, mãos, braços, etc; 

 



Nas obras espiritualistas os centros de força são conhecidos como 

chacras, a palavra chacras é de origem sâncrita e que dizer roda, que  

em seus movimentos vorticosos, formam uma depressão nos centros, 

portanto seu significado etmológico é disco vibratório;  

 
Nas obras espíritas estes o vórtices, são conhecidos como centros de 

forças, e os vortices por definição significa: redemoinho, turbilhão e tem 

disposição circular concêntrica de um órgão ou de um organismo; 

 

Os principais centros de força estão ligados entre si, por condutores 

conhecidos por meridianos (Nhadís), por onde fluem as energias por,  

eles modificadas; 

 

Caracteristicas dos Centros de Força: 

 Indivíduo: Primitivo ou Rudimentar  
  Aspecto de funcionamento: Lento com giros emperrados; 

  Diâmetro: Reduzido cerca de 5 cm;   

  Cores: Por vezes escuras e oleosas;  

  Função: Só atendem a necessidades vitais do corpo físico;  

 

 Indivíduo: Espiritualmente bem desenvolvido  

  Aspecto de funcionamento: Formosos, brilhantes, translucidos, 

                                     dinâmicos, potentes e acelerados; 

  Diâmetro: Ampliados com cerca de 15 cm a 25 cm;   
  Cores: Possuem tons coloridos;  

  Função: Canalizam maior quantidade de energias vitais e   

                     psiquicas que facilitam o desenvolvimento das  

                     faculdades do Espírito;  

 

 
 

O fluido universal é absorvido por todos os centros de forças, porém os 

centros de forças intermediários (energias Vitais) são os responsáveis por 

transforma-los em fluido vital;  

 



Quanto maior a absorção de energia espiritual, mior será a aceleração ou 

a quantidade de giros dos centros de forças; 

 

O desenvolvimento e o aceleramento dos centros de forças estão 

diretamente ligados à mediunidade, portanto para que o médium 
perceba mais o plano espiritual é necessário acelerar a velocidade dos 

giros dos centros de forças, e está aceleração se dá por conta dos 

pensamentos, sentimentos e desejos de se fazer o bem; 

 

A medidada que vamos apurando as nossas condições morais, os 

mentores espirituais, auxiliam no aumento dos nossos centros de forças, 

permitndo assim que entrem mais energias espirituais e físicas, e dessa 

forma ocorre o aceleramento e consequentemente aumentam as nossas 

percepções espirituais, mas de forma equilibrada;  

 
     Principais Centros de Força 

Plexos 

CORPO FÍSICO 
LOCALIZAÇÃO 

Centros de Forças 

PERISPÍRITO 

Coronário Alto da cabeça Coronário 

Frontal Fronte Frontal 

Laríngeo Garganta Laríngeo 

Cardíaco Região precordial Cardíaco 

Mesentérico Região do baço Esplênico 

Solar Estômago Gástrico 

Hipogástrico Baixo Ventre Genésico 

Coronário: É o mais significativo pelo seu alto potencial de radiações, 

pois é nele que assenta a ligação com a mente, sede da consciência, 

é um vórtice da mais alta frequência, conhecido como centro da 

sabedoria; 

Ordena todas as percepções, recebendo em primeiro lugar os estímulos 

do espírito comandando os demais centros de força, dele emanam as 

energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, é 
responsável pela alimentação das células do pensamento, é o provedor 



de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis á estabilidade 

orgânica;  

É o centro de força que assimila os estímulos do plano superior e 

orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e 

a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada; 
Supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao 

impulso, procedente do espírito; 

Na mediúnidade, propicia a sintonia, a aproximação e o contato com os 

Espíritos, no magnetismo, percebem e captam fluidos espirituais, e 

utiliza, também de fluidos animicos emitindo-os para o mundo espiritual, 

Possui as cores Violeta, Lilás e Dourada e gira com 960 pétalas 

voltadas de fora para dentro; 

 

Frontal ou Cerebral: Continuo ao Coronário, localizado na região 

frontal, entre as sobrancelhas, é um vórtice de alta frequência, 

conhecido como centro da intuição; 
Ordena percepções que na vestimenta carnal, constituem a visão, a 

audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que diz 

respeito á palavra, cultura, artes, e ao saber, regula as glândulas 

endócrinas, administrando o sistema nervoso central; 

Na mediúnidade, responde pela videncia, audiencia, intuição e atua na 

exteriorização de fluidos ectoplasmicos; 

No magnetismo, destaca-se pelos processos sonambulicos, possue as 

cores Rosa e Amarelo e gira com 96 pétalas, e são mais desenvolvidas 

nos médiuns videntes ou clarividentes; 
 

Laríngeo: Localizado na região da garganta, preside os fenômenos 

vocais, inclusive as atividades do timo, tiróide e das paratireóides, é um 

vórtice de alta frequência, é o centro da criatividade e da vontade; 

No campo mediúnico, atua na exteriorização de ectoplasma, é 

essencial na mediunidade psicofonica; 

No magnetismo é um usinador por excelencia do médiuns sopradores,  

possui cores Azuis e Prata gira com 16 pétalas e atua sobre a 

comunicação e seus respectivos órgãos, pulmão, nariz, boca, são mais 

desenvolvidos nos médiuns psicofônicos; 

 

Cardíaco: Localizado na região do coração, é um vórtice de 

frequência intermediária, considerado o centro dos sentimentos; 

Regulando assim as emoções e os sentimentos e sustenta a circulação 

sangüínea;  o campo mediúnico, assimila e transmite os sentimentos e 

as emoções, possue a cores Amarela e Dourado e gira com 12 pétalas; 

 

Esplênico: Esta localizado no baço regula a distribuição e a circulação 

adequada aos recursos vitais em todos os caminhos do corpo (produção 



de sangue), sendo um vórtice de frequência baixa, o centro esplênico, 

é o centro do equilibrio; 

Possui as cores Amarelo, Roxo e Verde e gira em 6 pétalas (regula a 

vida sexual desregrada) ; 

No campo mediúnico, opera na doação fluídica a espíritos fragilizados 
ou com graves descontinuidades perispirituais; 

No magnetismo, usina muitos fluidos vitais para a reconstituição e 

recomposição orgânica especialmente quando se refere à reconstituição 

de orgãos, ossos etc.; 

 

Gástrico ou Solar: Localizado na região do estômago é responsável 

pela penetração de alimentos e fluidos na organização física; 

Regula a digestão e absorção dos alimentos, sendo um vórtice de 

frequência baixa, é centro vital por excelência, também conhecido 

como solar ou centro de cura; 

Possui as cores Roxa e Verde, e gira com 10 pétalas, coordena as 
emoções, medo raiva, entusiasmo, impulso de poder; 

 

Genésico ou Hipogástrico: Localizado no baixo ventre, de baixa 

frequência, é centro procriador, localizando-se, ai, o santuário do sexo; 

Responsável pela guia e modelagem das formas entre os homens, possui 

as cores Roxo e Laranja e gira com  4 pétalas; 

No campo mediúnico também libera fluidos com vigorosa atração 

magnética, que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos 

potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade; 

 

 
 

 


