Espírito Perispírito Alma Hernani Andrade
espÍrito, perispÍrito e alma - psicologia do espírito - modelo geométrico do espírito idealizado por
hernani guimarães andrade andrade, 2002 . cúpula corpo astral corpo físico corpo vital mob ... fig 7. do “livro:
espírito, perispírito e alma” dinâmica 3 outras aplicações do modelo. detalhamentos do campo biomagnético .
o substrato para a informação que o espírito contém é a ... hernani do guimarães andrade - crbbm hernani transformou-se, ao longo de quarenta anos de profícuo trabalho, numa das maiores autoridades do
mundo na área de parapsicologia e estudos sobre reencarnação, tendo desenvolvido, ainda, uma farta
bibliografia acerca da natureza do espírito e do perispírito e também sobre transcomunicação. roteiro 14 federação espírita brasileira - impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e
inteligente, a recebe. quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito
transmite e o corpo executa. obras póstumas,primeira parte, item 10, p.45. zalmino zimmermann bvespirita - propriedades do perispírito 27 cap. iii funções do perispírito 59 cap. iv centros vitais 73 cap. v
provas da existência do perispírito 87 cap. vi o duplo etérico 175 cap. vii o corpo mental 195 cap. viii a aura
199 cap. ix perispírito e evolução 235 cap. x perispírito e memória 281 cap. xi perispírito e mediunidade 297
perispírito e modelo organizador biológico adaptação de ... - animais, dos quais possui os instintos;
pela alma participa da natureza dos espíritos. o liame ou perispírito, que une o corpo e espírito é uma espécie
de invólucro semimaterial”. (op. cit., p. 25). aí está, clara e resumidamente, definido o perispírito, segundo a
doutrina dos espíritos. reenc brasil miolo 20.11.2014 - oclarim - espírito, perispírito e alma (ensaio sobre o
modelo organizador biológico), 1a. edição, 1984, editora pensamento, são paulo, sp. – reedição em 2006 ...
hernani guimarães andrade apresenta e esquadrinha na pesquisa cautelosa, a reencarnação no brasil.
hernani guimarÃes andrade 1913 2003 - psicologia do espírito - de perispírito (envoltório do espírito)
elaborada por allan kardec no século xix. hernani não poderia ficar de fora de qualquer listagem na eleição de
grandes espíritas e pesquisadores do século. sua contribuição inestimável para o progresso do espiritismo e da
bibliografia esde e eade - muraldoesdeles.wordpress - espírito, perispírito e alma hernani guimarães
andrade estudando a mediunidade martins peralva estudando o evangelho martins peralva estudos espíritas
divaldo pereira franco/joanna de Ângelis evolução em dois mundos francisco cândido xavier/andré luiz fonte
viva francisco cândido xavier/emmanuel capÍtulo xvi reencarnaÇÃo e ... - a era do espÍrito neanderthalense que, durante 80 mil anos, se dedicou a lascar a pedra para fabricar suas armas e utensílios
de caça. este espécimen viveu ao longo da primeira parte do pleistoceno superior, durante o interglaciário que
separa a glaciação de riss da de wurm. durante o glaciário de wurm, iniciado há 70.000 anos, surgiu o homo
sapiens a cuja espécie nós pertencemos. livro medicina da alma - duplo etérico - a alma é o princípio
inteligente considerado isoladamente; é a força atuante e pensante, que não podemos conceber isolada da
matéria senão como uma abstração. revestida de seu envoltório fluídico, ou perispírito, a alma constitui o ser
chamado espírito, como, quando ela está revestida do envoltório corpóreo, constitui o homem". laboratório
do mundo invisível dotar os alunos de ... - (*) espírito, perispírito e alma-hernani g. andrade-cap. 8
ectoplasma e esctoplasmia (*) nos domínios da mediunidade-andré luiz-cap. 28 efeitos físicos (*) estudando a
mediunidade-martins peralva-cap.41 materialização aula prática - manifestação mediúnica 1-recordando os
fluidos espírito agindo na matéria - autoresespiritasclassicos - vamos transcrever do livro espírito,
perispírito e alma, do autor hernani guimarães andrade (1914-2003), o significado da palavra ectoplasma, pois
sem dizer do que se trata, poderá o leitor não entender do que está se falando. a palavra “ectoplasma” resulta
da combinação de dois vocábulos gregos: ektos = fora, exterior; perispÍrito: noções - fontedeesperanca 2º - a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação; 3º - o princípio intermediário, ou perispírito,
substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. tais, num fruto, o
gérmen, o perisperma e a casca. allan kardec – o livro dos espíritos – 2ª parte – cap. centro de tratamento
bezerra de menezes - espÍrito, perispÍrito e alma –hernani g. andrade electronic communication systems kennedy principles of communication systems - taub and schilling transtornos psiquiÁtricos e obsessivos
–manoel philomeno de miranda o espÍrito e o pensamento –eduardo a. lourenço –esp. benedito. centro
espÍrita casa de jesus - alma 5 1- o livro dos espÍritos –allan kardec, q 401 a 455. 2- o livro dos
mÉdiuns–allan kardec, cap. ii, itens 114 a 123 ... 2- espÍrito, perispÍrito e alma-hernani guimarães andrade,
cap. viii. 3-a histÓria do espiritismo, arthur conan doyle p. 381 centro espÍrita nosso lar casas andrÉ luiz departamento ... - alma, esclarecendo que os fenômenos anímicos e mediúnicos procedem de uma mesma
causa: o espírito, ... espírito, perispírito e alma – hernani g. andrade – cap. 8 ectoplasma e esctoplasmia (*)
perispírito – zalmino zimmermann – cap. 11 períspírito e reencanação o perispÍrito - aeradoespirito - por
intermédio do perispírito que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. morto o corpo, ele
não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito, nem perispírito. o perispírito, desprendido do corpo,
experimenta sensação, mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada.
cronograma de aulas - ano ii - módulo 3 - 17 aulas - 3 ... - (*) espírito, perispírito e alma-hernani g.
andrade-cap. 8 ectoplasma e esctoplasmia (*) nos domínios da mediunidade-andré luiz-cap. 28 efeitos físicos
(*) estudando a mediunidade-martins peralva-cap.41 materialização aula prática - manifestação mediúnica
programa do curso de doutrina espÍrita - 3º ano - (*) espírito, perispírito e alma – hernani guimarães
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andrade – cap. 8 poltergeist de suzano (*) perispírito – zalmino zimmermann – cap. 5 materialização aula 16 –
classificação da mediunidade e dos médiuns objetivos: o que vocÊ estÁ esperando para comeÇar a
estudar o esperanto? - biofísicas (1963), dr. hernani transformou-se, ao longo de quarenta anos de profícuo
trabalho, numa das maiores autoridades do mundo na área de parapsicologia e estudos sobre reeen-carnação,
tendo desenvolvido, ainda, uma farta bibliografia acerca da natureza do espírito e do perispírito e também
sobre transcomunicação. ctbm tratamento espiritual prevenÇÃo a recaÍdas - espÍrito, perispÍrito e alma
–hernani g. andrade electronic communication systems - kennedy principles of communication systems - taub
and schilling transtornos psiquiÁtricos e obsessivos –manoel philomeno de miranda o espÍrito e o pensamento
–eduardo a. lourenço –esp. benedito. edvaldo kulcheski nasceu em itaiópolis, estado de santa ... - 65.
hernani guimaraes andrade: espírito, perispírito e alma 66. hiroshi motoyama: teoria dos chakras: ponte para a
consciência superior 67. j. arthur findlay: no limiar do etéreo 68. jacob melo: passe 69. john friedlander:
desenvolvimento psíquico básico: aura, chakras e clarividência 70. filosofia espÍrita e mediunidade 12ª.
aula perispÍrito - espÍrito e perispÍrito sÃo um todo ... hernani guimarães andrade); ... da alma, mas leves e
sutis as vibraÇÕes perispirituais e a possibilidade de assimilaÇÃo de fluidos mais purificados. expansibilidade
nÃo pode ser completamente expansÍvel, o que o faria diluir-se no espaÇo, ... homossexualidade na visão
espírita - dr. hernani de guimarães andrade (1913-2003), foi, segundo julgamos, quando encarnado entre
nós, o maior pesquisador brasileiro sobre o assunto reencarnação. podemos ver sua opinião, a respeito do
assunto em foco, em seus livros espírito, perispírito e alma e você e a reencarnação, nos quais dedicou um
capítulo ao tema. vejamos o que ... número de controle classificação título autor quantidade ... - 1357
1812 castelos espirituais anaclara (espírito) 1 379 483 doenças, cura e saúde à luz do espiritismo andrade,
geziel 1 1116 1488 espírito, perispírito e alma andrade, hernani guimarães 1 1060 1412 morte andrade,
hernani guimarães 1 499 656 o preço de uma ilusão andré (espírito) 1 248 324 verdade eternas angélica,
maria (espírito) 1 relatório individual por : miniaturizaÇÃo - espÍrito, perispÍrito e alma 200;210;213
hernani guimaraes andr pensamento 01a universo e vida 97 (v;18) hernani t. sant'anna aureo f.e.b. 01a
dicionÁrio enciclopÉdico ilustrad 154 joao teixeira de paula editora bels 03a enfoques cientÍficos na doutrina
40 jorge andrÉa dos santos sociedade lorenz 02a relatório individual por : raÇas humanas - espÍrito,
perispÍrito e alma 100 hernani guimaraes andr pensamento 01a impulsos criativos da evoluÇÃo 159 jorge
andrÉa dos santos arte & cultura 01a os insondÁveis caminhos da vida 74 jorge andrÉa dos santos sociedade
lorenz 03º ... a simplicidade do espiritismo: fÉ raciocinada - nem o aprimoramento do espírito sem o
esforço bem dirigido. fé raciocinada é discernimento ... modelo geométrico do espírito hernani guimarães
andrade cúpula mob corpo astral corpo físico corpo vital . ... hernani guimarães. espírito, perispírito e alma.
3ed. votuporanga, sp: editora didier, 2011. kardec, alan. palestra virtual - espiritismo - aplicada por
hernani em sua paixão das horas vagas: a paranormalidade e os fenômenos espirituais. ele não era um
estudioso concentrado num único assunto, tal como os profissionais especializados de hoje em dia. a pesquisa
da natureza humana e a busca da comprovação científica da existência do espírito, idéias que nortearam
fernando a. moreira - espiritualidades - o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros”, (2) e até
anos. a perturbação. a consciência é do espírito e após a morte corporal, ele passa por um período variável de
perturbação, de acordo com o estado moral da alma, “fruto das suas construções mentais, emocionais e
volitivas” (9) e o gênero ou circunstâncias da centro espírita joanna de Ângelis - centro espírita joanna de
Ângelis –departamento doutrinário curso de passes - 2016 a oração que nos alimenta descem sobre a fronte
humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados
cae coordenadoria de assistÊncia espiritual cem ... - direção automática da alma, imprimem às células a
especialização extrema. (andré luiz - evolução em dois mundos, cap.ii) são centros de energia, ou de força,
que existem no interior do corpo fluídico do espírito: o perispírito. (alírio de cerqueira –energia dos chakras,
cap.2) entrevista carlos de brito imbassahy - cvdee - e num pequeno grão de monazita. b) perispírito segundo allan kardec é o envoltório do espírito que tem por finalidade precípua ligá-lo ao domínio material,
principalmente como campo estruturador dos corpos somáticos para que neles se manifeste a vida espiritual
do encarnante. vocŒ jÆ ouviu falar de transcomunicaçªo? - psicobiofísicas (1963), dr. hernani
transformou-se, ao longo de quarenta anos de profícuo trabalho, numa das maiores autoridades do mundo na
área de parapsicologia e estudos sobre reencarnação, tendo desenvolvido, ainda, uma farta bibliografia acerca
da natureza do espírito e do perispírito e também sobre transcomunicação. mÓdulo i – introdução do
estudo do espiritismo - 4 – a evoluÇÃo anÍmica, gabriel delanne, cap. ii – a evolução da alma. 5 – o
problema do ser, do destino e da dor, leon denis, cap ix,.. 6 – evoluÇÃo em dois mundos. francisco cândido
xavier, espírito andré luiz, primeira parte, cap.iii – primórdios da vida. cvdee - centro virtual de divulgação
e estudo do ... - antologia do perispÍrito- €jose jorge - 618/982 busca do campo espiritual pela ciÊncia - jorge
andrÉa dos santos - 21 como vivem os espÍritos - antonio fernandes rodrigues -20 da alma humana -€antonio
jeire -168 deus na natureza - camille flammarion -311 entre a matÉria e o espÍrito - a.c.prvalho/ogro filho -35 o
perispÍrito e a morte - portaliceb - na alma desperta dos que pretendem seguir o cristo, crescimento,
amadurecimento, paz que ultrapassa a esfera humana e material, por elevar o patamar vibratório que faculta
o descortino de verdades e sentimentos superiores, que repercu-tem na intimidade profunda do psiquismo.
toda escolha implica em renúncia (s). commetrim xix mecesg - espiritacaixeta - nia da alma está na nossa
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forma de ser. nós não somos matéria; somos espíritos. o proble-ma se encontra no espírito que reflete no
corpo físico. emmanuel - no consolador - fala que “as leis da genética são presididas por agentes psíquicos.”
enquanto, andré luiz - em no mun-do maior - “a mente é a orientadora desse uni- o fenômeno da morte
perturbação espiritual - a alma no instante da morte; 2. individualidade do espírito após a separação; 3. ...
morte renascimento, evolução – hernani guimarães andrade cap vii – a morte e o morrer – pág 90. "
caracteriza-se a catalepsia, pela suspensão ... pois o perispírito continua ligado ao corpo físico por laços
fluídicos, sua vi-talidade se ... os fluidos espirituais - cvdee - sendo o perispírito dos encarnados de
natureza idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um
líquido. esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua
irradiação com eles se confundeuando esses fluidos sobre o perispírito, aula resumida de conceitos da
doutrina spÍrita - casa espÍrita francisco de paula vÍtor aula resumida de conceitos da doutrina espÍrita Útil
para dar uma visÃo de conjunto dos principais pontos doutrinÁrios do espiritismo, quando se for iniciar um
curso bÁsico ou fazer uma palestra niveladora de conhecimentos doutrinÁrios. as vidas sucessivas searadomestre - vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e restringirem-se, ao mesmo tempo em
que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvai-se e aniquilam-se. ligação do perispírito com a
matéria o problema do ser do destino e da dor - cap. xiii - as vidas sucessivas – léon denis este livro discute
a morte, o morrer e a fatalidade da ... - ao meu irmão, paulo rossi severino, por sua dedicação à causa do
espírito imortal. aos meus filhos, marcos e marcelo e ao meu marido (na vida espiritual), com toda a ...
recomposição do perispírito 102 falta de preparo Íntimo 102 . 8 ... conhecendo um recrudescimento das
pesquisas no campo da sobrevivência da alma, e a estudo da doutrina espírita material de apoio - nossa
casa. - torno do espírito um envoltório fluídico, de cerca de 20 a 25 cm a partir da superfície do corpo, segundo hernani guimarães de andrade, e vai se constituir no retrato de nosso mundo íntimo. o que somos, o que
pensamos e o que sentimos será fielmente retratado em nosso campo áurico. o que a física quântica tem a
ver com o espiritismo? - corpuscular do espírito ou, mais recente, teoria do psi quântico, de hernani g.
andrade. hernani propôs uma teoria para a matéria psi similar à teoria quântica da matéria, propondo que o
espírito fosse composto por essa matéria. a ideia é interessante, porém a forma como as a casa espírita e
seu funcionamento - ceic - ceic 5 20/09/2010 1. o evangelho segundo o espiritismo, allan kardec, cap. i,
itens 5 a 7 e cap. vi, itens 1 a 4 2. a gênese, allan kardec, cap. encontros da mocidade com o doutrinÁrio
da semp domingos ... - encontros da mocidade com o doutrinÁrio da semp domingos das 10h às 11h30
2015 programa desvelando a alma: emancipação e mediunidade aula do curso básico - estudanteespirita
- como a alma, que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, pode terminar de se depurar? “passando
pela prova de uma nova existência.” como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação
como espírito? “a alma se depurando, passa sem dúvida por uma transformação, mas para isso necessita da
prova da vida
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