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Ectoplasma



DEFINIÇÃO

EKTOS = fora       

PLASMA = formação  

termo criado por CHARLES ROBERT RICHET  
(1850-1935)  

 fisiologista francês, prêmio nobel de medicina em 1913  
(descoberta da anafilaxia), criador da metapsíquica



DEFINIÇÃO ECTOPLASMA
“É uma substância semelhante a uma sorte de protoplasma 
gelatinoso, inicialmente amorfo, que sai do médium e toma forma 
mais tarde” (Charles Richet)

é oriundo do ser encarnado - não é produzido pelos espíritos 
desencarnados

é o plasma usado por entidades espirituais para materializar um 
corpo etéreo que, por sua vez, não poderia ser visualizado de 
maneira convencional

está presente em toda natureza que, por lei evolutiva, é mais 
apurado no homem do que no mineral, vegetal ou animal



DEFINIÇÕES

PROTOPLASMA

conjunto de todas as estruturas vivas e atuantes da célula, compreendendo a 
membrana celular, o citoplasma com seus orgânulos e o núcleo com seus 
componentes. É formado de substâncias inorgânicas (água e sais minerais) e 
substâncias orgânicas (glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas).

METAPSÍQUICA 

“É a ciência que tem por objeto fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a 
forças que parecem inteligentes, ou a  poderes desconhecidos, latentes na 
inteligência humana”. Foi a precursora da Parapsicologia.



Richet estudou o fenômeno em vários médiuns, 
principalmente na italiana EUSÁPIA PALLADINO 

Realizou estas pesquisas em conjunto com:

WILLIAM CROOKES  - inglês (1832-1919)

    químico e físico descobridor do metal tálio



Realizou estas pesquisas em conjunto com:

CESARE LOMBROSO – italiano (1835-1909)

 psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, 
antropólogo, cientista

combatente do Espiritismo, reconheceu sua 
legitimidade quando sua mãe, desencarnada, 
materializou-se através da mediunidade de Eusápia 
Palladino, dando-lhe um beijo. A fim de evitar fraudes, 
a médium encontrava-se com as mãos presas por duas 
pessoas. A estatura da médium era mais alta do que a 
do Espírito materializado da sua mãe.



Características do 
Ectoplasma



características do ectoplasma: ASPECTO

viscoso (difícil manipulação)

frio e úmido

gorduroso e gelatinoso

raramente apresenta-se seco e duro

pode ser percebido pelo tato como uma teia de 
aranha





características do ectoplasma: COLORAÇÃO

algumas vezes, apresenta-se quase 
transparente com reflexos leitosos

também escuro ou acinzentado

o mais comum é na coloração esbranquiçada



características do ectoplasma: NA LUZ

sofre a influência da luz do dia e da luz branca

nestas condições é preciso que haja muito 
ectoplasma e condições especiais na 
ectoplasmia

luz com tonalidade avermelhada é a ideal para 
os trabalhos



características do ectoplasma: PLASTICIDADE

pode assumir qualquer forma sob a influência 
de uma inteligência exterior

dilata-se e se expande com facilidade

ao final do processo de materialização, é 
reabsorvido pelo médium



características do ectoplasma: SENSIBILIDADE

é influenciado pela ação mental

após sua exteriorização, o ectoplasma poderá 
retornar ao médium imantado com partículas 
que poderão causar reações físicas

tocando-o, o médium perceberá o toque 
causando sensações diversas em seu organismo  
(vômito, tosse, enjoo, etc.)  



características do ectoplasma: DENSIDADE

pode apresentar-se nas formas:

 sólida

líquida 

gasosa



características do ectoplasma: ODOR

às vezes inodoro

também pode lembrar 
o gás ozônio



características do ectoplasma: PENETRABILIDADE
–“É importante observar – disse Hilário – a facilidade com que a energia 
ectoplasmática atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos 
dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede.

– Sim – comentou o instrutor – o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, 
aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica.

– E se fosse o médium o objeto do transporte? Traspassaria a barreira nas mesmas 
circunstâncias?

– Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado 
às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para 
desmaterializar os elementos físicos e reconstitui-los de imediato, cônscios da 
responsabilidade que assumem.

(Nos Domínios da Mediunidade – André Luiz por Chico Xavier –cap. 28)



características do ectoplasma: COMPOSIÇÃO
FLUIDOS A

de qualidade superior oriundos da esfera espiritual - os mais puros

FLUIDOS B 

retirados do próprio médium e dos assistentes - são os mais difíceis de manipular

Exames bioquímicos proteínas, aminoácidos, água, lipídio, minerais

Exames Histológicos: restos de tecidos epiteliais, gordura, formas bacterianas, 
leucócitos

FLUIDOS C

retirados da natureza terrestre - são os mais fáceis de manipular



características do ectoplasma: FORMAÇÃO

fluidos resultantes da alimentação, da respiração e da 
atividade celular são conduzidos através dos centros 
de força gástrico e esplênico transformando-se em 
ectoplasma no interior do duplo etérico

a observação indica haver uma grande movimentação 
fluídica no abdome, na altura do umbigo

outra região de significativa concentração é no tórax



coronário
frontal

laríngeo/cervical
cardíaco

plexo solar/gástrico
umbilical/esplênico

básico/sacro



Ectoplasma e 
o Duplo Etérico



campo energético entre o corpo físico e o perispírito; 
semimaterial

este é o corpo onde as energias são distribuídas do       
espiritual para o físico e vice-versa; é o mantenedor energético

distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico

é  por onde as energias espirituais "condensam" em direção ao 
corpo

“(...)A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, 
sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele 
que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam”. ( O Livro dos Espíritos, 
questão 63 )



Ectoplasma e 
Mediunidade



permanece sempre ligado ao médium por                 
uma espécie de cordão umbilical

não é o ectoplasma puro que exala do médium         
que é utilizado nas materializações, mas o resultado da 
combinação com os outros fluidos

em ocasiões onde é exigida a formação de quadros 
para revelações aos videntes, exposição de cenas de 
vidas passadas dos comunicantes, reproduz-se uma 
tela especial formada por um aparelho denominado 
condensador ectoplásmico



 a substância flui para fora do corpo físico do 
médium ectoplasta - de efeitos físicos (fenômeno 
medianímico), através dos orifícios naturais do 
corpo, mais comumente pela boca, nariz e ouvidos

nos trabalhos de desobsessão, de atendimento às 
entidades desencarnadas ou não, os mentores 
manipulam o ectoplasma doado pelos participantes 
a fim de que possam suprir as deficiências 
energéticas de alguns, bem como de restituir o 
perispírito lesado de outros, por bloqueios mentais e 
psicológicos, em cirurgias complexas



Ectoplasma e 
o Passe



FLUIDOTERAPIA

“A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se 
incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela 
absorção e assimilação das substâncias que o contêm. 
O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. 
Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao 
que tem menos, e em certos casos fazer voltar uma 
vida prestes a extinguir-se”.      

(O Livro dos Espíritos, comentário após questão 70) 



Ectoplasma 
Acúmulo e Sintomas

Síndrome ectoplasmática



NO SISTEMA DIGESTIVO
muita fermentação, gases intestinais, dilatação do 
abdome

colites e gastrites, geralmente diagnosticadas pelos 
médicos como de fundo emocional

esofagite

enjoos, ânsias

vômitos após as refeições sem causas aparentes

insuficiência funcional hepática (fígado)



NO SISTEMA RESPIRATÓRIO
bronquite, asma, falta de ar de modo geral

tosse crônica

necessidade de respirar profundamente

coriza, rinite, sinusite

sensação de aperto ou dor no peito, que pode estar associado à 
taquicardia

sensação de haver um objeto na garganta e não consegue engolir

pigarro crônico



NO APARELHO AUDITIVO

coceira no ouvido, otites

sensação de entupimento

sensação de que sai algo do ouvido

zumbido no ouvido

diminuição parcial e temporária da audição



TRANSTORNO DE SOMATIZAÇÃO
queixas difusas de caráter físico

afetam qualquer parte do corpo, mais frequentemente como 
dores de cabeça, náuseas e vômitos, dor abdominal, 
menstruações dolorosas, cansaço, perdas de consciência, 
relações sexuais dolorosas e perda do desejo sexual

também podem referir ansiedade e depressão

as pessoas com somatização descrevem seus sintomas de um 
modo dramático e emotivo, como insuportáveis, indescritíveis



OUTROS SINTOMAS
sensação de nó ou bola na garganta

tontura (labirintite)

coração disparando (taquicardia)

dores articulares (geralmente nas mãos, confundindo-se com 
artrite reumatóide = doença inflamatória crônica, de origem 
autoimune, caracterizada por uma inflamação articular)

dores generalizadas pelo corpo e sensação de dor quase 
constante nos músculos.



OUTROS SINTOMAS
dor de cabeça, muitas vezes com embaçamento visual

síndrome de tensão pré-menstrual (depressão, confusão, 
irritabilidade, fadiga, dor nas mamas, distensão abdominal, dor 
de cabeça, inchaço, ganho de peso, alta ingestão de carboidratos 
e doces)

síndrome da fome oculta (contração dos músculos, câimbras, 
cansaço, fraqueza, irritação, obesidade, variação de humor, etc   
o organismo, embora “alimentado”, não se apresenta nutrido)

deficiência de vitaminas do complexo B



OUTROS SINTOMAS
lacrimejamento

bocejos intensos e relaxantes 

o sono não é reparador: acorda-se cansado

soluços

alergia, principalmente na pele

ocorrência de “efeitos físicos”: portas se abrem e fecham sozinhas, 
luzes acendem e apagam espontaneamente, móveis estalam 
insistentemente, objetos se movem



SINTOMAS PSICOLÓGICOS
detectados na maioria dos casos pesquisados:

desânimo

descontrole emocional

pessimismo

medo de enfrentar a vida

frustração



Ectoplasma  
Como liberar?



O FÍGADO
segundo a medicina antroposófica – trata o doente e não a doença, por 
uma abordagem holística, ou seja, corpo, mente e espírito – nos casos de 
depressão deve-se tratar o fígado

a medicina chinesa também recomenda, nos mesmos casos, a sua 
tonificação

é um dos órgãos mais importantes para a digestão - metaboliza e 
armazena nutrientes, que só ficam prontos para serem                
absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele

é importante na digestão dos carboidratos



O FÍGADO

desintoxica o corpo, além de transformar a gordura da 
alimentação e o tecido gordo do organismo em fonte de 
energia, quando solicitado

a água é o veículo portador de fluidos etéricos que vitalizam 
o corpo, e o organizador do metabolismo da água é o fígado

pessoas depressivas tendem a ingerir pouca água, ou seja, 
teriam menos água conduzindo esses fluídos renovadores 
da vitalidade orgânica



O FÍGADO
pessoas  com os sintomas da síndrome ectoplasmática, após 
tratarem o fígado com medicamentos que estimulam a sua 
produção da bile, tiveram diminuídas as queixas 
sintomáticas, sentindo-se “mais leve”

todas as células produzem ectoplasma, mas as experiências 
apontam como sendo o fígado o maior produtor de 
ectoplasma

a alimentação natural com frutas, legumes e cereais integrais, 
assim como a hidratação, produzem menos ectoplasma



COMO LIBERAR O ACÚMULO?
naturalmente liberamos ectoplasma principalmente na 
respiração

na liberação, tomar cuidado com o “ambiente mental”, pois 
pode ser usado por espíritos mal intencionados

sempre que for liberar, estar com alguém com equilíbrio 
emocional

o ambiente deve ser silencioso e com iluminação suave ou 
no escuro



COMO LIBERAR O ACÚMULO?

pode-se colocar uma música de fundo, suave

podem ser feitas preces, devagar, se conectando com o 
Mais Alto, pedindo auxílio aos amigos espirituais e a 
Jesus

manter bons pensamentos, sem medos ou angústias e 
preocupações do dia-a-dia

relaxar completamente, sentado ou deitado



SINTOMAS NORMAIS DA SUA LIBERAÇÃO
necessidade de tossir

ânsia de vômito

sensação de calor e transpiração (mesmo em dias frios)

peso no abdome

eructações (arrotos)

percebe-se que o ectoplasma foi suficientemente liberado quando 
sobrevém sensação de cansaço, moleza, sono, vontade de dormir 
ali mesmo



Ectoplasma  
Conclusões



CONCLUSÕES

o ectoplasma é um fluido vital e tem sua produção 
originária do metabolismo de cada célula, mas 
principalmente das do fígado

a deficiência das vitaminas do complexo B leva à sua 
maior produção

alimentos de origem animal ou artificial levam a uma 
síntese maior pelo organismo



CONCLUSÕES

está envolvido na formação dos sintomas físicos da 
ansiedade, depressão, transtorno de somatização, 
síndrome da tensão pré-menstrual e fibromialgia

também está presente em doenças clínicas como a 
enxaqueca e a úlcera gástrica e duodenal



Ectoplasma  
Casos Reais



Materialização do 
Espírito Ana, em 

14/12/1953, onde 
pode-se observar o 

médium Peixotinho em 
transe, deitado sobre a 

cama. 

Este médium realizou 
experiências na casa de 

Francisco Cândido 
Xavier permitindo a 

materialização de 
amigos conhecidos do 

Chico.

Médium Francisco Peixoto Lins – Peixotinho – 1905 - 1966



Albert von Schrenck-
Notzing com a médium 
"ancesa Eva Carrière 

maio 1912



A Médium Kathleen Goligher produz o ectoplasma que está levitando em 
um trompete pronto para ser usado para formar um amplificador etérico



O espírito materializado 
Katie King, através da 

mediunidade de Florence 
Cook, junto ao cientista Sir 
Wi#iam Crookes. No verso 
desta foto o sábio escreveu 

sensibilizado pela beleza do 
espírito materializado.
( Arquivo "O Clarim“)



Inscrição no verso: "4 
jun 1872/Mrs. Olive (?) 

e Mr. Herne. Senhora 
Helena Newenham e o 
espírito da sua filha."



             levitando (em transe)                                         amarrado para exames                                              
Carlos Mirabe#i (1889-1951), 

brasileiro,  foi médium telepata, 
de materialização, 

desmaterialização e levitação, 
clarividente, musical (em transe 

tocava piano e violino, e cantava 
com voz de tenor, barítono e 

baixo, várias árias em vários 
idiomas), pintor, psicofônico (em 

transe falava 26 idiomas), e 
psicógrafo (psicografava em 28 

línguas, vivas ou mortas e, 
enquanto o fazia, conversava em 

outra língua) 



      Paul Nadar e Albert de Rochas, 1896                   médium Ferihummer, 1923



             Fotografia de Thomas Glendenning Hamilton e Mary M. – 25/02/1934



Camille Flammarion, maio de 1874          Marguerite Beuttinger-parcial desmaterialização, 1920



Mão em gesso – médium Franek Kluski, 08/11/1920



OBRAS PESQUISADAS

Um Fluido Vital 
Chamado Ectoplasma  

(Matthieu Tubino) 

Ectoplasma – Descobertas 
de um médico psiquiatra 

(Luciano Munari)








