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1.Orun e Aiyé 

2.Matéria e espírito 

3.Vibrações espirituais 

4.Campo estrutural 

5.Campos Morfogeneticos 

6.Estrutura da matéria 

7.Corpo espiritual 

8.Corpo etérico 

9.Ação dos Orixás na natureza 



Estrutura do Homem 



Campo Estrutural 
 

(campos morfogenéticos) 



São estruturas criadas, pelos espíritos, 

na dimensão espiritual.  

Os Campos estruturais interagem com 

a dimensão material sendo os responsáveis pela 

aparência e qualidades da matéria. 

Sua natureza é mental e emocional, sendo criado 

através das vibrações mento-emocionais ou 

vibrações espirituais. 

Campo Estrutural 



1. Individual 

2. Coletivo 

3. Artificial 

4. Natural 

5. No espaço 

6. No Tempo 

Tipos de Campos Estruturais 



Campos Morfogenéticos 



RUPERT SHELDRAKE 

A hipótese dos campos morfogenéticos 

foi formulada por Rupert Sheldrake. 

Rupert Sheldrake é um dos biólogos 

mais controversos de nosso tempo.  

As suas teorias não só estão 

revolucionando o ramo científico de seu 

campo (a biologia), mas estão 

transbordando para outras áreas ou 

disciplinas como a física e a psicologia. 

 



 Morfo vem da palavra grega morphe que significa forma.  

 Os campos morfogenéticos são campos de forma; padrões ou 

estruturas de ordem.  

 Estes campos organizam não só os campos de organismos vivos mas 

também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína 

por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico - a hemoglobina , a 

insulina, etc.  

 De um mesmo modo cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada 

tipo de instinto ou padrão de comportamento tem seu campo mórfico.  

 Estes campos são os que ordenam a natureza.  

 Há muitos tipos de campos porque há muitos tipos de coisas e padrões 

dentro da natureza... 

Rupert Sheldrake 

 

 

Campo Morfogenético 



 Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que 

levam informações, não energia , e são utilizáveis através do 

espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de 

terem sido criados.  

 Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas 

que apresentam algum tipo de organização inerente. 

 



ESTRUTURA  

DA  

MATÉRIA 



Organização estrutural do Homem 

1.Corpo Físico 

2.Corpo Etérico 

3.Corpo Espiritual 

4.Espírito 



O espírito atua sobre o corpo físico através 

do corpo espiritual. 

O corpo espiritual chamado pelos espíritas 

de perispírito é um tipo de campo estrutural, 

ou seja, é uma estrutura gerada e mantida 

pelo espírito. 

É ele que mantém organizado o corpo carnal, 

atuando sobre este através do corpo etérico. 

Corpo Espiritual 



Estrutura do Homem 



Corpo Etérico 



 Chamamos de corpo etérico ao conjunto de todas as 

irradiações eletromagnéticas geradas pelo corpo físico 

(Material). 

 Toda matéria é formada por átomos, que possuem em sua 

constituição intima, partículas elétricas; estas partículas 

ao se movimentarem criam ondas e campos 

eletromagnéticos. 

 Podemos afirmar portanto que todo elemento material 

possui um campo etérico. 

 



Foto kirlian 



Foto kirlian 



Foto kirlian 



Aurora Boreal - Ionosfera 



Aurora Boreal - Ionosfera 



Campo Eletromagnético Terrestre 



Estrutura da Matéria 



Fim da aula 


