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Prefácio 

Para responder completamente ao título desta pequena obra, devo indicar o meio a empregar 

para desdobrar o corpo humano. 

Direi o meio em poucas palavras, que serão suficientes aos futuros experimentadores que 

tenham a constância, intenção e, sobretudo, a prudência que este desdobramento exige. 

O meio é o Magnetismo. 

Por isto é indispensável ter à sua disposição um sujeito sensitivo. Deve-se mergulhá-lo 

mediante a magnetização, dentro dos estados de sono; logo, continuando sua ação, chega-se à 

exteriorização da Sensibilidade. Continuando ainda mais, a sensibilidade se condensa pouco a 

pouco à esquerda do sujeito; e nesta matéria fluídica, que se condensa mais e mais, o 

fantasma ou o duplo do sujeito se forma, e as pessoas sensitivas não tardarão a vê-lo de uma 

maneira mais ou menos perfeita. 

 

DESDOBRAMENTO DO CORPO HUMANO: O Fantasma dos Vivos 
Resumo de uma Conferência feita na grande sala do Hotel das Sociedades Sábias, com Projeções 

Luminosas, no dia 17 de novembro de 1910, por Hector Durville. 

 

Senhoras e Senhores, vou dividir a minha Conferência em três partes: 1º Uma exposição de 

alguns fatos importantes do desdobramento; 2º uma demonstração por imagem; e 3º, por fim, 

responderei às perguntas que poderão ser feitas sobre alguns fatos que não forem 

suficientemente bem compreendidos. 

 

O Desdobramento do corpo humano é tão antigo como o mundo e possui nomes diversos, 

como aparição, espectros, revividos, fantasmas, duplos separados do corpo vivo ou morto. 

Temos o observado em todos os tempos e em todos os povos. Os registros de todas as 

religiões, desde os mais simples até os mais filosóficos e mais sábios, formam um grande 

número de exemplos. A bruxaria antiga, como a da Idade Média, não é menos fecunda em 

exemplos análogos, e não faz mais do que 40 a 50 anos, em algumas condições mais 

conhecidas, que a observamos em todas as classes da sociedade atual, em certas pessoas que 

não são nem religiosas nem bruxas.  

 

As religiões atuais admitem dois princípios: o corpo e a alma.  As religiões ancestrais mais 

avançadas, sobretudo as do Egito, da Índia e, inclusive, da Grécia, puseram esses dois 

princípios em evidência e, até mesmo, admitiram um terceiro. 

 

Para os egípcios, o Ka ou o duplo do corpo material servia de vestimenta à alma, princípio 

superior imortal. Nós temos a prova mais certeira e a mais indiscutível sobre isso, pois em um 

grande número de monumentos está representado detrás do personagem, que se faz de 

objeto do monumento, levando uma bandeira montada na haste, representando o princípio 

imortal, a alma que nos anima. 

 

Os gregos admitiam a existência de duas almas: a alma inteligente e a alma sensitiva. Esta 

última era considerada como um simulacro da alma verdadeira. Intermediária entre esta e o 

corpo físico, este simulacro, que o denominavam de Eidolon, aparecia nas evocações; àqueles 

que habitavam Acherón. Fato poético da ciência e da doutrina mágica dos primeiros séculos 
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das civilizações, nas Ilíadas, Homero põe essa simulação em ação e o faz aparecer sobre a 

forma de Pátrocles. Este sucumbiu sobre os golpes de Hector, e, portanto, ei-lo aqui: ¨é o seu 

rosto, é a sua voz¨; inclusive, o sangue corre da sua ferida. 

 

Os filósofos neoplatônicos, como Orígenes, e muitos padres da igreja, compartilhavam as 

doutrinas e nomeavam este intermediário separado do corpo: Astroeide, que quer dizer a 

explosão dos astros. 

 

 Na Índia, desde a mais alta antiguidade, os budistas praticam a religião mais sábia, a mais 

filosófica e a mais racional de todas que nos tem chegado.  

 

Os teósofos são os herdeiros diretos das doutrinas dos budistas hindus. Eles afirmam que, no 

campo da nossa evolução atual, nós possuímos quatro corpos que, separados um do outro, 

habitam sobre três planos da natureza. 

 

Deixaremos de lado os planos da natureza, cuja descrição, mesmo a mais resumida, nos levaria 

demasiado longe, para dar uma simples olhada aos diferentes corpos e às funções que eles 

exercem no organismo vivo. Fica bem claro que não são minhas as teorias que exponho aqui, 

mas a dos teósofos.  

 

O mais grosseiro é o Corpo Físico, que nós vemos e tocamos. Este é o vestido, o instrumento 

que a alma utiliza para se manifestar no plano físico, isto é, durante a nossa vida terrestre. E é 

a sede das funções fisiológicas como a circulação, a respiração, a digestão, a assimilação. 

 

Os corpos invisíveis, embora materiais, são três. Partindo do corpo grosseiro, que é o mais 

exterior, temos: 

 

O Corpo Etérico, também chamado de duplo ou o duplo etérico, é a sede da vitalidade. É neste 

que reside o que na escola vitalista se chamaria de princípio vital, o que os médicos 

magnetizadores chamaram de fluído vital, o fluído nervoso. Este princípio é o agente que os 

magnetizadores chamaram e ainda podem chamar, apesar da teoria da ondulação, de fluído 

magnético. 

 

O Corpo Astral é o perispírito dos espíritas. É a sede da sensibilidade, dos instintos, dos desejos, 

das paixões. Suas funções são bem conhecidas pelos psicólogos contemporâneos; para eles, 

elas constituem o inconsciente, a subconsciência, a consciência inferior. 

 

O Corpo Mental é a sede da inteligência, do pensamento, da vontade, do juízo e de todas as 

qualidades que constituem a consciência segundo os psicólogos de todas as épocas. Neste 

reside o princípio imortal, a alma que nos anima.  

 

Todos os corpos invisíveis são a sede de uma vida intensa, guiada por rápidas vibrações que se 

comunicam por ondulações ao redor delas, como os raios de uma casa luminosa. 

 

Na escuridão completa, o corpo etérico e, em alguns casos, o corpo astral, aparecem diante 

dos olhos assombrados de pessoas muito sensitivas, resplandecendo uma luz que transborda 

ao redor do corpo físico. O primeiro brilha uma bela luz azul, à direita, e outra alaranjada, à 

esquerda; o segundo, cintila a mais bela luz branca que pode aparecer aos nossos olhos. O 
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corpo mental, extremamente sutil, vibra a uma velocidade que escapa completamente da vista 

dos maiores sensitivos, se estes não forem induzidos ao êxtase ou, pelo menos, por um estado 

análogo. 

 

Durante o sono, o corpo psíquico descansa. O corpo mental, que é o seu verdadeiro motor, 

abandona suas funções e não exerce nenhuma classe de vigilância e, enquanto se distancia do 

corpo astral, que lhe serve de veículo, ele viaja pelo plano astral e traz de volta impressões que 

transmite, às vezes, ao cérebro físico pela forma de visões, intuições, de pressentimentos ou 

de sonhos que se realizam, de tanto em tanto.  

 

Tudo isso é perfeitamente normal. Então, enquanto sonhamos, os corpos sutis - para 

simplificar, digamos ¨o astral¨ - viajam pelos seus planos respectivos, enquanto a vigília está 

intimamente ligada ao corpo físico.   

 

Existe, portanto, exceções. Em alguns raros indivíduos, que são sonhadores e meditativos, o 

astral abandona o físico, vagando pela vizinhança desse, e a sua presença pode deixar uma 

impressão sobre uma placa fotográfica. Sobre esse tema temos um grande número de 

exemplos. Em sua destacada obra, Animismo e Espiritismo, Aksakof cita vários exemplos 

impactantes. Na segunda parte desta Conferência, mostrarei alguns exemplares que não 

deixam dúvida alguma sobre isso. 

 

Entre os mortos, o astral se transporta com frequência antes que a morte o tenha separado 

inteiramente do corpo físico. Esse é então o mensageiro que, entre os fenômenos de telepatia, 

vai longe para advertir os parentes ou os amigos mais próximos. Centenas de exemplos 

meticulosamente verificados são reportados dentro da célebre obra Fantasma dos Vivos 

(Phantoms of the living), publicada por Gurney, Myers e Podmore, membros da Sociedade de 

pesquisas físicas de Londres, nas quais grande parte foi traduzida em francês por Marillier e 

publicada com o título que o desnaturaliza e o torna praticamente irreconhecível: As 

Alucinações Telepáticas (Les Hallucinations télépathiques). 

 

Muito frequente também, um duplo que apresenta uma expressão de ansiedade ou de 

profunda inquietude, vaga ao redor do moribundo, que o vê, perfeitamente, se este for 

sensitivo, e que se assusta todo o tempo porque não percebe quase nunca que esta forma é o 

desdobramento de si mesmo. Esta forma é o duplo-etérico do moribundo, que logo irá 

abandonar completamente o corpo físico e na sua decomposição, para sobreviver alguns dias 

somente, morrer ao seu turno e deixar o astral tomar o seu caminho às regiões mais elevadas.  

 

O mesmo fenômeno é produzido também, algumas vezes, entre os sensitivos deprimidos, seja 

por um estado de enfermidade prolongada, seja durante uma convalescência de uma grave 

enfermidade aguda. Tenho vários exemplos: 

 

Por volta de 1892, um dos meus melhores sujeitos de experiências, Madame Lambert, aqui 

presente, bastante doente naquela época, estava tão abatida, que devia ficar de repouso em 

cama. Durante a noite, frequentemente acontecia que ela via um fantasma em cima da sua 

cama olhando-a fixamente. Muito assustada, ela virava sobre ela mesma, se escondendo 

debaixo das cobertas, até o momento em que se sufocava e, coberta de um suor frio, ela se via 

forçada a se descobrir e tomar outra posição. Sem se acostumar com essa visão, que ela 

considerava horrível, ela decidiu olhar para ela, pelo menos por alguns instantes. Ela não 
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demorou a perceber que esse fantasma aparecia em muitos cantos e que imitava seus gestos e 

repetia seus movimentos. Não era uma alucinação tal como se descreve na patologia mental, 

mas sim uma visão real porque ela via ao mesmo tempo o duplo e a imagem deste refletida 

num copo que se encontrava posto ao lado da sua cama. 

 

Este desdobramento espontâneo que parava para se reproduzir durou longos meses. Nesta 

época ela se submeteu aos experimentos do coronel de Rochas e a sua saúde se restabeleceu 

rapidamente. O desdobramento espontâneo diminuiu pouco a pouco e terminou por cessar 

completamente.  

 

Ele é mesmo das raras pessoas que se desdobram sobre a influência de seu pensamento. 

 

Outro dos meus sujeitos, por exemplo, é uma costureira que tem um vivo desejo de saber o 

que acontece na casa de uma pessoa distante que ela conhece. Enquanto trabalha, sua 

atividade física diminui, a máquina não demora em parar, ela tem consciência que ela vai 

embora e que se encontra na casa da pessoa em questão. Se esta última está em casa e está 

conversando com alguém, ela vê tudo o que acontece ali, até os menores detalhes, escuta 

tudo o que dizem e, por volta de 3 a 4 minutos, ela volta assustada porque a máquina não 

funciona mais e por ela se ver alterada. Ela, então, retoma sua atividade, põe a máquina para 

funcionar e está convicta de que realmente esteve na casa desta pessoa, que a escutou e a viu 

e, portanto, não sabe como explicar esse fenômeno estranho, porque ela sabe muito bem que, 

materialmente, ela não poderia ter atravessado muros e se transportado no espaço.  

 

O desdobramento do sujeito é absolutamente real porque, enquanto numa tarde ela dormia 

tranquilamente em seu quarto, a vários quilômetros de Paris, seu ¨duplo¨ veio parar no meu 

posto de trabalho, diante de uma placa fotográfica, e foi observado que, dentro de um 

momento, deixou uma impressão extraordinariamente destacada.  

 

Chegamos, agora, no desdobramento experimental. 

 

Em 1891, o coronel de Rochas, que era até então o administrador da Escola Politécnica, em 

Paris, percebeu o que poderia acontecer entre os sujeitos ¨sensitivos¨, mais além dos limites 

pelos quais os magnetizadores não tinham ainda ousado em cruzar. Ele comprovou primeiro 

que o magnetismo formava raios de camadas concêntricas ao redor do sujeito até uma 

distância em que podia chegar a dois metros e cinquenta ou mesmo mais. Comprovou, em 

seguida, que continuando a magnetização, este raio se condensava formando uma coluna de 

vapor em cada lado do sujeito, que num dado momento, sempre sob a ação do magnetismo, a 

coluna da direita passava atrás do sujeito e se juntava com a da esquerda para formar uma 

única coluna. É nesta coluna de vapor, fluída, visível somente na escuridão para as pessoas 

sensitivas, que o duplo do sujeito desdobrado se forma pouco a pouco.  

 

O coronel de Rochas comprovou a presença do duplo etérico, do duplo, mas por conta de 

alguns acidentes, experimentos que falharam, e, às vezes, foram nefastos para muitos dos 

seus sujeitos, ele não quis ir mais longe. 

 

Ao mesmo tempo em que o coronel de Rochas estudava essa questão, eu repetia essas 

experiências e fiquei bem convencido de que o desdobramento do corpo humano é um fato 

experimental relativamente fácil de se obter entre as pessoas sensitivas, com a condição de 
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agir com a mais extrema prudência; contudo, nessa época, eu não julgava bem o fato de levar 

mais longe esses estudos.  

 

Em 1906, eu os retomei, partindo do que já estava bem entendido, isto é, desde o 

desdobramento propriamente dito, para estudar as faculdades e os poderes do ¨duplo¨ e 

compreender o rol com que joga o organismo humano. 

 

A experiência metodicamente dirigida demonstra que há dois princípios que podemos separar 

para serem estudados independentemente um do outro: a forma e a vida, a matéria e a força, 

o corpo e a alma, o homem visível e o seu duplo invisível.  

 

Os bons sensitivos treinados nas experiências comprovam perfeitamente a presença em nós 

desses dois princípios. Na escuridão, eles veem o experimentador e todas as testemunhas do 

desdobramento, mas eles não podem ver o corpo físico do sujeito desdobrado, que fica 

inteiramente obscuro. Por outro lado, o duplo aparece para eles muito iluminado e dentro de 

uma luz branca muito bonita, como já mencionado, com uma coloração azul que se mostra à 

direita e uma coloração amarela à esquerda. Este é o corpo etérico, que seria inerte se não 

estivesse animado por um outro mais sutil, o corpo astral. 

 

Enquanto o duplo estiver bem formado, ele se situa à esquerda do sujeito, mas pode mudar de 

lugar, ir e vir, sendo chamado pelo experimentador, e, de pouco a pouco, também pela sua 

própria força de vontade. 

 

Se o duplo for distanciado até 40 a 50 metros do sujeito, ele fica mais ou menos colorido, mas 

se for enviado a uma distância de vários quilômetros, o fenômeno luminoso muda de aspecto. 

O duplo deixa a sua coloração e esta última entra no corpo do sujeito, ficando invisível, e o 

duplo brilha com uma luz branca, de uma beleza incomparável. Ele parte inteiramente branco, 

atravessa os muros, desaparece dos olhos que olham para ele, que não veem além do corpo 

físico do sujeito, quase inerte, brilhando com a luz colorida que revestia o duplo até alguns 

instantes atrás.  

 

Quando o duplo cumpre a sua missão, regressa sempre completamente branco, e volta ao seu 

lugar, à esquerda do sujeito. Depois de alguns instantes, fica azul à direita, e amarelo à 

esquerda; e o sujeito, perdendo essa coloração, fica completamente obscuro.  

 

O que acontece então? 

 

O duplo do sujeito desdobrado está composto de vários corpos que se desdobram também. 

Enquanto este estiver ao lado do sujeito, sua forma exterior, seu instrumento, é o duplo 

etérico, que é animado pelo corpo astral. Quando ele se distancia por um certo tempo, 

abandona sua forma etérica e sai com o astral, que, desde fora, é animado pelo corpo mental. 

Neste momento, o corpo etérico, sede da vitalidade, entra no sujeito para animá-lo, porque 

sem ele, a vida física não poderia se prolongar por muito tempo.  

 

O duplo é todo o indivíduo. É nele que reside as sensações, o pensamento, a vontade, o juízo; 

e ele tem se convertido a sede da consciência.  
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Compreendemos então que o corpo invisível não é mais do que o instrumento que a natureza 

deixou à nossa disposição para a satisfação das nossas necessidades físicas.  

 

Falando deles mesmos, todos os sujeitos desdobrados fazem sempre referência ao duplo e 

afirmam que o corpo visível não é nada; que, em todos os casos, este não tem nenhuma 

importância. ¨O fantasma, sou eu¨, diz um dos meus sujeitos, ¨o corpo que vocês veem não é 

senão um saco vazio¨. ¨O duplo, sou eu¨, afirma outro, ¨o corpo eu não sei para quê está aí, 

mas não sou eu¨. ¨O corpo que vocês tocam não é nada¨, afirma um terceiro, ¨é um envelope 

de um outro¨. ¨Toda a minha pessoa está numa pessoa iluminada, é ela a que pensa, quem 

age e transmite ao corpo o que eu digo a vocês. ¨  

 

Adquirimos então a certeza absoluta de que o corpo físico não é mais a sede de alguma 

faculdade, e sim o duplo pois é ele que percebe todas as sensações, como se levasse consigo 

os órgãos dos sentidos. 

 

Dessa forma, se tocamos o corpo do sujeito, este não tem nenhuma consciência porque está 

completamente insensível, mas se tocamos seu duplo, não só o sujeito percebe a impressão do 

contato, assim como ele a percebe com uma grande intensidade; e se o duplo for golpeado 

com certa violência, o sujeito lança um grito de dor, e, algumas horas depois, uma equimose 

bem evidente é marcada no sujeito, no local onde o duplo foi atingido pelo golpe. 

 

O sujeito não percebe nenhum cheiro posto próximo ao seu nariz. Se colocarmos um relógio 

perto da orelha, ele também não percebe nada, mas se for posto perto da orelha do duplo, 

mesmo numa distância de 20 a 30 metros do sujeito, este afirma, em seguida, que escuta o tic-

tac de um relógio. E assim acontece o mesmo para qualquer ruído.  

 

O sujeito não percebe nenhum cheiro que for posto diante do seu nariz. Ele não se incomoda 

de forma alguma respirando durante 2 a 3 minutos em frente de um floco de algodão com 

amoníaco, mas quando colocamos um floco de algodão em frente do nariz do duplo, o cheiro e 

o seu efeito irritante são sentidos imediatamente com um grau elevado pelo sujeito, que faz 

gestos e caras de exclamação significativos. 

 

O mesmo acontece para a vista e para o paladar. 

 

Estes fenômenos, muito simples, são facilmente explicados pela física atual. 

 

O duplo vibra continuamente e seus movimentos vibratórios são transmitidos por ondulações 

sucessivas ao sujeito, ligado por um cordão fluídico. Assim, o duplo percebe o tic-tac de um 

relógio posto perto de sua orelha. A vibração é transmitida para o cérebro físico, que vibra ao 

seu turno, e o sujeito percebe a sensação do som, quer dizer, o tic-tac do relógio. O duplo e o 

sujeito, com o cordão que os liga, forma aqui um tipo de aparelho telefônico perfeito: o duplo 

representa a placa vibrante que recebe as ondas sonoras; é o transmissor da mensagem que 

circula pelo cordão e o corpo do sujeito, inerte por si mesmo, como receptor do aparelho. 

 

A meados de novembro de 1909, isto é, depois da publicação da minha obra O fantasma dos 

Vivos (Le Fantôme des Vivants), comprovei um fenômeno de transmissão de sensações mais 

ainda destacável: todas as sensações percebidas pelo duplo, transmitidas ao sujeito, são 

transmitidas sem nenhum aparelho, a uma distância de vários quilômetros, às pessoas 
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sensitivas que vibram em uníssono com ele, na condição, sempre, de que alguma relação 

muito fácil de se estabelecer já tenha tido lugar anteriormente.  

 

Assim, uma pessoa que vibra em uníssono com o duplo, que já tenha participado de 

experiências, percebe, depois de alguns instantes, as vibrações do som, as impressões do 

contato, como os cheiros e os sabores, através de vários muros e a uma distância de 15 a 20 

metros. Eu mesmo experimentei a uma distância de vários quilômetros e os resultados foram 

tão nítidos como se estivesse próximo do sujeito. 

 

Numa das sessões, na qual eu estudava estas sensações, três testemunhas e quatro sujeitos 

receptivos assistiam às experiências.  Entre eles estava a esposa de um funcionário de 

Madagascar, de férias, que jamais tinha visto o mais mínimo detalhe do fenômeno de 

desdobramento, uma pessoa muito sensitiva, que vibrou quase imediatamente em uníssono 

com o duplo.  

 

Eu experimentei primeiro com o tic-tac de vários relógios, depois com os sabores, e, por fim, 

com os cheiros, a diferentes distâncias, sendo a mais distante a de 17 a 18 metros, distância 

interrompida por 3 ou 4 muros e um teto alto de 4 metros, pois para esta última eu havia 

pedido aos sujeitos receptores que subissem ao meu apartamento.  

 

Os quatro sujeitos perceberam perfeitamente todas as sensações que o duplo percebeu, e o 

que mais assustou a senhora de Madagascar é que, logo depois de uma enfermidade, há dez 

anos, ela tinha perdido totalmente o sentido do olfato, mas sob a ação das vibrações do duplo, 

seu olfato etérico funcionava e ela percebia perfeitamente todas as sensações olfativas.  

 

Logo depois de cessar o desdobramento, pedi que ela me permitisse verificar se ela realmente 

não sentia nenhum cheiro. Ela aceitou. Coloquei diante do seu nariz, pedindo que ela aspirasse 

fortemente, oito produtos olfativos dos mais conhecidos, incluindo o amoníaco, e tive a 

certeza, realmente, de que os cheiros para ela não existiam.  

 

Por mais extraordinário que pareça, este fenômeno é explicado agora pela teoria da telegrafia 

e da telefonia sem fio. O duplo representa o aparelho transmissor do som, dos sabores, 

cheiros, e os sujeitos receptores, mesmo longe fisicamente, privados de seus sentidos, 

recebem as vibrações sonoras, gustativas e olfativas, transmitidas em uma grande velocidade 

por meio do éter e sem serem desnaturalizadas.  

 

Se esse fenômeno de transmissão das sensações para certas pessoas é verdadeiro – e eu tenho 

a mais absoluta certeza experimental de que ele é indiscutível – podemos prever a 

possibilidade, em certas condições, de fazer os cegos verem e os surdos escutarem, que são 

capazes de vibrar em uníssono com o duplo ou o fantasma, e isto a 50, 100 e, até mesmo, 

podendo ser 1.000 quilômetros de distância.  

 

Atraindo para a sua direção forças físicas do sujeito, do magnetizador, das testemunhas e de 

tudo o que compõe o ambiente, o duplo vira um centro de energia capaz de exercer ações 

mecânicas assustadoras. Aqui um exemplo escolhido entre vários outros não menos 

destacáveis. 
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Duas testemunhas, as senhoras Lefranc e Cornille, que serviram várias vezes de sujeitos 

receptores nos fenômenos de transmissão de sensações, estão sentadas sobre duas cadeiras 

pesadas estilo Henri II, cada qual com um peso de 7 quilogramas. Elas foram deslocadas, as 

duas, ao mesmo tempo, nas seguintes circunstâncias. 

 

A senhora Cornille está sentada a 50 centímetros à esquerda da senhora Lefranc. Esta última 

está na frente do duplo; a primeira, mais ou menos, na frente do sujeito desdobrado. Elas 

estão a uma distância de 1 metro e 80 centímetros, com o rosto em direção ao sul. O duplo a 

empurra com força, mas lentamente a senhora Cornille, na sua cadeira, vai em direção à 

senhora Lefranc, que também está sentada. Sobre o empurrão da primeira cadeira, a segunda 

é deslocada 20 centímetros e muda ligeiramente de direção. O duplo se detêm durante alguns 

instantes, logo empurra novamente a cadeira da senhora Cornille, fazendo ela mudar de 

direção; empurra ela de novo, mudando a direção, para que ela fique agora olhando para o 

oeste. A cadeira descreveu uma elipse mais ou menos regular, percorrendo uma distância de 2 

metros e 10, na vista de todas as testemunhas, sem a mínima sacudida e sem que a senhora 

Cornille, controlada com esmero, fizesse o menor esforço físico. As duas cadeiras deslocadas 

com as duas pessoas sentadas sobre elas pesavam pelo menos 135 quilos.  

 

Acabo de dizer que o duplo atrai a ele mesmo forças do meio ambiente para utilizá-las 

fisicamente. Ele pode, às vezes, ser vítima dessas forças invisíveis, embora raramente o tenha 

comprovado, tendo isso ocorrido somente duas vezes desde que iniciei as minhas pesquisas. 

Eis aqui um exemplo: 

 

Numa sessão onde eu experimentava a transmissão de sensações, um duplo agia com uma 

energia pouco usual, deslocando bruscamente objetos consideravelmente pesados. Estávamos 

com pouca luz e, num momento dado, contrariando seus esforços, o sujeito disse que acabava 

de ser bruscamente tocado no ombro esquerdo. Eu queria continuar com os estudos, mas não 

obtendo mais nada, decidi terminar a sessão. Quando desperta, o sujeito, que era uma 

senhora, encontra-se num estado de temor e inquietude, e logo se queixa de uma forte dor 

atrás de seu ombro. Eu a acalmo o máximo possível, mas mesmo assim ela sai com uma má 

impressão. Ela não tinha dormido à noite e sofria, cada vez mais, por uma ferida que escapava 

um líquido abundante. No dia seguinte, ela foi se consultar com o doutor Lefranc. Este tinha 

fotografado o seu ombro e pediu que ela me levasse até ele. Ela veio e eu pude ver um 

abcesso grande, em extremo, com febre intensa. As amostras que extraí indicavam um estado 

muito doloroso.  

 

Fiz ela dormi para que se acalmasse e recuperasse suas forças, e consegui, em grande medida. 

Tal como havia comprovado o doutor Lefranc, notei uma ferida superficial perto da região do 

ombro, uma ferida circular que media 5 centímetros de diâmetro, acompanhada de uma 

crosta inflamada que parecia ter deixado sair alguma serosidade. Ao redor da ferida, uma 

auréola de 3 centímetros de largura, havia uma escamação vermelha difusa no local, 

semelhante a uma queimadura de primeiro grau, sem ampolas. 

 

O senhor Lancelin, autor erudito de Sobre a Bruxaria dos Campos e seus Problemas, também 

assistia a essa sessão. Nesta obra atribui esta ferida, como outros também atribuiriam, a uma 

intervenção de um agente malfeitor. Eu, afirmando que se se devia a uma ação de uma força 

alheia ao sujeito e dos participantes, não pude admitir, como se estivesse suficientemente 
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demonstrada, a presença de uma entidade do mundo astral. Por consequência abro uma 

interrogação sobre a causa deste perturbador fenômeno.   

 

Passo, agora, à demonstração através de imagens, projetando a vocês algumas figuras entre as 

mais indispensáveis para explicar o desdobramento humano. Darei sobre cada uma delas uma 

explicação para gravar em sua memória. 

 

Para mostrar que os corpos não são tais como são vistos ordinariamente, senão que 

constantemente emanam energias, há aqui primeiro, o aura humano que os sensitivos 

observam na escuridão, tal como podemos ver no desenho. (Fig. 1)  

 

A seguir, a fotografia direta das energias emanadas pelas mãos num banho revelador (Fig. 2 a 

4), e as energias emanadas pelos meus ímãs vitalizados (Fig. 5 e 6), fotografados pelo doutor 

Jodko, através de um processo eletromagnético que ele descobriu e pôs em prática. 

 

Isto é desdobramento histórico (Fig. 7 a 9): a reprodução de alguns baixos relevos egípcios que 

estavam destinados a perpetuar a recordação do nascimento de Amenophis III, um faraó da 

décima oitava dinastia, que alguns historiadores judeus e cristãos consideram como ¨aquele 

que foi tragado pelo Mar Vermelho¨, enquanto eram seguidos os hebreus que fugiam do Egito 

para alcançar a terra prometida.  

 

Agora vários exemplos de desdobramento, escolhidos entre um grande número deles, 

revelados pela fotografia. (Fig. 10 a 13) 

 

Mecanismo das materializações espíritas, subestimado para a Iniciação. O mecanismo das 

contribuições foi concebido após uma experiência feita em Tours, seguindo a proposta do 

comandante Darget, que vivia nesta cidade como chefe de uma esquadra de soldados. Antes 

de uma sessão na qual estava anunciado uma contribuição com flores, os assistentes 

escolheram no jardim da casa de experiências, uma flor no talo. Eles entram no salão, fecham 

as portas com chave, e começam a sessão; depois de um tempo a flor escolhida cai sobre os 

pés do médium. Ao sair, todos os assistentes comprovam que as portas estavam ainda 

trancadas com chave, que ninguém, fora eles mesmos, encontrava-se na casa nem no jardim, e 

que a flor tinha sido arrancada de seu talo. (Fig. 16) 

 

Chegamos agora na exteriorização da sensibilidade (Fig. 17) descrita por primeira vez pelo 

coronel de Rochas, que comprovou a seguir o desdobramento experimental e a formação do 

duplo do sujeito desdobrado. (Fig. 18)  

 

Eu chego às minhas experiências pessoais apresentando primeiro o que tenho chamado de 

lançamentos luminosos emitidos pelo duplo: estes são os raios X do doutor Ochorowics 

coletados dentro do objetivo sobre telas de sulfeto de zinco e fotografados, em seguida, sobre 

placas sensíveis. Tenho quarenta destas provas com quase todas parecidas. Tenho aqui 

algumas. Chegando mais tarde a condensar o duplo, obtenho diretamente sua imagem sobre a 

placa sensível. (Fig. 19 a 31) 

 

Se o duplo age sobre o sulfeto de zinco, clareia suficientemente uma tela de cálcio para que 

possamos ver a hora de um relógio na escuridão.  

 



11 
 

Quando termina o desdobramento e o duplo volta a entrar no sujeito, uma placa sensível 

embrulhada com papel preto é frequentemente impressa próximo do baço do sujeito. Aqui 

dois exemplos análogos aos dos raios X do doutor Ochorowics. (Fig. 32 e 33) 

    

Tal como disse na página 19, o fantasma possui às vezes uma considerável força psíquica e 

desloca objetos muito pesados. (Fig. 34) 

 

Como disse na página 16, o desdobramento nem sempre é realizado sem riscos para o sujeito. 

(Fig. 35) 

 

Não pude dar nesta conferência mais do que uma ideia ainda frágil do que observei no 

percurso de minha longa e metódica experimentação. Para ter uma ideia satisfatória, teríamos 

que ler o livro que publiquei com este título: O Fantasma dos Vivos (Le fantôme des Vivants). 

Pesquisas experimentais sobre o Desdobramento dos Corpos do Ser Humano. Um bom volume 

de 408 páginas com 15 retratos e 39 figuras, 2ª edição, que foi premiado pela Sociedade 

Magnética da França (Société magnétique de France), mil francos medalha de ouro (1). 

 

 
Fig. 1 - O aura humano. (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 2 - Uma mão obtida por Luys e David. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 3 – Duas mãos de mesmo nome. Os eflúvios de mesmo nome se repelem.(Extraído de Journal du Magnétisme) 
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Fig. 4 – As duas mãos (Extraído de Le Fantôme Magnétique) 

 

 

 

 
Fig. 5 – Radiações de Ímãs (Extraído de Journal du Magnétisme) 
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Fig. 6 – Radiações de Ímãs. As emanações de mesmo nome se repelem e só se exteriorizam muito pouco. 

 (Extraído de Journal du Magnétisme) 

 

 

 
Fig. 7 - ¨O menino e o seu duplo atrás dele¨. Baixo relevo sobre o nascimento de Amenófis III  

(Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig.  8 - Baixo relevo sobre o nascimento de Amenófis III. O duplo leva em sua cabeça a bandeira de Horus, com o 

gavião em cima. (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 9 - Baixo relevo sobre o nascimento de Amenófis III. O menino e seu duplo amamentados pela deusa Hator. 

(Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 10 - Menina jovem desdobrada. Fotografia comunicada ao coronel de Rochas. 

(Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 11 - Sacerdote desdobrado. Fotografia comunicada ao comandante Darget. 

 (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 12 - Meninas jovens desdobradas. Fotografia obtida pelo comandante Darget. 

(Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 13 - O Senhor Triers e seu duplo. Fotografia obtida por um fotógrafo espiritista de Londres.  

(Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 14 - Teoria da formação do duplo. (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 15 – Teoria da moldura da face do duplo. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 16 – Mecanismo de uma contribuição com flores. (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 17 - No início do desdobramento, a sensibilidade do sujeito brilha em camadas ao redor de si.  

(Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 18 – Fotografia que mostra à esquerda algo do duplo; à direita, a imagem do sujeito. 

 (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 19 - Lançamento luminoso emitido pelo duplo. Raios X do doutor Ochorowics. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 20 – Lançamentos luminosos emitidos pelo duplo. Raios X do doutor Ochorowics. (Imagem inédita) 
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Fig. 21 – Imagem inédita análoga à anterior. 

 

 

 
Fig. 22 - Imagem inédita análoga à anterior. 
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Fig. 23 – Imagem inédita análoga às anteriores. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 24 – Imagem inédita análoga às anteriores. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

  



23 
 

 
Fig. 25 – Lançamentos luminosos análogos aos anteriores. Além disso, observamos correntes fluídicas que saem da 

parte inferior esquerda, contornando a placa no alto e descendo até um perfil que podemos notar à direita. 

(Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 26 - O duplo da Senhora Lambert obtido diretamente no objetivo sobre uma placa sensível. 

 (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 27 – Outro duplo da Senhora Lambert obtido diretamente no objetivo. (Imagem inédita) 

 

 

 
Fig. 28 - O duplo da Senhora Lambert se mexe diante do objetivo. (Imagem inédita) 

  



25 
 

 
Fig. 29 - O duplo de Leontine faz pose dentro do meu escritório de trabalho, em frente de uma placa sensível, 

encerrada num saco de papel preto, enquanto dormia em casa, em Villejuif, a dezenas de quilômetros de distância. 

(Imagem inédita) 

 

 

 
Fig. 30 – Duplo de Lillie Roberts. Para mostrar a analogia que existe entre o duplo do vivo e o do morto (ver 

principalmente a figura 26). Imagem de uma materialização obtida em 1908 em uma sessão da Sociedade Psíquica 

de Nancy. 
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Fig. 31 – Duas telas, igualmente separadas, durante dois dias e meio, não são visíveis na escuridão. Uma das duas, 

situada no duplo, fica iluminada. Aplico as duas telas sobre uma mesma placa sensível, durante 10 minutos. A placa 

não é impressa da mesma forma que as 2 telas. (Extraído de Fantôme des Vivants) 

 

 

 
Fig. 32 - O duplo de Leontine, assustado, volta a entrar bruscamente. (Extraído de Fantôme des Vivants) 
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Fig. 33 – Regresso do duplo de Leontine quando o desdobramento termina normalmente. (Imagem inédita) 

 

 

 
Fig. 34 – Trajetória descrita por uma cadeira em que se encontra uma pessoa sentada; sobre o seu trajeto, desloca a 

outra pessoa sentada numa outra cadeira. (Extraído de Journal du Magnétisme) 
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Fig. 35 – Ferida no omoplata esquerdo da Senhora Lambert, ocasionada pela ação de uma força invisível sobre o seu 

duplo. 

  



29 
 

A Iniciação 
 
A iniciação tem como meta atravessar o mistério que nos rodea: o mistério da vida e da morte, o 

mistério das forças que estão dentro de nós e ao nosso redor, o mistério das inteligências superiores, 

das fontes revigoradoras onde habita a alma dos pensadores, dos inspirados, o mistério da nossa 

evolução. 

Quanto ao que concerne especialmente o problema das forças misteriosas, o certo é que, em todos os 

tempos, há existido seres diferenciados pelos seus dons e poderes, assombrando o seu tempo, e têm 

sido situados por fora e por cima do resto da humanidade. 

Desde os tempos mais primitivos, há milhares de séculos, as descobertas pré-históricas nos revelam a 

existência de adeptos, instruídos por uma longa observação ou por revelação, que puseram ao serviço 

do bem comum uma ciência que lhes permitia realizar atos incompreensíveis ao vulgo, ciência da qual 

exploravam o bem que estava oculto. Tais eram, por exemplo, os trabalhos dos feiticeiros da caverna de 

Montespan. O que o feiticeiro fazia então empiricamente foi tomado por sábios de épocas menos 

conturbadas, posteriormente, que codificaram os seus processos e leis. Por conseguinte, desatando as 

contingências materiais, procuraram a ciência pela ciência, a luz pela luz; se elevaram até o êxtase, até o 

conhecimento dos mais elevados secretos. 

É natural dizer que estes ensinamentos estão reservados a uma elite cuidadosamente preparada para 

adquiri-los e que esta preparação, assim como os ensinamentos que estão nela embutidos, é 

transmitida de geração em geração até a nossa atualidade. Porém, não podem ser comunicadas senão 

após uma formação necessária: 

1º Pela aquisição dos altos poderes em que se manifesta e se magnifica a personalidade 

humana dentro do mais elevado que esta possui. 

2º Através do desenvolvimento das faculdades transcendentais que permitem o acesso a tais 

poderes, e que, por meio de uma disciplina prudente e criteriosa, transparecem tudo o que estiver 

guardado abaixo, impuro, e o dirigem sobre a via das mais altas realizações. 

Estas duas metas alcançadas põem diante de cada ser humano uma porta aberta às possibilidades 

infinitas, dignas de seus desejos e esforços. 

 

(O programa iniciático é enviado por correio com solicitação dirigida a Perthuis 20 boulevard de 

Montparnasse, Paris 15.  Juntar selo para a resposta.) 


