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O QUE SÃO PLEXOS? 

No corpo físico, os plexos correspondem a redes ou interconexões de nervos, 
vasos sanguíneos ou vasos linfáticos (do latim: plexu = enlaçamento), (Houaiss, 2001). 
A medicina reconhece a existência de diversos plexos no corpo físico. Esses 
entrelaçamentos de ramificações nervosas têm a função de distribuição e recepção dos 
sinais elétricos sensoriais e motores do corpo físico, (Palhano Jr, 1999). 

Os plexos no corpo físico se relacionam com regiões localizadas no perispírito, 
que são os elementos de sustentação energética que vitalizam o corpo físico, (Palhano 
Jr, 1999).  

Segundo Kardec, (Kardec, 1996), há no homem três componentes: 1) espírito; 2) 
perispírito; 3) corpo físico.  

O organismo humano, da concepção ao desencarne, é sempre uma projeção do 
espírito, feita através do perispírito, sendo que "o centro de comando é sempre o 
espírito", (Grimm, 2015).  

Kardec afirma que desde o momento da concepção, o espírito, através do 
perispírito, se liga ao embrião. Sob a influência do princípio vito-material do embrião, o 
perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao 
corpo em formação. Assim, o perispírito age como um molde para o corpo físico em 
formação, (Kardec, 1995). 

Segundo Delanne, o perispírito, sob o comando do espírito, "é o regulador das 
funções do corpo físico. O perispírito age automaticamente para organizar os milhões 
de células do organismo físico, mesmo que não tenhamos nenhuma consciência de 
sua ação incessante", (Delanne, 1994).  

A matéria não teria condições de organizar a si mesma. Existe um elemento que 
faz esta organização, que é o perispírito, sob o controle do espírito, (Delanne, 1994).  

Para Antonio Grimm todo equilíbrio é sempre do espírito. Segundo ele, é o 
espírito que projeta a vida na matéria e é o espírito que cria um centro vital de equilíbrio 
no organismo, (Grimm, 2000b, p.61).  

Segundo Antonio Grimm, "no perispírito existem pontos essenciais que tem 
ligações com a morfologia e fisiologia humana", (Grimm, 2000a). Esses pontos 
essenciais do perispírito têm ligações com os plexos do corpo físico.  

Os plexos no corpo físico são redes de confluência dos nervos, vasos 
sanguíneos ou vasos linfáticos. Eles podem ser comparados a centrais telefônicas, 
para as quais há uma confluência de linhas telefônicas com o objetivo de serem 
redistribuídas para outros pontos. 

Grimm afirma que "os plexos no corpo físico atuam como centros de captação e 
distribuição da energia", (Grimm, 2015).  

A relação do perispírito com o corpo físico pode ser melhor compreendida 
através da afirmação de Delanne: "o perispírito é o molde do corpo. Estudar, pois, as 
modificações do sistema nervoso valem por estudar o funcionamento do perispírito, do 
qual esse sistema nervoso mais não é que uma reprodução material", (Delanne, 1992).  
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Grimm reforça a afirmação de Delanne, pois segundo ele “para o indivíduo ter 
estômago, ter sistema circulatório, por exemplo, isto é uma composição perispirítica. O 
que se reproduz na matéria é a composição perispirítica.", (Grimm, 2015). 

Como o corpo físico é modelado pelo espírito através do perispírito, no 
perispírito devem existir funções equivalentes dos plexos físicos. Assim, da mesma 
forma que no organismo físico existem plexos, que são redes de conexão de nervos e 
vasos sanguíneos, há uma correspondência destes centros nervosos com regiões no 
perispírito. Os plexos no corpo físico possuem funções equivalentes no perispírito, e 
estes pontos do perispírito têm uma atuação direta nos plexos materiais. Assim, o 
equilíbrio de energia será feito de forma mais eficiente através dos plexos.  

Os principais plexos do corpo físico são plexo cervical, plexo coróide, plexo 
lombar, plexo braquial, plexo cardíaco, plexo solar, (Houaiss, 2001), e plexo sacral, 
(Wikipédia, 2015a), indicados na tabela 1. 

Os espíritos se referem aos plexos agrupando-os em três conjuntos: plexo 
cerebral, plexo solar e plexo funcional. Confrontando com a nomenclatura usada pela 
medicina tem-se: plexo cerebral formado pelos plexos cervical e coróide; plexo 
funcional formado pelos plexos sacral e lombar; plexo solar formado pelos plexos 
braquial, cardíaco e solar, como mostrado na tabela 1.  

Segundo os espíritos, as grandes crises do corpo físico ocorrem sempre nesses 
plexos: plexo cerebral, plexo solar e plexo funcional, (Grimm, 1992). 

 

Tabela 1 - Plexos do corpo físico 

Denominação 
usada pela 
medicina 

Características Denominação 
usada pelos 

espíritos 

Plexo solar 
(plexo 
celíaco)  

O maior dos plexos autônomos, situado na frente da 
artéria aorta e por trás do estômago, enviando ramos a 
todas as vísceras abdominais; cérebro abdominal, 
(Houaiss, 2001). 

É uma complexa rede de neurônios que está localizado 
atrás do estômago e em baixo do diafragma, perto do 
tronco celíaco na cavidade abdominal a nível da 
primeira vértebra lombar (L1) , (Wikipédia, 2015b). 
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Plexo 
braquial 

É formado pela união dos ramos ventrais dos nervos 
cervicais (do quinto ao oitavo) e pela maior parte do 
primeiro nervo torácico, estendendo-se do pescoço à 
axila, (Houaiss, 2001). 

Leva ligações nervosas ao peito, ao ombro, ao braço, 
ao antebraço e às mãos, (Wikipédia, 2015a).  

Plexo 
cardíaco  

É formado pelas anastomoses dos nervos simpático e 
vago, envolvendo o arco da aorta e a artéria pulmonar e 
continuando até as aurículas, ventrículos e vasos 
coronários, (Houaiss, 2001). 

Plexo 
cervical  

É formado pelas conexões dos ramos ventrais dos 
quatro nervos cervicais superiores, situado por baixo da 
veia jugular interna e do músculo 
esternoclidomastóideo, (Houaiss, 2001). 
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Leva as ligações nervosas à cabeça, ao pescoço e ao 
ombro, (Wikipédia, 2015a).  

Coróide 

 

Rede de vasos existente em cada um dos ventrículos 
cerebrais, que regula a pressão intracraniana, (Houaiss, 
2001). 

Plexo lombar 

 

É formado pelos ramos ventrais dos quatro primeiros 
nervos lombares, situados no interior do músculo psoas, 
(Houaiss, 2001). 

Leva as ligações nervosas às costas, ao abdome, à 
virilha, à coxa, ao joelho, à perna, (Wikipédia, 2015a). 
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Plexo sacral  Leva as ligações nervosas à pelve, às nádegas, aos 
órgãos sexuais, à coxa, à perna, ao pé, (Wikipédia, 
2015a).  

 

Segundo Antonio Grimm, só há equilíbrio físio-morfológico se o campo 
eletromagnético estiver em equilíbrio, (Grimm, 2000a). Para ele, ter saúde é possuir 
campo elétrico, momento magnético em uma ordem e em equilíbrio, (Grimm, 2015). 
Assim, os plexos estarão em equilíbrio pelo campo elétrico, momento magnético e pela 
ordem da inteligibilidade, (Grimm, 2011), sempre em um sentido horário, pois na Terra 
o sentido para o equilíbrio é sempre o sentido horário, (Grimm, 1999b).  

O perispírito é quem modela e mantém um controle sobre as funções do corpo 
físico, assim, há uma ligação direta dos plexos físicos com regiões especializadas do 
perispírito. A ligação principal do corpo físico com o perispírito é feita através dos 
plexos, (Roloff et al, 1987).  

Conforme Roloff et al., "a disfunção de um órgão relacionado a um plexo irá 
ocasionar distúrbios na correspondente região do perispírito ou, reciprocamente, um 
distúrbio no perispírito irá provocar uma disfunção na parte do corpo físico 
correspondente", (Roloff et al, 1987). Na figura 1 são mostrados os principais plexos.  

Figura 1 – Localização dos principais plexos: cerebral, solar e 
funcional (nomenclatura usada pelos espíritos).  

 

Fonte: SBEE, 2017. 
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Ainda segundo Grimm, os plexos possuem uma orientação sempre no sentido 
horário. Quando se perde o equilíbrio de um dos órgãos, este órgão se orienta no 
sentido anti-horário e aparecem as patologias, (Grimm, 2003b).  

Segundo Antonio Grimm, todo o organismo é inteligente. Mas os plexos 
representam núcleos com maior grau de inteligência, pois são núcleos que tem graus 
de especialismos. "Os três plexos representam, em essência e excelência, inteligência. 
Eles são campos abertos para buscar exatamente equilíbrio inteligente.", (Grimm, 
2015). 

No desencarne há o rompimento da ligação do perispírito com os plexos do 
corpo físico. O rompimento começa no plexo cerebral, imediatamente rompe-se o solar 
e por último o plexo funcional. Os plexos são extremamente importantes para fazer um 
filtro entre a matéria, o perispírito e o espírito, (Grimm, 2015). 
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