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Objetivos
❖ Melhorar o entendimento sobre:

❖ Não lembrarmos o que acontece durante o período 
de desdobramento, seja natural (sono), mediúnico 
(sonambulismo) ou induzido (passes);

❖ Animismo;

❖ Mediunidade;

❖ Interferência do médium.



A Terra - mapa

www.openclipart.org

http://www.openclipart.org


Preço do iPhone 6 (US$) - fonte: Apple

País Preço

Brasil 1242,00

França 883,00

Áustria 871,00

País Preço

Espanha 871,00

China 863,00

México 810,00

País Preço

Austália 759,00

Estados 
Unidos 649,00

Japão 587,00



A Terra

Um planeta

Várias regiões

Vários países

Independentes? Até que ponto?



A mente
❖ O que denominamos de "mente" corresponde à uma 

estrutura  mental  (ou  psíquica)  complexa,  composta 
de numerosas regiões que, por sua vez, apresentam 
numerosos conteúdos.

❖ Um sistema dinâmico que nunca entra em repouso, 
interagindo  incessantemente,  tanto  os  conteúdos 
internos entre si quanto com outras mentes.

Mente Una
http://ccconti.com/Cursos2008/Menteuna.pdf

http://ccconti.com/Cursos2008/Menteuna.pdf


A mente
(válido para espíritos ligados à Terra)

Uma estrutura psíquica

Várias regiões

Vários conteúdos

Independentes? Até que ponto?



Circuitos

Fluido 
CósmicoEspírito

Deus

Matéria

Tempo

Espaço

Forças

Energia

Etc.

Circuito energético aberto.

Circuito energético fechado.



Dois circuitos principais
✓ Um relativo à ligação com Deus

✓ Mantida por processos desconhecidos relacionados com 
a Criação.

✓ Outro relativo ao ambiente 

✓ Supondo  que  para  qualquer  processo  ocorrer  seja 
necessário um balanço energético, seria decorrente do 
processamento  de  fluido  na  geração  de  energia, 
similarmente ao processamento de alimento pelo corpo 
físico. 
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Mente
Ligação com o ambiente

Função Transcendente
Ligação com Deus

Função 3
As leis de Deus

Função 4
Processo evolutivo

Função 5
Aquisição de informação

Função 6

Função nFunção 7

Espírito - Uma Estrutura com Funções
http://ccconti.com/Cursos2010/EspiritoEstruturaFuncoes.pdf

http://ccconti.com/Cursos2010/EspiritoEstruturaFuncoes.pdf
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Processos mentais seriam 
uma função do espírito



A psique – Jung

Inconsciente 
coletivo

Consciente

Inconsciente 
pessoal

Si mesmo



Estrutura psíquica

• Um sistema complexo e dinâmico que 
nunca entra e repouso;

• Nesta  estrutura  encontramos material 
para  melhor  entendimento  do 
animismo,  da  mediunidade  e  da 
interferência  do  médium  na 
comunicação.
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