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Oráculo de Delfos

❖ Na cidade de Delfos, Grécia antiga, no templo de Apolo, 
havia uma pitonisa para orientação e previsão do futuro.

❖ Suas  profecias  eram  traduzidas  por  um  profeta,  pois 
eram geralmente ininteligíveis.

❖ Um rei questionou a pitonisa se deveria ir à guerra.

❖ Resposta: Se for à guerra, destruirá um grande reino. 

❖ O rei foi à guerra e o seu reino foi destruído.



Importante
❖ Distinção entre:

❖ Desenvolvimento mediúnico;

❖ Educação mediúnica.

Alta capacidade mediúnica 
+

baixa educação mediúnica 
= perturbação.



Mediunidade em três níveis
1. Médium como medianeiro: 

• Função do médium.

2. Médium  como  descentralização  dos  elementos 
constitutivos: 

• Nível material, onde há, ao menos, um afrouxamento 
da ligação perispírito - copo físico.

3. Médium como alto  grau de  permeio  dos  limites  da 
psique: 

• Nível mental.



Como medianeiro

Livro: O Livro dos Médiuns - cap. XXXII

Médium: Pessoa que pode servir de 
intermediária entre os espíritos e os homens.



Como descentralização dos elementos constitutivos

Livro: Médiuns e Mediunidades 
(Citando o pesquisador Gustavo Geley)

"Os médiuns são pessoas cujos elementos 
constitutivos são capazes de, 

momentaneamente, ser descentralizados.”

Gustavo Geley: Psiquiatra e pesquisador espírita francês (*1868 , +1924). 
Um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações.



Médium como alto grau de permeio dos limites da psique

Livro: Biografia de um Médium - pg. 82 
(www.ccconti.com)

"… a mediunidade seria a capacidade 
apresentada por certas pessoas de permitir o 
permeio de conteúdos que adentram a região 

do inconsciente, oriundos de uma 
inteligência estranha, para o consciente e 

sendo, desta forma, exteriorizada."



Médium como alto grau de permeio dos limites da psique

Os médiuns apresentam:
• Maior permeabilidade nos limites da psique;
• Maior flexibilidade nos limiares energéticos da psique.



Papel dos médiuns - LM cap. XIX
"… o vosso cérebro está frequentemente em inextricável 
desordem e, não só difícil,  como também penoso se nos 
torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos …" 

"Por isso é que gostamos de achar … bons instrumentos, 
porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele 
a  quem mediunizamos,  nada mais  tem que fazer  senão 
impulsionar a mão que nos serve de lapiseira …" 



coroa - coronáriotesta - frontal
garganta - laríngeo
coração - cardíaco
umbigo - esplênico
sexo - gástricoraiz - genésico

Chakras 
ou 

Centros 
de Força



A ciência dos chakras
"Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo 
vital: ele fornece a matriz para a estruturação da forma 
física. Os órgãos físicos são as representações das 
funções do corpo vital, como a manutenção do corpo 
ou reprodução. Os chakras são os lugares do corpo 
físico onde a consciência produz simultaneamente o 
colapso do corpo vital e do corpo físico; nesse 
processo, a representação do corpo vital se transforma 
em corpo físico." 

Amit Goswami 
O Médico Quântico

"Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo 
vital: ele fornece a matriz para a estruturação da forma 
física. Os órgãos físicos são as representações das 
funções do corpo vital, como a manutenção do corpo 
ou reprodução. Os chakras são os lugares do corpo 
físico onde a consciência produz simultaneamente o 
colapso do corpo vital e do corpo físico; nesse 
processo, a representação do corpo vital se transforma 
em corpo físico." 

Amit Goswami 
O Médico Quântico

Rupert Shekdrake: Biólogo e 
escritor, tido como criador da hipótese 

dos campos mórficos.
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A Terra - mapa



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?



A psique – Jung

Inconsciente 
coletivo

Consciente

Inconsciente 
pessoal

Si mesmo



Conteúdos da psique

Inconsciente pessoal
(complexos)

Inconsciente coletivo
(arquétipos)

Consciente
(ego)



Sujeito secundário

Existência de um 
sujeito secundário.inconsciente
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A Natureza da Psique pg 112-115

“Por  definição,  isto  seria  colocar  uma  consciência  no 
inconsciente…”

Intermédio dos órgãos 
corporais

LE - questão 403



Os médiuns apresentam: 
❖ Maior permeabilidade nos limites da psique; 
❖ Maior flexibilidade nos limiares energéticos 

da psique.



Individuação
“...todo  um  processo  intrapsíquico  duradouro  e  autônomo, 
através  do qual  a  psique consciente  assimila  os  conteúdos que 
permaneciam  inconscientes  na  imensa  área  do  inconsciente 
pessoal e coletivo...”

“A busca da individuação constitui o grande desafio existencial...”

“No  espírito,  portanto,  jazem  as  causas  profundas  do 
desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador 
pela individuação.”

Joanna de Ângelis
Triunfo Pessoal, pg 179-181



Religião e Saúde
“A  adoção  de  uma  conduta  religiosa  que  trabalhe  o 
indivíduo,  nele  edificando  valores  de  dignificação  e  de 
bem-estar,  é  valioso  contributo  psicológico  para  a  sua 
saúde.”

Joanna de Ângelis
Triunfo Pessoal, pg 174  



A Natureza da Psique – Jung
“O  espiritismo  enquanto  fenômeno  coletivo  persegue, 
portanto, os mesmos fins que a Psicologia médica, e, deste 
modo,  produz,  como  bem  indicam  suas  manifestações 
mais recentes, as mesmas ideias básicas – ainda que sob o 
rótulo  de  ‘ensinamentos  dos  espíritos’  –  que  são 
características da natureza do inconsciente.”

pg. 257



A Natureza da Psique – Jung
“Quanto aos fenômenos parapsicológicos, parece-me que, 
via de regra, se acham ligados à presença de um médium. 
Eles são, pelo menos até onde minha experiência alcança, 
efeitos exteriorizados de complexos inconscientes. Estou, 
realmente, convencido de se tratar de exteriorizações ...”

“Mas, não posso ver em tudo isso uma prova da existência 
de espíritos reais...”

pg. 257



A Natureza da Psique – Jung
“Após haver recolhido experiências psicológicas de muitas 
pessoas e de muitos países durante meio século, já não me 
sinto tão seguro como no ano de 1919, quando escrevi esta 
afirmação. Muitas vezes não me acanho de confessar que 
duvido de que uma abordagem e análise exclusivamente 
psicológicas façam justiça aos fenômenos em questão.”

pg. 257 - Nota de rodapé em referência
ao texto do slide anterior
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