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 “No materialismo, a matéria cria a 
mente. No idealismo, mente cria 
matéria. Nesta versão da teoria do 
duplo aspecto, tanto mente quanto 
m a t é r i a s u r g e m d e a l g o m a i s 
fundamental, que pode ser ambos ou 
nenhum deles”. 
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ESTUDO 10 - PENSAMENTO E VONTADE
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LUZ E ELÉTRONS 
De acordo com a teoria 
ondulatória, o poder da 
luz seria proporcional a 
intensidade: uma luz 
intensa deveria retirar a 
mais elétrons.

m
et

al MAS NÃO ERA 
BEM ASSIM!!!!



OBSERVAÇÃO

Uma forte luz vermelha 
não retirava elétrons.

Uma suave luz azul era 
suficiente para retirar 
elétrons.



EFEITO FOTOELÉTRICO

• Ponto de Vista Hipotético Sobre a Produção e Transformação da Luz 
• Artigo de Albert Einstein – 1905 – com o qual recebeu o 

Prêmio Nobel de 1921. 

• Este artigo propõe uma descrição simples dos “quanta de 
luz” (fótons) e mostrou que poderiam ser utilizados para explicar 
fenômenos como o efeito fotoelétrico.



ONDA ELETROMAGNÉTICA
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EFEITO FOTOELÉTRICO

Interação do fóton com o 
á t o m o , o c o r r e n d o a 
t r a n s f e rê n c i a t o t a l d a 
energia e um elétron é 
ejetado.



LUZ VISÍVEL

Luz 
visível

7x1014 Hz 

4,3x1014 Hz

Violeta 
Azul 
Verde 
Amarelo 
Alaranjado 
Vermelho



O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

Comentário de Kardec à questão 662: 

O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que 
alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal...



A GÊNESE – CAP. XIV  
AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE OS FLUIDOS

14. - Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-
os como os homens manipulam os gases, mas empregando o 
pensamento e a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade 
são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem 
àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou 
dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma 
aparência, uma forma, uma coloração determinadas; mudam-lhes as 
propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros 
corpos, combinando-os segundo certas leis…



JUNG, A ENERGIA PSÍQUICA 

• “O conceito de energia psíquica é tão legítimo em ciências quanto o 
de energia física, e a energia psíquica tem também suas medidas 
quantitativas e formas diferentes, como a energia física.”          pg 6  

• “A vontade seria a disponibilização de energia para um processo 
psíquico.”    pg 43 



JOANNA DE ÂNGELIS - TRIUNFO PESSOAL 

• “A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito que, 
habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as 
forças internas de que se constitui, a fim de atingir os objetivos que 
lhe devem representar fator de progresso.”   pg 42  

• “Sem uma vontade bem direcionada não há vida saudável.”  pg 43



PENSAMENTO

O pensamento é constituído por dois componentes:   

Informação (energia mínima).  

Vontade: quantidade de energia para propiciar o efeito que se deseja, 
isto é, para movimentar/aglutinar/caracterizar o fluido para aquilo que 
se deseja. Esta quantidade deverá depender do tipo de efeito que se 
pretenda efetuar.
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PENSAMENTO cam
po elétrico

campo magnético

A vontade varia em conformidade com os interesses 

reais do espírito, pois, muitas vezes a vontade é vacilante 

ou pequena, apesar de se desejar algo.



CORPÚSCULOS MENTAIS  
MECANISMOS DA MEDIUNIDADE

“Como todo alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e 
extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. 
Entretanto, ele ainda é matéria, - a matéria mental, em que as leis de 
formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômico prevalecem 
sob novo sentido…”   



ANALOGIA  
MECANISMOS DA MEDIUNIDADE

Átomo físico

elétrons

núcleo prótons

nêutrons

fótons

Átomo mental

elétrons mentais 

núcleo 
mental

prótons mentais

nêutrons mentais

fótons mentais
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Ondas longas  excitação de átomos mentais:  
sustentação da individualidade, manutenção de calor.

Ondas médias  excitação dos elétrons mentais: 
reflexão ou oração, produção de luz interior.

Ondas curtas  excitação dos núcleos mentais: 
situação extraordinária da mente, imenso poder 
transformador do campo espiritual.

PENSAMENTO DAS CRIATURAS  
MECANISMOS DA MEDIUNIDADE



ÁTOMO

Átomo inteiro – ondas longas 

Eletrosfera – ondas médias 

Núcleo – ondas curtas



FONTES DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA  
RADIAÇÃO TÉRMICA

• A radiação absorvida por um corpo faz com que seus átomos oscilem 
mais vigorosamente. 

• Pela aceleração dos seus elétrons, os átomos emitem radiação. 

• Esta radiação emitida é chamada de radiação térmica. 



FONTES DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA  
RAIO-X

Se um ou mais elétrons orbitais forem deslocados por algum processo 
de excitação, os elétrons se rearranjarão, liberando energia na forma de 
raio-X.
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FONTES DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA  
RAIOS GAMA

Após decaimento radioativo, o núcleo do produto permanece excitado, 
na transição à níveis mais baixos de energia, libera a energia excedente 
na forma de raios gama.

137Cs

662 keV

0 137Ba



MECANISMOS DA MEDIUNIDADE PG 46

“… a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, 
obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações 
atômicas, na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do 
Universo.”



PENSAMENTO

Átomos mentaisEspírito

AÇÃO



ONDAS CEREBRAIS  
INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL, DANAH ZOHAR

Tipo Frequência Condições Significado

Delta 0,5-3,5 Hz Sono profundo, bebês Cérebro sem atividade

Teta 3,7-7 Hz Sonhos,  crianças  
(3-6 anos)

Informação passando de 
uma área a outra

Alfa 7-13 Hz Adultos ou crianças 
(7-14 anos) Estado de relaxamento

Beta 13-30 Hz Adultos Concentração mental

Gama 40 Hz Cérebro consciente Trabalho consciente

---- 200 Hz Descoberta recente Não se sabe



AUTODESCOBRIMENTO – PG 19

“O ser humano é um conjunto harmônico de 
energias, constituído de Espírito e matéria, 
mente e perispírito, emoção e corpo físico, 
que interagem em fluxo contínuo uns sobre os 
outros.”



DIAS GLORIOSOS – PG 26

“Em razão da sutileza das ondas que 
exterioriza, a mente intervém nas construções 
do mundo físico e age diretamente em todos 
os corpos, às vezes alterando-lhes a 
constituição.”



DIAS GLORIOSOS – PG 35

“O pensamento desempenha uma função 
importante no conjunto existencial do ser 
humano, percorrendo todas as células, 
particularmente as do sistema nervoso 
simpático, que mantém perfeito intercâmbio 
com as do imunológico.”
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