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"Pois em verdade vos digo, 
se tivésseis a fé do tamanho 
de um grão de mostarda, 
d i r íe i s a es ta montanha: 
Transporta-te daí para ali e 
ela se transportaria, e nada 
vos seria impossível." 

Jesus



CURA &  QUÂNTICA 
ESTUDO 6 - EVOLUÇÃO ANÍMICA

 Claudio C. Conti 
www.ccconti.com

C&Q

C&Q



Os espíritos se agrupam por afinidade 

psíquica - somos semelhantes em conteúdo. 

O uso das funções psíquicas, privilegiando 

umas em detrimento de outras.

O que nos diferencia?



O altruísmo, o amor ao próximo, a 
brandura, a caridade, etc., exercem 
alteração nos processos mentais, 

especialmente nas funções 
psíquicas que trabalham com os 

conteúdos em si e nas suas 
relações com o corpo e o ambiente.



• "Quantidade" de conteúdo psíquico está 
relacionado nível intelectual;  

• O bom uso das funções psíquicas 
independe no nível intelectual; 

• O uso das funções psíquicas corresponde 
ao Nível Moral.



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
§1508

"Deus formou uma imagem sua, ao mesmo tempo incrivelmente 
esplêndida e sinistramente contraditória, sem a ajuda do homem, e a 
implantou no inconsciente do homem como um arquétipo, não para 
que os teólogos de todos os tempos e de todas as religiões se 
digladiassem por causa dela, mas sim para que o homem 
despretensioso pudesse olhar, no silêncio de sua alma, para dentro 
desta imagem que lhe é aparentada, construída com a substância de 
sua própria psique, encerrando tudo quanto ele viesse, um dia, a 
imaginar a respeito de seus deuses e das raízes de sua própria psique."



CERTEZA

LE - 621. Onde está escrita a Lei de Deus? 

Resposta: Na consciência.

CONSCIÊNCIA

DEUS

Arquétipo natural

Po r " c o n s c i ê n c i a " d e v e m o s 
entender a psique como um todo. 



CRENÇA
Visão humana de Deus.

consciência

deus

Arquétipo criado



Como saímos da certeza para a crença?



Podemos estabelecer, como princípio, a impossibilidade de conhecer os 
fenômenos psíquicos ocorrentes no íntimo do indivíduo por forma outra 
que não observando as manifestações exteriores de sua atividade. Se ele 
executar atos inteligentes, concluiremos que possui uma inteligência; se 
tais atos forem da mesma índole dos que observamos nos homens, 
deduziremos que essa inteligência é similar à da alma humana, de vez que, 
na criação, somente a alma é dotada  de inteligência. 

EVOLUÇÃO ANÍMICA - GABRIEL DELANNE 
ESTUDO SOBRE AS FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DOS ANIMAIS



Ora, como os animais possuem, não apenas a inteligência, mas também o  
instinto e a sensibilidade; e considerando o axioma que diz que todo  
efeito inteligente tem uma causa inteligente; assim como a grandeza  do  
efeito é diretamente proporcional à potência da causa, temos o  direito  de  
concluir que a alma animal é da mesma natureza que a humana,  apenas  
diferenciada no desenvolvimento gradativo. 

EVOLUÇÃO ANÍMICA - GABRIEL DELANNE 
ESTUDO SOBRE AS FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DOS ANIMAIS



Frequentemente, falando-se de inteligência animal, corre-se o risco de  não 
ser compreendido. Algumas pessoas figuram-se  que, para  demonstrar  a 
existência de faculdades intelectuais ou morais da espécie animal, importa  
estabelecer que os animais possuam, sensivelmente, memória,  
discernimento, etc., no mesmo grau que possuímos, o que, aliás, é  
impossível, tão certo como ser o seu organismo inferior ao nosso. Outros  
imaginam que admitir tal princípio equivale a rebaixar a dignidade  
humana. 

EVOLUÇÃO ANÍMICA - GABRIEL DELANNE 
ESTUDO SOBRE AS FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DOS ANIMAIS



Nós, entretanto, não vemos o que perder com esse paralelo, só a nós 
favorável, pois é incontestável que um dado animal não pôde, nem poderá 
jamais encontrar a lei das proporções definidas, ou escrever O Sonho 
Duma Noite de Verão. Trata-se, simplesmente, de assentar que, se o 
homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser uma 
verdade que a sua natureza pensante é da mesma ordem, em nada difere 
essencialmente e sim, apenas, em grau de manifestação. 

EVOLUÇÃO ANÍMICA - GABRIEL DELANNE 
ESTUDO SOBRE AS FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DOS ANIMAIS



Se fizermos um confronto da suspensão do desenvolvimento da 
inteligência humana e o que ocorre com os animais, facilmente veremos 
que a diferença não é substancial. Quando a função do espírito é tolhida 
pela conformação defeituosa do organismo, a alma só pode manifestar-se 
no exterior pelas formas rudimentares da inteligência. O idiotismo é disso 
uma prova flagrante.

EVOLUÇÃO ANÍMICA - GABRIEL DELANNE 
A IDIOTIA



E agora? 

Qual a real condição dos animais?

Como analisar o espírito que se manifesta em 

condições diferentes?



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
§109

Nada nos impede de supor que certos arquétipos já estejam presentes nos 
animais, pertençam ao sistema da própria vida e, por conseguinte, sejam 
pura expressão da vida, cujo modo de ser dispensa qualquer outra 
explicação. Ao que parece, os arquétipos não são apenas impregnações de 
experiências típicas, incessantemente repetidas, mas também se 
comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das 
mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em sonho, na 
fantasia ou na vida, ele traz consigo uma "influência" específica ou uma 
força que lhe confere um efeito numinoso e fascinante ou que impele à 
ação.



A NATUREZA DA PSIQUE - JUNG 
§322

Todo este organismo psíquico corresponde perfeitamente ao corpo 
que, embora varie sempre de indivíduo para indivíduo, é, ao mesmo 
tempo e em seus traços essenciais básicos, o corpo especificamente 
humano que todos temos e que em seu desenvolvimento e em sua 
estrutura conserva vivos aqueles elementos que o ligam aos 
invertebrados e, por último, até mesmo aos protozoários. Teoricamente 
deveria ser possível extrair, de novo, das camadas do inconsciente 
coletivo não só a psicologia do verme, mas até mesmo a da ameba. 



A NATUREZA DA PSIQUE - JUNG 
§323

Todos estamos convencidos de que seria totalmente impossível 
entender o organismo vivo sem considerar sua relação com as 
condições ambientais. Há um sem-número de fatos biológicos que só 
podemos explicar como reações ao meio ambiente.



QUANDO A CERTEZA VIROU CRENÇA?

CONSCIÊNCIA

DEUS

Arquétipo natural

consciência

deus

Arquétipo criado



QUANDO A CERTEZA VIROU CRENÇA?

consciênciaCONSCIÊNCIA consciência



QUANDO A CERTEZA VIROU CRENÇA?

✤ O que é este fenômeno?
✤ Degeneração  do  processo  evolutivo 

(não é degeneração do espírito).

✤ Como pôde ocorrer?
✤ É uma possibilidade devido ao livre 

arbítrio.

consciênciaCONSCIÊNCIA



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
PG. 31

"Quanto mais alguém se torna consciente de si mesmo mediante o 
autoconhecimento e o agir correspondente, tanto mais desaparece aquela 
camada do inconsciente pessoal acumulada sobre o inconsciente coletivo. 
Por essa via, surge uma consciência que não está mais enredada no mundo 
mesquinho e pessoalmente sensível do Eu, mas que participa de um mundo 
mais amplo, do objeto. Essa consciência ampliada não é mais aquele 
emaranhado sensível e egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições 
pessoais, …, mas é uma função relacional vinculada ao objeto, ao mundo, a 
qual transfere o indivíduo para dentro de uma comunhão incondicional, 
compromissiva e indissolúvel com o mundo".



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
PG. 31

LE - 919. Qual o meio prático mais eficaz 

que tem o homem de se melhorar nesta 

vida e de resistir à atração do mal?

“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: 

Conhece-te a ti mesmo.”



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
PG. 23

"Sempre que se tratar de configurações arquetípicas, tentativas de 
explicação personalistas induzem a erro.” 

Para Jung, a ampliação da consciência, que também pode acontecer no 
confronto com conteúdos arquetípicos, é destinação humana:  

“…só aqui, na vida terrena, onde se dá o embate dos opostos, pode-se 
elevar a consciência universal. Essa parece ser a tarefa metafísica do ser 
humano"



A CONSCIÊNCIA 
“adormecida”, em decorrência da 

consciência que a envolve e 
oblitera, necessita despertar para 

a essência do espírito, se 
tornando co-criador com Deus.



"O processo de individuação é um esforço vitalício 
visando à tomada de consciência e à inteireza 
psíquica. Nesse sentido, a via da individuação também 
é uma quest, isto é, uma jornada de busca espiritual. 

Jung 
Espiritualidade Transcendência - pg. 28 



Na origem (criação): estrutura mental una - feliz. 

Mais evoluído e corrompido: estrutura mental compartimentada. 

"Puro": estrutura mental una - feliz.



"Em sua origem, o homem só tem instintos; 

quando  mais  avançado  e  corrompido,  só 

tem  sensações;  quando  instruído  e 

depurado, tem sentimentos."
Lázaro
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