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"Quando se trata de cura na 
terapia, quando se trata de 
r e c u p e r a r a s a ú d e d o s e r 
humano inteiro, o espaço de 
experiência da terapia precisa 
estar aberto para o numinoso, 
para busca de sentido e para 
todas as questões espirituais e 
r e l i g i o s a s q u e s ã o p a r t e 
inseparável de sua existência 
humana." 

Jung 
Espiritualidade e Transcendência pg. 25
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POR QUE “CURA E QUÂNTICA"

• Baseado no conceito introduzido por Deepak Chopra no livro A CURA 
QUÂNTICA, em que justifica o título do livro com as seguintes palavras: 

• “A palavra que vem à mente, quando um cientista pensa nessas 
mudanças súbitas, é quantum. Ela significa um salto descontínuo de 
um nível de função para outro, mais elevado: a transição quântica.” 

• Quântica de CURA E QUÂNTICA: Descontinuidade da função psíquica.



OBJETIVO GERAL

Viabilizar o entendimento de saúde e enfermidade como estados da 
estrutura psíquica que, na sua correlação com o corpo físico, imprimirá 
neste o estado correspondente - busca de uma descontinuidade da 
função psíquica. 

O termo “função" está relacionado com “função matemática” que 
descreve o perfil da relação psique-externo -> f(psique).

Lembrete: 
O espírito não fica doente, mas sua relação com o externo.



FUNÇÃO EVOLUÇÃO

Ida para regeneração
100 encarnações

1000 encarnações

10000 encarnações

Origem no mundo de 
Expiação e Provas. 

Quando inicia?

Tempo

Ev
ol

uç
ão

“…dar-se-á a todos os que já têm e 
esses ficarão cumulados de bens; quanto 

àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo 
o que pareça ter; e seja esse servidor inútil 
lançado nas trevas exteriores, onde haverá 

prantos e ranger de dentes.” 
Jesus
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

77. Os Espíritos são seres distintos da Divindade, ou serão 
simples emanações ou porções desta e, por isto, 
denominados filhos de Deus? 
“... São obra de Deus ... somos Seus filhos, pois que somos 
obra Sua.”



O LIVRO DOS ESPÍRITOS

23. Que é o Espírito? 
“O princípio inteligente do Universo.” 

a) - Qual a natureza íntima do Espírito? 
“Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para 
vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é 
alguma coisa. Ficai sabendo: coisa nenhuma é o nada e o 
nada não existe.”



O QUE DEUS CRIA?

Espíritos 
Que se expressam no mundo espaço-temporal segundo 
certas regras pré-estabelecidas.



O ESPÍRITO E A PERFEIÇÃO

O espírito, como estrutura, faz parte da finalidade da Criação, 
portanto, tem uma existência intrínseca. 

A existência intrínseca, ou vida eterna, do espírito está 
atrelada à eternidade do próprio Criador. 

O espírito, como estrutura, é perfeito. 

O espírito, como conteúdo, não é perfeito no sentido de não 
ser onisciente, mas evolui.



JÁ VIMOS QUE...

Fluido 
CósmicoEspírito

Deus

Matéria

Tempo

Espaço

Forças

Energia

Etc.

Circuito energético aberto. 
(espírito como conteúdo)

Circuito energético fechado. 
(espírito como estrutura)

Dois sistemas mantidos por funções do espírito
.



FOCO DO CURSO

Espírito: 

Uma estrutura que 
possui funções.

Corpo: 

Estrutura corporal 
+ ambiente.

Elo: 
A MENTE…

…e sua ação no 
corpo e no ambiente



JOANNA DE ÂNGELIS 
O SER CONSCIENTE, PG. 97

&
Expiação Provação

Moldam o ser de maneira 
irreversível, decorrente dos 
atos de rebeldia: suicídio, 
homicídio, perversidade, 
luxúria, concupiscência, 

avareza, ódio, etc.

Corretivos temporários que 
servem de advertência à insânia 
ou à comodidade, ao erro ou ao 
vício, facultando a reconquista 
da harmonia mediante esforço 
justo de recomposição interior.

com relação à saúde e à doença



MUNDO DE EXPIAÇÃO E PROVAS

Mal interpretado; 

Onde devemos manter o foco? 

A.  Em sair deste mundo; 

B. No aprendizado que o mundo proporciona.



MUNDO DE EXPIAÇÃO E PROVAS

O caminho para a regeneração; 

Aproveitando o mundo de expiação e provas nos resguardamos do 
sofrimento de estar aqui; 

Andamos mais rápido.
O processo evolutivo deve ser prazeroso, pois é repleto de descobertas. 

O sofrimento é opcional.



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
§505

O problema do sofrimento da alma concerneria, no fundo, muito mais 
ao diretor espiritual do que ao médico. Mas na maioria dos casos o 
doente consulta primeiro o médico, porque pensa estar fisicamente 
enfermo e sabe que certos sintomas neuróticos poderão pelo menos 
ser aliviados por meio de medicamentos. Por outro lado, o diretor 
espiritual geralmente não possui os conhecimentos que o capacitem a 
penetrar nas trevas do pano de fundo psíquico dos doentes, como 
também não possui a autoridade que lhe dê condições de convencer o 
doente de que seu sofrimento não é de natureza física, mas psíquica.



A MENTE 
(válido para espíritos ligados à Terra)

Uma estrutura psíquica 

Várias regiões 

Vários conteúdos 

Independentes? Até que ponto?

Consciente

Inconsciente 
pessoal

Inconsciente 
impessoal



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
INTRODUÇÃO

Na compreensão atual, bastante ampliada, a transcendência refere-se 
também à transposição das fronteiras do Eu, ... ao modo de ocupar-se 
com o inconsciente: "Transcender tem […] muito a ver com sermos 
capazes de renunciar ao nosso Eu e, não obstante, conseguirmos viver 
plenamente seguros de nós mesmos. Abrimo-nos para uma totalidade 
maior, para o mundo, para o semelhante, para o inconsciente”.



ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA 
INTRODUÇÃO

O conceito de individuação de Jung, ..., pode ser reduzido a esta 
fórmula: "Torna-te quem és". Tem-se em mente com isso um processo 
de desdobramento progressivo da personalidade, no confronto entre o 
Eu e o Si-mesmo, entre o consciente e o inconsciente, como um 
processo de amadurecimento humano criativo, arquetipicamente 
determinado.

O conceito de individuação de Jung, ..., pode ser reduzido a esta 
fórmula: "Torna-te quem és". Tem-se em mente com isso um processo 
de desdobramento progressivo da personalidade, no confronto entre o 
Eu e o Si-mesmo, entre o consciente e o inconsciente, como um 
processo de amadurecimento humano criativo, arquetipicamente 
determinado.

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 
INTRODUÇÃO

Os textos de Jung podem estimular acima de tudo a entrar em diálogo 
interior consigo mesmo, envolver-se com questões da espiritualidade e 
da transcendência, encontrar um horizonte ampliado, mergulhar mais 
profundamente em dimensões da nossa própria psique. Exatamente a 
isso ele encoraja: "E preciso ocupar-se consigo mesmo, senão não há 
como tornar-se alguém, senão nem é possível desenvolver-se". O 
objetivo do diálogo interior consigo mesmo é, em última análise, este: 



“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 e indissolúvel 
com o mundo”.

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

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): processos instintivos da natureza Divina - 
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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