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Sir Arthur Conan Doyle

� Reencarnação
� 22 de maio de 1859

� Edimburgo, Escócia

� Desencarnação
� 7 de julho de 1930

� Sussex, Inglaterra

� Formado em medicina (1881) e autor das estórias sobre 
o detetive Sherlock Holmes. Escritor prolífico cujos 
trabalhos incluem estórias de ficção científica, novelas 
históricas, peças e romances, poesia e obras de não-
ficção.



Abandono do catolicismo

� Nascido em ambiente rigorosamente católico, 
ouviu um padre afirmar que todo aquele que não 
era católico iria para o inferno. 

� Estava certo de que a afirmativa do sacerdote 
continha um erro essencial. 



Contato com o Espiritismo

� Em 1887, visita um de seus doentes, o General
Drayson, que lhe falou de alguma coisa chamada 
Espiritismo.

� O general lhe assegurou que a existência além da 
morte era um fato provável, pois conversava com 
um irmão desencarnado.

� Doyle ficou interessado em conhecer melhor o 
Espiritismo.



Sir Arthur Conan Doyle

� Forte convicção espírita, cujas obras 
principais no assunto são:
� A Nova Revelação

� A História do Espiritismo

� Para ser elevado a Par do Reino, maior 
distinção a que um britânico pode aspirar, 
era preciso renunciar ao Espiritismo –
preferiu recusar a distinção.  
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Consciência – o que é?

� Dicionário Aurélio
� Atributo altamente desenvolvido na espécie humana e 

que se define por uma oposição básica: é o atributo 
pelo qual o homem toma em relação ao mundo (e, 
posteriormente, em relação aos chamados estados 
interiores, subjetivos) aquela distância em que se cria 
a possibilidade de níveis mais altos de integração.



Consciência – o que é?

� Jung – Tipos psicológicos, cap. XI

� “Por consciência entendo a relação de conteúdos 
psíquicos com o ego, desde que essa relação seja 
percebida pelo ego. Relações com o ego não 
percebidas como tais são inconscientes. A consciência 
é a função da atividade que mantém a relação de 
conteúdos psíquicos com o ego”.



Definição correta de consciência

Um saco de gatos...



Conhecendo os “gatos”

� Gato 1.O TEMPO

� Gato 2.O PENSAMENTO

� Gato 3.A PSIQUE

� Gato 4.O ESPÍRITO

� Gato 5.O MEDO

� Gato 6.A ESTRUTURA



Gato 1

O TEMPO



Tempo presente?

1 ano

passado        presente    futuro

1 mês1 dia

1 hora1 minuto1 segundo

1 décimo de segundo1 centésimo de segundo1 milésimo de segundo



Tempo presente?

Talvez o presente seja apenas a linha divisória entre o 
passado e o futuro.

Contudo, se o passado já não existe mais e o futuro 
ainda está por vir, o que é o tempo?

Santo Agostinho; Confissões, livro XI, cap. 14 e 15

passado        presente    futuro



“Do passado fixo ao presente tangível e ao 
futuro indeterminado, é como se o tempo 

fluísse inexoravelmente. Mas essa é apenas 
uma ilusão.”

Paul Davies
Scientific American Brasil

Outubro, 2002



“Para sermos perfeitamente honestos, 
precisamos admitir que tanto cientistas 

como filósofos não sabem ao certo o que 
é o tempo, ou por que ele existe.”

Scientific American Brasil
Outubro, 2002



“Isso (a teoria da relatividade) exigia o 
abandono da idéia de que existe uma 

quantidade universal chamada tempo que 
todos os relógios mediriam. Ao contrário, 

cada um teria seu tempo pessoal...”

Stephen Hawking

O Universo numa Casca de Noz



Gato 2

O PENSAMENTO



EDM – 1a parte – cap. 1
Fluido Cósmico

CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR

Essas Inteligências Gloriosas tomam o plasma divino e 
convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas 
expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou 
sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais 
moradias que perduram por milênios e milênios, mas que 
se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o 
Espírito Criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o 
Criador de Toda a Eternidade.



EDM – 1a parte – cap. 1
Fluido Cósmico

FORÇAS ATÔMICAS

Toda essa riqueza de plasmagem, nas linhas da Criação, 
ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente...

Sob orientação das Inteligências Superiores, congregam-se 
átomos em colméias imensas, e, sob a ação espiritualmente 
dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente 
reduzidas as áreas espaciais intra-atômicas, sem perda de 
movimento, para que se transformem na massa nuclear 
adensada, de que se esculpem os planetas...



O BIG-BANG



Observador

Em consonância com a abordagem de André Luiz está 
uma vertente de pensamento dentre os cientistas, analisando 
alguns fenômenos da Física Quântica, que vislumbra a idéia 
de que existe a ação do pensamento sobre a constituição e 
construção da matéria, presidindo, inclusive, os fenômenos 
físicos. Um representante desta nova abordagem sobre o 
universo é o físico Amit Goswami com seu livro 
sugestivamente intitulado “O Universo Autoconsciente –
Como a Consciência Cria o Mundo Material”.



Gato 3

A PSIQUE



A psique

� Jung -Energia Psíquica pg 6

� “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.”

� Joanna de Ângelis -Triunfo Pessoal  pg. 23

� “A visão espírita, porém, a respeito de um arquivo 
extra cerebral, formado por uma maquinaria energética 
centrada Espírito, cujo campo de informações é 
infinito, torna-se muito mais factível e racional...”



A psique – Joanna de Ângelis

inconsciente 
transpessoal

consciente

inconsciente 
pessoal

Espírito



Gato 4

O ESPÍRITO



L.E. 92 -Um Espírito pode dividir-se, ou 
existir em muitos pontos ao mesmo tempo?

“Não pode haver divisão de um mesmo 
Espírito; mas, cada um é um centro que irradia 
para diversos lados... Vês o Sol? É um somente. 
No entanto, irradia em todos os sentidos e leva 
muito longe os seus raios. Contudo, não se 
divide.”



L.E. 89 a –O pensamento não é a 
própria alma que se transporta?

“Quando o pensamento está em alguma parte, a 
alma também aí está, pois que é a alma quem 
pensa. O pensamento é um atributo.”



L.E. 242 - Como é que os Espíritos têm 
conhecimento do passado? E esse 
conhecimento lhes é ilimitado?

“O passado, quando com ele nos ocupamos, é 
presente...”



L.E. 243 - E o futuro, os Espíritos o 
conhecem?

“Ainda isto depende da elevação que tenham 
conquistado. Muitas vezes, apenas o entrevêem ... 
Quando o vêem, parece-lhes presente. À medida 
que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o 
Espírito descortina o futuro...”



Gato 5

O MEDO



O medo da morte

A desencarnação pode ser considerada o 
maior trauma da humanidade.

São momentos que ficam congelados na 
mente, vivenciando constantemente as 

aflições e se esquece da 
resignação/perdão.



Gato 6

A ESTRUTURA



Proposta sobre estrutura da psique

� Vários núcleos: consciência e inconsciente;

Outras 
encarnações

encarnação 
atual

Espírito



Proposta sobre estrutura
da psique

� Cada núcleo vivenciando uma existência diferente 
no tempo (as várias encarnações);

� A elevação ocorrerá quando “vencer” o ciclo 
(aprendizado);

� Os traumas e fobias ainda persistiriam, mesmo 
com o entendimento racional do problema, pois o 
indivíduo não teria “vencido” no ponto em que a 
situação estaria ocorrendo.



Fim


