
MECANISMOS
DA

MEDIUNIDADE
(Cap. IV-VII)



Corpúsculos Mentais

“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, compondo o 
maravilhosos mar de energia sutil em que todos nos 
achamos submersos e no qual surpreendemos 
elementos que transcendem o sistema periódico dos 
elementos químicos conhecidos no mundo.”
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“Assim éque o halo vital ou aura de cada criatura 
permanece tecido de correntes atômicas sutis dos 
pensamentos que lhe são próprios ou habituais, 
dentro de normas que correspondem àleis dos 
quanta de energia e aos princípios da mecânica 
ondulatória, que lhes imprimem freqüência e cor 
peculiares.” Pg 45



Pensamento das Criaturas
MENTE HUMANA

ondas longas� sustentação da individualidade, 
manutenção de calor � excitação de átomos mentais 
inteiros

ondas médias� reflexão ou oração, produção de luz 
interior �excitação dos elétrons mentais

ondas curtas� situação extraordinária da mente, 
imenso poder transformador do campo espiritual �

excitação dos núcleos mentais



Pensamento das Criaturas

legiões angélicas� ondas surper-ultra-curtas

animais� ondas fragmentárias 



“Assim considerando, 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.”
pg 46



Indução Mental

“...imaginemos a mente humana no lugar 
de uma chama em atividade. Assim como 
a intensidade da chama diminui com a 
distância,..., demonstrando fração cada vez 
menor, sem nunca atingir o zero, a 
corrente mental se espraia, segundo o 
mesmo princípio...”



Indução Mental

“Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a 
indução significa o processo através do qual um 
corpo que detenha propriedades eletromagnéticas 
pode transmiti-lasa outro corpo sem contato 
visível, porquanto a corrente mental é suscetível 
de reproduzir as suas próprias peculiaridades em 
outra corrente mental que se lhe sintonize.”
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Gerador Elétrico e
Gerador Mediúnico

+ _
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condutor
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pensamento 
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Seja nas manifestações 
ostensivas ou naquelas sutis, o 

mecanismo de ação será 
sempre o mesmo.

Gerador Elétrico e
Gerador Mediúnico



Circuito Elétrico e
Circuito Mediúnico

ida

interruptor

bateria

retorno

Para manter a corrente elétrica é preciso que o 
interruptor esteja ligado – circuito fechado



Circuito Elétrico e
Circuito Mediúnico

espírito médium

vontade apelo

vontade resposta

atenção � interruptor fechado
desatenção � interruptor aberto



Para manter a corrente mental é preciso haver 
o pensamento constante de aceitação ou 
adesão do médium, como o interruptor.

Gerador Elétrico e
Gerador Mediúnico



Principais Parâmetros em um 
Circuito Elétrico

Resistência :
elétrico � gasto de energia no circuito, 
produzindo calor.

mediúnico� gasto de energia mental, sustentação 
de base.

Indutância :
acúmulo de energia no campo magnético.



A corrente está diminuindo em (a) e aumentando em 
(b). A f.e.m. auto-induzida se opõe ao sentido da 

variação em ambos os casos.

(b)

I

(a)

I

Indutância



Em variações bruscas, dependendo da 
intensidade, poderá ocorrer até centelhamento, 

por isso, a maioria dos equipamentos 
eletrônicos, possui um capacitor.

Componente eletrônico capaz de 
armazenar energia durante a carga, 

restituindo ao circuito durante a 
descarga.

Componente eletrônico capaz de 
armazenar energia durante a carga, 

restituindo ao circuito durante a 
descarga.



LER Pg 58

“Também no circuito ... em processo de 
comunicação.”



O doutrinador deve prover 
condições adequadas:

1. manter padrão, 

2. não apressar o desligamento,

3. manter discurso sempre tranqüilo e afável.

Será que os médiuns que registram muito estão procedendo 
corretamente no desligamento?

Importância do médium de apoio para manter estabilidade no 
campo de associação mental.



“Os elementos suscetíveis de condensar essas 
possibilidades, no campo magnético da 
conjugação mediúnica, expressam-se na 
capacidade conceptual e interpretativa na região 
mental do médium, que acumulará os valores 
recebidos da entidade que o comanda, 
devolvendo-a com a possível fidelidade ao 
serviço do circuito mediúnico na ação do 
intercâmbio.”

Capacitância



“Essas analogias são valiosas, compreendendo-
se, então, por que motivo, nas tarefas mediúnicas 
organizadas para fins nobres, é sempre necessário 
a formação de um circuito em que cada médium 
permanece subordinado ao tradicional “Espírito-
guia” ou determinado orientador da 
Espiritualidade.”

Pg 59



Curso d’água Fluxo elétrico Corrente mediúnica 
Pressão hidráulica Diferença de 

potencial 
Sintonia psíquica 

Obstáculos no 
encanamento 

Resistência elétrica Inibições ou 
desatenção do 

médium 
Para fluxo:  

bomba ou nível 
Para fluxo:  

gerador  
Para fluxo:  
pensamento 
constante de 
aceitação ou 

adesão* 
 

* tanto quanto lhes seja possível, devem os médiuns 
alimentar esse pensamento ou recurso condutor, 
sempre mais enriquecido dos valores de tempo e 
condição, sentimento e cultura, com alto entendimento 
da obra de benemerência ou educação a realizar.


