
MECANISMOS
DA

MEDIUNIDADE
(Cap. VIII-XIV)



Mediunidade Estuante

LER Pg 68
“Estabelecendo algumas idéias ... da 
corrente referida”



Spins e Domínios

Imaginando o átomo como o sistema planetário, o elétrons 
apresenta dois movimentos: translação e rotação.
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Átomo de Ferro
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4 elétrons não são emparelhados



Campo magnético

Aplicando-se um campo elétrico em uma barra de ferro, ocorre o 
alinhamento dos spins, formando o eletro-imã.

imã



Linhas Magnéticas

� São continuas e formam um circuito 
fechado;

� Nunca se cruzam;

� Passam através de todos materiais, 
magnéticos ou não.



Ferromagnetismo e Mediunidade

LER Pg 71
“Perceberemos nas mentes ... perante 
a Lei”



Médiuns 
Não ostensivos Ostensivos 

espíritos afinados com a esfera 
física 

condições anômalas 

campo magnético reduzido campo magnético mais vasto, 
com possibilidade de ampliação 

pequeno número de “spins” dos 
elétrons mentais 
desemparelhados 

grande número de “spins” dos 
elétrons mentais 
desemparelhados 

em acordo com as emoções 
comuns 

exigem o auxílio de correntes de 
força que lhes ofereçam o 

necessário equilíbrio 
 



A mediunidade é um estado de 
“descompensação vibratória”, 
seja de teor purgativo ou de 

elevada situação.

A mediunidade é um estado de 
“descompensação vibratória”, 
seja de teor purgativo ou de 

elevada situação.



Tipos de reflexo
(reflexo� resposta a estímulos)

utilizam a intervenção do 
córtex cerebral, 

desenvolvem-se sobre os 
reflexos pré-existentes, 
nem sempre seguros e 

estáveis

detentores de vias 
nervosas próprias, como 
que hauridos da espécie, 

seguros e estáveis

adquiridos
protetores, alimentares, 

sexuais

condicionados
congênitos ou 

incondicionados



Experiência de Pavlov

Nenhuma resposta



Experiência de Pavlov

Reflexo incondicionado

salivação



Experiência de Pavlov

salivação



Experiência de Pavlov

Reflexo condicionado

salivação





Mecanismo da Mediunidade

� “Os princípios da reflexão podem aplicados aos reflexos 
psíquicos.”

�“Recorremos à imagem simplesmente para salientar que 
os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de 
suma importância em nossas ligações mentais.”

�“É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica 
que principiam para o homem de pensamentos 
elementares os processos inconscientes da conjugação 
mediúnica...”



“É óbvio que os diferentes tipos de hábitos 
baseados em treinamento, educação e disciplina de 
qualquer tipo são uma longa cadeia de reflexos 
condicionados. Todos sabemos como associações, 
uma vez estabelecidas e adquiridas entre estímulos 
definitivos e nossas respostas, são persistentes e 
automaticamente reproduzidas mesmo que, 
algumas vezes, lutemos contra ela.”

“Contudo, experiência nos ensinou que tarefas 
difíceis
devem ser tratadas em estágios graduais.”

Ivan P. Pavlov (1927)



Fenômeno Hipnótico

hipnotizador 
pede silêncio

observa os 
mais 

suscetíveis

pede para 
fixarem a 
atenção

início do 
circuito 
fechado



“Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e 
reação sobre si mesma, a corrente mental dos 
assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque 
de indução do hipnotizador passa a absorver-lhe os 
agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as 
ordens.”

Pg. 98



Graus de Passividade

Hipnose vulgar�maioria
Letargia �alguns

Catalepsia
Sonambulismo raros

Libertação de aglutininas mentais 
que facilitam o sono comum, 
obscurecendo os núcleos de 
controle do espírito, nos diversos 
departamentos cerebrais.

As oscilações mentais a reagirem 
sobre eles mesmos, determinam o 
desprendimento parcial ou total do 
perispírito.



“O toque excitante do hipnotizador lançou um 
idéia-tipo; contudo, as mentes por ele 
impressionadas responderam em sintonia, mas 
segundo as reflexos peculiares a si mesmas.”

Pg. 100



“Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a 
sugestão envolvesse processos de mais alta 
responsabilidade na esfera da consciência, porquanto, 
nos atos mais complexos do espírito, para que haja 
sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é
imprescindível que a onda do hipnotizado, com plena 
identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem 
jungidos, moralmente, um ao outro nos recessos da 
afinidade profunda.”

Pg.102



Reflexo Condicionado 
Específico

hipnotizador 
médico

inspira 
confiança e 
bom ânimo

atitude 
simpática

fluxo energético 
sobre a epífise

circuito 
fechado

enfermo

comanda as forças 
subconscientes sob 

a determinação 
direta da vontade



Mecanismo da Hipnoterapia

“Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador 
para entrar no reflexo condicionado, pelo qual 
começa a automatizar o ato de arrojar de si 
mesmo as próprias forças mentais, impregnadas 
das imagens de saúde e coragem que ele mesmo
recorporifica no pensamento, recordando os 
apelos recebidos na véspera”

pg. 106


