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O que denominamos de "mente" 
corresponde à uma estrutura 

mental (ou psíquica) complexa, 
composta de numerosas regiões 

que, por sua vez, apresentam 
numerosos conteúdos.



Os Mestres

C. G. Jung                   Joanna de Ângelis
livro: Triunfo Pessoal



A psique - Jung

Consciente

Inconsciente 
pessoal

Inconsciente 
coletivo

Totalidade 
do homem

Si-mesmo 



A psique – Joanna de Ângelis

Consciente

Inconsciente 
pessoal

Inconsciente 
transpessoal

Espírito



Consciente e ego

Complexo  
funcional

➢ centro da consciência; 
➢ o sujeito de todos os atos conscientes; 
➢ mediador entre consciente e inconsciente.



Inconsciente pessoal e complexos

Complexos

Conteúdos psíquicos 
afetivamente carregados.

O consciente pode ser 
“dominado” por um 

complexo que possuam 
energia própria.



Inconsciente coletivo e arquétipos

Arquétipos

Imagens psíquicas que 
são patrimônio comum 
a toda a humanidade.

Forças motrizes ocultas 
nos arquétipos podem 

dominar a pessoa.

Instintos



Inconsciente transpessoal e arquétipos

Arquétipos e instintos

Conteúdos do inconsciente 
transpessoal - heranças das 
experiências vivenciadas 

em encarnações anteriores.



Relação consciente-inconsciente ao longo da encarnação

consciente + 
inconsciente pessoal

inconsciente 
transpessoal



Arquétipos primordiais

Jung Joanna

Anima e animus O espírito é assexuado, reencarna 
em sexos diferentes

Sombra O lado escuro da personalidade

Velho/Sábio–Velha/Sábia O espírito imortal



A Sombra – Jung
❖ A sombra  constitui  um  problema  de  ordem  moral 

que desafia a personalidade.
❖ Ninguém  é  capaz  de  tomar  consciência  desta 

realidade sem despender energias morais. 
❖ A conscientização da sombra é o reconhecimento dos 

aspectos  obscuros  da  personalidade,  indispensável 
para qualquer tipo de auto-conhecimento, que é um 
processo terapêutico.



A Sombra – Joanna de Ângelis
❖ Herança dos atos infelizes que os espírito gostaria de 

esquecer ou negar.
❖ Prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar 

a conflitos e complexos perturbadores.
❖ Após o esclarecimento, a Sombra será um benefício, 

eliminando os conflitos.



ESE -  Cap. X
5.  "Reconciliai-vos  o  mais  depressa  possível  com  o 
vosso adversário,  enquanto estais com ele a caminho, 
para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos 
entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em 
prisão.  -  Digo-vos,  em  verdade,  que  daí  não  saireis, 
enquanto não houverdes pago o último ceitil.”

Quem é o adversário? 

“As paixões dissolventes que aturdem o ser e 
que encarceram a consciência nos conflitos.”

Triunfo Pessoal, pg 158



ESE -  Cap. X
5.  “…  Digo-vos,  em  verdade,  que  daí  não  saireis, 
enquanto não houverdes pago o último ceitil.”
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