
Desvendando a Mediunidade

Claudio C. Conti 
www.ccconti.com

Centro Espírita 
Irmão Samaritano 

05/07/16



SER MÉDIUM

2



Mediunidade
✓ A forma mais básica de comunicação entre 

espíritos; 

✓ A mais eficiente: 

✓ Não falta sinal; 

✓ Não falta luz; 

✓ Não precisa instalar antenas; 

✓ Não existe modelos de última geração; 

✓ Não tem interferência*.



Um pouco de história
✓O telefone 

✓Primeira ligação telefônica - de um quarto 
para outro - 1876; 

✓ Necessidade da instalação de f ios 
condutores que ligavam os aparelhos 
telefônicos.



Médium

Pessoa que pode servir de 
intermediária entre os espíritos e 

os homens.

✓Livro: O Livro dos Médiuns 

✓Cap. XXXII:



Interferência
✓A interferência não existe; 

✓Pode ser que não estejamos em contato com 
aqueles que desejamos: 

✓Precisamos rever nossos valores; 

✓Tudo é uma questão de sintonia. 



Médium
✓Livro Médiuns e Mediunidades 

✓Citando o pesquisador Gustavo Geley:

Os médiuns são pessoas cujos 
elementos constitutivos são 

capazes de, momentaneamente, 
ser descentralizados.
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Médium

Os médiuns são pessoas com 
maior  permeabilidade do 

psiquismo.



Representações da psique
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Consciente

Inconsciente



A Natureza da Psique - Jung
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§134. A natureza determinada e dirigida dos conteúdos 
da  consciência  é  uma  qualidade  que  só  foi  adquirida 
relativamente  tarde  na  história  da  humanidade... 
Também  esta  qualidade  é  frequentemente  prejudicada 
nos  pacientes  neuróticos  que  se  distinguem  dos 
indivíduos  normais  pelo  fato  de  que  o  limiar  da 
consciência é mais facilmente deslocável, ou, em outros 
termos: a parede divisória situada entre a consciência e o 
inconsciente é  muito mais  permeável.  O psicótico,  por 
outro lado, se acha inteiramente sob o influxo direto do 
inconsciente.



Médiuns e Mediunidades
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Cap. V - Consciência Mediúnica 

Consideram-se  normais  alguns  dos  estados  de 
consciência, nos quais ocorrem os fenômenos habituais, 
situando-se  aqueloutros,  os  parapsicológicos  e  os 
mediúnicos, como de natureza patológica. 

A linha divisória que assinala a transferência do estado 
paranormal  para  o  patológico  é  muito  sutil,  dando 
margem à  crença  de  que  alguns  níveis  de  consciência 
mística  sejam  confundidos  com  distonias 
esquizofrênicas.



FLUIDO
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LE - questão 27 (análise parcial)

Espírito Matéria

Deus



Fluido
Deus

Fluido 
Cósmico

Espírito

Matéria

Tempo

Espaço

Forças

Energia

Etc.



AURA
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Um pouco de história
✓O telégrafo 

✓Surgiu em meados do século XIX; 

✓ Necessidade da instalação de f ios 
condutores que ligavam os aparelhos 
telegráficos.



Um pouco de história
✓O telefone celular 

✓Lançamento do primeiro telefone celular - 
1973; 

✓Sem a necessidade da instalação de fios 
condutores.

A comunicação generalizada 

entre pessoas e aparelhos é wifi (sem 



O homem comum somente pode elaborar 
pensamentos comportamentais correlacionando 
com o que lhe é conhecido. 

O avanço do conhecimento propicia condições de 
reinterpretar alguns conceitos.



Aura (Evolução em Dois Mundos)
Cap. 17 - Mediunidade e corpo espiritual 
Mediunidade inicial 

É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça 
fluídica, em que cada consciência constrói o seu 
ninho ideal, que começaram todos os serviços de 
med iun idade na Ter ra , cons iderando-se 
mediunidade como atributo do homem encarnado 
para corresponder-se com os homens liberados do 
corpo físico.



Campo
✓Em Física, um campo é a atribuição de uma 

quantidade a todo ponto do espaço. Exemplos 
de campo: 

✓1- Campo gravitacional, que atribui um 
potencial gravitacional a cada ponto do 
espaço; 

✓2- Isotermas mostradas diariamente nos 
boletins meteorológicos são uma imagem de 
um campo de temperatura ou térmico na 
superfície terrestre. 



Campo Magnético

Ilustração: Fouad A. Saad / Shutterstock.com



Como interpretar a comunicação 
mediúnica hoje?



1. Seleção da peça de 
roupa; 

2. Pagamento; 
3. Ret i rada do sensor 

(esquecimento); 
4. Cliente passa pela porta 

da loja com a sacola. 
5. Portal localizado à porta 

da loja soa a sirene; 
6. Cliente é impedido de 

prosseguir.

Compras em uma loja de roupas

1. Seleção da peça 
de roupa; 

2. Pagamento; 
3. Retirada do sensor; 
4. Cliente vai embora 

com a sacola.Sistema de comunicação por indução.



Como funciona?

Tag

Portal Forte campo eletromagnético.

Geração de 
corrente elétrica.

Sinal resposta.

Al
ar

m
e 

so
a.



Como funciona?
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Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual - Aura Humana 

Todos os seres vivos, por isso, dos mais 
rudimentares aos mais complexos se revestem de 
um “halo energético” que lhes corresponde à 
natureza.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual - Aura Humana 

No homem, contudo, semelhante projeção surge 
profundamente enriquecida e modificada pelos 
fatores do pensamento contínuo que, em se 
ajustando às emanações do campo celular, lhe 
modelam, em derredor da personalidade, o 
conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas 
escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos 
radiante da criatura.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual - Aura Humana 

Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica 
eletromagnética de que o homem se entraja, 
circula o pensamento, colorindo-a com as 
vibrações e imagens de que se constitui, aí 
exibindo, em primeira mão, as solicitações e os 
quadros que improvisa, antes de irradiá-los no 
rumo dos objetos e das metas que demanda.



Evolução em Dois Mundos - cap. 17
Mediunidade e corpo espiritual Aura Humana 

Aí temos, nessa conjugação de forças físico-
químicas e mentais, a aura humana, peculiar a 
cada indivíduo, interpenetrando-o, ao mesmo 
tempo que parece emergir dele, à maneira de 
campo ovóide, não obstante a feição irregular em 
que se configura, valendo por espelho sensível em 
que todos os estados da alma se estampam com 
sinais característicos e em que todas as ideias se 
evidenciam, plasmando telas vivas, quando 
perduram em vigor e semelhança como no 
cinematógrafo comum.



FENÔMENOS FÍSICOS



Os fenômenos espirituais
✓O fenômenos espirituais são de duas categorias: 

✓1) Fenômenos físicos; 

✓2) Fenômenos inteligentes.



Fenômenos físicos  
(LM - 2˚ Parte - Cap. II)

60. Dá-se o nome de manifestações físicas às que 
se traduzem por efeito sensíveis, tais como ruídos, 
movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas 
são espontâneas, isto é, independentes da 
vontade de quem quer que seja; outras podem ser 
provocadas…



O Livro dos Médiuns - Cap. XIX
✓223. 6ª O Espírito, que se comunica por um 

médium, transmite diretamente seu pensamento, 
ou este tem por intermediário o Espírito 
encarnado no médium? 

✓"O Espírito do médium é o intérprete, porque 
está ligado ao corpo que serve para falar e por 
ser necessária uma cadeia entre vós e os 
Espíritos que se comunicam…”



Cadeia de comunicação

Méd
ium

Comunicante        Médium          Médium   Ouvinte
                               (espírito)            (corpo)

Figuras: openclipart.org



O Livro dos Médiuns - Cap. XIX
223. 9ª Isto parece que não tem aplicação ao que se 
chama mesas falantes, visto que, quando objetos 
inertes, como as mesas, pranchetas e cestas dão 
respostas inteligentes, o Espírito do médium, ao que 
se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. 

"É um erro; o Espírito pode dar ao corpo inerte uma 
vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar, 
inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É 
pois, o Espírito do médium quem recebe, a seu mau 
grado, o pensamento e o transmite, sucessivamente, 
com o auxílio de diversos intermediários.”



Cadeia de comunicação

Méd
ium

Comunicante

Médium 
(Espírito)

1. Ação

2. Ação

3. Liberação 
de fluido 

4. Ação no
fluido

5. Mesa 
responde

Figuras: openclipart.org



Relação íntima

Méd
ium

Médium 
(Espírito)

Figuras: openclipart.org



FENÔMENOS INTELIGENTES



Fenômenos inteligentes  
(LM - 2˚ Parte - Cap. III)

66. Para uma manifestação ser inteligente, 
indispensável não é que seja eloquente, espirituosa, 
ou sábia; basta que prove ser um ato livre e 
voluntário, exprimindo uma intenção, ou respondendo 
a um pensamento. Decerto, quando uma ventoinha 
se move, toda gente sabe que apenas obedece a 
uma impulsão mecânica: à do vento; mas, se se 
reconhecessem nos seus movimentos sinais de 
serem eles intencionais, se ela girasse para a direita 
ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme 
se lhe ordenas-se, forçoso seria admitir-se, não que a 
ventoinha era inteligente, porém, que obedecia a uma 
inteligência. Isso o que se deu com a mesa.



Nesta sequência de estudos, por “Fenômeno 
Inteligente” serão considerados aqueles que 
ocorrem na estrutura física do médium.



Qual a diferença entre fenômeno 
físico e fenômeno inteligente?

Fenômenos Inteligentes:  
■ Ocorrem na estrutura física do médium. 

Fenômenos Físicos:  
■ Ocorrem fora da estrutura física do médium.



Processo de interação espírito-
médium



Ligação mediúnica 
(LM - 2˚ Parte - Cap. XXII)

"Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os 
semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. 
Ora, quais são os semelhantes dos Espíritos, senão os Espíritos, 
encarnados ou não? Será prec iso que vo lo rep i tamos 
incessantemente? Pois bem! repeti-lo-ei ainda: o vosso perispírito e o 
nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa 
palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais 
ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, 
que nos permite a nós, Espíritos desencarnados e encamados, pormo-
nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar 
aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é 
uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão 
particular, que lhes suprimem toda refratariedade e estabelecem, entre 
eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que nos 
facilita as comunicações. E, em suma, essa refratariedade da matéria 
que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos 
que não são médiuns.



Tipos de ligação (LM - 2˚ Parte - Cap. XIX)

225. "Quando queremos transmitir ditados 
espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os 
arquivos do médium e preparamos os nossos 
materiais com os elementos que ele nos fornece e 
isto à sua revelia. E como se lhe tomássemos à 
bolsa as somas que ele aí possa ter e puséssemos 
as moedas que as formam na ordem que mais 
conveniente nos parecesse." 

Erasto e Timóteo



Tipos de ligação  
(Gênese - Cap. XIV)

47. - Na obsessão, o Espírito atua exteriormente, 
com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica 
com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado 
por uma como teia e constrangido a proceder 
contra a sua vontade. Na possessão, em vez de 
agir exteriormente, o Espírito atuante se substitui, 
por assim dizer, ao Espírito encarnado; toma-lhe o 
corpo para domicílio, sem que este, no entanto, 
seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só 
se pode dar pela morte.



Tipos de ligação (Gênese - Cap. XIV)

47.cont. - A possessão, conseguintemente, é 
sempre temporária e intermitente, porque um 
Esp í r i to desencarnado não pode tomar 
definitivamente o lugar de um encarnado, pela 
razão de que a união molecular do perispírito e do 
corpo só se pode operar no momento da 
concepção.



Agindo externamente



Agindo internamente

Corpo físico do médium

Espírito do médium

Espírito comunicante



Agindo internamente

Corpo físico do médium

Espírito do médium

Espírito comunicante
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