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Estudo 6
Os processos em nós

A Consciência e a Mente Una

Claudio C. Conti

Definição correta de consciência

Um saco de gatos...
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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
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Tempo presente?
passado

presente

futuro

11mês
ano
dia

1 1segundo
minuto
hora

milésimo
1 1centésimo
décimo dedesegundo
segundo

Tempo presente?
passado

presente

futuro

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 (séc. IV); Confissões, livro XI, cap. 14 e 15
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“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

Gato 2
O PENSAMENTO
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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...

Observador
Em consonância com a abordagem de André Luiz
está uma vertente de pensamento, dentre os cientistas, que,
analisando alguns fenômenos da Física Quântica,
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”.
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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...”
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A psique – Joanna de Ângelis
consciente
Espírito

inconsciente
pessoal
inconsciente
transpessoal

Gato 4
O ESPÍRITO
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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.”
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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...”
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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.
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Gato 6
A ESTRUTURA

Proposta sobre estrutura da psique


Vários núcleos: consciência e inconsciente;

encarnação
atual
Espírito

outras
encarnações
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Proposta sobre estrutura
da psique


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



A elevação ocorrerá
(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.

quando

“vencer”

o

ciclo

Questões


Todas as estruturas consciência-inconsciente estariam
ativos simultaneamente?



Ou seria um processo intermitente, cada uma se
ativaria e o espírito experienciaria uma etapa do
processo de cada vez, porém sem o perceber, mantendo
a ilusão de continuidade?
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Qual seria a melhor representação para
considerar o tempo?

outras

atual

Suposição

encarnações futuras

consciente

inconsciente

Tempo

Níveis de energia
na psique

inconsciente

encarnação atual
encarnações passadas
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Propostas
1) A partir do momento que o indivíduo conseguir reagir
adequadamente ao estímulo todas as dificuldades
relativas àquele tipo de situação serão sanadas, fobias e
traumas desaparecerão como por encanto;

Propostas
2) Quando todas as dificuldades forem sanadas, o
indivíduo estará apto para seguir adiante, passando
para uma nova etapa do processo evolutivo, que
poderá ser traduzido pela perda de uma camada do
perispírito, passando para um mundo mais evoluído;
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Propostas
3) Um ponto capital de aprendizagem para o espírito
ainda é o sofrimento e, mais especificamente a morte
física. Passar por estes momentos com serenidade
seria fundamental para atingir o equilíbrio e,
conseqüentemente a evolução.

Propostas
4) O aprendizado seria o reconhecimento da relação
mente e efeito, isto é, a intenção dos nossos atos
propiciam as conseqüências.

5) Com a reação adequada, a estrutura conscienteinconsciente relativa a situação específica não teria
mais razão para continuar ativo, se “dissolvendo” na
totalidade do espírito.
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A evolução
homem primitivo

sapiens

tecnologicus

noeticus
Do grego noésis: pensamento, inteligência.

Noeticus


Penetrará nos segredos do Universo.



Entenderá a missão de ser co-criador com Deus.



Descobrir-se-á como ser imortal e entenderá o
processo da evolução.
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Triunfo Pessoal, pg 179-181

Individuação


s
u
c
i
t
e

“...todo um processo intrapsíquico duradouro e
autônomo, através do qual a psique consciente assimila
os conteúdos que permaneciam inconscientes na
imensa área do inconsciente pessoal e coletivo...”

m
e
om

no



“A busca da individuação constitui o grande desafio
existencial...”



“No espírito, portanto, jazem as causas profundas do
desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo
libertador pela individuação.”

H

A evolução e a mente
O espírito evoluído seria aquele
que atingiu a condição da mente
homogênea, funcionando como

MENTE UNA
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Fim
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