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Espiritismo, Ciência,
Espiritualidade e outros



Médium (enquanto função)

Livro: O Livro dos Médiuns

Cap. XXXII:

Pessoa que pode servir de 
intermediária entre os espíritos e 

os homens.O telefone toca de lá para cá.



Médium (enquanto matéria)

Livro: Médiuns e Mediunidades

Citando o pesquisador Gustavo Geley:

"Os médiuns são pessoas cujos 
elementos constitutivos são capazes de, 

momentaneamente, ser 
descentralizados".

Psiquiatra e pesquisador espírita 
francês (*1868, +1924). Um dos 
mais notáveis pesquisadores no 
campo das materializações.

Toca de lá para cá?

Não pode ser assim. O Médium não é passivo.



Médium (enquanto psique)

Os médiuns são pessoas com 
maior  permeabilidade do 

psiquismo.Toca de lá para cá?

Não pode ser assim. O Médium não é passivo.



Quem liga?

Base da diferença entre Sintonia e Afinidade.



Tudo passa a ser uma questão 
de quem liga e quem atende.



Reflexo Condicionado e a  
Educação Mediúnica



Tipos de reflexo (reflexo: resposta a estímulos)

congênitos ou 
incondicionados condicionados

protetores, alimentares, 
sexuais adquiridos

detentores de vias nervosas 
próprias, como que hauridos 

da espécie, seguros e 
estáveis

utilizam a intervenção do córtex 
cerebral, desenvolvem-se sobre 
os reflexos pré-existentes, nem 

sempre seguros e estáveis



Experiência de Pavlov

 

Nenhuma resposta
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Mecanismo da Mediunidade

 “Os princípios da reflexão podem ser 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) 



Efeitos Intelectuais Mediunidade Ignorada

reflexo condicionado: vícios

maledicência; 
crítica 
sistemática;
abuso de 
alimentação;
abusos do sexo;
etc.

Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da 
mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e 
desencarnados se associam nas manifestações da chamada 
metapsíquica subjetiva.                                                pg 131

Afinidade.



Efeitos Intelectuais Mediunidade Disciplinada

Imaginemos que certa personalidade se disponha a 
disciplinar as energias medianímicas, segundo os 
moldes da Doutrina Espírita: 



entra no 
círculo da 
atividade 
espiritual

período 
de 

vacilações 
e dúvidas

se pergunta se 
deve continuar, 
pois não define 
se é anímico ou 

mediúnico

consegue 
transpor a 
hesitação

passa a ser 
objeto de 

confiança dos 
Benfeitores 

desencarnados

prossegue 
trabalhando

os Benfeitores 
influenciam 

os 
mecanismos 
do cérebro 

para a 
formação de 

certos 
fenômenos

oração: 
reflexo 

condicionado 
de ondas 
mentais 

adequadas
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