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Introdução 
 
Este curso é claramente um ponto de partida para qualquer 
pessoa que queira entender o que é a mediunidade, 
desmistificá-la e compreende como todos a temos. 
 
Há pessoas em que essa mediunidade se manifesta de 
uma forma, e noutras, de outra! 
 
Neste curso vamos mostrar quais são os vários dons e 
como é que eles se manifestam em cada pessoa. 
 
Através de exercícios específicos, vão aprender como 
desenvolver a sua mediunidade. 
 
Objetivos do curso para os alunos: 
 
• Desmistificar a mediunidade 
• Demonstrar por exercícios como todos têm 

mediunidade 
• Dar a conhecer os dons 
• Fazer o aluno ter noção de qual é o seu dom principal 
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Módulo I - Introdução à mediunidade 
 
 

O que é a mediunidade? 

A mediunidade é o que podemos chamar à nossa 
capacidade de comunicar com o lado de lá e com todas 
as dimensões e planos existentes.  

Através da mediunidade podemos conectar-nos ao mundo 
espiritual (guias e entes queridos) ao futuro (possibilidades 
e premonições) ao passado (vidas passadas), ao plano 
astral (sonhos), ao mundo dos humanos, (telepatia etc.) e a 
outras dimensões de existência.  

É como se fossemos um rádio com a capacidade de 
sintonizar várias frequências energéticas.  

Dentro da mediunidade existem vários dons que 
podemos chamar a forma como cada pessoa se conecta a 
esse mundo espiritual.  

Para uma mediunidade pura e real, é importante não haver 
crenças, desmistificar as práticas religiosas e ritualistas, 
eliminar superstições e medos e elevar ao máximo a 
vibração.  

Dentro do mundo espiritual o médium é uma porta aberta. 
Cabe-lhe ter a capacidade de saber estar elevado e com 
uma vibração pura assim como ter o seu espaço astral 
limpo  

 

 



 2 

O que é um guia espiritual? 

Um guia espiritual é alguém que aceitou acompanhar-nos 
durante esta vida para nos ajudar a cumprir o nosso plano 
de vida.  

É sempre alguém que já encarnou pelo menos uma vez 
numa vida passada e pode ter sido nosso pai, tio, avô, 
amigo, amiga etc. Assim nós sentimos essa ligação 
positiva a ele e torna-se mais fácil a nossa ligação.  

Nós ouvimos a voz do guia como a voz do nosso 
pensamento e muitas vezes interpretamos como o guia 
como sendo a nossa intuição.  

Algumas pessoas ouvem mesmo a voz, sobretudo quem 
tem o dom da audição mais desenvolvido.  

Por vezes um ente querido pode ser nosso guia durante 
um tempo ou até ao final da nossa vida.  

Podemos ter muitos guias, 
sendo que existe sempre um 
principal que pode ser 
chamado de espírito 
controlador que faz a ponte 
entre outras entidades de 
vibração mais superior.  

Quando temos guias como 
mestres ascensos ou arcanjos, 
eles aparecem sempre após o 
nosso guia e é bom trabalhar a 
nossa vibração para conseguir 
chegar mais diretamente a 
esses guias.  
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Os entes queridos podem ser guias? 
 

Muitas vezes após o falecimento os entes queridos podem 
decidir ficar a acompanhar-nos do lado de lá.  

As razões que se prendem com essa decisão podem ter a 
ver com um acordo já existente nos seus planos de vida, 
uma decisão para ficar a ajudar feita pela escolha do seu 
livre arbítrio, ou para ajudar a pessoa que ficou do lado de 
cá a conectar-se melhor ao mundo espiritual e a 
desenvolver a mediunidade. 

 

 
 

Como comunicam os guias? 
 
Comunicam através de pensamentos, sensações, imagens, 
cheiros, sonhos e muito mais. 
  
Comunicam também através de emoções, sentimentos e 
também pelo corpo. 
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Módulo II – Os dons mediúnicos 
 
Os vários dons mediúnicos 
 
SENSITIVO VISÃO 
AUDIÇÃO EXTRACORPORAÇÃO  
PROJEÇÃO ASTRAL INCORPORAÇÃO 
PALAVRA PREMONIÇÃO 
MANIFESTAÇÃO CURA 
TELEPATIA ENERGÉTICO 
MAGNETIVO CINÉTICO 
PSICOGRAFIA  

 
 
É preciso entender que estes dons são parte de nós, 
somos nós! 
 
Eles encontram-se todos conectados e nunca usamos um 
sem usar o outro.  
 

Alguns deles estão de tal forma conectados que é como se 
fosse um só. Enquanto o nosso propósito de vida assim for, 
encontramos uns mais desenvolvidos do que outros,  
 

Crenças e filtros 
 
Existem crenças que podem servir de filtro tanto à 
informação recebida como à interpretação da mesma.  
 
Certas crenças bloqueiam o processo de comunicação com 
o lado de lá. Quando se tem muitas crenças sobre 
mediunidade, alteramos o que observamos e o que 
sentimos de forma real.  
 

A realidade do médium requer neutralidade em relação às 
expectativas todas que possa ter.  
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Entender os dons e desenvolver os dons 
 
Há quem nasça com um ou outro dom desenvolvido, mas 
todos fazem parte de todas as pessoas. 
 
Pode ser que numa altura da vida da pessoa, haja um dom 
em primeiro lugar, mas isso pode mudar.  
 
Para desenvolver os vários dons, a pessoa deve 
desenvolver primeiro aquele que é para si o mais 
dominante. 
 
E através do desenvolvimento do dom principal, os outros 
acabam desenvolvendo também! 
 

Praticas extra que ajudam a desenvolver os dons 

• Silêncio 
• Resolver os problemas da vida  
• Ser honesto e ter um espírito puro  
• Prestar ao servíço de algo 
• Praticar exercícios 
• Glorificar e humildar-se!  
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Comunicação mediúnica e o canal da imaginação 
 

O canal da imaginação é algo que existem em todos nós.  
Sendo a arte das crianças, imaginar é sinal de uma mente 
que não se trava e não se controla. 
 
A híper monotorização bloqueia a imagética.  
 
As crenças alteram a imagética e a forma como recebemos 
e podem até bloquear também.  
 
Para sabermos o caminho de volta para casa usamos a 
mesma parte do cérebro. 
 
O lado esquerdo do cérebro é racional, objetivo, 
matemático, analista. 
 
O Lado direito do cérebro é intuitivo, colorido, sensorial.  
 
Qualquer uma das partes é passível de ser estimulada.  
 

Exercícios 
 

u Olhar um quadro e imaginar-se dentro dele. 
u Imaginar que está a comer um limão ou maçã 
u Imaginar que está na sala da sua casa 
u Imaginar um caminho que conhece 
u Praticar, praticar, praticar  
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Modulo III – Filtros e crenças 

 

Extra Corporação 
 
(Ver gravação da aula) 
 
 
Karma e planos de vida 
 
O karma sempre foi algo que suscita interpretações 
erradas. Neste curso vamos ensinar como o karma na 
verdade não é um castigo ou uma cruz que se carrega às 
costas. 
 
Ainda existem muitas conotações religiosas no nosso 
inconsciente e por isso, muitas pessoas transformam a 
espiritualidade nos mesmos conceitos castigadores e 
punitivos que as religiões têm por definição. 
 
Mas na verdade, karma pode ser entendido como a energia 
refletora para eu poder conhecer-me melhor. 
 
No desempenho do próprio plano de vida, se uma pessoa 
tiver a cumprir melhor o seu plano de vida, as resistências 
diminuem e como tal a pessoa tem uma perceção menor 
daquilo que ela própria sentiria como Karma. 
 
Se o plano de vida não estiver a ser cumprido, a pessoa vai 
sentir muitos acontecimentos desagradáveis, impactos 
negativos com pessoas ao seu redor, e isso é apenas uma 
forma do Universo chamar a atenção para que a pessoa 
mude algumas coisas. 
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Vidas passadas  
 
Nós temos muitas vidas passadas e elas podem 
desempenhar um papel importante no desenvolvimento da 
mediunidade.  
 
Pessoas com o Dom do Transporte, conseguem com 
facilidade moverem o seu espírito no tempo e no espaço e 
com isso, observarem as suas vidas passadas. 
 
As vidas passadas são imensas e infinitas, pois toda a 
eternidade da nossa alma, permite experiências desde o 
início até ao fim dos tempos! 
 

Viagem Astral 
 
Viagem astral é a forma do espírito sair do corpo quando 
dormimos, mas com a nossa mente consciente durante o 
processo! 
 
Em viagem astral pode-se visitar outros planos de 
existência, e ir ao espaço entre vidas onde todos os 
espíritos permanecem!  
 
Medos e crenças 
 
Há volta da mediunidade existem ainda muitos medos e 
crenças. No curso iremos demonstrar como não há razões 
para ter medo da mediunidade ou do mundo espiritual. 
 
Além disso, há crenças que se formam, como: “não 
devemos ter fotografias dos mortos”, ou “não devemos 
chamar os mortos para não os incomodar” que não fazem 
sentido! 
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Os nossos entes queridos adoram que falemos com eles e 
não existe nenhum mal em chamar por eles ou falar com 
eles.  
 
 
Visão espírita vs espiritual  
 
Debatêramos na aula as diferenças que existem entre 
praticas ritualistas e crenças que se foram em qualquer 
religião, seja ela espirita, cristã ou budista. 
 
Na verdade, a espiritualidade é ausência de práticas 
obrigatórias. É ao fim ao cabo o seguir-se a ele próprio e a 
mais ninguém para poder servir a Deus, à sua alma sem 
limitações  
 
 
A morte 
 
A morte é uma transição para o outro lado. O deixar do 
corpo e continuar a existir do lado de lá. Dessa forma, a 
mediunidade é a forma de conectar com o mundo 
espiritual, onde também residem todas as pessoas que já 
morreram. 
 
Não existe limbo ou inferno. Todos os espíritos, depois de 
morrerem vão para ao mesmo sítio: A luz!  
 
O envio para a luz 
 
Por vezes um espírito morre e fica confuso. E pode ocorrer 
por várias razões! Uma morte difícil, uma doença terminal, 
uma morte demasiado rápida etc. 
 
Por isso, por vezes somos chamados a enviar espíritos 
para a luz. Qualquer pessoa o pode fazer. 
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Por vezes o espírito, após ir à luz, regenerar e conectar-se 
com a sua alma a um nível mais profundo, pode decidir 
andar mais por este plano. 
 
Pode até tornar-se guia de alguém. Não quer dizer que 
haja algo de errado. São escolhas!  
 

Mestres ascensos 
 
Chama violeta  

A Chama Violeta é uma energia espiritual capaz de 
consumir vibrações negativas, libertando a energia divina 
aprisionada em nossos registos cármicos, em matrizes que 
construímos com base no mundo material. Quando essas 
energias aprisionadas em matrizes imperfeitas são 
libertadas, retornam a sua fonte original, ao nosso corpo 
causal. 

A Chama Violeta é o fogo do Espírito Santo que contém as 
qualidades do perdão, da misericórdia, da alquimia, da 
transmutação e da liberdade. 

O ensinamento sobre a Chama Violeta não é algo novo, 
criado recentemente. Ela sempre existiu e foi utilizada 
pela Grande Fraternidade Branca por milhares e milhares 
de anos. As civilizações da Lemúria e da Atlântida já 
faziam uso dela, mas, devido aos abusos que fizeram das 
leis sagradas, esse conhecimento foi retirado do planeta 
por decisão do Conselho Cósmico. 

Saint Germain dirigiu-se ao Conselho Cósmico, pedindo 
que esse conhecimento fosse novamente disponibilizado 
para a humanidade. Após ceder parte da luz que acumulou 
em seu corpo causal, Saint Germain foi autorizado pelo 
Conselho Cósmico a revelar e divulgar o conhecimento e a 
aplicação da Chama Violeta. Além de ser o hierarca da era 
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de Aquário e o seu patrocinador, ele também é o Chohan 
(Senhor) do Sétimo Raio. 

O Arcanjo Zadkiel e a Arqueia Santa Ametista, como 
hierarcas do reino angélico, e os Elohim Arcturus e Vitória, 
como hierarcas do reino elemental, e outros mestres 
compõem a hierarquia celeste que trabalha com a energia 
da Chama Violeta. 

Nossa Senhora, em 11 de maio de 1987, disse o seguinte: 
“Se dezenas de milhares de pessoas fizessem a Chama 
Violeta diariamente, posso garantir que a mudança na 
Terra seria tão extraordinária que não apenas perguntaríeis 
para onde tinham ido os problemas, como até os 
esqueceríeis”. 
 
FIAT DA CHAMA VIOLETA 
 
EU SOU UM SER DE FOGO VIOLETA! 
EU SOU A PUREZA QUE DEUS DESEJA!  
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Oração da chama violeta 

EM NOME DA DIVINA PRESENÇA DO EU SOU O QUE 
SOU EM MIM INVOCO A CHAMA VIOLETA PARA 

QUEIMAR TODA A DENSIDADE NEGATIVA POSSA 
EXISTIR EM MIM E NOS RELACIONAMENTOS COM: 

__________ 

EU SOU A CHAMA VIOLETA QUE AGORA NOS 
REGENERA 

EU SOU O PERDÃO DA CHAMA VIOLETA 

EU SOU A CHAMA VIOLETA E A FORÇA 
TRANSMUTADORA 

EU SOU A CHAMA VIOLETA QUE AGORA ME INVADE 
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Pedido dos retiros  

Em nome do Cristo, o meu Eu Verdadeiro, apelo para o 
coração da 

Presença do EU SOU, e para o Anjo da Presença, para o 
Arcanjo 

Miguel, e para a Amada Kuan Yin, para que me conduzam, 
na minha 

alma, e na minha consciência anímica, ao retiro de 
__________________, de acordo com as instruções do 

meu Santo Cristo 

Pessoal, e do Maha Chohan. 

E peço para ser inspirado e preenchido com a vontade de 
Deus e do meu 

eu superior e para que todas as informações e instruções 
necessárias 

para o cumprimento do meu plano divino, sejam 
transferidas para a 

consciência exterior conforme for necessário. 

Que eu seja ensinado, agraciado e preenchido com as 
qualidades deste 

raio que mais me façam falta. 

Agradeço-vos, e aceito que isto seja realizado agora, com 
pleno poder de 

acordo com a vontade de Deus. 

Preencher espaço em branco de acordo com o dia / noite 
onde se faz o pedido: 
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Segunda à noite: da Vontade de Deus, de El Morya, em 
Darjeeling, na Índia 

Chakra da Garganta – Azul 

Sábado à noite: Senhor Lanto, retiro do Royal Teton no 
Wyoming, EUA 

Chakra da Coroa – Amarelo 

Domingo à noite: Paulo o Venusiano, no Sul de França 
junto ao rio Rodano 

Chakra do Coração – Rosa 

Terça à noite: MEstre Hilarion em Creta na Grécia 

Terceiro Olho – Verde 

Quarta à noite: Mestre Ascença NADA, na Arábia Saudita 

Plexo Solar – Rubi Dourado 

Quinta à noite: Seraphis Bay em Luxor no Egito 

Base – Raiz – Branco 

Sexta à noite:  Mestre Saint Germain, em Transylvania, 
Roménia 

Sagrado / sexual – Violeta 
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Exercícios de mediunidade 
 

• A carta 
• O túnel 
• Exercício da Audição 
• Exercício da imaginação 
• Fazer uma pergunta 
• Visualizar o guia (imaginar) 

 

Resumo 
 
Assim sendo o curso de mediunidade é uma forma ideal de 
compreender como funcionam os dons, de desmistificar 
todo o conceito, de abandonar crenças e de usar práticas 
para desenvolver a mediunidade! 
 
Para nós é importante que se compreenda a necessidade 
de abandonar as práticas ritualistas, religiosas pois no 
mundo espiritual não há exigências nem condições 
necessárias para nos conectarmos ao lado de lá. 
 
Essa ligação existe, sempre existiu, sempre vai existir, 
nunca se desliga quer tenha consciência disso ou não! 
 
Em meu nome e da Paula Rodrigues, o meu muito 
obrigado! 

 


