
Curso de Educação 

Mediúnica 

6ª Aula Prática  

ONDAS E PERCEPÇÕES 





São movimentos oscilatórios 

que se propagam num meio, 

transportando apenas 

energia, sem transportar 
matéria.

1. ONDAS.  



Mecânica: Precisa 

de um meio 

material para se 

propagar. 

1.2. Ondas Mecânicas.  

Ondas 
Mecânicas. 

Som. 
Onda em 

Corda. 
Onda em 

Mola. 
Ondas na 

Água. 



Não precisam de 

um meio 

material para se 

propagar. 

1.3. Ondas Eletromagnética.  

Ondas 
Eletromagnéticas. 

Luz. 

Raio X. 

Micro-Ondas. 

Ondas de Rádio. 

Ultra Violeta 

Outras 



Longitudinal: onda se propaga na mesma 

direção do pulso. 

1.4. Tipos de ondas  



1.5. Tipos de ondas  

Transversal: Onda 

se propaga não 

paralelamente ao 

Pulso 



 O que nos dá melhor ideia do que seja vibração é ver o 

funcionamento de um pêndulo, com seu vaivém. 

1.6. Ondas e Vibrações 

Distingue-se 
a) repouso ou equilíbrio - 
vertical 
b) “pontos máximos”, 
que 
ele atinge ao 
movimentar-se 

Período – É o tempo de uma oscilação, medida em segundos. 



 1.7. Frequência 

 Frequência – Número de 
oscilações executadas durante 
1 segundo. Quanto maior a 
frequência, mais ALTA é ela; 
quanto menor, mais BAIXA. 

 Amplitude, isto é, a força da 
onda (ou amplitude da 
oscilação), medida pela 
distância maior ou menor de 
subida e descida numa linha 
média. 

 Crista: é o ponto máximo de 
uma oscilação.  

 Comprimento da onda:  é a 
distância entre duas oscilações 
(cristas). 



1.8. Comprimento 

 De acordo com o comprimento da onda podemos separar: 

 
 Ondas Longas: Superiores a 600 metros de comprimento. Caminham ao 

longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance. 

 

 Ondas Médias: Variam entre 150 e 600 metros. Caminham em parte ao 
longo da superfície, mas também se projetam para as camadas superiores 
da atmosfera. Têm alcance um pouco maior que as anteriores. 

 

 Ondas Curtas: Variam entre 10 e 150 metros. Rumam todas para a 
atmosfera superior, e são captadas de “ricochete”. Têm alcance muito 
grande. 

 

 Ondas Ultra-Curtas: Todas as que forem menores do que 10 metros. Muito 
maior alcance e força, ecoando nas camadas superiores da atmosfera.  

 

 Quanto menor o comprimento da onda maior é o alcance. 
 



2 . SINTONIA 

 Sintonia: ocorre quando ondas de mesma frequência se 
encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao pensar, a mente vibra e irradia vibrações (ou ondas) que se 
propagam no meio circundante indo ao encontro de outras com que 
esteja em sintonia. Assim, influenciamos e somos influenciados. 

 

Não há sintonia Há sintonia 



2.1. Mediunidade Mecânica  

 Como uma antena de rádio a glândula 

pineal capta a energia eletromagnética 

do pensamento do Espírito comunicante. 

 

 Em seguida converte essa energia em 

neuropsíquica e envia comando para a 

região do córtex cerebral  que determina 

a escrita, a fala, a visão ou a audição. 

 

 A energia é decodificada em linguagem, 

permitindo a comunicação do Espírito 

traduzida pelo pensamento do médium. 

 

 Conforme a área ativada do córtex, a 

mediunidade pode ser de vidência, fala, 

audição ou psicografia. 



2.2. Mecânica da Comunicação 



2.3. Mediunidade e Sintonia 

 Mediunidade é sintonia e filtragem. 

 Diversas ondas chegam até a “antena” do médium. 

 O médium só conseguirá reproduzir as ondas mentais das 

entidades que lhe são afins no momento, ou seja, as ondas que 

entrarem em sintonia com o pensamento do médium.  

 A interferência espiritual é similar a uma linha cruzada no 

telefone. 



2.4. Explicação Simplificada 

Mediunidade é a capacidade de o cérebro captar 

ondas do espectro eletromagnético provindo do mundo 

espiritual.  

(Dr. Sergio Felipe de Oliveira) 

  

Segundo Sergio Felipe de Oliveira, podemos 

entender a glândula pineal como o órgão sensorial da 

mediunidade, é como se fosse os olhos do mundo 

espiritual. Para a CIÊNCIA contemporânea a glândula 

pineal capta estímulos magnéticos e converte em 

neuroquímicos, seria como um telefone celular que 

capta a mensagem e o tálamo região vizinha da pineal 

seria como a secretaria eletrônica que arquiva a 

informação, organiza e a retribuí; conforme nossa 

sintonia captamos estas informações que ficam 

registradas e vão impressionar a área emocional do 

cérebro, temos então sensações que não sabemos de 

onde vem. Vídeo – Glândula Pineal 



3. PERCEPÇÃO 

 Percepção: é a  função por meio da qual o espírito forma 

uma representação dos objetos exteriores. 

 A sensibilidade do médium pode resultar em uma: 

 Percepção grosseira: apropriada para contatos apenas 

com entidades menos evoluídas;  

 Percepção refinada: que permite relacionar-se com seres 

mais sublimados.  

 Os médiuns devem portanto exercitar os pensamentos 

elevados, pois a maior qualidade dos pensamentos ajuda na 

percepção das entidades superiores. 



3.1. Tipos de Percepção 

O P.S.E. é um termo criado por Rhine para 
designar a percepção de um objeto 
independentemente dos órgãos do sentido.  

Visão, audição e comunicação com um 
mundo que não é percebido pelas vias 
sensoriais do encarnado.  

Percepção Extra-Sensorial. 

Percepção Mediúnica. 

Tátil  Auditiva Visual 

No Tempo 
No 

Espaço  
Figuras 

Ambíguas  



3.2. Figuras Ambíguas 

A percepção de uma onda varia de pessoa para pessoa devido a 

características orgânicas, sintonia e conhecimentos adquiridos 

pela pessoa. 

Imagem Fonte:  

http://www.ceismael.com.br 



3.3. Espectro Eletromagnético 

A faixa do espectro eletromagnético para os quais os olhos são 

sensíveis ocupa apenas cerca de 1/70 do total. 



3.4. Percepções e Impacto 

 As ondas que sintonizamos geram percepções (imagens mentais e 

emoções) que afetam diretamente nosso corpo. 

 Quando pensamos nosso cérebro (hipotálamo) gera aminoácidos de 

acordo com os pensamentos. Substâncias para raiva, para tristeza, 

alegria. 

 As células do nosso corpo absorvem esses aminoácidos. 

 Dessa forma, os pensamentos podem curar ou danificar células. 

 “O ódio é um veneno que tomamos esperando que os outros 

sintam o efeito.” 

 Os pensamentos dos outros nos geram percepções e os nossos  

pensamentos, imagens mentais e emoções geram percepções aos 

outros.  Por isso, precisamos ter cuidado com os nossos 

pensamentos. 



3.5. Percepções e Emoções 

 Quanto mais tempo ficarmos sentindo emoções ruins mais dano 
causamos ao nosso corpo (e aos outros) e mais difícil será reverter a 
situação. 

 Os pensamentos desequilibrados obstruem o centro de força coronário 
reduzindo a entrada de fluído cósmico. 

 A pessoa começa a perder a força mental e física. 

 Para reverter a situação é preciso: 

 

 Disciplina e Vontade.  

 Mudar de atitude e negar combustível ao fogo, ou seja, procurar 
alterar os pensamentos (alterar o comprimento de onda). 

 Um sentimento ruim para deixar de ser ruim precisa ser 
substituído por um sentimento bom. 

 Para casos mais graves procurar também a ajuda de amigos, 
centro espírita.  

 O passe ajuda a desobstruir os centros de força. 



Conclusão 

 Todos nós irradiamos através dos nossos pensamentos, sentimentos, 

palavras e atos, diversas ondas.  

 As ondas que emitimos formam nosso hálito mental e se propagam ao 

nosso redor. Essas ondas se refletem sobre nosso corpo material e 

espiritual e sobre as pessoas que convivem conosco (caso essas 

pessoas entrem em sintonia com essas ondas). 

 Com disciplina e vontade, devemos manter os nossos pensamentos 

elevados, mantendo nossa mente sob treinamento contínuo, vigiando-a 

a cada segundo. Devemos ainda adotar hábitos salutares, eliminando 

vícios, maus pensamentos e sentimentos, aplicar-se ao estudo, à 

meditação e à prece.  

 A melhor forma de mantermos nossos pensamentos elevados e 

absorvermos os ensinamentos de Jesus é por meio do trabalho. 

Praticando, efetivamente, o amor ao próximo.  
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