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Revoluções na Psicologia 
 

1ª) O Behaviorismo: 

Inspirado nos reflexos condicionados de  

Pavlov, eclodiu o behaviorismo fundado por 

Watson, evidenciando as leis de conduta  

humana a partir da observação e pesquisa 

experimental.  
O ambiente externo determinava a conduta humana.  

2ª) A Psicanálise:  

Criada por Freud, o ambiente interno passou  

a ser o orientador  da conduta através de 

forças inconscientes, de impulsos e instintos.   
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3ª) A Psicologia Humanista:  

Criada em oposição ao mecanicismo do 

Behaviorismo e ao pessimismo da Psicanálise.  

Sua abordagem  é compreensiva ao invés de 

explicativa. Expoentes: Victor Frankl e Carl Rogers. 

Revoluções na Psicologia 

4ª) A Psicologia Transpessoal:   

A investigação agora passa do inconsciente 

para o supraconsciente ou inconsciente 

cósmico  das capacidades e potencialidades 

humanas máximas. Expoentes:  Stanislav Grof, 

Abraham Maslow, Roberto Asagioli, Stanley Kripner e 

Pierre Weil. 
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PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 

Termo usado pela primeira vez por “Roberto 

Assagioli” e por “Jung”. 

Em 1969: fundação da Associação de 

Psicologia Transpessoal por Abrahan 

Masllow - Allan Watts e Viktor Frankl. 

Disciplinas afins: Psicologia de Jung - zen 

budismo - yoga - física moderna - 

antropologia - estudo das religiões. 

HISTÓRICO 



A  maior contribuição da psicologia 

transpessoal para a renovação dos 

conceitos da psicologia contemporânea  

 foi a elaboração das “cartografias” da 

consciência.  

Cartografia de Grof 

Cartografia de Ken Wilber. 

Cartografia de Assagioli. 

Cartografia de Jean Yves leloup. 

PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 



AUTOSCOPIA 

Definição: 

“É a visualização interna do nosso corpo 

 em estado ampliado  

de consciência”. 
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FUNDAMENTOS DA AUTOSCOPIA: 

“Toda idéia sugerida tende a se fazer ato”. 
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Teoria ideoreflexa ou ideomotora de Bernheim: 

Teoria da Dissociação 

A pessoa adulta na cadeira e uma 
pequena dentro do seu corpo. 



FUNDAMENTOS DA AUTOSCOPIA: 

Terapia Mente-Corpo:  
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A ideia chave é que na pesquisa do 

fluxo de comunicação mente-corpo é 

a de  

“transdução de informação”.  

Cada sistema tem seu código com um Transdutor 

que permite que o código seja transportado de um 

sistema para outro. 



Teoria Holográfica:  
A parte está no todo e o todo está na parte. 

FUNDAMENTOS DA AUTOSCOPIA: 

O sintoma  em um órgão tem representação 

holográfica em todo o corpo e vice-versa, 

somos uma unidade e não partes dissociadas. 
Ex. dos corações transplantados.   
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Teoria da Memória Celular: 

As células tem memória do sintoma onde se fixou o trauma. 
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EFEITO PLACEBO 

FÉ 

SUGESTÃO 

ESPERANÇA NO MÉDICO 

REDUÇÃO DA ANSIEDADE 

HIPNOSE 
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IX CONGRESSO INTERNACIONAL TRANSPESSOAL 



 Universo Holográfico 

 A teoria da Ordem Implícita de David Bohm: 

Existe uma Ordem Implícita ou 

não manifesta e uma Ordem 

Explícita ou manifesta, fazendo 

um holomovimento, uma teia 

dinâmica de relações, o universo 

seria um grande holograma. 
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O idealismo monista é uma 

filosofia unitária que postula o 

mundo imanente e o mundo 

transcendente. Igual à ordem 

explícita e implícita de Bohm. 

O imanente é o mundo material e mental, é o 

mundo das   manifestacões.  

O transcendente é o reino dos arquétipos, das 

ideas de onde se originam os fenômenos 

 materiais e mentais. 
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Alain Aspect e cols, do Instituto de Óptica da 

Universidade de Paris, produziram fotóns gêmeos. 

Cada fotón foi capaz de 

correlacionar seu ângulo de 

polarização com seu fotón gêmeo 

mais rápido que a velocidade da 

luz, comprovando assim a teoria 

da não localidade  quântica. 
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Teoria da não localidade  quântica. 
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Bell (1987) formulou um teorema que prova que dois 

elétrons muito distantes podem estar ligados por 

conexões instantâneas não locais. 

Isto vai ajudar-nos a compreender a cura à  distancia e 

a regressão de memória como fenômenos não locais. 
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Conexões instantâneas não locais 
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O neurocientista mexicano  

Jacobo Grinberg-Zylberbaum fez  

um:  “Experimento de comunicação 

não local entre cérebros” 1993. 

Comunicação não local entre cérebros 
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Mente Holográfica 

“Teoria holonômica do funcionamento 

cerebral,  o cérebro é um holograma”  



Em terapia quando temos um “insight” 

estamos acessando essa mente universal 

que tudo sabe e que tudo contém. 

Existe uma mente universal que está em nossa 

mente onde, pela teoria do holograma, o todo 

está na parte e a  parte está no todo. 

TERAPIA MENTE-CORPO-QUÂNTICA 

www.flordoamanheser.com.br 

A mente holográfica faz parte do Universo 

holográfico, então pode saber de qualquer 

coisa do mesmo, bastando para isso,  entrar em 

um Estado Ampliado de Conciencia como o 

estado hipnótico  ou  o estado meditativo, tanto 

para buscar o problema como para a cura. 
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CARTOGRAFIA DO SER 
  Persona. 

Inconsciente Pessoal. 

Inconsciente Familiar. 

Inconsciente Parasita ou Simbiótico.. 

Inconsciente Coletivo. 

Inconsciente Cósmico. 

Inconsciente  Angelical. 

Self. 

O Criador. 

O Aberto. 
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C.I.T. 
COLÉGIO INTERNACIONAL DOS TERAPEUTAS 

Jean-Yves Leloup 

Roberto Crema  



Muito             grato... 

João                    Jorge. 
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