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Sistema imune
  
! Sistema que preenche a 
função mais complexa da 
maravilhosa máquina que é o 
corpo humano : a 
Homeostasia. 

! Quando ele cumpre 
rigorosamente o seu papel, é 
capaz de identificar e eliminar 
a maioria dos corpos e 
substâncias estranhas ao 
nosso organismo,  

! Permite, ao mesmo tempo, que 
as nossas células executem 
seu trabalho sem interferências



Funções
! Ele reconhece “o que é meu e o que não é meu” , bactérias, 
vírus, tóxicos e corpos estranhos que possam lesar o nosso corpo.  

! Como guardião da nossa saúde e identidade celular, o exército de 
células do sistema imunológico e seus diversos componentes são 
responsáveis por esse trabalho. 



Componentes
! Ele está representado pelos glóbulos brancos – leucócitos, monócitos, linfócitos B, linfócitos T, 
linfócitos “natural-killer”,  

! Além das citocinas, complementos e outros componentes da reação antígeno/anticorpo.



cortisol e sistema imune



Mediadores neuroquímicos

! Através de mediadores 
neuroquímicos, eles irão 
transferir as mensagens de 
resposta das glândulas 
endócrinas, a hipófise, as 
supra-renais, o pâncreas, o 
timo e a tireóide, 

! Para enfrentar as 
solicitações do estresse.



linfócitos 



Psiconeuroimunologia
! Um novo paradigma 
científico que hoje está 
sendo estudado pelos 
pesquisadores de grandes 
centros universitários é 
de que todas as células 
do corpo humano 
possuem receptores que 
captam os sinais que 
vêm do ambiente.  

◾ Ver “Moléculas da 
Emoção”  Dra Candace 
Pert



Psiconeuroimunologia
! A reparação dos danos na 
reprodução celular, a defesa e 
o ataque aos inimigos do 
sistema imunológico, bactérias, 
vírus, tóxicos etc. são 
realizadas por substâncias 
informativas específicas que 
levam as informações entre o 
corpo físico e o cérebro. 

! A Psiconeuroimunologia estuda 
atualmente essas substancias.



André Luiz
! Já em 1945, André Luiz no 
livro “Missionários da Luz” 
fez referência  a glândula 
Pineal ou Epífise que, à 
época, era considerada um 
órgão secundário que 
desaparecia com a idade, 
órgão vestigial, portanto. 

!  Hoje ela é considerada 
como a glândula da relação 
com o espírito- a glândula 
da vida mental- a glândula 
que governa o mundo das 
emoções.



A melatonina
! Somente em 1958, após 
os trabalhos do Dr. Aaron 
Lerner, é que a ciência 
descobriu a melatonina, 

!  o hormônio que regula o 
ritmo do sono e só então 
a ciência despertou para 
a imensa importância da 
epífise no mundo 
orgânico e psíquico.



A doutrina espírita
! A Doutrina Espírita dedica-se 
à formulação destas 
explicações desde Allan 
Kardec (século XIX). 

!  Na obra Espírita Missionários 
da Luz, ditada pelo 
espírito André Luiz, através 
da psicografia do médium Fr
ancisco Cândido Xavier, a 
epífise é descrita como a 
glândula da vida espiritual e 
mental

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
http://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_da_Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_da_Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier


A alma e o pensamento
! “Alma – O espírito encarnado” 
! Em 1947, no livro “Evolução 
em dois mundos” os espíritos 
falam que a alma situa-se 
fora da matéria;  

! “ que o pensamento “é 
constituído de ondas e 
partículas, portanto tem 
função quântica. 

!  “Eles são ondas 
eletromagnéticas com 
velocidades superiores a da 
luz”.



Os três cérebros
! Em “Mecanismos da 
Mediunidade” André Luiz já 
fala dos nossos três 
cérebros: o inicial, ou 
cérebro primitivo, 
conhecido como 
Arquiencéfalo; 

!  o Córtex -- o consciente, 

!  e os lobos frontais- o 
superconsciente, que é a 
parte mais elevada do ser, 
a conexão com o Divino. 



Sir Wilder Penfield

! Sir Wilder Penfield, célebre 
neurocirurgião americano/
canadense que estudou e 
descreveu o Sistema Límbico 
afirma que “o diencéfalo é a 
porta de entrada e saída da 
mente/pensamento/alma”, (ver 
Pinho, Flávio Távora in “Aprendendo 
sobre o Espírito) 

!  e conclui: “O pensamento é 
secreção do espírito e não 
do cérebro”.



Pensamentos negativos
! E ele diz “É o sentimento que dá forma e natureza ao pensamento que é onda 
eletromagnética e, portanto é energia”. 

!  Assim precisamos prestar atenção ao que pensamos já que pensamento é força 
capaz de agir sobre a matéria; 

!  e pensamentos negativos podem provocar desequilíbrios na saúde e  gerar doenças. 



Integração mente-corpo
! Essa integração mente-
corpo explica como as 
emoções existem, ora como 
energia e ora como matéria 
vibrando nos receptores 
celulares,  

! e estão no foco-raiz da 
maioria das doenças do 
homem moderno, 
especialmente as chamadas 
doenças psicossomáticas 
consequentes ao estresse 
crônico 

!  e em algumas das 
doenças degenerativas”.



Fluido vital

! A ciência atual já 
localizou nas células do 
nosso organismo a sede 
do fluido vital ou da 
energia cósmica universal 
citada por Kardec, 

!  aquela que determina a 
vida celular e o quanto 
vamos viver.



! Elas estão localizadas nas mitocôndrias, pequeninas organelas celulares situadas no 
protoplasma das células... 

!  ...e que são as responsáveis pela vida celular, geradoras de ATP (ácido adenosino trifosfórico)  para 
a transformação da glicose em energia, 

!  e pela respiração celular, sendo também as armazenadoras da energia vital.

As Mitocôndrias e o fluido vital



Ectoplasma

! É lá que se 
formam as 
moléculas de 
ectoplasma, a 
secreção 
indispensável aos 
fenômenos de 
materialização e 
de cura espiritual



Emanações mentais

! Essas explicações levam-nos a 
passar para questão do uso 
da energia do pensamento, 

!  para criar afirmações ou 
padrões de energia mais 
saudáveis através de 
afirmações verbais 
conscientes que ajudem a 
modificar as emanações  
mentais prejudiciais que as 
alimentam.






