
MECANISMOS
DA

MEDIUNIDADE
(Cap. XV-XX)



Fenômeno Magnético da Vida 
Humana

hipnotizador hipnotizado

indução



À maneira de alguém que recebe esse ou aquele 
tipo de educação em estado de sonolência, o 
espírito encarnado, no período infantil, recolhe 
dos pais os mapas de inclinação e conduta que 
lhe nortearão a existência...

pg. 116



pais
ondas

ajustadas

médiuns dos 
genitores

evangelização reflexo 
condicionado

filhos
(nova onda 

mental)

mais difícil ajustamento, 
recorrência nos reflexos 

condicionados indesejados

adulto mais 
tranqüilo,
mais fácil 

ajustamento

tendências 
inquietantes

filhos

novas 
experiências,

novas 
induções



Perseverança no bem � LER Pg 119 
“O comprazimento ... fantasmas”

Gradação das obsessões � LER Pg 120



Efeitos Físicos

Médium 
de efeitos 

físicos

possibilidade de larga 
desarticulação das próprias  
forças anímicas

fornecimento 
de 

ectoplasma

ver Nos Domínios 
da Mediunidade pg 

271 : “O 
ectoplasma ...”



Ectoplasma 
Nos Domínios da Mediunidade

- O ectoplasma está em si tão associado 
ao ensamento do médium, quanto as 
forças do filho em formação se encontram 
ligadas à mente maternal. Em razão 
disso, toda a cautela é indispensável na 
assistência ao medianeiro.



- O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, 
assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é 
recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da Natureza. 
Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em 
maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária 
aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande 
potência e vitalidade. Pode ser comparado a genuína massa protoplásmica, 
sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam 
como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam, 
invariavelmente, ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou 
dos Espíritos desencarnados ou não que sintonizamcom a mente mediúnica, 
senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou 
total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheirosterrestres
ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes eoutros
tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e 
substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos 
companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, 
muito cuidado para não sofrer o domínio de Inteligências sombrias, de vez que 
manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes poderia gerar 
clamorosas perturbações. 



Condições necessárias para a 
mediunidade de efeitos físicos

idade� qualquer
cultura� qualquer
inteligência� qualquer
aprimoramento da alma� qualquer



não deseja 
trabalhar no bem

deseja trabalhar 
no bem

ação de 
espíritos 
inferiores

espírito vigilante
zelador das 
energias do 

médium

mudança de 
intenção

ideais são apresentados na aura

médium



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



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



Clarividência e Clariaudiência
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ci
a observação ativa do médium, identificando a 

existência de pessoas, paisagens e coisas 
exteriores a ele próprio

sugestão que lhes é trazida pelo pensamento 
criador dos amigos desencarnados ou 
encarnados, que a mente traduz, segundo as 
possibilidades de que dispõe, favorecendo as 
mais disparas interpretações

Nos Domínios da Mediunidade   pg. 115



Psicometria

hipnotizador hipnotizado
comando para tornar 

um membro insensível

Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo 
condicionado, por intermédio da oração ou centralização de 
energia mental, para que, por si mesmas, desloquem 
mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou 
àquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, 
entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos 
quais extraem o material de suas observações psicométricas.

pg 144



Psicometria

desarticulação da 
força nervosa da 
visão ou audição

transferência da 
potencialidade para as 

próprias oscilações 
mentais

deixamos vestígios 
espirituais onde 

arremessamos os raios 
de nossa mente

objetos 
esquecidos 

não podem se
psicometrados


