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Vidência, clarividência, psicometria, outras faculdades anímicomediúnicas e técnicas mentais espíritas com opção de provocar, via
<ponte1,2> ou de referencial e através de propriedades3,4 mentais e físicas, comunicação5 de espíritos e perispíritos, alterações, alívios6 e curas em pessoas e em espíritos desencarnados, embora distanciados7,8.
Daria para provocar alterações, aliviar e até curar através duma <imagem-ponte>, de
referencial ou via outras propriedades, espirituais ou físicas, num enfermo ou mesmo
num espírito enfermizado? Sim, isto é possível em Espiritismo. Incrível! Veja como
fazer...
Medicina oficial e medicina espírita...
Tratamento através de imagem-ponte: de pacientes com sintoma(s) e/ou doença(s) que
fora(m) previamente diagnosticada(s) pela medicina oficial, que ainda buscaram nossa
consulta espírita aprimorada, à luz da Doutrina Espírita.
Observem os leitores as possíveis diferenças ou semelhanças, entre o enfoque no corpo físico da medicina materialista oficial e o enfoque da medicina espírita no perispírito
conforme o Espiritismo.
Dicionário Medicina e Saúde Rey; tratamento através duma imagem: esta opção não existe na medicina
oficial materialista.

Desdobramento com mais pesquisas...
Caso prático de esposa, médium espírita ativa, pedindo ajuda ao marido com câncer
no fígado8, diagnosticado pela medicina oficial, impossibilitado de comparecimento9 ao
centro/grupo espírita. Então, a justificativa e necessidade de tratamento espírita eficiente
à distância.
Detalhamentos:
1.Por imagem-ponte, ideoplástica, que serve de ponte, de ligação ou intermediação, desde que contenha
ou registre a frequência espiritual do paciente e, ora, pode ser plasmada por dirigente, porf médium ou
por espíritos-médicos da Espiritualidade Maior em extraordinário trabalho espírita paralelo;
2.imagem-ponte projetada à frente do médium vidente, clarividente ou psicométrico, por exemplo: em
painel ideoplástico suspenso no ‘ar’ ou projetado na parede da sala de consultas ou de desobsessão etc.
por dirigente, por médium ou por espíritos-médicos ou por outros da Espiritualidade Maior;
3.nas imagens mentais a visualização é direta, via vidência, clarividência e psicometria;
4.nas imagens físicas a visualização, é indireta, ainda, via vidência, clarividência e psicometria, possível
pela contraparte ou pelo molde espiritual;
5.comunicação de espíritos desencarnados e de encarnados;

6.tratamento espírita avançado através de fluidos/energias manuais de médiuns, potencializados com
técnicas mentais espíritas, outros aperfeiçoados recursos e, ainda, através de aparelhos espíritas;
7.em casos de enfermo sob enfermização, complexa e grave, impossibilitado de comparecimento ao centro/grupo espírita;
8.porém, o comparecimento ao centro/grupo espírita é opção para o recebimento de ajuda maior: doutrinas, passes, aplicações magnéticas etc. e da Espiritualidade Maior.
Prova espírita semelhante:
-MATÉRIA TANGÍVEL, MOLDE OU CONTRA-PARTE ESPIRITUAL E PREVALÊNCIA DO ESPÍRITO: -“Toda matéria tangível representa uma condensação de energia dessas forças sobre o planeta e
essa condensação se verifica debaixo da influência organizadora do princípio espiritual1, preexistindo a
todas as combinações químicas e moleculares. É a alma das coisas e dos seres, o elemento que influi no
problema das formas, segundo a posição evolutiva de cada unidade individual.” Detalhamento: 1.Moldeseguro, molde espiritual, duplo espiritual, alma das coisas, M.O.B. (modelo organizador biológico), contra-parte espiritual original. XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, livro Emmanuel, 7ª ed.,
R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 119/120, cap. XXII, Fluidos Materiais e Fluidos Espirituais.

Outras propriedades do espírito, perispírito e das matérias: que permitem a realização
de ligação mental ou <ponte> ou de referencial para a sintonização mento-medianímica
ou para a comunicação de espíritos e de tratamento espírita avançado no bem à distância, relacionados no quadro a seguir, desde que contenham ou registrem a frequência
espiritual da pessoa ou de espíritos desencarnados, exigindo, obviamente, médiuns capacitados e o, indispensável, apoio da Espiritualidade Maior:
Propriedades1, mentais ou sutis das matérias, que permitem sintonização anímica
e/ou mediúnica e ações espíritas, com
espíritos2, em diálogos, em tratamentos
espíritas avançados, desobsessão espírita
avançada, psicometria, regressão de memória espírita, pesquisas espíritas etc.
-Sinal, símbolo, marca
-pista, rastro, indício, tendência, reflexo,
rumo
-aparência, disfarce, camuflagem, blindagem (fluídica)
-nome, título, denominação
-apelido3
-foto4, desenho, pintura, imagem
-forma, escultura
-ondas mentais (exige clarividência)
-indução mento-magnética (exige clarividência)
-frequência, amplitude, fase, polarização
(exige clarividência)
-fase normal, oposta, inversão de polaridade (exige clarividência)
-tamanho, forma, estrutura, qualidade
-duração, repetitividade, realimentação,
pressão, impacto, energia, força, poder
-luminescência, escuros, iluminados,

-aglomeração, combinação ou dispersão
-roupa e outros
-objeto, jóias
-arma
-veículo pessoal
-casa pessoal
-endereço5 pessoal
-cor
-cheiro (mediunidade olfativa)
-gosto (mediunidade gustativa)
-movimentos (direita, esquerda, irregular), ações (mediunidade sensitiva)
-falações, verbalizações (mediunidade
audiente)
-sons, batidas, músicas (idem)
-gravação digital
-rádio
-televisão e outras divulgações
-radículas parasitivas
-liames, caudais obsessivos
-tomadas obsessivas
-parasitismos diversos
-aparelhos parasitas
-aura ou campo mental ou sutil (de matérias)
-cabelo
-sangue
-ossos

confusos
-velocidade (exige clarividência)
-mento-eletricidade e mento-magnetismo
(exige clarividência)
-irradiação ou propagação (esférica, helicoidal,
direcional, curvilínea, zigue-zague etc.)
(plasmático, aeriforme,
líquido, pastoso, sólido sutil e materialização sutil e
física) (exige clarividência)

-peso, densidade/massa

-trajeto, direção e objetivo

(exteriorização ou
propagação, bom ou ruim, pessoal, perto, distante)
-reza, repetição (conteúdo mental, bom ou ruim)

-fluidos espirituais e materiais (mediunidade sensitiva)

-ambiente espiritual
-localidade, cidade, região, países
-distância, embora longínqua
-etc.
Detalhamentos:
1.Pontes ou referenciais, desde que contenham ou estejam impregnadas pela frequência espiritual de encarnados, desencarnados de grupos;
2.encarnados e desencarnados;
3,4,5.nome, endereço e foto da vítima, às
vezes, utilizadas por macumbeiros
de magias negras.

Em verdade, é possível sintonizar e comunicar-se COM QUASE TUDO, no tempo e
no espaço, anímica e/ou mediunicamente, quer com a iniciativa do dirigente, do médium e de mentores, também, através de outras faculdades anímicas e/ou mediúnicas,
além da vidência, da clarividência e da psicometria, como a faculdade, auto-dirigida,
intuitiva, a olfativa, a audiência, a sensitiva, a psicofônica etc., exigindo, evidentemente,
capacitação cultural-espírita, de eletrônica, de física etc., e, sobretudo, medianímica...
Ressalva lamentável: várias destas <propriedades> são largamente utilizadas com a
técnica de <ponte> ou de referenciais, por médium macumbeiros, projetando magias
negras, na invisibilidade, em silêncio e na imperceptibilidade, em desempenho empírico
ou aculturado, provocando, às vezes, estragos consideráveis às vítimas... Lamentavelmente, certos espíritas fanatizados na busca da suposta pureza espiritual e perdidos na
divulgação doutrinária sem exemplos práticos convincentes, sequer conhecem tais extraordinários recursos, via <ponte> ou de referenciais, que poderiam ser largamente
aplicados no bem.
Provas espíritas semelhantes:
-PENSAMENTO E O ALVO: “(...) o pensamento (...) alcança o alvo, por mais distante que esteja.” Nosso Lar, p.164.
-PUREZA DOUTRINÁRIA SUPOSTA: “ - Pergunta: Então, caro Chico, o problema não é de direção ou,
melhor diríamos, de administração espírita? -Resposta: (...) isto é, a falta de maior aproximação com
irmãos socialmente menos favorecidos, que equivale à ausência de amor, presente no excesso de rigorismo, de suposta pureza doutrinária, de formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas nossas instituições (...).” XAVIER, Francisco C., p/Espíritos Diversos e Hércio Marcos C. Arantes, Encontros no Tempo, 1ª ed., IDE, Instituto de Difusão Espírita, Araras, SP, 1979, p. 99/102, cap. 13.

Exemplos práticos de sintonizações possíveis diretas ou indiretas, via ponte ou de referenciais, praticados em nosso modesto Grupo Espírita CHICO XAVIER, em São Leopoldo-RS:
-Com espíritos evoluídos, mentores, pedindo, mental ou verbalmente, sua manifestação intuitiva ou psicofônica, via médium psicofônico, geralmente, solicitando
esclarecimentos e orientações;
-com espíritos desencarnados de amigos, de familiares, de trabalhadores espíritas,
de espíritos sofredores, de obsessores, de magos negros, de dragões, fácil, rápida e
geralmente, utilizando técnicas mentais espíritas de atração1;

-com espíritos desencarnados não-cármicos2 ou cármicos aprisionados em casas,
castelos, prisões espirituais, em vilas/cidades, localidades, em regiões, em países,
em bolsões cármicos de espíritos etc.;
-com espíritos desencarnados, encarnados, ideoplastias, energias, forças, movimentos, ações, objetos, endereços, sons, parasitismos, partes humanas, localidades etc.,
fácil, rápida e geralmente, utilizando técnicas mentais espíritas de atração3 através
de <ponte> ou de referencial de:
-Sinal, símbolo, marca
-pista, rastro, indício, tendência, reflexo, rumo
-aparência, disfarce, camuflagem, blindagem (fluídica)
-nome, título, denominação
-apelido
-foto, desenho, pintura, imagem
-forma, escultura
-ondas mentais (exige clarividência)
-indução mento-magnética (exige clarividência)
-frequência, amplitude, fase, polarização (exige clarividência)
-fase normal, oposta, inversão de polaridade (exige clarividência)
-tamanho, forma, estrutura, qualidade
-aglomeração, combinação ou dispersão
-duração, repetitividade, realimentação, pressão, impacto, energia, força, poder
-luminescência, escuros, iluminados, confusos
-velocidade (exige clarividência)
-mento-eletricidade e mento-magnetismo (exige clarividência)
-irradiação ou propagação (esférica, helicoidal, direcional, curvilínea, zigue-zague etc.)
-peso, densidade/massa (plasmático, aeriforme, líquido, pastoso, sólido sutil e materialização sutil e física) (exige clarividência)

-trajeto, direção e objetivo (exteriorização ou propagação, bom ou ruim, pessoal, perto, distante)
-roupa e outros
-objeto, jóias
-arma
-veículo pessoal
-casa pessoal
-endereço pessoal
-cor
-cheiro (mediunidade olfativa)
-gosto (mediunidade gustativa)
-movimentos (direita, esquerda, irregular), ações (mediunidade sensitiva)
-falações, verbalizações (mediunidade audiente)
-sons, batidas, músicas (idem)
-gravação digital
-rádio
-televisão e divulgações similares
-reza, repetição (conteúdo mental, bom ou ruim)
-fluidos espirituais e materiais (mediunidade sensitiva)
-radículas parasitivas

-liames, caudais obsessivos
-tomadas obsessivas
-parasitismos diversos
-aparelhos parasitas
-aura ou campo mental ou sutil (de matérias)
-cabelo
-sangue
-ossos
-ambiente espiritual
-localidade, cidade, região, países
-distância, embora longínqua
-e muito mais...

Se mexermos numa das <propriedades>, espirituais, perispirituais ou sutis de matérias4,
haverá repercussão em outra propriedade, em várias outras propriedades ou no conjunto,
isto é, se aplicarmos, indiretamente via ponte ou referencial, recursos de alterações, de
alívio ou de cura em alguma das propriedades, surgirá alteração, alívio ou cura em órgãos
ou áreas enfermizadas ou no conjunto, quer para o paciente ou para o espírito desencarnado, devido à lei de interdependência descrita em ‘provas...’ a seguir.
Detalhamentos:
1.Vide na Enc. de Vidência, Desenvolvimentos, Técnicas Mentais, Desobsessão e Aprimoramentos, seg.
o Espiritismo;
2.perseguidores de dirigentes, de médiuns, de auxiliares e de familiares e os envolvidos com magias negras;
3.vide na Enc. de Vidência, Desenvolvimentos, Técnicas Mentais, Desobsessão e Aprimoramentos, seg. o
Espiritismo;
4.matérias, sob diversas densidades, também tem propriedades sutis.
Provas espíritas semelhantes:
-PENSAMENTO, FIO E CORRENTE: “Estabelecido um fio condutor de um para o outro (...) representa
o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa
em regime de ação e reação (...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 47, cap.V, ít. Gerador Mediúnico.
-PENSAMENTOS E IDEOPLASTIAS, REPETIDOS, REPETITIVIDADE, PRÓXIMAS OU VIA RESSONÂNCIA MENTAL: “(...) certa classe de pensamentos, constantemente repetidos (sintonizando sobre as repetições, ex. de mg) sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la a tomar
certas imagens (...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 129, cap. XIX, ít. Em Outros Fenômenos.
-PENSAMENTO OU MATÉRIA MENTAL E PROPRIEDADES: -sobre propriedades da onda mental,
força mental, do pensamento. “Assim, todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor,
qualidade e poder.(...) A todo pensamento corresponde uma imagem mental.” BALDUINO, Leopoldo,
Psiquiatria e Mediunismo, 1ª edição, R.Janeiro-RJ, FEB, Federação Espírita Brasileira, 1994, p. 310,
cap. X, Mediunismo na Infância.
-LEI DE AÇÃO E REAÇÃO, REEQUILÍBRIO E JUSTIÇA, RECIPROCIDADE, MOVIMENTAÇÃO
E RENOVAÇÃO, DEPENDÊNCIA, INTERDEPENDÊNCIA, REPERCUSSÃO E RELATIVIDADE: sobre a lei de ação e reação fazendo reequilíbrio e justiça em tudo. “Em todos os domínios do Universo
vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão (da lei de ação e reação universal).” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e Vida, 4ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 19871, p. 11/12, cap. 1, O Espelho da Vida.
-PRINCÍPIO DE DEPENDÊNCIA, INTERDEPENDÊNCIA, REPERCUSSÃO, TRANSFORMAÇÃO E
EVOLUÇÃO: “Tudo está 1-ligado, 2-interligado, 3-interdependente, 4-conversível, sob 5-relatividade e
sob a lei de 6-ação e reação”. Dinâmica Mental na Visão Espírita, p. 68. “(...) que leva tudo a se 7-mover
e a se 8-renovar sob os princípios da interdependência e da repercussão, num movimento de 9-

transformação orientado para o 10-desenvolvimento (...).” A Dinâmica Mental na Visão Espírita, p. 68,
cap.VII, it. O Fluxo de Energia nas Relações Mentais.
Mais provas espíritas semelhantes:
-SINTONIA COM PESSOAS, CASAS, BAIRROS, CIDADES, REGIÕES ETC.: “Como procuramos
sintonizar com o meio ambiente em que nos encontrávamos e aspirando os mesmos resíduos espalhados
no ar, mergulhávamos, naturalmente, em densas ondas de baixo teor vibratório que nos envolveram a
todos, sendo que nós, Ambrósio e Glauco, passamos a sofrer os mal-estares compreensíveis (...).” Nos
Bastidores da Obsessão, p. 129 , cap. 6 , No Anfiteatro.
-SINTONIA E ATRAÇÃO DE PROBLEMAS ALHEIOS E IMAGENS DEPRIMENTES E ABSORÇÃO: “Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os, de
imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes (...).” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e Vida, 4ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 41.
-CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E SINTONIA FREQUENCIAL: “Idêntico mecanismo preside
os fenômenos da clarividência e da clariaudiência, porquanto, pela associação1 avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo2, graduando-se, contudo, em expressões
variadas.” Detalhamentos: 1.Ajustamento ou sintonia na mesma frequência espiritual; 2.dentro do cérebro. XAVIER, Francisco C. e VIEIRA, Waldo, p/espírito de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade,
3ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 123/4, cap. XVIII, Efeitos Intelectuais, subtít. Clarividência e Clariaudiência.

Constitui aprimoramento técnico espírita, semelhante às comuns e tradicionais irradiações mentais, à distância, com sintonia anímica direta, geralmente empírica, com o
enfermo distanciado.
A pesquisa da medicina espírita, via mediunidades de vidência, clarividência, psicometria e outros recursos, constatou o seguinte no perispírito do paciente:
-Perispírito muito escurecido;
-enredações antigas e cronificadas de magias negras;
-televidência do fígado no perispírito do marido enfermo, localização do tumor e respectiva aura, situados na parte central daquele órgão;
-avaliação do carma passado, praticamente, sem redução nesta encarnação;
-outros parasitismos de menor impacto localizados no perispírito.
-Tratamento espírita avançado à distância:
-Com projeções fluídicas1 aplicadas sobre a <imagem-ponte2,3,4> ideoplástica e sintonia mental, representando o escurecido tumor + a aura menos escurecida;
-exercendo pressão mental, com movimentos centrais, à direita, à esquerda, para cima,
para baixo, enfim, enfocando/abrangendo toda a tumoração + a aura;
-surgimento de bolsinhas contendo parasitismo5 enfermizado6 e tendência de pequenas explosões desses parasitismos;
-e com escoamento parasitivo enfermiço para baixo7;
-após a limpeza e o escoamento de parasitismo enfermiço/tumoroso surge um cavado
que continha parasitismo no local enfermizado no perispírito.
Detalhamentos:
1.Manuais e com aparelhos espíritas;
2.representação de imagem ideoplástica do tumor + aura, visualizável pela vidência, contendo a frequência espiritual do enfermo. Vide ensinamentos sobre imagens mentais, a seguir, em Provas Espíritas
Semelhantes.
3.tal imagem, também, pode ser desdobramento parcial do órgão do perispírito, sintonizado pela televidência e buscado através de técnicas mentais espíritas, pela equipe encarnada ou de iniciativa de mentores da Espiritualidade Maior;

4.imagens com fotos ou impressões de pessoas também podem ser utilizadas, por ponte, referenciais e
sintonia mental, na macumba para fazer magias negras;
5.ora sob densidade líquida, pastosa ou dura, com cor escura, listras de marrom escuro e com cheiro
sutil apodrecido;
6.com bactérias ou miasmas sutis;
7.vindo a cair e penetrar no soalho/solo físico e sutil.
Provas espíritas semelhantes:
-Vide cap. Televidência do desdobramento perispiritual parcial de olhos, rostos/cabeças etc.
-Vide cap. Vidência com desdobramento e exteriorização perispiritual, formas e mecanismos espirituais.
-Vide cap. Vidência de desdobramento à distância com influência obsessiva de encarnado sobre outro
encarnado.
-Vide cap. Animais e bichos-espíritos, roupagens, ideoplásticos e parasitantes.
-Vide cap. Vidência de bichos espirituais, animais-espíritos e pseudo-espíritos.
-DOENÇAS, PROVAS E ESCOADOURO DE IMPUREZAS: “(...) doença é necessária (...) provas
(...) escoadouro de impurezas do corpo (...)”. BACCELLI, Carlos A., p/espírito de Francisco C.Xavier,
Chico e Emmanuel, 4ª ed., Casa Editora Espírita Pierre Paul Didier, Votuporanga, SP, 2000, p. 129.
-MANCHAS/NÓDOAS, CLARIVIDÊNCIA, ESCOADOURO DE DOENÇAS: “Segundo as informações obtidas de obras espiritualistas consagradas, os tumores ou neoplasias representam as válvulas de escape pelas quais os fluidos tóxicos que circulam pelo perispírito são drenados para o corpo físico. Estes
poderiam então ser comparados a mata-borrões, que absorvem aquelas impurezas ao longo das existências
pelo psiquismo desequilibrado das almas. É muito comum em reuniões em que há médiuns dotados da clarividência a captação, por estes sensitivos, de nódoas ou manchas existentes na aura dos presentes e mesmo
nos envoltórios perispirituais das entidades vistas no ambiente pelo médium. É muito provável que estas
imagens representem os mesmos fluidos mórbidos capazes de provocar as transformações genéticas que
conduzem ao câncer e a outras doenças.” FRUCTUOSO, P.C., A Face Oculta de Medicina, Lª Edit. Distrib.
FDEIC Ltda., R. Janeiro, RJ, 1ª ed. 2012, cap. VI, O Câncer Como Doença Cármica, p. 50.

Transferência do tratamento espírita avançado sobre ou a partir da imagem: transferese e trata-se, à distância e conjugadamente, a tumoração no perispírito do enfermo com,
automática, repercussão benéfica no tratamento da tumoração no corpo físico, face à
interligação.
Tratamento espírita avançado, geralmente, conjugado/complementado com 3 ou 4
cirurgias espirituais, também à distância, oferecidas por equipe de médicos-espíritos da
Espiritualidade Maior.
Provas espíritas semelhantes:
-Mecanismo de dupla ação de medicamentos no perispírito e no corpo físico.
-Vide cap. CIRURGIAS: Perispirituais, no Corpo Etérico e Demais.
-Vide cap. Regressões de memória, cirurgias espíritas e auxílios para o desbloqueamento e aprimoramento da
mediunidade, realizados pela Espiritualidade Maior.
-Vide cap. Medicina e cirurgias espíritas no perispírito, órgãos, áreas, causas mórbidas, eventuais e cármicas, em encarnados e desencarnados, procedimentos cirúrgicos e tratamentos espíritas, por médicosespíritos, vidência, clarividência, psicometria e médicos recursos semelhantes aos da medicina oficial terrena.

Em tais atendimentos de casos práticos, complexos e gravísimos, obviamente, com
envolvimentos de obsessores tresloucados, a equipe de seareiros está sujeita aos ataques
de vinganças desses espíritos, devendo, por cautela, manter a vigilância espírita contínua e constante.

Técnicas mentais espíritas: atendimento espírita avançado conjugando doutrinações e
1.400 técnicas mentais espíritas, específicas para cada caso prático. Vide maiores detalhes
na Enciclopédia de Vidência, de Desenvolvimentos, de Técnicas Mentais, de Desobsessão
e de Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Obviamente, que os alívios e as curas, geralmente temporárias, a manutenção ou duração depende da colaboração/esforço do enfermo e, ora, de seus familiares, geralmente,
envolvidos na trama cármica.
CENA DE VIDÊNCIA:

a
d
b
c

e

a-Vidência de <imagem-ponte> ideoplástica dum fígado contendo um escurecido tumor
cancerígeno, e respectiva aura aeriforme menos escura, circundada por tracejados;
b-representação de mão de médium projetando fluidos espirituais na tumoração;
c-idem, de potente aparelho espírita1, projetando fluidos sutis, idem;
d-televidência do fluxo de fluidos projetados desde o centro/grupo espírita para o enfermo distanciado;
e-televidência de enfermo recebendo o fluxo fluídico do tratamento espírita avançado, à
distância, via <imagem-ponte> ao lado.
Detalhamentos:
1.-Vide cap. APARELHOS 1: Espirituais.
-Vide cap. APARELHOS 2: Parasitas.
-Vide cap. 18 APARELHOS PARA-ELETRÔNICOS, MENTO-ELETRÔNICA E ESPIRITUAIS: ou
Mento-instrumental etc.
-Vide cap. Vidência de onda mental portadora, utilizada em passes técnicos e aplicações com aparelhos
psicotrônicos.

Outros enfocamentos utilizando a propriedade espiritual da <imagem-ponte> ou de
referenciais de enfermos, com opção de atendimento, via <imagem-ponte>, à distância,
através de tratamento espírita avançado.
CENA DA PRÁTICA:

Representação de pessoa sob depressão ou sob outros sintomas, síndromes ou doenças
com opção de atendimento, via <imagem-ponte> ou de referenciais, à distância, através
de tratamento espírita avançado.
CENA DA PRÁTICA:

Representação de um espírito desencarnado, sob sombreamento, sob conflitos e enfermizado... com opção de atendimento, via vidência ou <imagem-ponte> ou de referencial, à distância, através de tratamento espírita avançado.
CENA DA PRÁTICA:

Casos práticos de mal-estares espirituais e orgânicos de animais sob obsessão espiritual
e até de certos rebanhos de animais que ficam tristes e adoeceram ‘misteriosamente’, geralmente, agredidos através de poderosas magias negras projetadas, à distância, por terceiros... com opção de atendimento, via <imagem-ponte> ou de referencial, à distância, através de tratamento espírita avançado.
Eis, extraordinárias opções de sintonias mento-medianímicas e tratamentos espíritas avançados à distância, via <ponte> ou de referenciais e respectiva lógica espírita, na utilização de propriedades ou da intermediação de outras pessoas facilitando a sintonia e tratamento espírita para o enfermo distanciado.
Provas espíritas semelhantes:

-PENSAMENTO E O ALVO: “(...) o pensamento (...) alcança o alvo, por mais distante que esteja.” Nosso Lar, p.164.
-PENSAMENTO OU MATÉRIA MENTAL E PROPRIEDADES: -sobre propriedades da onda mental,
força mental, do pensamento. “Assim, todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder.(...) A todo pensamento corresponde uma imagem mental.” BALDUINO, Leopoldo, Psiquiatria e Mediunismo, 1ª edição, R.Janeiro, RJ, FEB, Federação Espírita Brasileira, 1994, p. 310, cap.
X, Mediunismo na Infância.
-PRESSÃO MENTAL FORÇADA E OBSESSIVA: “O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que
emite ondas e que registra vibrações1, em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas2 que circulam a Terra.
Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam3 com outras
mentes desprevenidas e ociosas4, gerando pressão5 devastadora.” Detalhamentos: 1.Ou frequências mentais;
2.de frequências mentais ou espirituais; 3.fazem sintonia, junção ou associação de onda mental; 4.abertas, sem
proteção; 5.influência mental ou da força mental. FRANCO, Divaldo Pereira, pelo espírito de Manoel P. de
Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, 1ª edição, Salvador, BA, Livraria Espírita Alvorada Editora, 1970, p.
34.
-molde ou contra-parte: pensando, falando (quando o espírito pensa a imagem também se plasma), na
repetitividade, em atitudes, em exemplos, gera ideoplastia, imagens mentais (forma-mental, formapensamento, ideoplastia ou plasticização, opção de materialização sutil ou física), sob o comando do
espírito.
-fala e pensamento: espíritos não falam, apenas pensam e o médium interpreta (o pensamento, sentimento,
sensações, imagens, movimentos, ações etc.).
-pensamento ideia-tipo: de espírito, muito sucinta, por pensamentos, sentimentos, sensações, imagens
etc., pedem maior explicação através de médiuns.
-unicidade-PENSAMENTO E TRANSPORTE: “O pensamento é uma onda mento-eletromagnética de
mesma natureza que as ondas de televisão que transportam pelo espaço imagens, sons, movimentos, cores, etc.” SANCHEZ, Wladimyr, A Influência dos Espíritos em nosso Dia a Dia, 1ª ed., S. Paulo, SP,
Edições USE, União das Soc. Espíritas Estado S.Paulo, 2001, p. 87. e universalidade (lei de).
-reflexo condicionado: formado por pensamentos, sentimentos, sensações, imagens, movimentos, ações
etc., repetidos, habituais, automatizado.
-PENSAMENTO, IDEOPLASTIAS E EFEITO DA REPETITIVIDADE: “(...) a mente gera automaticamente imagens espirituais (...) prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se (...) a repetição, atinge
o objetivo que demanda.” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e Vida, 4ª ed.,
R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p.124.
-PENSAMENTOS (nossos) E IRRADIAÇÕES POR PENSAMENTOS, PALAVRAS, ATITUDES,
EXEMPLOS, FORMAS-PENSAMENTO, IMAGENS-MOLDE E DENÚNCIA DE NOSSA PRESENÇA: -sobre formas mentais ou imagens-moldes espirituais. “Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na (1) ideação e na (2) palavra, na (3) atitude e no (4) exemplo, criamos formas-pensamentos
ou imagens-moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica (aura) que nos caracteriza a
presença.” XAVIER, Francisco C. e VIEIRA, Waldo, p/espírito de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, 3ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 78, cap. XI, Onda Mental, subtít. Pensamento e Televisão.
-PENSAMENTOS E IDEOPLASTIAS, REPETIDOS, REPETITIVIDADE, PRÓXIMAS OU VIA RESSONÂNCIA MENTAL: “(...) certa classe de pensamentos, constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens (...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 129, cap. XIX, ít. Em Outros Fenômenos.
-PENSAMENTOS, CORES E IMAGENS: “Fotosfera psíquica (...) a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores sutis e imagens sutis que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes.” Evolução em Dois Mundos, p. 130, cap. XVII, ít. Aura Humana.
-PENSAMENTOS E RECIPROCIDADE: “Com o fluido mental (...) as disposições mentossensitivas das
criaturas, em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se lhe afinam pela reflexão natural e incessante (...).” Evolução em Dois Mundos, p. 100, cap. XIII, ít. Reflexão
das Ideias.
-APARELHOS ESPIRITUAIS DE HIPNOSE, FIXAÇÃO DE CONDICIONAMENTOS SUBLIMINARES COM IMAGENS POSITIVAS, MELHORAMENTO DO INCONSCIENTE ATORMENTADO E
PERSPECTIVAS TÉCNICAS DE MELHORAMENTO: -sobre condicionamentos subliminares benéficos para fixação de imagens positivas no inconsciente. “Engrenagens que faziam lembrar os secadores
para cabelos, eram aplicados em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais, conseguidas com o esforço dos próprios pacientes, de verdadeiras sementes de vida, nas paisagens turbilhonadas das mentes em tratamento.” FRANCO, Divaldo Pereira, pelo espírito de Manoel P. de Miranda, Gri-

lhões Partidos, 3ª edição, Salvador, BA, Livraria Espírita Alvorada Editora, 1974, p. 182, cap. 20, Incursão ao Passado.
-EXTERIORIZAÇÃO, À DISTÂNCIA, DA VISÃO, AUDIÇÃO, OLFATO, GOSTO, TATO, MÉDIUNS DE PSICOMETRIA E CONDICIONAMENTO ANÍMICO: -sobre a exteriorização de parasentidos à distância: da visão, audição, do olfato, gosto, tato, permitindo mensurações de imagens, cores,
sons, cheiros, gostos, temperatura, densidade, volume, peso material sutil etc. “Clareando o assunto
quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular1, de maneira automática2, a força nervosa3 de certos núcleos4, como, por exemplo, os da visão5 e da
audição6, transferindo-lhes a potencialidade7 para as próprias oscilações mentais8.” Detalhamentos:
1.Desassociar ou exteriorizar; 2.quando já existe o condicionamento anímico-mediúnico ou através da
metodologia de técnicas mentais; 3.fluidos, energia sutil; 4.centros vitais; 5.vidência; 6.audiência; 7.a
força e capacidade para auscultação espiritual; 8.conjugando-as com o pensamento projetado à distância
e também com a vontade. XAVIER, Francisco C. e VIEIRA, Waldo, p/espírito de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, 3ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 133, cap. XX, Psicometria, subtít. Função
do Psicômetra.
-HIPNOSE E CONDICIONAMENTOS SUBLIMINAIS: “(...) para hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente, atormentado dos comunicantes em sofrimento (...).” Grilhões Partidos, p. 182, cap. 20.
-HIPNOSE E REFLEXO CONDICIONADO: hipnose, talismãs de magia, automatização hipnótica, recuperação de saúde, reflexo condicionado específico “(...) reencontro com o hipnotizador para entrar no
reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças
mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem (...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 97/8, cap.
XIV, Reflexo Condicionado Específico, subtít. Objetos e Reflexos Específicos.
-IMAGEM, REFLEXO CONDICIONADO E LIGAÇÕES MENTAIS: reflexos psíquicos condicionados
“Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se
revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas (...).” Mecanismos da Mediunidade,
p. 85, cap. XII, subtít. Reflexos Psíquicos.
-PENSAMENTOS, REFLEXOS, HIPNOSE E IMAGENS: “Expedirão todos eles, para logo, ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular1 . Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado (...).” Detalhamento: 1.Consoante suas aquisições fixadas nos reflexos condicionados. Mecanismos da Mediunidade, p. 90/1, cap. XIII, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado, subtít. Ideia-tipo e Reflexos Individuais.
-REFLEXOS CONDICIONADOS TRANSFERÊNCIA E RETORNO: “(...) onda das ideias que lhe são
próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta (que tem por reflexos) consigo, recebendo, depois, sobre si mesmo (lei de causa e efeito)
(...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 85/6, cap. XII, ít. Reflexos Psíquicos.
-REFLEXOS PSÍQUICOS OU MENTAIS CONDICIONADOS E IMPORTÂNCIA EM NOSSAS LIGAÇÕES: “Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas.” Mecanismos da Mediunidade, p. 85, cap. XII, ít. Reflexos Psíquicos.
-SÍMBOLOS, MULETAS E REFLEXOS MEDIÚNICOS: “(...) símbolos e imagens, vasos e perfumes, não
passam de petrechos destinados à incentivar a produção de ondas mentais (...).” Mecanismos da Mediunidade,
p. 163, cap. XXV, Oração, subtít. Reflexo Condicionado e Mediunidade.
-ARIGÓ, FOTO (propriedade), DIAGNÓSTICO, RECEITA E CURTA: “No ano de 1968, Zé Arigó
estava no auge da fama. Seu nome estava nas manchetes de todos os jornais, revistas e televisões de todo
o Brasil e também do exterior. E isso se devia principalmente aos milhares de casos de cura de leucemia.
Os dois casos a seguir foram transcritos por Reinaldo Comenale, em seu livro Zé Arigó a Oitava Maravilha (edição Boa Viagem): “Sr. José do Carmo Nascimento, residente na Travessa Juvenal, nº. 27, em
Tatuapé, São Paulo, estava com leucemia e esta já o havia deixado paralítico, tendo, inclusive, sido enganado por uma junta médica. Soube então que Arigó poderia curá-lo, mas como seu estado não permitia
fazer a viagem, mandou uma fotografia sua, por um amigo seu, o jornalista Moacyr Jorge. Este entregoua ao Dr. Fritz e lhe contou o estado de gravidade do Sr. Nascimento. Arigó fez a receita e mandou que
ele cumprisse rigoroso tratamento. Logo no início, começou a sentir melhoras e, passados cinco dias,
pôde levantar-se. Em pouco tempo já se encontrava completamente curado.” OLIVEIRA, Leida Lúcia
de, Arigó, o 13º Profeta, 1ª ed., 2010, Mythos Editora Ltda., São Paulo, SP., cap. 9, Curas à Distância, p.
105 e 106.
-MEDICINA ESPÍRITA DECORRÊNCIA DO ESPIRITISMO, SAÚDE SOB ENFOQUE UNIVERSAL, RETARDADA PELO MATERIALISMO, CIÊNCIAS, FILOSOFIAS E RELIGIÕES DOMINANTES, ARIGÓ, MEDIUNIDADE CURADORA, PASSISTA, RECEITISTA, VIDENTE E CIRUR-

GIÃO ETC.: -sobre a mediunidade curadora, medicina e ciência espírita. “A Medicina Espírita é uma
decorrência natural da natureza e das finalidades do Espiritismo. (...) Os problemas da saúde humana não
podiam escapar do seu enfoque universal. (...) O materialismo dominante nas Ciências e na Medicina
repeliu a Medicina Espírita. (...) a Medicina Espírita não conseguiu avançar como devia, em virtude das
barreiras que contra ela levantaram todas as forças dominantes na época: científicas, filosóficas e religiosas, num verdadeiro conluio em que se destacaram os elementos clericais e os médicos com suas sociedades profissionais e científicas. (...) A Medicina Espírita, portanto, é uma realidade inegável na atualidade científica do mundo (...). Arigó (...) um dos maiores casos de mediunidade curadora do mundo. (...)
A Medicina Espírita implica, portanto, o problema da mediunidade curadora (...) São muito variados os
tipos de mediunidade curadora, desde o simples passista e o receitista, o vidente-diagnosticador, até o
operador, o médium-cirurgião (...) mediunidade-cirúrgica (...) cirurgia simpatética (...) mas quem vomitava era a médium.” (extenso, vide no livro) PIRES, J. Herculano, Mediunidade, 4ª ed., S.Paulo, SP,
PAIDEIA, 1997, p. 103/110, cap. XII, Medicina Espírita.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias (através do
livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-IMAGEM: só do Rosto, Liame Negro Denunciando o Obsessor.
-Imagens parasitivas projetadas no campo mental de médiuns.
-Tele-clarividência, teleclariaudiência, teleclariolfatação e teleclarigustação através de familiar, informações de outrem, por nome ou apelido, por telefone, rádio, gravação, vídeo de televisão, computador, por
foto, desenho, impresso, imagem de espírito, roupa, objeto etc.
-Vidência do surgimento progressivo de imagem espiritual de pessoa ou espírito que pensa em médium
sob relativa passividade.
-Televidência e sintonia mento-visual através de imagens de televisão, internet etc.
-Psicofonia com imagem mental projetada por obsessor sugerindo ser vidência ou a existência da faculdade
de vidência ostensiva do médium.
-Televidências de pesadelos, desdobramentos, imagens, sinais, símbolos, classificação, interpretação e
obsessão espiritual onírica.
-Fenômeno da expansão (física) de magias negras utilizando a memória material e frequência sutil de coisas
físicas: de foto, de imagem mental, do nome, de apelido, de carta, de desenho, de figuras, de cena, de sangue, de roupa, de jóia, de perfume, de doçura, de objetos, de veneno, de arma etc. para provocar sintonia ou
ressonância mental contra outras pessoas, utilizadas por médiuns trevosos para prejudicar a outrem, invisível, silenciosa e imperceptivelmente, embora à distância.
-Televidência de galeria em base eletrônica de magos negros, com vários monitores com imagens de
nossos médiuns, com cabeças cortadas ao meio, cujos efeitos mórbidos eram transferidos por liames de
ressonância mental eletrônica.
-Clarividência de fluidos e imagens mentais superiores ou de obsessores, projetadas no campo mental de
médiuns das proximidades ou à distância.
-Televidência de cruz e lápide de cemitério com imagens de colaboradores espíritas influenciados e prejudicados por mago negro.
-Vidência de imagem de obsessor, tentando prejudicar monitor e computador a serviço de livros espíritas
sobre mediunidade, obsessão e desobsessão.
-Teleclarividência de imagens de dirigentes e médiuns aprisionados em cilindros ideoplásticos e gaiola tipo Faraday, para submissão obsessiva técnica e científica, sob ressonância mental forte.
-Vidência e/ou psicometria, de perto ou à distância, mecanismos espirituais, condicionamento adquirido e
automatismo, registros mentais e ‘brotamento’ de imagens mentais.
-Televidência de imagens e de pensamentos, de sentimentos e de sensações invasoras variadas e pesquisa
das causas.
-Idéias, sentimentos, sensações, imagens, movimentos espirituais etc. estranhos e terríveis pesadelos,
variados ou repetidos, pré-enlouquecimento e tendência de suicídio.
-Clarividência do fenômeno da invasão de imagens estranhas no cérebro projetadas por espíritos e/ou
outras pessoas.
-Vidência de invasão de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de imagens, de ações, de movimentos etc.
estranhos, em nosso cérebro, embora não tivessem sido raciocinadas por nós mesmos.
-Mistificação de espíritos com imagens e pictografia.
-Clarividência do mecanismo espiritual de formação de imagens mentais projetadas por espíritos, localizados
nas proximidades ou à distância.
-Interpretações medianímicas aprimoradas com pensamentos + sensações + sentimentos + audiências +
imagens + parasitismos e vampirizações + cheiros + gostos + movimentos + ações etc., e o jeito pessoal
de espíritos desencarnados.
-Televidência de imagem de familiar desencarnado a pedido de familiar contristado.

-Imagem física, mental, espiritual e audição física, mental e espiritual.
-Como são as imagens mentais de vidência, clarividência e psicometria.
-Vidência da causa espiritual de terrível enxaqueca, despacho ideoplástico de magia negra e imagem de
mulher.

