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Capítulo reprisado com ACRÉSCIMOS...
Médiuns de vidência, audiência e sensitivos EVENTUAIS e outros são
abundantes mas, geralmente, não se alertam... não tomam interesse...
falta apoio em certos centros espíritas... ou preferem a inutilização, o
tratamento e a dependência psiquiátrica, sem opção de cura...
Desdobramento, com novos detalhes...
Caso prático de pessoas1,2 que, eventualmente, visualizam vultos, sombras ou espíritos3, ouvem músicas, falações4 ou agressões, diretamente dentro do cérebro5 e sentem
arrepios6 e tem sensações estranhas7, aparentemente8, no próprio corpo físico e outras
alterações mais avançadas e raras.
Detalhamentos:
1.Mais do sexo feminino, geralmente, portadoras de maior sensibilidade espiritual do que de homens;
2.de pessoas: surgem ora na infância, geralmente na adolescência (tempo de afloração da mediunidade) e, se não
cumprida a mediunidade, sob gratuidade e no bem, prosseguem na vida adulta. Mediunidade é opção divina para compensar/aliviar dívidas cármicas passadas...
3.mediunidade de vidência eventual;
4.mediunidade audiente eventual;
5.sons que não entram pelos ouvidos físicos;
6.sem haver sensação de medo ou corrente de ar frio;
7.mediunidade sensitiva eventual;
8.com percepção no perispírito e transferência automática para o corpo físico.

Habitualmente, tais médiuns eventuais e respectivos familiares, obviamente, muito
preocupados, sem conhecimento de mediunidades e de Espiritismo passam a admitir,
erroneamente, que o cérebro do novel medianeiro esteja funcionando mal, com tendência
ao enlouquecimento... Embora, o eletro-encefalograma posterior seja, geralmente, negativo, começa a acomodação, fuga e a dependência1 às drogas médicas neurolépticas, alternando-se com crises e recidivas, cuja causa, origem espiritual ou obsessiva, obviamente,
não encontra solução na medicina oficial materialista.
Visualizar vultos1, sombras, espíritos ou outras imagens2 espirituais ou sutis, eventuais, podem sugerir fenômenos espirituais ou obsessivos comuns a muitas pessoas, que
ora assustam3 e, posteriormente, caem no esquecimento. Mas, em verdade, podem sinalizar a existência de mediunidade de vidência a <desenvolver> e aplicar, gratuitamente,
no bem.

Ouvir, em relaxamento físico e passividade mental, músicas, sons, falações, agressões
verbais, supostas imaginações4, assédios sexuais e outras agressões, eventuais, também,
podem sugerir fenômenos espirituais ou obsessivos comuns a muitas pessoas, que ora
também assustam e, posteriormente, caem no esquecimento. Mas, em verdade, podem
sinalizar a existência de mediunidade audiente a <desenvolver> e aplicar, gratuitamente,
no bem.
Sentir, ter sensações variadas e até toques, aparentemente, no corpo físico5, e eventuais, também, podem sugerir fenômenos espirituais ou obsessivos comuns a muitas pessoas, que ora também assustam e, posteriormente, caem no esquecimento. Mas, em verdade, podem sinalizar a existência de mediunidade sensitiva a <desenvolver> e aplicar,
gratuitamente, no bem.
Cheirar e degustar, eventual e espiritualmente, podem surgir e/ou acompanhar as faculdades antes descritas, constituindo faculdade anímica olfativa e gustativa, sugerindo
ou permitindo percepções espirituais ou obsessivas. Mas, em verdade, podem sinalizar a
existência de mediunidades a <desenvolver> e aplicar, gratuitamente, no bem.
Detalhamentos:
1.Farmacológica (de remédios) e médica (dos médicos);
2.vultos ou sombras, eventuais, geralmente pouco nítidos, tendem a ser imagens confusas e ora incompletas, face à faculdade de vidência ainda não estar desenvolvida;
3.às vezes ou geralmente com encaminhamento à psicologia, psicanálise, psiquiatria (?!), com medicações
neurolépticas que tendem a acalmar/dopar, parcialmente, os sintomas, síndromes e certas doenças, provocando e juntando outros novos prejuízos: os efeitos colaterais/adversos da medicação, mas não resolvem
os problemas-causas: espirituais ou obsessivos;
4.sobretudo, se não foram construídas pela própria pessoa e, portanto, introjetadas de fora/alheios, por
outros espíritos, desencarnados e até por encarnados;
5.embora não tivessem havido toques diretos comprovados no corpo físico.

Exteriorização, desdobramento, sonambulismo, psicometria, materialização etc., eventuais: podem, ainda, acontecer fenômenos espirituais medianímicos mais avançados e
raros, como a exteriorização da sensibilidade perispiritual, o desdobramento de subcorpos do perispírito, a mediunidade sonambúlica, a psicometria, a materialização e outros
ainda, geralmente, completamente desconhecidos ao novel medianeiro, como:
Exteriorização1 da sensibilidade existente no perispírito, proporcionando visualizar,
ter audiência, sensitividade de via outros sensores espirituais, no local, nas proximidades, à distância e a grande distância;
Desdobramento2,3 de subcorpos do perispírito, proporcionando o deslocamento, em
perispírito do medianeiro, no local, nas proximidades, à distância e a grande distância.
Mediunidade sonambúlica, a psicometria e de materializações: outros fenômenos espirituais podem ocorrer, como a mediunidade sonambúlica, a psicometria e de materiali-

zações, já descritos, teoricamente, na excelsa literatura espírita e espiritualista. Mas, em
verdade, podem sinalizar a existência de mediunidades a <desenvolver> e aplicar, gratuitamente, no bem.
Alcoolismo e drogas comuns: semelhantes alterações mentais, sentimentais, nas sensações, sexuais, incapacitação profissional etc., também, podem surgir aos usuários de
alcoolismos e de drogas4 comuns... que tendem a causar dependência... com efeitos colaterais/adversos, com severa desorganização pessoal e cuja recuperação tende, geralmente, ser lenta e difícil.
Detalhamentos:
1.Deixando o novel medianeiro aéreo ou estranho durante o tempo de desprendimento;
2.idem, detalhamento anterior;
3.ora provocando até convulsões...
4.observação prática: em todos os atendimentos a drogados havia complicada obsessão espiritual com
enredamentos em magias negras.
Provas espíritas semelhantes:
-EMANCIPAÇÃO DA ALMA EM VIGÍLIA, COM DESDOBRAMENTO, VIDÊNCIA, AUDIÊNCIA
E SENSITIVIDADE: -sobre sonambulismo em vigília com vidência, audiência, sensitividade etc. Questão 455: “A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília, e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista1, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos2.” Detalhamentos: 1.Vidência ou clarividência (e ainda psicometria, exteriorização
de para-sentidos, desdobramento de subcorpos perispirituais, sonambulismo, êxtase); 2.físicos. KARDEC,
Allan, O livro dos espíritos, ?ª ed., S.Paulo, SP, LAKE, Livraria Allan Kardec Editora Ltda., 1972, questão
455.
-TELEVIDÊNCIA, PSICOMETRIA, EXTERIORIZAÇÃO DE SENTIDOS EM VIGÍLIA, CIRCUITO
FECHADO OU CONCENTRAÇÃO E NOVOS PODERES SENSORIAIS: -sobre o mecanismo espiritual
da mediunidade de psicometria e outras mais avançadas ainda. “Destacaremos, assim, que em certos indivíduos, a onda mental a expandir-se, quando em regime de ‘circuito fechado’, na atenção profunda, carreia
consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do
corpo físico, no estado natural de vigília. O fluido nervoso ou força psíquica a desarticular-se dos centros
vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção
que se deseje plasmar, segundo a dileção da vontade, configurando ao Espírito novos poderes sensoriais.”
XAVIER, Francisco C. e VIEIRA, Waldo, p/espírito de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, 3ª ed.,
R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 131, cap. XX, Psicometria, subtít. Mecanismo da Psicometria.
-CENTROS VITAIS, TELEVIDÊNCIA, EXTERIORIZAÇÃO DE SENTIDOS E DESDOBRAMENTO
DE SUBCORPOS, POR ESPÍRITOS E MÉDIUNS: “(...) tal sensitivo, por auto-decisão1, não apenas
desassocia2 os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera o desdobramento do corpo espiritual, em processo rápido, acompanhando o mapa3 que se lhe traça às ações no espaço e no tempo4, com o
que obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões e informações para os fins que se tenha em
vista5.” Detalhamentos: 1.Sem o comando do dirigente; 2.ou exterioriza ou projeta para longe seus sentidos
espirituais, mais apurados do que o sentidos físicos; 3.ou endereço de enfermo, do local etc.; 4.até com psicometria, via regressão de memória, no tempo e espaço; 6.verbalizando-os, fisicamente, em sessão. 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.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias (através do
livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-Exteriorização: de ondas mentais.
-Exteriorização de olho do perispírito.
-Vidência com desdobramento e exteriorização perispiritual, formas e mecanismos espirituais.
-Vidência de exteriorização parcial do perispírito de espíritos.
-Desdobramento: Técnico, de Subcorpos Perispirituais.
-Diálogo sobre vidências durante o desdobramento natural do sono, anteriores ao desenvolvimento.
-Auto-desdobramento consciente através de vários subcorpos do perispírito.

-Desdobramento e vidência separada de subcorpos do perispírito.
-Desdobramentos, de sub-corpos perispirituais, em sessão de desobsessão espírita avançada, para o Alto, para baixo e
acima do nosso planeta.
-Desdobramento provocado pela pressão mento-visual forte.
-Desdobramento para enganosa doação de fluidos para obsessores.
-Vidência de desdobramento à distância com influência obsessiva de encarnado sobre outro encarnado.
-Vidência e desenvolvimento da mediunidade sonambúlica, através da hipnose espiritual e do desdobramento perispiritual.
-Televidência do desdobramento perispiritual parcial de olhos, rostos/cabeças etc.
-Televidências de pesadelos, desdobramentos, imagens, sinais, símbolos, classificação, interpretação e
obsessão espiritual onírica.
-E outros capítulos mais...

Atendimento espírita 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.
Pressão de seitas e certas religiões: pesam, também e tradicionalmente, as fortes pressões de certas seitas e religiões ortodoxas, fanatizadoras, ricas e ditas cristãs, profissionalizadas na exploração do povo sofrido e inculto, em verdade, representantes camufladas do diabo...
Caminho da omissão: a preguiça, o comodismo, a comiseração, o desleixo, a rebeldia, maldades etc., juntamente com o aumento do parasitamento, da vampirização e de
habituais magias negras, tendem ao enfraquecimento do perispírito e do corpo físico,
piorando o quadro mórbido, com tendência do surgimento de depressão, crises, sintomas e doenças confusas, convulsões, septicemia, internações hospitalares e, às vezes,
tentativas e a consumação de suicídio.
Lamentavelmente, às vezes ou geralmente, falta orientação e apoio em certos centros/grupos espíritas estagnatários, acomodados na mera divulgação doutrinária sem
exemplos práticos convincentes e avessos ao desenvolvimento de novos médiuns, programados pela Espiritualidade Maior, que viriam realimentar e ampliar as atividades no
movimento espírita. Disto, resultariam consequências?
CENA PRÁTICA:

b
a

a-Pessoa, geralmente adolescente1, confusa, assustada e desesperançada, sob o despertamento da mediunidade e, geralmente, sob obsessão espiritual, tendo visões, ouvindo
sons ou falações, tendo sensações ou até toques estranhos etc., e sem conseguir descobrir o que se passa consigo;
b-caminho2 tradicional destes novéis e inutilizados médiuns: psicologia, psicanálise,
psiquiatria oficial materialista3...
Como melhorar isto?
Detalhamentos:
1.Do sexo feminino ou do masculino;
2.da observação prática: de pacientes consumidores de drogas médicas, sob redução de sensibilidade,
redução ou submissão mental e sentimental, dependência às drogas e liquidação, progressiva, na vida...
Neurolépticos tendem aliviar apenas os sintomas (sintomatismo: tratamento ou camuflagem de meros
sintomas, síndromes ou doenças), porém não curam a(s) doença(s) de causa espiritual ou obsessiva...
Da observação prática: prejuízos pessoais, nos estudos, familiares, sexuais, conjugais, no emprego, na
empresa, em veículos, na vida... Eis a cobrança cármica, via vingança, geralmente, à distância via radículas-tomadas-liames, das vítimas de encarnações passadas contra o(s) enredado(s), exigindo reparações... e, ora piorando, ainda mais, com certas desestruturantes magias negras...
3.ciências materialistas: que acreditam que tudo sejam efeitos da matéria e que, portanto, não acreditam
ou não aceitam a existência de espíritos e suas atuações.

Caminho da recuperação: geralmente com percalços, lento e difícil, exige o esforço
continuado de recuperação dos envolvidos, com o apoio de familiares, com estudos,
passes, no auxílio a outros necessitados1, na produção de muitas caridades vida afora,
revisões em consultas espíritas aprimoradas, desobsessão espírita avançada periódica
etc.
O desenvolvimento destas faculdades anímicas2,3, que ficaram prejudicadas, deverá
ser, certamente, postergado e condicionado à recuperação dos envolvidos, em centros/grupos espíritas progressistas, com teoria e prática/treinamento espírita controlado.
Detalhamentos:
1.Fazendo uso da Lei de compensação, vide, a seguir, prova espírita semelhante;
2.percebidas pela própria pessoa ou, então, medianímicas, se houver concurso de outros espíritos;
3.são faculdades anímicas utilíssimas, de resposta fácil, rápida e eficiente, sobretudo em consultas espíritas
aprimoradas, em desobsessão espírita avançada, em regressão de memória espírita técnica, em tratamentos
espíritas avançados, em <pontes> de atendimentos à distância, em medicina, pesquisas e ciência espírita
etc.
Provas espíritas semelhantes:
-LEI DA COMPENSAÇÃO: “(...) atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo e pagará em
serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o Espírito (...).” Ação e Reação, p. 196.
-REMÉDIOS NÃO CURAM OBSESSÃO: “(...) como a mediunidade patológica não se dissipam com as
terapias físicas ou farmacológicas (...).” Psiquiatria e Mediunismo, p. 174.
-SINTOMATOLOGIA, SINTOMATISMO, DEFINIÇÃO E MEDICINA OFICIAL: Dicionário Aurélio
eletrônico, versão 3.0: -conhecimento e estudo dos sintomas que indicam estados mórbidos. sintomatismo: sistema medicinal consistente em atacar os sintomas duma doença e não a própria doença.
-COMPÊNDIOS DE PSIQUIATRIA, ENFERMIDADES PSÍQUICAS, MEDICINA OBJETIVA, USO
DE MEDICAMENTOS E ORIGENS DAS DOENÇAS: “(...) Os compêndios de Psiquiatria estão repletos de terminologias complicadas, rótulos para enfermidades psíquicas, as mais variadas, sem, no entan-

to, qualquer prescrição convincente à cura de cada uma delas. A Psiquiatria, meu caro, ainda tateia no
escuro... Uma especialidade médica abstrata, ansiando por competir com a Medicina objetiva, quase matemática, diria eu, porque os nossos colegas somente querem saber para qual doença serve determinado
medicamento. É uma lástima! Não se leva em conta o organismo como um todo, como um agravante de
se desconsiderar o ser psíquico por completo”. BACCELLI, Carlos A., p/espírito de Inácio Ferreira, Reencarnação no Mundo Espiritual, 1ª ed. 2008, edit. Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, Uberaba,
MG, cap. 2, p. 27 e 28.
Mais provas espíritas semelhantes:
-CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E GRADUAÇÃO: “(...) mais amplas percepções visuais e
auditivas, a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo (dentro do cérebro
perispiritual e físico), graduando-se, contudo, em expressões variadas.” Mecanismos da Mediunidade,
123/4 p. cap. XVIII, ít. Clarividência e Clariaudiência.
-CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E OUTRAS FACULDADES MEDIANÍMICAS, COM
DESDOBRAMENTO PERISPIRITUAL FACILITADO E AMPLIADO: -sobre elos entre outras mediunidades também. “Quanto menos densos1 os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais,
nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas
para a clariaudiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização (...)” Detalhamento: 1.Menos agarrados ou escravizados aos interesse materiais, da vida física; pessoa espiritualizada ou espiritualista. XAVIER, Francisco C. e VIEIRA, Waldo,
p/espírito de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, 3ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 134, 1ª parte,
cap. XVII, Mediunidade e Corpo Espiritual, subtít. Mediunidade Espontânea.
-MÉDIUNS AUDIENTES OUVEM E CONVERSAM COM ESPÍRITOS: “São os que ouvem a voz dos
Espíritos (...) voz interna que se faz ouvir no foro íntimo (diretamente, dentro do cérebro). Os médiuns
audientes podem, assim, conversar com os Espíritos.” O Livro dos Médiuns, p. 124, cap. XIV, Médiuns
Audientes, it. 165.
-CONFLITOS, MATERIALISMO, SOFRIMENTOS, SUBDESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL E
CONSTRUÇÕES DA FÉ: “Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem
desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé”. Xavier, Francisco C.
pelo espírito de Emmanuel, Ceifa de Luz, 2º ed., 1984, Federação Espírita Brasileira, Brasília, DF., cap. 64
Subdesenvolvimento Espiritual, p. 208 e 209.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias (através do
livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-Vidência e televidência de som de cigarra irritando dentro do cérebro perispiritual e ouvido pelo respectivo paciente.
-Vidência e audiência de vozes mentais de espíritos dentro do cérebro, diálogos e opção perguntas para
dirigentes.
-Vidência de cefaléia provocado por espelho mental obsessivo localizado dentro do cérebro perispiritual.
-Fluidos 17: Fluidos Materiais Sutis Irradiados por Sons Sutis.
-Vidência de estrias sutis escuras e audiência de sons sutis graves, oriundos de grupos de espíritos macumbeiros localizados nas proximidades, prejudicando a sessão espírita mediúnica.
-Clarividência de 2 tipos de pensamentos, intuição, psicofonia e psicografia.
-Centros espíritas doutrinários, progressistas e das trevas.
-Federacismo e federativismo.
-Pensamentos, só há dois tipos: próprios ou alheios e mediunidade.
-Vidência de paciente que ouvia músicas ‘dentro da cabeça’, sob forte obsessão espiritual audiente.
-Televidência de paciente que ouvia vozes, apitos, rangidos, músicas, nomes, frases etc., caracterizando a
mediunidade audiente.
-Vidência de pessoa idosa ouvindo música contínua em vigília.
-Mistificação de espíritos com músicas sutis.
-Televidência e sensitividade de irradiações aeriformes sonoras parasitadas projetadas, à distância, através
de cantores, batucadas e músicas de baixa frequência espiritual.
-Modelo de sessão espírita de desenvolvimento e educação anímica-mediúnica técnica.
-Auto-desenvolvimento: Teórico e Prático da Vidência.
-Desenvolvimento da vidência, clarividência e psicometria.
-Como fazer sessão espírita mediúnica específica para o desenvolvimento técnico da vidência, clarividência e psicometria.
-Desenvolvimento tardio provocando o bloqueamento e estagnação de mediunidades.
-Colaboração de médium vidente capacitado no desenvolvimento anímico-mediúnico de médiuns viden-

tes iniciantes.
-Passos do desenvolvimento técnico e especializado de diversas faculdades anímico-mediúnicas.
-Médiuns sob avanços e recuos, que nunca concluem o desenvolvimento mediúnico.
-Sintonia mental, mento-visual, sensitiva, audiente, olfativa, gustativa etc., depende do desenvolvimento
da respectiva faculdade.
-Vidência e sub-desenvolvimento de médiuns com dirigentes incompetentes.
-Como produzir ou capacitar dirigentes-médiuns e desenvolver médiuns latentes ou iniciantes em sessão
de desenvolvimento anímico-mediúnica atualizada, técnica, científica e aprimorada.
-MULTIPLICAÇÃO DE MÉDIUNS: método revolucionário, com sessão de desenvolvimento anímicomediúnico avançado, prático, coletivo, tipo Pentecostes, com simples, rápida e grande produção de novos
médiuns, tão escassos e necessários em centros/grupos espíritas.

