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Pré-descobrimento de propriedades de liames mentais: cores, brilho ou
opacidade, tipo, bitola, densidade, volume e peso, caudal, ressonância,
temperatura, velocidade, aura, direção, origem e destino, ocultamento,
audiência, dores, sofrimentos e doenças, capacidade, intenção e objetivo,
revestimento, corte, puxamento, revitalização, mudança de local etc.
com opção de aceitar ou impedir certas comunicações de espíritos.
Desdobramento com mais detalhes sobre liames...
É possível fazer a percepção e descobrir, com antecedência, as propriedades
de liames de espíritos, de perispíritos, de auras etc., de desencarnados e de encarnados. Logo, também é possível prever ou pré-calcular, antecipadamente, o
tipo de espírito que deseja ou força a comunicação mediúnica e, consequentemente, com a opção de aceitar ou impedir.
Isto, também, constitui-se de vigilância espírita obrigatória e constante em
sessão espíritas mediúnicas progressistas.
A pesquisa espírita requer, obviamente, equipe capacitada, com médiuns com
vidência, televidência, clarividência, psicofonia, intuição, sensitividade, audiência, olfatação, gustação etc. que saibam dirigir ou direcionar sua(s) sensibilidade(s) medianímicas sobre liames, perispíritos, auras, campos ou no local sob
pesquisa.
Pensamentos são constituídos pela sucessão/sequência de elétrons mentais,
formando corrente1 mental, com propriedades mento-eletromagnéticas básicas
e diversas outras secundárias.
A projeção ou propagação de pensamentos forma <fios mentais> denomina1

dos liames2, perceptíveis pela clarividência, com velocidade lenta, média ou rapidíssima, segundo a intenção, a capacidade e evolução espiritual dos espíritos.
Detalhamentos:
1.Com propagação esférica, linear, curvilínea etc.;
2.Dic. Houaiss, liames: tudo o que prende, une ou liga; ligação, vínculo (de ponto-a-ponto).
Provas espíritas semelhantes:
-PENSAMENTO, ELÉTRONS MENTAIS E INDUÇÃO: “(...) Essa corrente de partículas
mentais exterioriza-se de cada Espírito com qualidade de indução mental (...).” Mecanismos
da Mediunidade, p. 43/4, cap. IV, Matéria Mental, subtít. Indução Mental.
-PENSAMENTO, CORRENTE E LIAME MENTAL: “Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer (...até...) estabelece-se uma corrente1 fluídica. ” Detalhamento: corrente
composta por elétrons mentais, formando fio mental de ponto-a-ponto, liame (...). O Evangelho seg. o Espiritismo, p. 307, cap. XXVII, Pedi e Obtereis, Ação da Prece, Transmissão do
Pensamento, it. 10.
-ELÉTRONS MENTAIS, CORRENTES, ADESÃO, VAGUEAMENTO: “-Dentro de certa
analogia, temos também as correntes de eletrões mentais, por toda a parte, formando cargas
que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam, entre eles, à maneira de
campos elétricos (...).” Mecanismos da Mediunidade, p. 102, cap. XV, Cargas Elétricas e Cargas Mentais, subtít. Correntes de Eletrões Mentais.

Algumas propriedades secundárias e como descobri-las:
01-Cores espirituais do liame: que estão sendo, mentalmente, transferidas:
cores espirituais revelam a frequência espiritual do pensamento, sentimento, sensações, imagens, movimentos, ações, de amor, de ódio, de
maldade, de sexualidade, de doenças, de choques, de substâncias enfermiças etc. Vide, a seguir, mais detalhes sobre cores nas provas espíritas
semelhantes.
02-Brilho ou opacidade do liame: pretos (de magos negros), escuros (de espíritos
atrasados ou perversos), claros (de espíritos de bem) e claríssimos (de espíritos evoluídos), através da mediunidade de vidência ou clarividência dirigida.
03-Forma do liame: linear, curvilíneo etc. e amarração, enrodilhamento, anéis, nós etc., através da mediunidade de vidência dirigida.
04-Bitola do liame: que estão sendo, mentalmente, transferidas, cujas bitolas
revelam, como no fio elétrico/amperagem, a quantidade ou volume de
pensamentos, sentimentos e sensações, imagens, movimentos, ações,
choques etc., através da mediunidade de vidência e sensitiva dirigida.
05-Densidade, volume e peso sutil do liame: perceptível diretamente ou via
recursos de comparação, através da mediunidade sensitiva dirigida.
06-Caudal liâmico: com maior bitola, é formado pela reunião de vários liames de vários espíritos, através da mediunidade de vidência dirigida.
07-Ressonância mental do liame: o que liame mental está transferindo...
ressonâncias formadas pela irradiação forte, média ou fraca ou agitação
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de pensamentos, velocidade, sentimentos e sensações, imagens, movimentos, ações, choques etc., através da mediunidade de vidência e sensitiva dirigida.
08-Choques em liames: com trânsito pulsado de fluidos ou energia mental,
via vidência ou mediunidade sensitiva dirigida.
09-Temperatura do liame: através da mediunidade sensitiva dirigida.
10-Velocidade do liame: do pensamento, perceptível através da mediunidade de vidência e sensitiva dirigida.
11-Aura de liame: é formado pelo campo mento-elétricomagnético de liames, cuja cor espiritual é igual ao conteúdo mental do liame, através da
mediunidade de clarividência e sensitiva dirigida.
12-Direção do liame: ora apenas de ida e/ou de ida-e-retorno, com trajetos
retilíneos, curvilíneos, helicoidais, zigue-zagues etc., através da mediunidade de vidência e sensitiva dirigida.
13-Origem e destino do liame: do obsessor para a vítima atual, com opção
da localização do mentor. Idem com espíritos evoluídos claros, através
da mediunidade de vidência, clarividência e sensitiva dirigida.
14-Ocultamento do liame: através de campo mental longitudinal de ocultamento ou invisibilidade, através da mediunidade de clarividência dirigida.
15-Audiência do conteúdo do liame: que transita pelo liame, através da mediunidade audiente dirigida sobre o liame.
16-Gosto do liame: com opção de previsão da sanidade ou da doença do espírito/perispírito, através da mediunidade gustativa dirigida.
17-Dores, sofrimentos e doenças (auscultação) via liame: ou ainda de malestar, medo, insegurança (de assalto, golpe, roubo etc.), agressividade etc., via
mediunidade sensitiva dirigida.
18-Capacidade, intenção e objetivo. via liame: de manipulação, força ou poder, objetivo, através da mediunidade de intuição e sensitiva dirigida.
19-Revestimento de proteção de liame: através de técnicas mentais espíritas,
constituindo revestimento ideoplástico contra a agressão sistemática de
espíritos trevosos, manipulável através de técnicas mentais espíritas.
20-Corte, puxamento etc. do liame: manipuláveis através de técnicas mentais espíritas.
21-Revitalização do liame: manipulável através de técnicas mentais espíritas.
Mesmo nas mudanças não há como fugir, quer a pessoa ou a família, pois,
leva(m) junto suas tomadas e liames cármicos, parasitismos, aparelhos parasitas, magias negras ideoplásticas, vampirizações, espíritos sofredores, obsessores e magos negros, de casa para o emprego/empresa, nas férias, para outros
locais ou países...
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E outras propriedades secundárias, inimagináveis, via inteligência e força
mental, para circunstâncias e aplicações que podem ser utilizadas por espíritos
trevosos ou por mentores-espíritos.
Semelhantes percepções dirigidas também são possíveis sobre o espírito/perispírito, aura, campo/ambiente, local etc., de desencarnados e encarnados, possibilitando obter, a gosto, várias e importantes informações.
CENAS DE VIDÊNCIA:

b

d
c

a

Cap. Espírito, pensamento, sentimento, vontade, propriedades espirituais, visualização, manipulação, movimentos, ações e aplicações, vide na Enc. Vid. Desenv. Aprimoramentos, seg. Espiritismo, 1º vol., p. 53.

a
b
c
d
Cap. Vidência e sintonia mental ou ressonância mental, cármica, forçada ou even4

tual: liame fraco, médio e grosso, vide na Enc. Vid. Desenv. Aprimoramentos,
seg. Espiritismo, 4º vol., p. 33.

Pessoa ou espírito/perispírito, confuso e enfermizado, com várias tomadas e
liames fixados no perispírito, de diferentes bitolas, na cabeça, no peito, no ventre etc., denunciando as vulnerabilidades mórbidas, também, no corpo físico,
cujo tipo de ligações e débitos cármicos ativos e/ou eventuais pendentes ainda
inconscientes e, geralmente, sequer sabidas, exigindo difícil e demorada recuperação...
Esperança para a recuperação: a busca a evangelização pessoal, familiar, de
terceiros, o cumprimento da mediunidade no bem e a realização de muitas caridades organizadas, vida afora...
Provas espíritas semelhantes:
-IDÉIAS, ATENÇÃO, FORMAS, MOVIMENTO, SOM, COR, MÉDIUNS VIDENTES E
AUDIENTES: -“Idéias elaboradas com atenção1 geram formas, tocadas de movimento, som e
cor, perfeitamente perceptíveis por quem encontrem sintonizados na onda que se expressam.”
Detalhamento: 1.Ou concentração, no caso, as técnicas mentais acima descritas. XAVIER,
Francisco C, pelo espírito de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, 6ª ed., R.Janeiro,
RJ, FEB, 1970, p. 104, cap. 12, Clarividência e Clariaudiência.
-CORES E PROPRIEDADES, ODOR, TEMPERATURA, PESO: “(...) cor é vibração (...)
podemos sentir, ao mesmo tempo, o odor, a temperatura, o peso, a densidade e o próprio som
correspondente a cada matiz de cor (...).” Elucidações do Além, p. 138, cap. Algumas Noções
sobre o Prana (=fluido).
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-PENSAMENTO É REVESTIDO COM MATÉRIA SUTIL: -“O pensamento é substância,
coisa mensurável1.” Detalhamento: 1.Ou energia, fluido mental, liame, matéria quintessenciada, com cor, densidade, peso, forma etc. XAVIER, Francisco C., p/espírito de Emmanuel,
Roteiro, 2ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1958, p. 102, cap. 25, Ante a vida mental.
-PENSAMENTO MENSURÁVEL E LIAME MENTAL: “O pensamento é força criativa, a
exteriorizar-se, da criatura que o gera1, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e
reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio (...).” Detalhamento: 1.Formando liame mental. XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e Vida, 4ª ed.,
R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 29.
-LIAMES, AURAS E CORES DENUNCIAM ESTADOS MENTAIS: “(...) vermelho-escura
indica paixão e sensualidade. Vermelho-brilhantes, cólera, ira, força (...) marrom, avareza (...)
amarela, atividade intelectual superior. Púrpura, espiritualidade. Rosa, afeição, amor (...) azul,
devoção espiritual (...) verde em tom mais profundo, simpatia (...) mais claro, falsidade e ciúme, e assim por diante (...).” A Obsessão e suas Máscaras, p. 189.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias
(através do livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-Vidência, liames entre espíritos e auscultação do conteúdo mental de liames. (3ºvol. Enc.Vidência).
-Liames parasitivos diversos (6ºEnc VidParVamp).
-Vidência do tamanho, quantidade, espessura, densidade, tipo e cor de agulhas ideoplásticas e
de outros parasitismos, lançamento de liames ou caudais, fixação de tomadas e invasão de
radículas no perispírito e consequências parapsicofisiopatológicas (10ºvol. Enc.Vidência).
-IMAGEM: só do Rosto, Liame Negro Denunciando o Obsessor.
-REVESTIR: o Liame Mental com Cores, Isolamento.
-TIRAR: Radículas, Fios, Liames, Amarrações etc.
-TOMADAS E LIAMES: Afastamento, Reunião etc.
-Cabeça, liames, caudal, reentrâncias e glândula pineal.
-Grampo parasitivo no liame de comunicação com o mentor-espírito.
-Lesões, tomadas, liames, radículas, caudais, amarrações etc.
-Mapa mundi com muitos liames mentais escuros.
-Sintonia mento-visual com as cores espirituais e prévio conhecimento dos espíritos, aura, liames, parasitismos, vampirismos, ambientes, locais etc.
-Sintonia e focalização de corpúsculos, ondas mentais, campo ou aura magnética ou franjas de onda,
formação e constituição de liame.
-Sintonia mento-visual, via tomada ou liame mental, entre o médium e espírito ocultado.
-Sintonia mental e desativação de base de obsessão e, ainda, de outras bases, via liames plasmados pelo
mago negro.
-Sintonia mento-visual, comunicação com mentores sob interferência de grampos, liames de obsessores e
comunicações mescladas.
-Vidência de rabichos de tomadas-liames dependurados no perispírito após a desobsessão espírita avançada.
-Vidência de movimentação e retirada de tomadas, radículas, liames, parasitismos e aparelhos parasitas
no perispírito.
-Vidência de liame projetado por médium aprimorado, tomando a iniciativa de sintonia mental com
espírito desencarnado.
-Energias, pensamento e propriedades e vidência de plasmação de liames, amarrações, tomadas
e radículas.
-Desobsessão espírita avançada com a retirada de tomadas, liames e obsessores, desbloqueando
e favorecendo a mediunidade.
-Vidência de atração mútua de tomadas, liames, parasitismos e espíritos.
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-Televidência de médiuns interligados por liames escuros a caixão funerário e bolsão cármico
de espíritos.
-Vidência e televidência de liames e aparelho parasita fixados nas pernas do perispírito, formação de
trombos sanguíneos no corpo físico e base de magos negros.
-Vidência de amarração com liames interligando os participantes da equipe mediúnica e projeção de
fluidos, provocando perturbações e prejuízo no rendimento medianímico, controlados, à distância,
pelas trevas.
-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.
-Vidência e teleclarividência de mesclada mistificação de mago negro através de grampão
fixado e ocultado no liame de comunicação.
-Vidência de liames escuros e pingos escuros saindo do aparelho genital.
-Vidência do engrossamento e bi-espelhamento de liames mentais de comunicação entre médiuns e mentores-espíritos.
-Televidência de obsessão espiritual matemática através de cálculos projetadas via liames com
ressonância mental forte.
-Televidência de dirigentes e médiuns agredidos tecnicamente através de choques aplicados em
placas e transferidos por liames conduzindo ressonância mental forte.
-Vidência de gosma colada ao liame de comunicação mediúnica para prejudicar sintonia, permitir mistificações e corte do intercâmbio anímico-mediúnico.
-Teleclarividência de obsessão corporal à distância, em olhos do perispírito e ideoplásticos, radículas,
liames e ressonância mental forte.
-Vidência dos liames claros de intercomunicação de dirigentes-médiuns e médiuns com a Espiritualidade Maior.
-Teleclarividência de liame fixado entre os olhos prejudicando o rendimento da clarividência.
-Televidência de trepidação no liame de comunicação com o mentor.
-Vidência do fenômeno de sintonia cabeça-a-cabeça do perispírito entre espírito desencarnado
e médium encarnado, sem liame de comunicação e interferências mentais e/ou parasitivas.
-Televidência de mistificação de liames com ramificações confusas e perdidas.
-Mistificação com liame-teia, quase invisíveis à vidência.
-Mistificação de espíritos manipulação de lesões, tomadas, radículas, amarrações, nós, liames e
caudais.
-Vidência de tesoura ideoplástica magnetizada cortando liame de comunicação e a projeção da
mentora.
-Clarividência da onda mento-eletromagnética e propriedades, formando o liame mental, adensado pelo fluido cósmico universal
-Televidência de escurecidos liames projetados por base de magos negros e prejudicando a
sessão de desobsessão espírita avançada.
-Clarividência da aura ou campo magnético de tomadas, radículas, liames, caudais e aparelhos
parasitas diversos.
-Vidência de câncer localizado no ombro esquerdo e tomada/liame com realimentação obsessiva.
-Amarrações parasitivas diversas.
-Vidência de amarrações projetadas em móveis, em sessões, no centro/grupo espírita e defesa da Espiritualidade Maior.
-Energias, pensamento e propriedades e vidência de plasmação de liames, amarrações, tomadas
e radículas.
-Anéis parasitivos diversos.
-Círculos parasitivos diversos.
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-Vidência de escurecido círculo ou anel parasitivo em pessoa cirurgiada de câncer no ânus e
tratamento da medicina espírita.
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