SUMÁRIO do 1º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais,
Desobsessão e Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
1ª Parte - PRIMEIRA VIDÊNCIA DO AUTOR:
Técnica mental provocando a eclosão imediata da vidência
Desobsessão espírita avançada anterior
Invejas e afastamentos de sessões espíritas
Alta freqüência espiritual da mediunidade de vidência, clarividência e psicometria
Tempo de duração dos exercícios de vidência na caridade
Desenvolvimento da vidência, clarividência e psicometria
Recomendação de desenvolvimento lento e progressivo da vidência, com estudo e prática espírita,
controlado por médium vidente já capacitado
Fixação do autor na vidência para conciliar e conferir com outros médiuns
Primeira vidência do autor, cenas rápidas de clarividência e surpresas
Desenvolvimento da vidência, clarividência e psicometria do autor, ampliação da sensibilidade e malestares
Desenvolvimento da vidência em sessões de consultas espíritas aprimoradas e de desobsessão espírita
avançada
Como fazer sessão espírita mediúnica específica para o desenvolvimento técnico da vidência,
clarividência e psicometria
Conferência dos fatos ou fenômenos das vidências com a literatura espírita
Opções para dar certo: encontrar o centro espírita, o dirigente, a sessão, os confrades certos
2ª parte - INTRODUÇÃO: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA, DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS MENTAIS, DESOBSESSÃO E APRIMORAMENTOS.
Vidência, clarividência, psicometria, psicofonia e outras faculdades medianímicas, desenvolvimento,
aprimoramento e utilização na prática espírita avançada, segundo o Espiritismo
Fabriqueta de dirigentes-médiuns e de médiuns, transformando médiuns não ostensivos ou
bloqueados em médiuns melhorados e até ostensivos a serviço da caridade mediúnica e maciça
divulgação do Espiritismo
Vidência é a faculdade anímico-mediúnica mais objetiva e rápida que existe
Vidência, clarividência e psicometria são faculdades espirituais independentes
Vidência, clarividência e psicometria avançada do médium com participação de outro(s) espírito(s)
Metodologia de técnicas mentais propiciando melhor metodização, tecnificação e especialização, com
aplicação às mediunidades, tratamentos, desobsessão e pesquisas espíritas
Medicina oficial fazendo maravilhas e espíritas também, através melhor metodização, da tecnificação,
medicina e ciência espírita
Atualizações e aprimoramentos recomendados por espíritos superiores
Definição do aspecto científico (e técnico) do Espiritismo
Definição prática do tipo de espíritos: entidades, sofredores, obsessores, magos negros e mentores
Definição de vidência, clarividência e psicometria
Definição de desenvolvimento anímico-mediúnico tradicional e técnico
Desenvolvimento de médiuns videntes, clarividentes e psicométricos confiáveis para o Espiritismo
Espiritismo, além de religião e filosofia, é ciência espiritual exata!
Figuras espirituais, fenômeno de co-criação, mecanismo sutil e manipulação dos espíritos
Princípios, leis e variáveis da estrutura do Universo de DEUS
3ª parte – PESQUISAS E DIÁLOGOS INICIAIS: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Diálogo sobre vidências eventuais anteriores ao desenvolvimento dos candidatos

Diálogo sobre vidências durante o desdobramento natural do sono, anteriores ao desenvolvimento
Quase todos teríamos vidência latente? Sim!
Teste de relaxamento físico, passividade e concentração mental aprofundadas, análise
doutrinária, aparelhos psicotrônicos de medição e segurança espírita, e spiricom
Teste simples de vidência doméstica
Por que, atualmente, existem tão poucos médiuns videntes, clarividentes e psicométricos capacitados
em grupos ou centros espíritas
4ª parte - DESENVOLVIMENTO INICIAL: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Mediunidade é o próprio médium quem faz
Pensamentos, só há dois tipos: próprios ou alheios e mediunidade
Espírito, pensamento, sentimento, vontade, propriedades espirituais, visualização, manipulação,
movimentos, ações e aplicações
Desenvolvimento da mediunidade com teoria e prática espírita mediúnica conjunta
Sessões espíritas mediúnicas, observação e adaptação progressiva de candidatos médiuns às
comunicações de espíritos
Desenvolvimento anímico-mediúnico a partir da idade de 16 a 17 anos, com autorização dos pais, sob
vigilância e apoio
Vidência de quadros iniciais e conferência cruzada
Visão física nítida e visão da vidência confusa
Vidências confusas e melhorando a nitidez
Vidência, luz, ambiente semi-escurecido e contraste
Vidência e comunicação visual com sinais e símbolos
Vidência, clarividência, psicometria e médiuns sonambúlicos, produção pessoal, percepção autêntica,
sugestão e hipnose espiritual, mistificação de espíritos, imaginação e criatividade
Invasões e ataques sistemáticos das trevas à dirigentes, médiuns, auxiliares, familiares, veículo,
emprego, empresa etc.
Testes práticos de vidência
Exercícios individuais ou conjuntos para o descobrimento de médiuns videntes latentes
Funções e disciplina na equipe mediúnica e de técnicas mentais
Médiuns com vidência na vida comum, mas que em sessões mediúnicas nada visualizam
Médiuns pouco sensíveis ou bloqueados que não conseguem sintonizar anímica ou mediunicamente e
recolocação, transitória, na equipe técnica, área doutrinária ou de assistência social
Se não houve tempo suficiente em sessão para sintonia mental à todos os médiuns
Bloqueios, pessoais ou externos, que tendem a prejudicar o rendimento da vidência, clarividência,
psicometria, psicofonia etc.
Progressos anímico-mediúnicos, o que exigem de dirigentes e de médiuns?
Desenvolvimento e atuação de médiuns imaturos e perturbados
Desenvolvimento anímico-mediúnico até onde o médium consiga suportar as dificuldades
Aprendizado do jeito pessoal dos médiuns sintonizarem anímica e mediunicamente
Médiuns, sob sintonia mental, devem informar ao dirigente quaisquer alterações anímico-mediúnicas
que se passem consigo ou no ambiente da sessão
Grau de capacidade de interpretação consciente dos médiuns em visualizações e comunicações de
espíritos
Conhecimento e aproveitamento da prática mediúnica de encarnações passadas e da atual encarnação
Médiuns de evangelização, generalização, personalização e técnico-científicos
Vidência, médium e perda da sintonia mental com espírito
Desenvolvimento tardio provocando o bloqueamento e estagnação de mediunidades
Vidência da mediunidade, pelas antenas e centros vitais
Vidência inicial com olhos físicos fechados ou abertos e mecanismo espiritual da vidência
Colaboração de médium vidente capacitado no desenvolvimento anímico-mediúnico de médiuns

videntes iniciantes
Invejas, críticas, despeitos etc. e afastamentos em centros ou grupos espíritas
Como chegar à tecnificação e especialização espírita no desenvolvimento de mediunidades?
Opção de progresso mediúnico: com 10% de mediunidade, + 10% de observação e prática mediúnica
e + 20% de cultura
Médiuns domésticos ostensivos e auto-bloqueamento em sessão de desenvolvimento mediúnico
Técnicas de bloqueamento de mediunidades e obsessão espiritual das trevas
Adaptação de candidatos a médiuns às técnicas mentais em sessões mediúnicas
5ª parte - MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Mobiliário, instalações modernas, aparelhos espirituais e ambiente mediúnico adequado
6ª parte - PREPARAÇÃO DA MEDIUNIDADE: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Todos tipos de faculdades anímicas e mediúnicas são possíveis de serem melhor desenvolvidas e
aprimoradas através da metodologia de técnicas mentais
Técnicas mentais pulsadas e desbloqueamento da médiuns
Vidência é visão espiritual esférica, direcional, curvilínea, helicoidal, zigue-zague etc.
Freqüência espiritual do pensamento e manipulação
Passos do desenvolvimento técnico e especializado de diversas faculdades anímico-mediúnicas
Depoimento de médium sobre o seu aprimoramento com mentores
Treinamento anímico-mediúnico administrado pelo dirigente, com perguntas, respostas e
esclarecimentos em sessão, acelerando e melhorando o desenvolvimento de médiuns, com segurança
Desenvolvimento mediúnico e crises obsessivas em médiuns
Comunicações anímicas, mediúnicas, medianímicas, mistificações de médiuns, de espíritos, mescladas,
condicionamentos, médium principal e substitutos
Vidência durante o sono físico, mediunidade e obsessão espiritual onírica
Televidência, obsessão espiritual onírica à distância, duplos de vítimas em bases e mecanismo
espiritual via ressonância mental
Médiuns, definição de aprimoramento anímico-mediúnico e adaptação às mensagens de espíritos e da
Espiritualidade Maior
Médiuns sob avanços e recuos, que nunca concluem o desenvolvimento mediúnico
Estudo, treinamento e capacitação espírita constante para os colaboradores espíritas
Dirigente autorizando as comunicações de espíritos e sessões controladas
Pré-vidência dos espíritos comunicantes em sessões espíritas mediúnicas bem controladas
Sintonia mento-visual e atração de espírito pelo próprio médium à incorporação
Sintonia mento-visual com as cores espirituais e prévio conhecimento dos espíritos, aura, liames,
parasitismos, vampirismos, ambientes, locais etc.
Magos negros bloqueando sintonia mental e comunicações de espíritos
Filtragem anímico-mediúnica conforme os tipos de comunicações de espíritos
Inteligência, percepção, volitação, velocidade, cor, densidade perispiritual e capacidade de obsessores
Sessões espíritas mediúnicas compostas só com dirigente-médium e apenas médiuns
Desobsessão espírita com comunicações espontâneas não permite melhores resultados
7ª parte - DESDOBRAMENTO PERISPIRITUAL: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Auto-desdobramento consciente através de vários subcorpos do perispírito

Desdobramento e vidência separada de subcorpos do perispírito
Retorno do desdobramento ou acoplamento de subcorpos do perispírito

SUMÁRIO do 2º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Cont 7ª parte - DESDOBRAMENTO PERISPIRITUAL:
Desdobramentos, de sub-corpos perispirituais, em sessão de desobsessão espírita avançada, para o
Alto, para baixo e acima do nosso planeta
Regressão de memória espírita técnica, individual e coletiva
Desdobramento provocado pela pressão mento-visual forte
Desdobramento para enganosa doação de fluidos para obsessores
8ª parte - SINTONIA VIA VIDÊNCIA OU FOCALIZAÇÃO: da ENCICLOPÉDIA de
VIDÊNCIA, DESENVOLVIMENTOS, TÉCNICAS MENTAIS, DESOBSESSÃO E
APRIMORAMENTOS.
Sintonia mental, mento-visual, sensitiva, audiente, olfativa, gustativa etc., depende do
desenvolvimento da respectiva faculdade
Sintonia visual com os olhos físicos, sintonia mento-visual via vidência e comparação lógica
Sintonia mento-visual ou focalização ao visualizar numa direção e captação ou associação de onda
mental
Sintonia mento-visual face projeção de fluidos perturbados e escurecimento do perispírito da vítima,
de ambiente, local etc.
Sintonia mento-visual com a Espiritualidade Inferior
Sintonia mento-visual e visualização de ondas, chispas ou irradiações mentais na comunicação de
espíritos
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 mento-visual sem espíritos perceptíveis, a partir de parasitismos, aparelhos parasitas, roupagens,
bolsões cármicos, bases de magos negros etc.
Sintonia mental e desativação de base de obsessão e, ainda, de outras bases, via liames plasmados pelo
mago negro
Sintonia mento-visual com despotencialização da memória do(s) obsessor(es)
Sintonia mento-visual e jeito de sentir ou perceber espíritos, parasitismos, objetos, ambientes, locais
etc.
Sintonia mento-visual habitual com encarnados e desencarnados
Sintonia mental, comunicações de espíritos e inter-dependência entre dirigentes e médiuns
Sintonia mento-visual e mediunidade administrada pelo dirigente ou pelo médium
Sintonia mental, pensando, falando e atração de parasitismos ou espíritos
Sintonia mento-visual de espírito atrasado em médium psicofônico, via rebaixamento e ajuste da
freqüência espiritual do médium
Sintonia mental de espírito evoluído com médium psicofônico sob dificuldades, via elevação e ajuste
da freqüência espiritual do médium
Sintonia mento-visual com espíritos favorecida pelo campo mental forte na sessão mediúnica
Sintonia mento-visual para obtenção de informações sobre pacientes
Sintonia mento-visual com pensamentos, sentimentos, sensações, campos, ambientes e fluidos
Sintonia mento-visual e comunicações forçadas por espíritos, mentores e magos negros
Sintonia mental e obsessão espiritual através de restos mortais, caixão mortuário e tumbas
Sintonia mento-visual e desbloqueamento de experiência mediúnica exercitada em encarnação
passada, aprimorando a mediunidade atual
Sintonia mento-visual, comunicação com mentores sob interferência de grampos, liames de

obsessores e comunicações mescladas
Sintonia mento-visual dentro de águas, do mar e sub-solo sutil etc.
Sintonia mento-visual com a Espiritualidade Maior
Sintonia mento-visual com o robô do super-computador do laboratório espiritual
Sintonia mental via administração de faculdades anímico-mediúnicas pelo próprio médium
Sintonia mental conjunta em conversação envolvendo diversos médiuns ou pessoas
Sintonia, intuição, psicofonia, psicografia, vidência, psicometria mental etc., provocada ou mistificada
via pressão mental forçada de espíritos
Sintonia mento-visual de centenas de olhos e pressão mental de espíritos e pessoas sobre grupo ou
centro espírita
9ª parte - FOCALIZAÇÃO DIRECIONAL DO PENSAMENTO: da ENCICLOPÉDIA
de VIDÊNCIA, DESENVOLVIMENTOS, TÉCNICAS MENTAIS, DESOBSESSÃO E
APRIMORAMENTOS.
O que não se focaliza, não se visualiza
Focalização do duplo-etérico, da tela etérica, de subcorpos, órgãos e aura do perispirito
Focalização dentro dos tecidos do perispírito, objetos, ideoplastias etc.
Focalização direcional duma pessoa e reação inusitada da pessoa alvo
Focalização de videntes, clarividentes e psicométricos sobre obsessores e reação agressiva dos
mesmos
Focalização via vidência e aparente inexistência de fato espiritual
Não focalização, focalização de outras pessoas e penetração da vidência na aura e perispírito de
outrem
10ª pte – EXEMPLOS
PRÁTICOS
DE
VIDÊNCIA, CLARIVIDÊNCIA,
PSICOMETRIA
E
HIPNOSE:
da
ENCICLOPÉDIA
de
VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Vidência, clarividência, psicometria e outras faculdades e fenômeno espírita em visualização à
distância
Mecanismo espiritual de mediunidades e mecanismo espiritual de sintonia mental, externo e interno,
com espíritos, coisas, ambientes etc.
Sintonia mental e comunicação de espíritos, com ponte, entre dois mentores
Sintonia mental, pesquisa e consulta espírita aprimorada utilizando a ideoplastia plasmada pela pessoaponte
Vidência de irradiações fluídicas claras e fracas, claras e intensas, e escuras
Vidência e elevação ou redução da freqüência espiritual em fluídos e perispíritos
Vidência com desdobramento e exteriorização perispiritual, formas e mecanismos espirituais
Vidência perpassando roupas, objetos, roupagens e escurecimento espiritual
Vidência de fluxos de luz sutil do laboratório espiritual da Espiritualidade Maior
Vidência da desagregação de parasitismos, aparelhos parasitas, mistificações e vampirismos com o
método tradicional, técnicas mentais e aparelhos psicotrônicos
Vidência e plasmação técnica de anti-parasitismos, anti-aparelhos parasitas e anti-vampirismos
Vidência da polaridade de perispíritos, parasitismos, aparelhos parasitas, vampirismos, ideoplastias,
campos etc.
Vidência da polaridade perispiritual alterada provocando dores, sofrimentos e enfermidades
Vidência do percentual de vitalidade do perispírito e do corpo físico
Vidência de bichos espirituais, animais-espíritos e pseudo-espíritos
Vidência de confrades perturbados ou macumbeiros em sessão espírita
Vidência de obsessores e magos negros bloqueando a vinda de necessitados ao centro espírita
Vidência de bases de magos negros, primitivas e aperfeiçoadas
Vidência de bases de magos negros, duplos ideoplásticos de obsidiados e desativação
Vidência de bolsões cármicos localizados nas trevas, no abismo contendo espíritos e alívio de dívidas
Vidência de símbolos de iniciação religiosa de magos negros, tipos e detalhes

Vidência e choque fluídico provocando a sintonia psicofônica com espírito que bloqueava a
incorporação
Vidência e recolhimento de espíritos para hospital espiritual ou área de seleção-escola
Vidência e recolhimento de espírito desencarnado de familiar, amigo ou pacientes
Vidência e recolhimento de espíritos em velórios e cemitérios ou para hospital espiritual
Vidência de obsessão espiritual à distância, através de duplos de médiuns em caixões, em velórios e
em cemitérios
Vidência de obsessão espiritual à distância, através de duplos de residência, emprego, empresa,
veículo, animais domésticos etc.
Vidência de desdobramento à distância com influência obsessiva de encarnado sobre outro encarnado
Vidência de rabichos de tomadas-liames dependurados no perispírito após a desobsessão espírita
avançada
Vidência de amarrações projetadas em móveis, em sessões, no centro/grupo espírita e defesa da
Espiritualidade Maior
Vidência de projeções auto-ideoplásticas de encarnados e desencarnados
Vidência sobre o melhoramento ou piora de paciente
Vidência, com perguntas e respostas, em painel sutil
Vidências comparativas entre médiuns videntes
Vidências comparativas entre os perispíritos de diversas pessoas
Vidências comparativas, havendo referências e sentido de movimento de fluidos
Vidência de fluxos de encaminhamento de espíritos do hospital espiritual Nova Redenção para
tratamento em sessão de desobsessão espírita avançada e respectivo retorno
Psicometria passada, de pessoas, espíritos, mapas, parasitismos, ideoplastias, vampirismos, campos,
ambientes, locais etc., na encarnação atual ou passada
Vidência e pesquisa de encarnados sob debilidade mental e/ou corporal
Vidência de centros vitais, meridianos, pontos, tela etérica, cordão perispiritual, parasitismos,
aparelhos parasitas, vampirização e fuga de fluidos
SUMÁRIO do 3º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Cont. 10ª pte – EXEMPLOS PRÁTICOS DE VIDÊNCIA, CLARIVIDÊNCIA,
PSICOMETRIA E HIPNOSE
Vidência de estados de densidade da matéria sutil
Vidência de materialização rarefeita e física, produção empírica por espíritos atrasados, pela
Espiritualidade Maior e com técnicas mentais
Vidência sobre paciente obsidiado sem presença de espíritos nas proximidades
Vidência de pensamentos ou ondas mentais, tipos, detalhes e circunstâncias
Vidência de ansiedade, medo, pânico no perispírito e na aura
Vidência e desenvolvimento para cegos verem fisicamente
Vidência de ovóides amarrados ou embutidos no perispírito
Vidência de tumores, câncer e outras enfermidades, complexas e graves, no perispírito e tratamento
espírita eficiente
Vidência de franja de onda mental parasitada
Vidência do efeito arraste sobre espíritos, parasitismos, aparelhos parasitas, vampirismos e ideoplastias
Vidência de perispírito iluminado por espíritos evoluídos ou por trevosos
Vidência e absorção de fluidos semelhantes ou forçados em sessão mediúnica
Vidência de interligações liâmicas entre dirigente, médiuns, auxiliares e espíritos
Vidência do perispírito, aura, egrégora, enfermizações e aumento da vampirização
Vidência de parasitismos fixados nos interstícios de subcorpos do perispírito
Vidência de órgãos parasitados e enfermizações no corpo físico, via subcorpo etérico do perispírito
Vidência e mal-estar em pessoa, espírito ou ambiente de freqüência espiritual diferente
Vidência ampliada com zoom mental
Vidência e ambiente espiritual escurecido e pesado na sessão mediúnica

Vidência e contrastação com cores realçantes
Vidência, pensamento, técnicas mentais e movimentação do perispírito do paciente
Vidência de movimentação e retirada de tomadas, radículas, liames, parasitismos e aparelhos parasitas
no perispírito
Vidências e diferenças entre comunicações de espíritos, de projeção mental de roupagens, ideoplastias,
aparelhos sutis e mistificações
Vidência e lentidão de médiuns videntes é opção para mistificação de obsessores
Vidência de elementos químicos radioativos sutis, aquém e além da tabela periódica
Vidência de espírito obsessor em fuga e re-sintonização em médium psicofônico
Vidência de simbiose reencarnatória com auto-ideoplastia da futuro filho e simbiose obsessiva
Vidência e preparação pessoal dois dias antes de sessões mediúnicas, baixo rendimento e erros
Vidência de obsessão espiritual, aparentemente, sem obsessores e pistas para o descobrimento da
causa
Vidência mais abrangente em consultas espíritas e desobsessão, se complementada com outras
faculdades anímico-mediúnicas
Vidência e sintonia mental com ideoplastias, formas ou cenas projetadas por mentor ou obsessor
sintonizado em médium psicofônico em sessão de desobsessão espírita avançada
Vidência de luz projetada sobre paciente, em consulta espírita aprimorada, protegido por mentor
Vidência, excesso de claridade sutil e monóculo escuro
Vidência de fogo ou frio sutil agredindo dirigente e médiuns em sessão mediúnica
Vidências com maior alcance em médium psicofônico com vidência sintonizado com mentor
Vidência do número de filhos, casamento programado da mulher ou do homem e aborto(s)
Vidência de sinal de reencarnação dum espírito em aproximação
Vidência de sinal de desencarnação duma pessoa em aproximação
Vidência do perispírito de espírito sadio e deficiente sob reencarnação
Vidência bloqueada face imagem residual na memória do médium
Vidência eventual e conquista da vidência permanente
Vidência em camadas no corpo perispiritual e tumorações
Vidência, medindo, pesando e calculando
Vidência do número de encarnação passada via paleta de vidência
Vidência de carma passado, atual, desvirtuamento e aproveitamento
Vidência de espíritos, ideoplastias, ambientes, sessões, detalhes, memorização, assimilação e
informação ao dirigente
Vidência de qualquer espírito, coisa espiritual ou física
Vidência de auto-ideoplastias, auto-parasitismos e vampirismos
Vidência de exteriorização parcial do perispírito de espíritos
Vidência, campos de invisibilidade, camuflagens, despistamentos e mistificações com ideoplastias e
espíritos
Videntes desonestos, mistificadores e mercenários sempre houve e, certamente, continuarão a existir
Videntes e desenvolvimento anímico-mediúnico bem orientado e forçado
Vidência de boates, motéis, hotéis e pousadas entrevadas
Vidência de hospitais, prisões, catedrais, mosteiros, conventos, igrejas, santuários, templos, palácios,
castelos e centros espíritas entrevados
Vidência obtida através de informação de obsessor sintonizado em médium psicofônico
Vidência e sub-desenvolvimento de médiuns com dirigentes incompetentes
Vidência, desenvolvimento com muletas e obsessão espiritual
Videntes, sessões mediúnicas e distribuição de médiuns em sessões consoante seu desenvolvimento
Auto-vidência no perispírito
Tele-clarividência, tele-clariaudiência, tele-clariolfatação e tele-clarigustação 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.
Vidências fundamentais, secundárias e seleção na mediunidade, obsessão e desobsessão espírita
avançada
Premonição, via clarividência, com a metodologia de técnicas mentais

Vidências que ficaram inexplicáveis
Vidência e outras faculdades medianímicas, esgotamento de médiuns e enganos
Clarividência, orgulho, vaidade, exibicionismos, pretextos, desculpismos, mentiras, fascinação,
perturbações, falsa-humildade, mistificações etc. e sintonia anímica e/ou mediúnica, automática, para
baixo
Videntes são o terror de obsessores e revide contra os medianeiros
Vidência de orelha, mão-garra, olhos, rosto de mago negro no perispírito de paciente
Vidência de olho grande em residência de paciente
Vidência de esfera, cruz-farol ou estrela anunciando o grupo espírita aos espíritos em sofrimento na
erraticidade
Clarividência e dificuldade com as multi-cores sutis
Cores e freqüências espirituais e materiais, cores aquém e além, psico-cromoterapia, análise de
problemas e evolução espiritual, correlação de cores na vidência e clarividência, e vigilância espírita
Vidência de tipos, cores de perispíritos e auras de espíritos
Vidência, freqüências mentais, produção direta, indireta e variação de freqüências mentais e materiais
Vidência, pensamento e formas de projeção
Vidência, liames entre espíritos e auscultação do conteúdo mental de liames
Vidência de liame projetado por médium aprimorado, tomando a iniciativa de sintonia mental com
espírito desencarnado
Vidência e desbloqueamento da mediunidade com a erradicação de carmas obsessivos graves
terminais
Mecanismo espiritual de comunicação dos espíritos
Mecanismo espiritual forçado da obsessão espiritual de espíritos e de encarnados
Vidência e mecanismos espirituais para melhoramento da mediunidade
Vidência, diagnosticação, prognósticos de pacientes e espíritos envolvidos com a obsessão espiritual
Vidência e mecanismos espirituais da mediunidade, anímico-mediúnica, de vidência, clarividência e
sonambulismo
Hipnose espiritual técnica sobre médiuns e espíritos
Vidência e desenvolvimento da mediunidade sonambúlica, através da hipnose espiritual e do
desdobramento perispiritual
SUMÁRIO do 4º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Cont . 10ª pte – EXEMPLOS
PRÁTICOS
DE VIDÊNCIA, CLARIVIDÊNCIA,
PSICOMETRIA, SONAMBULISMO, HIPNOSE ETC.:
Só prática espírita avançada: para espíritas progressistas
Desenvolvimento inicial da vidência através de rudimentares símbolos mentais, estáticos e sob
movimento, cores, com os olhos fechados e/ou abertos
Vidência e transferência de medicamento físico, à distância, através de sintonia e
ressonância mental
Vidência e transferência de aplicação magnética à distância, via ponte-de-pessoa, com
sintonia e ressonância mental
Vidência e projeção de fluidos, à distância, com ponte-de-outro(s) colaborador(es) espírita(s),
através da metodologias de técnicas mentais
Vidência de onda mental portadora, utilizada em passes técnicos e aplicações com aparelhos
psicotrônicos
Vidência, sensações e representação gráfica de freqüências do espírito, pensamento,
perispírito e aura
Vidência, espíritos de luz, peso específico, densidade e cores, e estrias de atração para baixo
ou para o Alto
Vidência em residência, prédio, lugar, no local ou à distância
Vidência através de mapas auxiliada por espíritos amigos ou evoluídos

Vidência de cidade trevosa localizada no subsolo sutil
Vidência de dimensões esféricas sutis ou espirituais acima da crosta, na crosta, na subcrosta
ou zona da treva e no abismo
Vidência e sintonia mental ou ressonância mental, cármica, forçada ou eventual
Vidência e psicofonia coletiva, fluidificação técnica de espíritos em precário estado e de
médiuns fracassados, internados no Hospital Nova Redenção
Clarividência de sessão espírita pública e variados fenômenos que ocorrem na dimensão
espiritual
Vidência do surgimento progressivo de imagem espiritual de pessoa ou espírito que pensa
em médium sob relativa passividade
Pré-vidência e pré-intuição de sintomas perispirituais de consulente apenas pela citação do nome
ou toque na ficha de consulta do mesmo
Vidência de casinhas de exus localizadas perto do centro/grupo espírita, prejudicando sessão
mediúnica
Dirigentes e médiuns progressistas são mais perseguidos pelas trevas
Vidência e sensitividade de falange de espíritos risonhos e gozadores em sessão mediúnica
Vidência de médiuns bloqueados, obsidiados, comuns, aprimorados, ostensivos e
missionários
Vidência de joelho inchado e crivado de agulhas parasitivas, provocando dores
insuportáveis
Vidência de médium latente com 14 anos e dores de cabeça insuportáveis
Televidência de familiares desencarnados, cremação e sexo em suas residências
Vidência de adolescente com febre diária sem causa orgânica
Vidência de criança com dor nos olhos e vendo apenas em preto e branco, após visita
Vidência de magos negros e falanges atacando repetidamente um jovem
Como desenvolver e aprimorar a sensibilidade anímico-mediúnica ?
O que perturba e bloqueia qualquer faculdade anímica e/ou mediúnica ?
Preparação de um presente ou futuro pior ou melhor
Espíritas?! Prejudicando e destruindo outros confrades, sessões e centros/grupos espíritas
Vidência de médiuns com perispírito aparentemente claro e atração de parasitismos e de
obsessores que ficaram do lado de fora do grupo/centro espírita
Vidência de filho desencarnado aprisionado, mentalmente, pela mãe
Energias, pensamento e propriedades e vidência de plasmação de liames, amarrações,
tomadas e radículas
Vidência de rachaduras sutis no prédio ou salas de centro/grupo espírita
Vidência de impotência sexual, progressiva, de origem obsessiva e patológica
Vidência de mentalização concentrada e transmutação atômica de matéria física
11ª pte - BIBLIOTECA DE FIGURAS DE VIDÊNCIA: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Bibliografia espírita teórica e prática escassa e falta de médiuns videntes
Coleta de casos práticos de vidências e criação de figuras para posterior publicação, visando
o desenvolvimento de novos videntes, exclusivamente aplicados ao Espiritismo
Formação de biblioteca de figuras para memorização de ideoplastias, espíritos e cenas
espirituais
Desobsessão espírita avançada com a retirada de tomadas, liames e obsessores,
desbloqueando e favorecendo a mediunidade
Ampliação da sensibilidade, da percepção anímico-mediúnica, contato com espíritos e
conseqüentes perturbações
12ª pte - TREINAMENTO E COLABORAÇÃO: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA,
DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS
MENTAIS,
DESOBSESSÃO
E

APRIMORAMENTOS.
Desenvolvimento da concentração aprofundada, força mental na equipe técnica e
aprendizado em sessão mediúnica
Dirigentes, médiuns, auxiliares e troca pessoal constante de idéias
Dirigente exemplificando humildade, tolerância e trabalho
Participação inicial como mero auxiliar em sessões de consultas espíritas aprimoradas ou
desobsessão espírita avançada
Colaboração de vidente iniciante ou experiente em sessão de consultas e desobsessão,
oferecendo informações sintéticas
Caridade, vinganças e desobsessão espírita avançada
13ª pte – FORMAÇÃO e CAPACITAÇÃO de MEDIUNS: da ENCICLOPÉDIA de
VIDÊNCIA, DESENVOLVIMENTOS, TÉCNICAS MENTAIS, DESOBSESSÃO
E
APRIMORAMENTOS.
Preparação constante de novos médiuns confiáveis para colaboração em sessões espíritas
mediúnicas
Médiuns psicofônicos e sensitivos, se administrados com técnicas mentais, tendem a
desenvolver a vidência
Médiuns, estudos, prática, pesquisas, aprimoramentos, caridade, certeza e segurança nas
vidências
Médium sensitivo evoluindo para vidente, aquecimento, pico e declínio do rendimento
anímico-mediúnico
Evocação direta entre dirigente-médium ou médium e mentor, e vice-versa
Dirigentes e médiuns aculturados e capacitados para atender a quaisquer tipos e graus de
obsessões espirituais
14ª pte - DIVERSOS: da ENCICLOPÉDIA de VIDÊNCIA, DESENVOLVIMENTOS,
TÉCNICAS MENTAIS, DESOBSESSÃO E APRIMORAMENTOS.
Obsessão e enfermidades espirituais e físicas, complexas e graves
Técnicas dos espíritas e técnicas das trevas
Vigilância espírita, geral, disciplina, controle, falsos mentores, segurança e proteção mútua de
dirigentes, médiuns, auxiliares e familiares
Dirigentes sem vidência precisam capacitar-se mediunicamente
Dirigentes, médiuns e auxiliares cultos, e Espiritualidade Maior
Banco de memória ou ‘teclado” e outros caminhos para pesquisa espírita
Aprimoramento de médiuns, através da sintonia mental fina, para conseguir sintonizar com
mentor(es)
Universidades espíritas, tecnificação e especialização
Indispensável apoio da Espiritualidade Maior
Bibliografia geral
15ª Pte – Continuação de novos estudos e prática espírita avançada no 5º volume (e
seguintes) desta Enciclopédia

SUMÁRIO do 5º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Campo parasitado e escuro de aura ou ambiente espiritual
Vidência de aparelho espiritual para sugamento de fluidos escurecidos e reaproveitamento
em hospital espiritual

Pesquisa rápida de problemas e obsessões espirituais, através vidência, clarividência,
psicometria, intuição auto-dirigidas sobre pacientes e outros médiuns
Reforma íntima ligeirinha e direta ?!
Ineficiência da doutrinação espírita suave sobre terríveis espíritos trevosos
Representação digital e/ou gráfica aproximada
Clarividência de 2 tipos de pensamentos, intuição, psicofonia e psicografia
Vidência e televidência da cor do perispírito, de parasitismos, de espíritos acompanhantes,
tendência de comportamento atual e respectiva evolução espiritual
Clarividência de parasitismos e/ou despachos de magia negra de encarnações passadas + os da
atual encarnação, são duplamente prejudiciais
Vidência do mecanismo espiritual da mediunidade de intuição, psicofônica e psicográfica
Vidência de perispírito claro, acinzentado ou escuro e comparação com a luminosidade
duma lâmpada
Vidência de fofocas, maledicências e ódios repetidos sob acumulação
Vidência de frequência espiritual em palavras, escritas, músicas, pinturas, esculturas,
objetos, ambientes, locais, países, sentimentos, sensações, gritos, sonhos e pesadelos etc.
Clarividência de carma pessoal e coletivo de pessoas, de espíritos, nível de evolução
espiritual, mediunidade e filhos
Clarividência de dívidas cármicas vivas
Desenvolvimento anímico-mediúnico técnico e seguro com testes periódicos
Gratuidade espírita, lei e obrigação
Vidência da alegria ou problemas das gestantes, motivos conhecidos, desconhecidos,
obsessões, limitações e abortos
Vidência da diferença de influência de espíritos e da comunicação de espíritos
Clarividência de ficha espiritual, registros mentais, cármicos ou perispirituais
Vidência ou clarividência e descoberta da origem das perturbações, obsessões e doenças, por
médium aprimorado
Televidência e sintonia mento-visual através de imagens de televisão, internet etc.
Sensibilidade espiritual, física, indicador de mediunidade, níveis, prevalências, doenças,
alívios e curas
Televidência do desdobramento perispiritual parcial de olhos, rostos/cabeças etc.
Vidência de espíritos-simbioses mutantes
Televidência de cerco de centenas de olhos de espíritos em derredor do grupo/centro espírita
Televidência em pessoa não médium, sob enfermização e/ou enfraquecimento, no leito de
morte
Vidência ou psicometria em posto de gasolina ou oficina mecânica, atendente e seus
obsessores, visando acidentar o veículo e outras circunstâncias
Vidência da diferença entre aura normal e gravemente perturbada
Leis humanas falhas e leis espirituais ou divinas perfeitas, benefícios e prejuízos
Bibliografia geral

SUMÁRIO do 6º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Mediunidade, observação, estudo, prática e eclosão de novos médiuns
Mediunidades acionadas através da vontade firme
Palestras e conferências superficiais, mediunidades, obsessões e desobsessões sem estudo
aprofundado
Televidência de controle do grupo espírita, via computadores da Espiritualidade Maior
Vidência de atração mútua de tomadas, liames, parasitismos e espíritos
Vidência e televidência de produção manual e mecanizada de pomada Vovô Pedro realizada
em centro espírita
Auto-manipulação das mediunidades sensitiva, intuitiva, telepatia, inspiração, telementação,

audiência, gustação, olfativa, psicofônica, psicográfica, desdobramento, vidência,
clarividência, psicometria, sonambulismo e respectivas sintonias mentais
Vidência de pessoas, objetos, ambientes, locais etc., que transferem ou absorvem
parasitismos, obsessores e despachos ideoplásticos de magia negra para outras pessoas
Vidência de idade e outros sinais de identificação projetada por desencarnados buscados
pelos respectivos parentes
Vidência e sintonia de médium vidente e/ou psicofônico em treinamento auxiliada por
dirigente-vidente capacitado
Psicofonia com imagem mental projetada por obsessor sugerindo ser vidência ou a existência
da faculdade de vidência ostensiva do médium
Televidência de padres, pastores e similares absorvendo fluidos dos assistentes
Reorganização de tarefas em grupo espírita de desobsessão espírita avançada
Televidência da afloração, via regressão de memória, de experiência mediúnica havida em
encarnações passadas e ampliação da mediunidade atual
Televidência da causa de dores no pulso esquerdo de gestante
Vidência da influência prejudicial de obsessores sobre encarnados desempregados
Televidência de enorme dragão do abismo com relógio na mão, subindo sob desdobramento,
e tempo acabando para os médiuns
Televidência de médiuns interligados por liames escuros a caixão funerário e bolsão cármico
de espíritos
Vidência de ataque maciço de espíritos de macumbeiros e outros sitiando o grupo/centro
espírita
Vidência de ataxia muscular aleatória, obsessiva e pesquisa da causa espiritual e tratamento
espírita avançado
Vidência e televidência de bomba-relógio sutil debaixo de poltrona de médium,
dificultando a sintonia mento-mediúnica
Vidência no perispírito de câncer obsessivo já cirurgiado no seio e anexos, pesquisa e
tratamento espírita avançado
Vidência e televidência de desempregado usando a magia negra para conseguir emprego,
sucesso e nefastas conseqüências
Vidência de obsessão espiritual oculta, não ostensiva, sem crises e sessão mediúnica
Vidência de obsessão espiritual sobre passarinhos, cães, gatos e outros animais
Vidência de pesadelos eventuais e precedendo sessões públicas, provocados por obsessores
de consulentes e frequentadores
Tele-vidências de pesadelos, desdobramentos, imagens, sinais, símbolos, classificação,
interpretação e obsessão espiritual onírica
Bibliografia Geral

SUMÁRIO do 7º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Vidência, clarividência e psicometria de doenças de difícil diagnóstico e tratamento,
incuráveis e mortes: (continua no 8º vol.).
Desequilíbrio moderado
Obesidade obsessiva
Magreza obsessiva
Depressão obsessiva
Neurastenia obsessiva
Alergias e psoríase obsessivas
Aborto natural obsessivo
Transtorno bipolar obsessivo
Alucinação e delírio obsessivo
Insônia e pesadelo obsessivo

Conflito sexual obsessivo
Pânico obsessivo
Esquizofrenia obsessiva
Diabetes obsessivo
Histeria obsessiva
Viciações obsessivas
Meningite obsessiva
Tuberculose obsessiva
Cardiovasculares obsessivas
Esclerose múltipla obsessiva
Parkinson obsessivo
Alzheimer obsessivo
Cegueira obsessiva
Convulsão obsessiva
Paraplegia obsessiva
Epilepsia obsessiva
Autismo obsessivo
Bibliografia geral (211 obras consultadas)

SUMÁRIO do 8º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Neurose e psicose obsessiva
Câncer e tumorações obsessivas
Psicopatia obsessiva
Debilidade obsessiva
Demência obsessiva
Infanticídio obsessivo, suicídio obsessivo e homicídio obsessivo
Outras doenças mentais e obsessivas
Mecanismo de dupla ação de medicamentos no perispírito e no corpo físico
Psicologia, psicanálise e psiquiatria
Descobrir o ‘jeito’ e desenvolver o ‘hábito’ de perceber ou captar as comunicações de
espíritos no aprimoramento anímico-mediúnico
Mediunidade aprimorada, missionária, comum e diferenças
Modelo teórico-elitista e estagnação e modelo mediúnico-prático de espiritismo e
crescimento
Vidência, televidência ou psicometria de sintomas, doenças ou problemas alheios, sintonia
anímica automática e ataque de obsessores do paciente
Televidência de pessoa que provocava dor de cabeça em outrem
Televidência de caso obsessivo de estranha e repentina pressão arterial altíssima e espíritas
Teleclarividência de obsessão infantil e regressão de memória espírita técnica
Vidência de pessoas irritadas, criticadoras, agressivas, explosivas, com crises etc., e sintonia
medianímica para baixo
Vidência de estímulo às glândulas mamárias, condutos e saídas do leite de seios parasitados
de mãe com dificuldades no aleitamento
Vidência e tele-clarividência da causa obsessiva distante de convulsões cerebrais
Reorganização de sessões de desenvolvimento e aprimoramento técnico de mediunidades e de
sessões de desobsessão espírita avançada
Reorganização da abertura, defesas espirituais, atividades no transcurso e encerramento de
sessão de aprimoramento anímico-mediúnica e/ou de desobsessão espírita avançada
Vidência e televidência de bloqueios obsessivos na abertura e curso de sessões espíritas
mediúnicas
Vidência de regressão de memória espírita técnica aos dirigentes, médiuns, auxiliares,

familiares, casos gravíssimos e coletiva
Vidência no perispírito de seios cancerosos já extirpados e a tendência de continuação do
câncer obsessivo, pesquisa e tratamento espírita avançado
Sucessão de perturbações obsessivas envolvendo confrades do grupo/centro espírita
Submissão semanal psicofônica de grupos de magos negros que estejam prejudicando
trabalhadores, familiares e centro/grupo espírita, sob orientação da Espiritualidade Maior
Vidência e televidência de familiar, amigo(a), enfermeiro(a), médico(a) obsidiado(s) assistindo
enfermo grave e apressando seu desencarne
Vidência de familiar(es) ‘super-carregados’ prejudicando outros familiares, amigos e
visitantes
Vidência de hidrocefalia obsessiva
Televidência; se na macumba fazem maravilhas forçadas, por que a escassez de maravilhas
espíritas verdadeiras em centros/grupos espíritas?
Bibliografia geral (211 obras consultadas)

SUMÁRIO do 9º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Teleclarividência de aperfeiçoada obsessão espiritual para-eletrônica, à distância e sem
obsessores perceptíveis
Mecanismo espiritual de ressonâncias mentais fortes, obsessivas, sintomas mórbidos e
enfermizações
Crendices, mentiras, interesses e explorações de médiuns, de religiões e de políticos
Cartazes, banners e propaganda espírita
Vidência do aumento de frequência mento-perispiritual de médiuns para facilitar e oferecer
nitidez à vidência, psicofonia etc., na sintonia com espíritos comunicantes
Bloqueios diversos dificultando o desenvolvimento e aprimoramento medianímico
Mediunidade e opção de melhor interpretação de comunicações de espíritos evoluídos,
buscando maior cultura, técnica e especializada
Clarividência de sintonia mental fina dirigida para facilitar a comunicação com mentores ou
espíritos evoluídos
Vidência (na), quem confere visualiza melhor
Centro/grupo espírita, tarefas e trabalho para todos
Clarividência da glândula pineal do perispírito e aprimoramento de mediunidades
Vidência de tumor entre os ossos do perispírito, provocado por parasitismo e omissão na
mediunidade
Televidência de casa que não conseguia ser vendida
Créditos, débitos, aquisição, acumulação, tolerância e colheita
Vidência de pé direito com soleira, agulhas e aste
Vidência de criança que perdia fezes imprevisivelmente
Televidência de magos negros reencarnados com deficiências, em famílias, em empresas,
em centros/grupos espíritas e religiões
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 espíritos de centauros cavalgando e perturbando o grupo espírita
Televidência de obsessores trajados com armaduras em escurecido castelo medieval e
prisões para médiuns
Televidência de desdobramento dirigido e técnico ao hospital Nova Redenção, para
aprendizado e colaboração
Clarividência de aparelho sutil para filtrar plasma sanguíneo sutil
Médiuns aprimorados tão escassos no movimento espírita, análise de causas e dirigentemédium

Clarividência de próteses ideoplásticas sadias influenciando a recuperação de órgãos físicos
prejudicados
Vidência, sensitividade e intuição de novos candidatos a médiuns, tratamento espírita dos
mesmos e aproveitamento ou não dos mesmos no centro/grupo espírita
Vidência de criança que dormia com as pálpebras semi-abertas
Regressões de memória, cirurgias espíritas e auxílios para o desbloqueamento e
aprimoramento da mediunidade, realizados pela Espiritualidade Maior
Reencarnações programadas e desencarnes antecipados, face viciações, abusos, acidentes,
doenças, explorações, crimes etc.
Sessão pública com comunicação psicofônica de mentor-espírito
Televidência e sintonia mental mesclada com mentor face interferência de obsessor
Utilização de técnicas mentais jááás
Vidência de cegamento de médiuns videntes por magos negros
Clarividência de fluidos da terra e das águas, e recuperação da saúde e aprimoramento de
mediunidades
Premonição do passado e do futuro através de técnicas mentais, sonhos e da clarividência
Pensamento + vontade: Pesquisa do percentual de caridade realizada nesta encarnação.
Pesquisa do percentual de aproveitamento e desvirtuamento. Pesquisa do nome, endereço,
número de telefone etc. de pessoas. Pesquisa do país, cidade, rua, moradia em que ocorreu o
trauma. Pesquisa de saúde, como pressão arterial, composição do sangue, doença,
gravidade, tratamento médico e/ou espírita etc.
Psicometria e técnica mental de espelho ou escada da vida
Psicometria e pesquisa da cronologia cármica, passada e futura, de pessoas ou espíritos
Vidência de altares, grutas, igrejas, santuários, territórios, velas e flores controladas pelas
trevas
Teleclarividência de anjos, mentores, iniciados, luzes, antenas, flocos etc., iniciações,
desiniciações religiosas e magos negros
Bibliografia geral: 221 obras consultadas

SUMÁRIO do 10º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Extinção progressiva de médiuns no movimento espírita, extinção de sessões mediúnicas,
extinção de espíritos etc., reducionismo mediúnico, seminário espírita de exagerados cinco
anos, ‘fabricona’ de meros teóricos-elitizados, plano evidente de agentes das trevas
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
Clarividência do grau de percepção, sensibilidade espiritual ou faculdades medianímicas
desenvolvidas
Televidência de sessão paralela de desobsessão espírita avançada da Espiritualidade Maior,
plasmação mistificada pelas trevas
Televidência de nuvem encobrindo o laboratório da Espiritualidade Maior, plasmada pelas
trevas
Vidência de menina com surdez em ambos os ouvidos e pesquisa da causa via regressão de
memória espírita técnica
Regressão de memória espírita técnica rápida, com teleclarividência, análise cármica, com
ou sem psicofonias, tomadas autorizadas pela Espiritualidade Maior e bolsões cármicos de
espíritos
Como produzir ou capacitar dirigentes-médiuns e desenvolver médiuns latentes ou iniciantes
em sessão de desenvolvimento anímico-mediúnica atualizada, técnica, científica e
aprimorada
Adolescente que enxergava fisicamente, através de olho artificial de vidro e opção para

médiuns videntes e espíritos enxergarem na dimensão física
Vidência no corpo e objetos físicos através do duplo-etérico, subcorpo astral ou do molde
espiritual
Auto-manipulação pessoal, isolada ou conjunta, de diversas percepções anímicas e/ou
mediúnicas
Televidência de bonecos ideoplásticos de dirigentes e médiuns, com cabeças próximas à
corredeira d’água, provocando hipnose natural, localizada em base de magos negros
Vidência de fila de espíritos enfermizados para receber aplicações magnéticas, através de
outros trabalhadores-espíritos, na sessão paralela de desobsessão espírita avançada
Vidência e televidência do umbral em que vivem as pessoas, os animais e os espíritos
desencarnados
Muitíssimas opções de sintonias, dessintonias, ajustes, anímicas e/ou mediúnicas, permitindo a
descoberta e pesquisa de mediunidades, de comunicações generalizadas, de obsessões simples,
complexas, graves e gravíssimas, tratamento de desobsessão espírita avançada, regressão de
memória espírita técnica, realmente eficientes, através da metodologia de técnicas mentais
Vidência de sintonia mediúnica unilateral e forçada via fita cinematográfica entrando no
cérebro do perispírito
Vidência de dedo acusando medianeiro e impedindo a sintonia mediúnica com o mentor do
grupo espírita
Clarividência de anfiteatro lotado com espíritos de estudantes, de familiares e de amigos
assistindo e aprendendo na sessão do pré-mediúnico, de desenvolvimento medianímico
técnico e na de desobsessão espírita avançada, em preparação de reencarnação com tarefa
medianímica e esperança de Espiritismo melhorado
Vidência de ataque de falange de ‘santos’ canonizados, de papa e de bonecos de médiuns em
fogueiras, cercando o grupo espírita, atraídos por sintonia, devido estudo sobre graves
deslises daquela religião
Clarividência de espíritos de crianças em preparação para reencarnação com tarefas
medianímicas avançadas: doutrinários, anímicos, mediúnicos, de técnicas mentais e outras,
de obsessão e desobsessão espírita avançada, de regressão de memória e outros recursos, de
medicina, de ciência e de pesquisas espíritas etc.
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
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
Fenômeno da multiplicação ‘mental’ de despachos ideoplásticos (não físicos) de parasitismos e
despachos de magia negra, através da co-criação via molde mental.
Vidência dum grupo de cavalos-espíritos selvagens a galope invadindo o nosso grupo
espírita, manipulados por capacitados magos negros e enormes falanges, para perturbar
médiuns mais sensíveis e o rendimento de nossos trabalhos de caridade
Vidência de médium com dificuldade de sintonizar com mentor, cujo subcorpo astral de
médium, sob desdobramento, estremecia e balançava em vai-e-vem.
Clarividência de despachos de magia negra e bíblias atiradas contra o centro/grupo espírita
Bibliografia geral: 221 obras consultadas.
SUMÁRIO do 11º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
Televidência de cartomantes, benzedeiras, adivinhos, magistas, mistificadores etc.,
propagando mentiras, trabalhos de magia negra, público feminino apressado e ora ingênuo,

multiplicando as obsessões espirituais-caos
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 de criança que não fechava os olhos ao dormir, obsessão espiritual corporal indireta
e outros casos graves
Moldes mentais, mecanismos de DEUS, dos espíritos e realizações ou materializações na
dimensão espiritual e física
Propriedades terapêuticas transcendentais de elementos periódicos, metais, combinações, datação e
localização, podem ser adicionadas à metodologia de técnicas mentais
Vidência e televidência de terríveis e constantes pesadelos, insônias ou terror noturno da
psicologia
Vidência e teleclarividência de mesclada mistificação de mago negro através de grampão
fixado e ocultado no liame de comunicação
Televidência de cidade trevosa flutuante e sob movimento, com torres, com casas, com ruas,
com espíritos sofredores, com prostituição, com malfeitores e, até com bonecos de
trabalhadores espíritas pregados em cruzes, mera projeção ideoplástica de cidade real
localizada nas profundezas, manipulada, à distância, por poderoso mago negro e imensas
falanges, interferindo na sessão medianímica de desobsessão espírita avançada
Submissões instantâneas e imprevisíveis, provocando desmaios, quedas, machucaduras e/ou
fraturas ósseas
Vidência de audição, perispiritual e física, influência e choques fluídicos obsessivos,
sugerindo delírios e/ou alucinações e médiuns de audiência latente
Televidência e projeção de imagem de coração e de casal feliz tentando reharmonizar casal
via ressonância mental, através da metodologia de técnicas mentais
Inverno intenso, frio, chuvas, ventos etc., geram doenças, enfraquecimentos, perda de
rendimento mental, anímico e mediúnico, favorecendo a obsessão espiritual
Vidência de lago gelado debaixo da sessão de desobsessão espírita avançada, irradiando frio
sutil para encolher e prejudicar o rendimento medianímico da equipe
Vidência de iniciações na macumba, busca de vantagens, obrigações, desilusões e abandonos
da ‘religião’ e graves consequências obsessivas, dificuldade nas desiniciações
Vidência de projeção de luz branca, negra, marrom etc. artificializada, cobras e vampiros
contra o centro/grupo espírita, prejudicando as sessões mediúnicas
Vidência de liames escuros e pingos escuros saindo do aparelho genital
Vidência de argola ideoplástica fixada no nariz e rinite crônica
Vidência de escuras cruzes duplas amarradas por correntes ideoplásticas localizadas no peito
e costas do perispírito
Vidência de agulhas ideoplásticas longas com depósito fixadas e prejudicando córneas
transplantadas
Vidência de garrafinha ideoplástica fixada na glote do perispírito contendo fluidos líquidos
escuros
Vidência de coroa com cruz ideoplástica deitada sobre a cabeça, dores de cabeça e enxaqueca
e, tentativa de esconder e frustrar a pesquisa
Vidência de coleira ideoplástica fixada no pescoço do perispírito enfeitada por várias cruzes
escuras
Vidência de co-criação de bateria ideoplástica para revitalização de médium
Vidência de carro arrastando vários despachos ideoplásticos de magia negra e tendência
problema mecânico ou de acidente
Vidência e televidência de moradias cronicamente impregnadas com escuros fluidos diversos
e de magia negra
Televidência de canil para espíritos de cães, de gatos, de tigres, de outros animais e até para
elefantes no Hospital Nova Redenção
Consulta espírita aprimorada com apenas dirigente, um médium e dois orientadores
Vidência de rapaz sendo afastado do colégio e incitação obsessiva à irritação e outros

comportamentos
Teleclarividência da reencarnação de magos negros, influências, infiltrações e prejuízos em
centros espíritas
Vidência de tumor no útero e obsessão espiritual corporal com agulhas ideoplásticas grandes
Mediunidade aprimorada ou missionária e utilização de várias faculdades, conjuntamente,
consoante a necessidade
Clarividência de ectoplasma, origem, produção natural, via hipnose, com técnica e sessões de
curas
Brechas em médiuns, confrades e sessões do centro/grupo espírita e ataques sistemáticos de
espíritos trevosos
Psicoscópio através da clarividência e opções
Clarividência de fibromialgia obsessiva
Clarividência de narcolepsia obsessiva
Teleclarividência de pessoa em coma em CTI hospitalar e mecanismo espírita e médicofarmacológico para sair do coma
Como pesquisar e descobrir a causa passada de dores, enfermidades, acidentes ou problemas
atuais
Pressão arterial alta de causa obsessiva
SUMÁRIO do 12º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
DEUS, sistema, atributos, foco central (?), infinito, criação e realimentação eterna, automatização,
espiritual e material, progressividade, livre-arbítrio limitado e controlado etc., do Universo
Vidência do perispírito de pessoa chantagiosa, manhosa, mentirosa, teimosa, criadora de
pretextos e dissimulada, revoltada, agressiva, depressiva, em fugas, culpando os outros,
exploradora, auto-comiseração, que ‘fabrica’ auto-histéria, auto-bipolar, auto-neurose, autopânico etc., internações psiquiátricas, tendência suicida, ameaçando familiares, médium
obsidiada, bloqueada, preguiçosa e omissa
Clarividência de átomo mental, formação, propagação, velocidade, pressão, força, impacto,
propriedades de ondas sutis e da matéria sutil, ressonância mental forte, sintonia e
comunicação à distância, aura, intensidade e prevalência espiritual
Desenvolvimentos de faculdades anímicas e/ou mediúnicas, com técnicas e ciência e muitos
aprimoramentos
Vidência de câncer na laringe e pulmonar e de outros fatores que tendem favorecer o
surgimento de grave enfermidade. do que a gestante e tendência de choques de adaptação.
Consulta espírita aprimorada, pesquisas, conferências e passos
Propriedades espirituais do pensamento, sentimento, sensações e vontade
Clarividência de cérebros nos subcorpos do perispírito, raciocínios, sentimentos, sensações e
evolução espiritual
Auto-transtornos mentais, psicológicos e/ou obsessivos
Vidência de comunicações de espíritos trevosos e mistificadores, parasitando os dirigentes,
os médiuns, o ambiente sutil e vampirizando a respectiva equipe mediúnica e, atualizados e
aprimorados recursos de detecção e de defesa medianímica e técnica
Vidência do engrossamento e bi-espelhamento de liames mentais de comunicação entre
médiuns e mentores-espíritos
Regressão de memória espírita técnica para idade sadia em espírito desencarnado que
desencarnou sob trauma cerebral e lamentável sina de certos médiuns-mentores
Vidência de submissão técnica de terrível e quase invencível obsessor: dragão do abismo
Vidência de fluidos verdes de plantas aplicados em paciente enfermo
Clarividência de fluidos e imagens mentais superiores ou de obsessores, projetadas no
campo mental de médiuns das proximidades ou à distância
Mediunidade-provação, por empréstimo, para fazer o bem e aliviar dores, sofrimentos,
acidentes e doenças

Mistificações ideoplásticas de laboratório espiritual e de mentores-espíritos
Televidência de espíritos animalizados sob grave zoantropia e grunhidos surgem do subsolo
físico e sutil
Vidência de espírito reencarnante mais evoluído do que a gestante e tendência de choques de
adaptação
Vidência de ventos sutis, frios de inverno, cobras, vampiros, exército de espíritos trevosos,
projeção de luz e espelhamentos tentando prejudicar a sintonia e rendimento medianímico
Televidência de fabriqueta de brinquedos para crianças, semelhante a nossa no Grupo
Espírita, na dimensão espiritual
Vidência de câncer no perispírito do seioD tratado na medicina oficial, continuação das
dores e pesquisa espírita
Vidência de agulhas ideoplásticas na língua do perispírito que provocavam curioso inchaço
na língua física de paciente
Vidência de nuvem ou arbusto parasitivo localizado na frente da cabeça bloqueando a
visualização da médium vidente
Audiência e vidência de magos negros atiçando ferozes e ruidosos cães-espíritos contra a
equipe mediúnica
Teleclarividência, visita, aprendizado e colaboração no Hospital Nova Redenção, localizado
no subsolo físico e sutil
Vidência de ambiente espiritual, ao início da sessão, completamente escuro e parasitado
Vidência de cruz ideoplástica do Cristo e tática das trevas para impressionar e fazer perder
tempo útil da sessão espírita
Televidência de charco sutil com espíritos sob grave zoantropia localizado nas profundezas
do solo físico e sutil
Pessoas expansivas1 ou introspectivas, femininas ou masculinas, sinalizando tendência ou
não de mediunidade aproveitável
Televidência de obsessão espiritual matemática através de cálculos projetadas via liames
com ressonância mental forte
Vidência do perispírito de pacientes através de fichas de consultas e irradiação de fluidos
pesados de fichário de pacientes

SUMÁRIO do 13º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
MULTIPLICAÇÃO DE MÉDIUNS: método revolucionário, com sessão de
desenvolvimento anímico-mediúnico avançado, prático, coletivo, tipo Pentecostes, com
simples, rápida e grande produção de novos médiuns, tão escassos e necessários em
centros/grupos espíritas
Desenvolvimento de mediunidades e o poder da vontade
Vidência e audiência de raios projetados, de longe, contra a sessão de desobsessão espírita
avançada, prejudicando a sintonia e comunicações de espíritos evoluídos
Grupo espírita fortalecido, modelo empresarial, com defesa contra invasão de perturbadores,
encarnados e desencarnados
Televidência de variados tipos de espíritos do sobremundo e do submundo, desencarnados e
encarnados, sob retrogradação perispiritual, pesada influência e até domínio da Humanidade
Seríamos fichados, vigiados, controlados e, parcialmente, submetidos, diuturnamente, pelas
trevas?
Vidência de espíritos de padres e freiras em procissão, orações negras e cavaleiros das
cruzadas vindo contra o grupo espírita
Pontos vulneráveis, nossas agressões e de obsessores
Vidência e comunicação mediúnica através de sinais e/ou de palavras escritas em painel
ideoplástico

Vidência de pessoa, sob estremecimento conjugal, espírita teórico, com obsessão corporal, já em
cadeira de rodas, com dores insuportáveis nas pernas
Convulsões e epilepsias obtém alívio e cura no Espiritismo ?
Nossos avançados e eficientes tratamentos espíritas. Copiem e ponham na prática espírita de
vosso centro/grupo espírita!
Luz física fluidificada e utilização em passes eletrônico-mediúnico e em aplicações
magnéticas eletrônico-mediúnicas
O que é preciso para abrir um grupo espírita com sucesso?
Vidência e análise da cor de seios e aparelhos genitais, femininos e masculinos, avisos do
presente, passado, diagnóstico e prognóstico
Vidência e outras faculdades medianímicas, focalização, pressão mental, corrente mental,
leis e sintonia, atributos e mecanismos espirituais de ligação com espíritos e coisas que
contenham registros mentais ou molde mental e descobrimento de mandante/feitor de atos
e fatos e táticas parasitivas de magias negras
Vidência de casal rico, usuários constantes forçamentos em macumbas, para quaisquer
interesses da vida e transferência para terceiros, objetos, ambientes e locais
Televidência de cheiro de comida boa, de bebida e de cigarro durante as madrugadas,
mediunidade olfativa e obsessão
Vidência de dores nos quadris, coluna vertebral, pernas e causas espirituais-obsessivas.
Vidência de caixa ideoplástica contendo ossos ideoplásticos amarrados num menino,
obviamente, obsessão corporal
Televidência de bolsões cármicos de espíritos aprisionados, tipos, tamanhos e
consequências atuais nos envolvidos
Vidência de parasitismo aeriforme envolvendo a esfera proteção do Grupo Espírita, prejuízo
nas vidências, sintonias e comunicações mediúnicas e sugamento dentro de garrafa
Televidência de campos de contenção e triagem de espíritos, final dum tempo de evolução,
os que ficarão na Terra e os que serão expurgados para outras moradas inferiores

SUMÁRIO do 14º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-DEUS, eternidade, infinito, evolução, perfeição, leis e universo
-Vidência de menina de quatro anos cujo seio esquerdo crescia mais do que o seio direito.
-Televidência de escura nuvem bloqueando a visualização do Laboratório Espiritual,
realimentada por falange de espíritos trevosos
-Vidência dum paraqueda com caveira bloqueando a sintonia de médium psicofônica com a
Espiritualidade Maior
-Vidência do recolhimento de muitos espíritos de médiuns omissos e transviados de campos
da erraticidade inferior, com carroça e colaboração de espíritos do campo
-Vidência de ondas sutis espiraladas, projetadas à distância, através de aparelhos ocultados
em base de magos negros
-Televidência de cruz e lápide de cemitério com imagens de colaboradores espíritas
influenciados e prejudicados por mago negro
-Vidência de dores insuportáveis na planta dos pés
-Vidência de ombreiras de general em consulente
-Vidência de fita circular girando transmitindo frases repetitivas para a médium,
dificultando a sintonia com o mentor
-Vidência de vultos, manchas e rastros impregnados em prédio do centro/grupo espírita, em
lares e limpeza espiritual
-Televidência de dragão maior e sua falange de dragões menores avançando contra o grupo
espírita
-Televidência de sala com computadores e outros equipamentos para-eletrônicos no hospital
espiritual Nova Redenção

-Religiões e seitas estagnadas, com fiéis honestos e trabalhadores, mas sem amor e caridade
pelos semelhantes, avessos aos progresso espiritual e consequências funestas
-Vidência de locomotiva avançando velozmente contra médium que desenvolvia textos e
desenhos de casos práticos de obsessão
-Vidência de tubo ideoplástico com agulhas internas provocando intensas dores na perna
esquerda e coluna sacra
-Vidência de amarração, com arame farpado ideoplástico, em redor da cabeça da médiummentor
-Vidência de imagem de obsessor, tentando prejudicar monitor e computador a serviço de
livros espíritas sobre mediunidade, obsessão e desobsessão
-Vidência de esfera fixada na testa dum médium, irradiando ondas sutis circulares, de baixa
frequência sutil
-Vidência de mancha escura e aparelho parasita na perna direita, suspeita de melanoma e
pesquisa espírita
-Mal-estares variados causados por obsessões espirituais e mediunidade
-Vidência de agressivo espírito de padre sem paz pedindo orações
-Mais pessoas reunidas, mais dificuldades e perturbações em centros/grupos espíritas
-Vidência de mago negro limpando os seios duma consulente
-Vidência de tosse crônica obsessiva sem causa orgânica
-Vidência, desobsessão espírita avançada e regressão de memória espírita técnica para crianças e
adolescentes com debilidades ou especiais
-Medicina e cirurgias espíritas no perispírito, órgãos, áreas, causas mórbidas, eventuais e
cármicas, em encarnados e desencarnados, procedimentos cirúrgicos e tratamentos espíritas,
por médicos-espíritos, vidência, clarividência, psicometria e médicos recursos semelhantes
aos da medicina oficial terrena
-Lei do silêncio, desinformação e violência das trevas + ocultamentos, vivaldinices,
chantagens e despistamentos
-Tentativa de obsessão audiente, contra motorista dirigindo, através de apitos, buzinadas e
sinos tocando, forçando acidente
-Vidência do perispírito e cada um, geralmente, dá de si o que tem
-Teleclarividência e sintonia mento-mediúnica para baixo, de pessoas e espíritos atrasados
-Vidência de médiuns-mentores que, às vezes, levam a pior
-Luz e porta semi-aberta no dormitório de crianças inibindo a obsessão espiritual noturna e
soluções competentes
-Vidência de causas ocultas de não-concepções, gestação difícil, abortos, partos e
amamentação do bebê
-Vidência de bodes pretos amarrados às poltronas de médiuns e algazarras prejudicando a
sessão de desobsessão avançada
-Sacrifícios na mediunidade, no bem, na caridade etc., melhoramentos e evolução espiritual
-Vidência de escurecido aviãozinho girando em redor da sessão mediúnica e perturbando
médiuns em desenvolvimento
-Vidência de escuro capacete localizado junto a cabeça de médium e impossibilitando a
sintonia mediúnica
-Vidência de consulente envolvidos com a macumba e perigos para os médiuns do grupo
espírita
-Vidência de bigodinho ideoplástico fixado na língua de consulente
-Vidência de escura estrela fixada sobre a cabeça do perispírito
-Vidência de cruz ideoplástica deitada sobre o ventre de criança
-Vidência de escura placa ideoplástica fixada na garganta do perispírito
-Vidência de alergias dentro da boca e no corpo físico

SUMÁRIO do 15º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e

Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-Causas da falta de médiuns e trabalhadores em centros espíritas federativos, pseudounificação, diferença entre federativos e espíritas verdadeiros e, criação de espíritas
ouvintes e pedintes
-Prevalências, leis e forças de DEUS e o Universo
-Pesquisas medianímicas avançadas via médiuns sensitivos, intuitivos, telepatia,
telementação, audientes, videntes, clarividentes,
psicométricos,
radiestesia,
desdobramento e sonambúlicos, dispondo, sintonizando ou descobrindo as respectivas
pistas
-Vidência de guerra espiritual de magos negros e falanges, contra a sessão de desobsessão
espírita avançada
-Vidência de alergias dentro da boca e no corpo físico
-Televidência de dirigentes e médiuns agredidos tecnicamente através de choques aplicados
em placas e transferidos por liames conduzindo ressonância mental forte
-Vidência de pessoa com tremedeiras físicas no ombro esquerdo
-Vidência de gosma colada ao liame de comunicação mediúnica para prejudicar sintonia,
permitir mistificações e corte do intercâmbio anímico-mediúnico
-Como influenciar pessoas e espíritos, beneficiando ou prejudicando, embora distanciadas,
através de pensamentos, sentimentos e sensações
-Televidência do ambiente sutil corrente da sessão de desobsessão espírita avançada, ao
início, curso e final, através da vigilância ou controle permanente da vidência
-Vidência de gestante e feto sob insistente obsessão espiritual visando provocar o aborto
obsessivo
-Vidência de iniciativa de sintonia psicofônica de espírito-estudante reencarnante e boa
preparação na Espiritualidade Maior
-Vidência de irradiação e transferência mútua de parasitismos entre duas ou mais pessoas em
discussões, brigas, explosões, fofocas,
reclamações, calúnias, queixas, protestos, revoltas,
violências etc.
-Pesquisa de causas ocultas de traumas mentais ou de comportamento e de doenças
aparentemente físicas e, tratamento com hipnose terapêutica e regressão de memória
-Vidência de vampirismo generalizado, natural, intencional, forçado, construtivo, destrutivo,
obsessão de fluidos ou energias, em encarnados e desencarnados, muitas variedades e Lei
de DEUS
-Vidência de cânceres, vulnerabilidades, desagregação de tumor e das metástases no
perispírito, inibindo a realimentação no corpo físico e tratamento espírita avançado
-Televidência de caverna-prisão com muitos espíritos de religiosos e idem de caverna-prisão
menor contendo políticos e poderosos
-Vidência de enorme e escura nuvem envolvendo a sessão de desobsessão espírita avançada.
-Vidência de vários espíritos protestando contra o nosso grupo espírita especializado em
desobsessão
-Vidência de camuflagem dificultando a vidência nas proximidades e hordas de escurecidos
espíritos de militares avançando contra a sessão de desobsessão espírita avançada
-Vidência de paciente que ouvia músicas ‘dentro da cabeça’, sob forte obsessão espiritual
audiente
-Vidência de criança ou adolescente desequilibrado sob mediunidade tormentosa, parasitismos e
obsessores
-Televidência de grupo de pessoas muito excitadas, acompanhadas por obsessores delirantes,
irradiante fortes perturbações.
-Audiência de silêncio espiritual e teleclarividência penetrando densas brumas e campos
tecnificados plasmados por magos negros
-Teleclarividência de obsessão corporal à distância, em olhos do perispírito e ideoplásticos,
radículas, liames e ressonância mental forte
-Como acontece o fenômeno de vidência, clarividência e psicometria, outros detalhes e
pleno aproveitamento em sessões espíritas

-Sintonias medianímicas para trás, opções de pesquisa via psicometria e tratamento espírita
avançado
-Vidência de exu entravando conserto de medidor de água e obsessão espiritual sobre instalações da
moradia
-Televidência de roupagem ideoplástica de espírito, em movimento em redor da sessão de
desobsessão espírita avançada
-Mudança de ambiente, desbloqueamentos e surgimento de novas ideias
-Televidência de ataque de ex-colaborador e macumbeiros contra colaboradores do grupo espírita
-Teleclarividência de pessoas ou espíritos distantes, em residências, nas ruas, em hospitais etc. e
opções de ajuda
-Vidência de ideoplastia de mulher prejudicando a conciliação do sono e outras ideoplastias
-Vidência de mal-estar e enfraquecimento súbito, sem causa orgânica e obsessão espiritual
galopante
-Clarividência de grampo camuflado entre os cabelos de médiuns em sessão de desobsessão
espírita avançada
-Televidência de mulher voluptuosa e exibida, obsessores e consequências

SUMÁRIO do 16º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-Televidência de vampirismo sexual e muitíssimas variedades
-Vidência de espíritos aprisionados em antigo cemitério e socorro através da metodologia de
técnicas mentais
-Vidência de rosa, velas preta e vermelha no colo de consulente
-Vidência de muitas flores escuras e fétidas que invadiram e prejudicaram a sessão de
desobsessão espírita avançada
-Vidência de chave estranha com fita preta depositada em sacola alheia
-Vidência de enorme espelho ideoplástico projetando raios de luz sobre a equipe da sessão de
aprimoramento medianímico
-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
-Teleclarividência de desdobramento ao hospital-torre na treva, ônibus sutil, submissão, tratamento
de terrível mago negro e aprendizado
-Teleclarividência de ampulhetas com nome de dirigentes e médiuns localizadas num deserto sutil
-Televidência de duplos de médiuns localizadas e aprisionados no subsolo de igrej
-Teleclarividência de visita da equipe encarnada a várias faixas espirituais evolutivas e densidades
fluídicas existentes acima da crosta da Terra
-Televidência de caixão mortuário, estrela e flores escuras, na porta de moradias de
trabalhadores espíritas
-Televidência de senhora cirurgiada no útero, ovários, vesícula e espírito-anão ferindo a
mesma no perispírito
-Vidência de cateter ideoplástico para extração de vitalidade do seio esquerdo
-Televidência de estranhas idéias e intuições obsessivas
-Vidência de pessoa com intensas dores na coluna vertebral
-Vidência de curioso cinto de castidade no perispírito
-Teleclarividência de médium, sob sacudidas, na sintonia mediúnica
-Clarividência de rosto duplo trespassados, paciente e obsessor
-Desenvolvimento anímico-mediúnico objetivo, rápido, técnico e seguro, com testes práticos
periódicos
-Clarividência e avaliação de dívidas cármicas vivas
-Televidência de fortes dores de estômago, dificuldade de alimentação, rápido emagrecimento e
tomada cármica sob ressonância mental forte
-Definição de metodologia de técnicas mentais

-Definições de espírito sofredor, de obsessor, de mago negro, de obsessão espiritual, de
desobsessão espírita tradicional e de desobsessão espírita avançada
-Definições espíritas de obsessor, de obsessão espiritual, de desobsessão espírita tradicional
e de desobsessão espírita avançada
-Definições de animismo, mediunidades anímicas e/ou mediúnicas e mistificações
-Pessoas que pioraram ou desencarnaram por falta de assistência espírita competente
-Vidência de idosa com câncer no colo do útero
-Maior (A) mortandade mundial é provocada pela doença da obsessão espiritual: mental e/ou
corporal
-Vidência, erros médicos, medicamentos sem efeito esperado, desencarnes e obstrução
obsessiva de terríveis magos negros
-Teleclarividência da projeção de ideoplastias por espíritos desencarnados, quer das
proximidades ou à distância, provocando obsessão mental e/ou corporal, e opções
medianímicas de visualização, de audição, de sensitividade, de olfatação etc.
-Televidência de boneco e órgãos, sintonizados em espelho, fincados com agulhas
ideoplásticas e surgimento de sintomas mórbidos, doenças e mortes
-Televidência e cessação de insuportáveis dores em pessoa com câncer pulmonar
-Vidência de tomada ideoplástica no ovário dificultando a concepção natal
-Televidência de macumbeiro que agredia dirigentes, médiuns, auxiliares, familiares e
desiniciação iniciática do mesmo
-Vidência de tamborete de macumbeiro no ventre de gestante
-Vidência de mago negro com só um olho grande na face, agressividade e auto-zoantropia
-Espíritos de católicos e evangélicos agredindo grupo espírita
-Vidência de magias negras generalizadas sobre chefes, empresários, ricos, juízes,
advogados, professores, políticos etc.
-Vidência da redução do tamanho e feições do perispírito durante o curso da gestação e
comunicação mediúnica
-Vidência de ambiente escuro na sessão mediúnica e surgimento de abundante fumaça escura
-Vidência dos liames claros de intercomunicação de dirigentes-médiuns e médiuns com a
Espiritualidade Maior
-Televidência de estranhos sinais fixados na porta sutil da moradia de médiuns do Grupo
Espírita
-Teleclarividência de escola de médiuns videntes para reencarnantes-agentes das trevas
-Teleclarividência de centro espírita localizado nos charcos e certos ‘espíritas’ protestando e
empunhando livros de A.Kardec
-Vidência de escura cinta da bacia ao péD, amarrando os tornozelos e provocando dores
atrozes
-Vidência de pessoa com leucemia na medula e tendência de extensão generalizada de câncer
ósseo
-Sintonia medianímica em parceria, via vidência e outras faculdades, entre dois ou mais
médiuns
-Bibliografia geral

SUMÁRIO do 17º vol. ENC. Vidência, Desenvolvimentos, Téc. Mentais, Desobsessão e
Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-Vidência e/ou psicometria, de perto ou à distância, mecanismos espirituais,
condicionamento adquirido e automatismo, registros mentais e ‘brotamento’ de imagens
mentais
-Teleclarividência de liame fixado entre os olhos prejudicando o rendimento da clarividência
-Fluidificações, tipos, detalhes e circunstâncias
-Influência de espíritos, obsessão espiritual, animismo, mediunidade anímica e/ou
mediúnica, comunicações de espíritos e mistificações

-Fluidos do olhar e verbais parasitados, mal-estares e enfermizações, tipos de passes,
fluidificações, aplicações fluídicas, ambientes e locais
-Médiuns e ‘mentores’ que não esclarecem outros confrades e pacientes sob consulta espírita
-Médiuns e auxiliares plasmam, através de repetidas preces, o campo de elevada frequência
da sessão espírita
-Médiuns insatisfeitos provocam brechas no centro/grupo espírita
-Médiuns e falsas necessidades pessoais, familiares, sociais etc. e omissão na assiduidade e
colaboração no centro/grupo espírita
-Comunicações de obsessores violentos provocando tumultos, medos e terror em sessões
mediúnicas, filtragem anímica e médium vidente
-Mentores, tipos, detalhes e circunstâncias
-Força do pensamento + força da vontade operando maravilhas
-Raciocínio invertido provocado por obsessão espiritual
-Televidência de imagens e de pensamentos, de sentimentos e de sensações invasoras
variadas e pesquisa das causas
-Perispíritos, tipos, detalhes e circunstâncias
-Sessão de desobsessão espírita avançada coletiva planetária
-Televidência de sessão ‘espírita’ de obsessão espiritual
- Clarividência de alterações nas antenas da mediunidade, sinalizando crescimento ou queda
de médiuns
-Televidência de obsessor que puxava pessoa para a esquerda
-Vidência de pessoa com aperto no pescoço e falta de ar, com garrote ideoplástico no
pescoço
-Vidência e clarividência da projeção de fótons de luz física + fótons de luz espiritual sobre
ideoplastias variadas, desagregações e submissão de poderoso obsessor
-Vidência de pano físico amarrado com três nós, entregue dentro de sacola com donativo de
roupas
-Vidência de influência menor de espíritos em palestras e influência maior nas psicofonias e
psicografias, animismo, mistificações e diferenças
-Vidência comparativa sobre perseguição das trevas sobre pessoas e prejuízos diferentes,
consoante a escuridão ou claridade do perispírito
-Perseguição das trevas em quaisquer circunstâncias rotineiras ou não rotineiras, em
inovações e em melhoramentos
-Saúde física afetada, problemas familiares, clima desfavorável, no emprego/empresa =
mediunidade prejudicada também
-Desenvolvimento mediúnico interminável e rodízios de médiuns
-Avaliação semestral de dirigentes, médiuns e auxiliares
-Vidência do ambiente pesado, de espíritos desencarnados, enfermos e enlouquecidos, em
hospitais terrenos e desobsessão espírita avançada
-Sessão de cartas e bilhetes com desobsessão espírita avançada, à distância, face a
inexistência de desobsessão
-Televidência de desobsessão espírita avançada sobre cemitérios, desagregação de
parasitismos e recolhimentos de espíritos ao hospital espiritual
-Alívios e curas, com substituição de fluidos, com anulações ou inversões variadas, metodologia
de técnicas mentais e benzedeiras
-Bibliografia geral
SUMÁRIO do 18º vol. da Enciclopédia de Vidência, Desenvolvimentos, Técnicas Mentais,
Desobsessão e Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-Dirigentes, médiuns, auxiliares e centros/grupos espíritas, em ascensão, estagnação e
decadência.
-Exemplo prático espírita, teoria + prática conjunta, ‘rumo certo’ recomendação de espíritos
evoluídos.

-Televidência de assistência social espírita na dimensão espiritual.
-Idéias, sentimentos, sensações, imagens, movimentos espirituais etc. estranhos e terríveis
pesadelos, variados ou repetidos, pré-enlouquecimento e tendência de suicídio.
-Vidência de pessoa com dores atrozes, endurecimento no pescoço e cefaléia de causa
obsessiva.
-Vidência de tripla magia negra com efeito mórbido triplicado.
-Televidência da causas e efeitos de estranha, intensa e injustificável tristeza.
-Televidência de trepidação no liame de comunicação com o mentor.
-Vidência de ‘carregados’ parasitismos impregnados no prédio e móveis do grupo espírita
durante a sessão espírita pública.
-Televidência de transplante sutil parcial no perispírito, do intestino delgado, favorecendo
recuperação no corpo físico.
-Teleclarividência de limpeza espiritual técnica, realizada pela Espiritualidade Maior.
-Vidência de paciente com dores no lado direito do corpo físico.
-Vidência de paciente sob enredação parasitiva, com dificuldade de raciocínio e de
memorização.
-Vidência de médium espírita oferecendo palestra em sessão pública, de repente, agredida
por fortes dores no peito.
-Clarividência do fenômeno da invasão de imagens estranhas no cérebro projetadas por
espíritos e/ou outras pessoas.
-Televidência de idoso com marca-passo cardíaco, aparentemente descontrolado, sob obsessão
espiritual galopante, com atendimento urgente e à distância, através de desobsessão espírita
avançada, via familiar, método pessoa-ponte, favorecendo a sintonia na visualização.
-Televidência de criança com intensas dores no ventre.
-Televidência de cãozinho sob convulsões, com sintonia, à distância, através de pessoaponte e descoberta de obsessão canina.
-Televidência de paciente que ouvia vozes, apitos, rangidos, músicas, nomes, frases etc.,
caracterizando a mediunidade audiente.
-Clarividência de simbiose múltipla e mudanças de comportamento...
-Psicometria de formação física animalesca parasitada e materializada dentro de travesseiro
ou colchão.
-Vidência de secamento físio-obsessivo de pessoa.
-Rogar pragas, mau olhado, maldições e pesados parasitismos.
-Vidência de insensibilidade lateral esquerda no corpo físico e obsessão espiritual corporal.
-Construção do destino, débitos vivos, perseguição obsessiva aparentemente interminável e
respectivo limite.
-Confrades mais federativos e pouco espíritas, estagnação, rejeição sumária de
aprimoramentos e dominação de elites teóricas.
-Médiuns videntes, clarividentes e psicométricos e liquidação em certos centros e grupos
espíritas.
-Médiuns videntes, clarividentes e psicométricos e liquidação em certos centros e grupos
espíritas.
-Vidência de bloqueios à sintonia medianímica através de teias ideoplásticas parasitantes,
desilusões e carma aumentado.
-Carmacronologia planejada, progressiva e obrigatória, do nascimento ao desencarne, com
opções de aliviar, de evitar ou de piorar.
-Vidência de sutis turbilhões ideoplásticos provocando confusão mental, doenças
secundárias e pré-enlouquecimento.
-Teleclarividência de atendimento a desencarnante por equipe médica da Espiritualidade
Maior.
-Vidência de três desencarnados após gravíssimo acidente de carro.
-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.

-Vidência de sintonia/comunicação mediúnica de ‘mentor’ enganando através de variadas formas
ideoplásticas.
-TOC: transtorno obsessivo compulsivo é obsessão espiritual?
-Bibliografia geral.
SUMÁRIO do 19º vol. da Enciclopédia de Vidência, Desenvolvimentos, Técnicas Mentais,
Desobsessão e Aprimoramentos, segundo o Espiritismo.
-Mediunidades também se APRENDEM, estudando a teoria mediúnica, observando trabalho
prático de médiuns, colaborando e exercitando em sessões práticas, sobretudo, com dirigentesmédiuns e em centros/grupos espíritas progressistas, atualizados e a metodologia de técnicas
mentais.
-Exercício prático de desenvolvimento medianímico administrado, diretamente, por
dirigente-vidente sobre médium iniciante, desabrochando-lhe as faculdades sensitiva,
intuitiva, de vidência e de psicofonia em sessão mediúnica de desenvolvimento coletivo.
-Recomendação do mentor do Grupo Espírita, dificuldades com médiuns-mentores e outros
medianeiros, atendimento aos necessitados e pleno apoio da Espiritualidade Maior.
-Queixas de paciente favorecendo a sintonia anímica com seus parasitismos, vampirizações
e obsessores, via vidência, televidência e outras faculdades medianímicas.
-Vidência de disco reflexivo fixado em seios prejudicando e bloqueando os fluidos de
passes.
-Vidência do hábito de fricção de mãos ou palmas de médiuns passistas antes da projeção de
passes e aplicações magnéticas.
-Vidência de funil ideoplástico invertido da Espiritualidade Maior
sugando fluidos
humanizados dos colaboradores do grupo espírita para socorrer espíritos desencarnados
ainda muito materializados.
-Vidência de boneco, tipo ‘joão bobo’, com rosto do obsessor, bloqueando a sintonia de
médium com mentor.
-Vidência de agulhão fincado no cérebro perispiritual, retirada com a mão e desagregação no
chão.
-Bacia com água acumulando fluidos escuros e luz suave durante a noite gerando segurança.
-Teleclarividência do fenômeno espírita de passes, aplicações magnéticas, auxiliado com aparelhos
parapsicotrônicos, medicações e irradiações em favor de enfermos distanciados em residências e
hospitais terrenos.
-Superstições, mitos e lendas existem? Seriam falsas ou verdadeiras?
-Sono-vidência de explosão de CPU de computador.
-Vidência de mãos cheias de agulhas ideoplásticas e lúpus eritematoso.
-Televidência de formigamento, de tensão, de choques, de dores nas pernas, ataques
noturnos a médiuns e insônias.
-Vidência de sensação de peso e dores nas costas, provocado por agulhas e mochila
ideoplástica.
-Fenômeno do mecanismo espiritual da comunicação medianímica com espíritos
-Vidência de paciente com gaiola ideoplástica na cabeça do perispírito, incorporação
violenta, usuária de cartomante e vida em desespero.
-Fanatismo, bitolismo, preconceito, excesso de liberdade submissão das massas e funestas
consequências.
-Televidência de mago negro, camuflado e mutante, percepção de pensamentos
pesquisadores e mudança rápida de localização.
-Vidência de mini-despacho ideoplástico de magia negra fixado no pé esquerdo provocando
dores e dificuldade na caminhada.
-Televidência de bebezinho com 1 dia de vida na UTI e desobsessão espírita avançada
urgente à distância.
-Televidência de enxaqueca obsessiva na área frontal da cabeça.

-Vidência de escuras garras penetrando as faces e pescoço de pessoa cirurgiada pela
medicina oficial de câncer no corpo físico.
-Vidência de cinco tomadas concentradas e linfoma no pescoço do corpo físico.
-Método científico materialista e aplicação nas pesquisas medianímicas da ciência espiritual
espírita.
-Vidência de gestante com mal-estar geral, dores no ventre e nas pernas de causa obsessiva.
-Vidência de tamanho do espírito/perispírito; do sexo do espírito ou de
mudança sexual; de espírito/perispírito menor da reencarnante da menina postado junto à futura mãe, mas trazido pelo irmãozinho maior e
fila de espíritos aguardando a reencarnação e o amor dos futuros pais.
-Vidência de pessoa idosa ouvindo música contínua em vigília.
-Vidência e televidência de som de cigarra irritando dentro do cérebro perispiritual e ouvido
pelo respectivo paciente.
-Diferenças de sensibilidade, capacidade e de rendimento anímico e/ou mediúnico entre
médiuns comuns, aprimorados e missionários.
-Vidência de fenômenos de audiência em vigília, como batida, assobio, apito, sino, telefone,
despertador, tambor, chamada de nome, gargalhada, grito, ruído, arrastamento, mexendo na
fechadura, algo girando, queda, tiro, explosão etc. provocando preocupações e alterações no
comportamento.
-Auscultação audiente ampliada, auto-manipulada pelo médium ou através de técnicas
espíritas de zoom mental.
-Vidência de escura rede de cabelos com agulhas sutis provocando contínuas dores de
cabeça.
-Por que tantas citações espíritas nos capítulos comprovando as pesquisas de <Só prática:
para espíritas progressistas!>, através de várias faculdades anímico-mediúnicas ?
-Bibliografia Geral.

