
Obsessão: tipos e 
graus

ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



  Classificar obsessão quanto a tipos e 
graus. 

  Fazer breve análise dos tipos e dos 
graus da obsessão. 

  Explicar porque a prática mediúnica 
não produz desequilíbrio mentais. 



Caracterizam-se pela 
capacidade que têm de 
dominar mentalmente aqueles 
que elegem como vítimas. 

Ciúme, inveja, paixão, desejo 
de poder, orgulho e ódio 

 Um amor que se torna 
tiranizante, demasiadamente 
possessivo, tolhendo e 
sufocando a liberdade do outro 



  Espíritos que obsidiam Espíritos. 

 Lei da atração – hordas e legiões 

Núcleos com dirigentes, que se proclamam 
juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de 
distribuir justiça aos Espíritos igualmente 
culpados e também devotados ao mal, ou 
endurecidos pela revolta e pela descrença 



  Emissões mentais constantes, de dor, revolta, remorso e 
desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado 
aos que ficaram na Terra 

  As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança 
entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair o 
Espírito desencarnado 

  A incorformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente 
querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após 
os funerais - fatores de fixação, capazes de manter 
prisioneiro o desencarnado 



   Mais conhecida 

Amores exacerbados, ódios incoercíveis, 
dominação absolutista, fanatismo injustificável, 
avareza incontrolável, morbidez ciumenta, 
abusos do direito como da força, má 
distribuição de valores e recursos financeiros, 
aquisição indigna da posse transitória, paixões 
políticas e guerreiras, ganância em relação aos 
bens perecíveis, orgulho e presunção, egoísmo 
nas suas múltiplas facetas 

Síndromes desconhecidas e perturbantes do 
suicídio direto ou indireto 



   Simbiose - regime de comunhão de pensamentos e 
vibrações (Recíproca) 

  Auto-obsessão - voltadas para si mesmos, preocupando-
se em excesso com a própria saúde, descobrindo 
sintomas, dramatizando as ocorrências do dia-a-dia, 
sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão 
a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o 
egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se 
em doentes imaginários 

Vítimas de si próprios 
Atormentados por si mesmos 



  Obsessão simples 
Tenacidade de um Espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a 
pessoa sobre quem ele atua. 

  Fascinação 
É uma ilusão produzida pela ação direta do Espírito sobre o 
pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o 
raciocínio. Obsessor mais experiente e ardiloso 

  Subjugação 
Constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a 
seu mau grado - Possessão 



   Predisposição 

Linha divisória entre a sanidade 
e o desequilíbrio mental 

Fatores: Ligeira excitação, 
alguma ocorrência depressiva, 
uma ansiedade, ou um 
momento de mágoa, a escassez 
de recursos fi nanceiros, o 
impedimento social, a ausência 
de um trabalho digno 

Obsessão – fator desencadeante 



  Ativar o que existe 
dentro do médium 

  Preparo doutrinário 

  Equilíbrio moral 

  Estudo – 
conhecimento do que 
se manipula 

  Benefícios superam os 
riscos 



“Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente 
não leva a lugar nenhum.”  

Frank Clark 

 


