


Objetivos 

�  Conceituar transe mediúnico. 

�  Explicar as etapas e os graus do 
transe mediúnico. 



Introdução - Conceito 

� “Estado especial, entre 
a vigília e o sono, que 
de alguma sorte abre as 
portas da 
subconsciência. É 
também considerado 
um estado de baixa 
tensão psíquica, com 
estreitamento do 
campo de consciência e 
dissociação.” 



Mente 

PASSIVIDADE ALTA TENSÃO 

Operações intelectuais 
Vontade 

Atividade Criadora 

Caminho para o transe 
Ampliação das  

características anímicas 



Sono 

� “Estado fisiológico caracterizado por 
supressão da vigilância, desaceleração do 
metabolismo, relaxamento muscular, 
diminuição da atividade sensorial, 
suspensão das experiências conscientes, 
pela aparição concomitante do sonho.” 



Graus do Transe Mediúnico 

�  Transe superficial 
ü   Não existe amnésia 

ü  Médium recorda 
todos os 
acontecimentos 

ü  Colabora na 
transmissão da 
mensagem do Espírito 
comunicante 

ü  Médiuns intuitivos 



Graus do Transe Mediúnico 

�  Transe profundo 
ü  Recordações 

raramente chegam à 
consciência do 
médium 

ü  Não perde totalmente 
a ligação com a 
consciência 

ü  Passividade maior 



Graus do Transe Mediúnico 

�  Transe parcial 
ü  Gradações do estado 

de rebaixamento 
psíquico 

ü  Médiuns recordam 
apenas alguns 
acontecimentos ou 
trechos da mensagem 



Etapas do Transe Mediúnico 

�  Indução do Transe 
ü  Envolvimento por fluidos 

ü  Efeito entorpecedor 

ü  Ação no córtex cerebral 

CONDIÇÕES: 
Ø  Ambiente físico: local da reunião tranqüilo, silencioso, limpo, agradável, luminosidade 

indireta, música suave (não é obrigatória) 
Ø  Emanações fluídicas favoráveis: as energias irradiantes da prece, das mentalizações 

(irradiações mentais) associadas às energias oriundas do plano espiritual 



Etapas do Transe Mediúnico 

�  Transe propriamente 
dito 
ü  Concentração e inibição 

cortical no sistema nervoso 

ü  Acesso aos arquivos 
espirituais com retirada de 
lembranças/experiências 

ü  Manifestação mediúnica 



“A vida é máquina divina da qual todos os 
seres são peças importantes, e a cooperação 

é o fator essencial na produção da 
harmonia e do bem para todos. Nada existe 

sem 
signifi cação. Ninguém é inútil. Cada 

criatura recebeu determinado talento da 
Providência Divina para servir no mundo e 

para receber do mundo o salário da 
elevação. [...] Quem cumpre o dever que 

lhe é próprio, age naturalmente a benefício 
do equilíbrio geral. Muitas vezes, 

acreditando fazer mais corretamente que os 
outros o serviço que lhes compete, não 
somos senão agentes de desarmonia e 

perturbação. Onde estivermos, atendamos 
com diligência e nobreza à missão que a 

vida nos oferece.” 
Emmanuel 


