
FENÔMENOS DE 
EMANCIPAÇÃO DA ALMA - 

DESDOBRAMENTO 

ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



Objetivos 

¨  Conceituar fenômeno de 
emancipação da alma. 

¨  Diferenciar fenômeno anímico de 
fenômeno mediúnico. 



Fenômenos psíquicos 

¨ Anímicos (de anima, alma) - 
produzidos pelo próprio 
Espírito encarnado 

¨ Mediúnicos (de médium, meio) 
- decorrentes da intervenção 
de Espíritos desencarnados - 
que utilizam um veículo ou 
instrumento humano (médium) 
para se manifestar. 



Fenômenos anímicos 

¨  Fenômenos anímicos, o Espírito 
encarnado desprende-se 
momentaneamente do seu corpo físico e 
entra em comunicação com outros 
Espíritos, desencarnados ou encarnados.  

¨  Espírito encarnado desprendido ou 
desdobrado - tem consciência das 
ocorrências desenvolvidas tanto no 
plano físico quanto no plano espiritual 
podendo participar ativamente delas. 

¨  Qualquer fenômeno mediúnico - 
presença do fator anímico é inevitável 

¨  Mistificação mediúnica - intencional 



Possibilidades de Desdobramento 

q  Espontâneos 
ü  Sono – sonhos – experiências astrais 
ü  Emoções intensas 
ü  Condições patológicas – doenças prolongadas, 

hemorragias volumosas, etc 

q  Induzidos 
ü  Anestesia 
ü  Meditação 
ü  Pulsos magnéticos 



Atuação dos aspectos anímicos 

a) No início da prática mediúnica - os canais 
mediúnicos estão sendo desobstruídos pelos 
Espíritos. Nessa situação, o médium principiante 
encontra barreiras físicas paulatinamente 
superáveis ao longo do tempo. 
b) Nas desarmonias psíquico-emocionais -
geradas por erros ou crimes que a pessoa 
cometeu no passado, em outras existências.  



Sonhos 



Sonambulismo 

¨  "O sonambulismo é um estado de 
independência do Espírito, mais completo 
do que no sonho, estado em que maior 
amplitude adquirem suas faculdades." 

¨ Natural - se produzem espontaneamente e 
independem de qualquer causa exterior 
conhecida. 

¨ Magnético - provocadas artificialmente, 
pela ação do agente magnético - hipnose 

¨ Mediunidade sonambúlica - interferência 
de Espíritos 



Telepatia 

¨   Conceito - transmissão do 
pensamento é um faculdade anímica 
que ocorre entre as pessoas, 
independentemente de estarem 
dormindo ou acordadas. 

¨  Linguagem inarticulada do 
pensamento, é uma forma de 
comunicação que dá causa a que 
duas pessoas se vejam e 
compreendem sem precisarem dos 
sinais ostensivos da linguagem.  

¨  "Linguagem dos Espíritos." 



Letargia e Catalepsia 

¨  Perda temporária da sensibilidade e do movimento, 
por uma causa fisiológica ainda inexplicada. 

¨  Letargia - suspensão das forças vitais é geral e dá 
ao corpo todas as aparências da morte 

¨  Catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma 
parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a 
permitir que a inteligência se manifeste livremente.  

¨  A letargia é sempre natural; a catalepsia é por vezes 
magnética. 



Êxtase 



Bicorporiedade 

¨ O Espírito afasta-se do corpo, 
tornando-se visível e tangível. 

¨ O corpo permanece adormecido, 
vivendo a vida orgânica. 

¨ Antônio de Pádua e Eurípedes 
Barsanulfo 



Dupla vista ou segunda vista 

¨ É a faculdade graças à qual quem a 
possui vê, ouve, e sente além dos 
limites dos sentidos humanos. 

¨ Estado físico modificado 



Transfiguração 



Animismo x Mediunidade 

¨  O médium bem-intencionado 
aprende, com estudo e perseverança, 
a interferir menos nas comunicações 
que veicula. 

¨ Iniciação mediúnica -  não criar 
bloqueios 



 "Às vezes, nós outros, os companheiros desencarnados, em solicitando serenidade e 
confiança aos nossos amigos, em lutas e dificuldades na Terra, assemelhamo-nos , ou 
melhor, podemos parecer bombeiros tranquilos exortando à paciência dos irmãos que 
sofrem na tensão alta de incêndio, mas não é bem assim. Somos companheiros da 
mesma construção, colegas da mesma causa." 

Bezerra de Menezes por Chico Xavier 


