
Obsessão: o obsessor, o 
obsidiado, o processo 

obsessivo
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



§  Conceituar obsessão. 
§  Explicar quem é o obsessor e 
quem é o obsidiado. 
§  Analisar como se estabelece o 
processo obsessivo. 



§  Domínio que alguns Espíritos 
logram adquirir sobre certas 
pessoas 

§  Casos graves - enfermidade 
espiritual de erradicação 
demorada e difícil, pois que 
muito mais depende do 
encarnado perseguido do que 
do desencarnado perseguidor. 



§  É alguém que privou da nossa convivência, de 
nossa intimidade, por vezes com estreitos laços 
afetivos. 

§  São Espíritos moralmente inferiores, geralmente 
agindo de preferência nas próprias paisagens 
invisíveis, em torno de entidades desencarnadas 
não devidamente moralizadas, mas também 
podendo interferir na vida dos encarnados, 
prejudicando-os e até os levando aos estados 
alucinatórios, ou mesmo ao estado de obsessão, 
pelo simples prazer de praticar o mal, divertindo-
se. 



§  Obsessores que não intencionam fazer o mal 
Ø  Aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar 

ou querendo apenas ficar junto do ser querido. 
Ø  Vinculado ao egoísmo, ao ciúme e ao sentimento de 

posse. 

§  Obsessores vinculados ao mal 
Ø  Se entregam à fascinação da maldade, de que se 

fazem cultores, enceguecidos e alucinados 
Ø  Falanges cujos integrantes apresentam, no perispírito, 

aspectos disformes, grotescos, extravagantes, e cujas 
configurações e ações pareceriam fruto de pesadelos 



§  Importunado, atormentado, 
perseguido. 
§  Psicopatas amorais 

Ø  Perversidade, na qual se revelam constantemente brutalizados e 
agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da 
dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na 
criminalidade e no vício. 

§  Doentes mentais 
§  Psicopatas astênicos e abúlicos 

Ø  Irresponsabilidade e a fraqueza perante a vida 



§  Gradual, de acordo com o 
grau ou a intensidade da 
obsessão 
§  Tipos(Kardec) 
Ø  Simples 
Ø  Fascinação 
Ø  Subjugação 



§  Vítima - Condicionamentos, a 
predisposição e as defesas 
desguarnecidas 
§  Onda mental 
§  Ação persistente – sintonia 
mental 
§  Sono – cuidados 
§  Ovóides 

Ø  Entidades humanas desencarnadas que perderam a 
forma anatômica do perispírito, característica da 
espécie humana. 

Ø  Ovoidização - sentimentos de vingança, de ódio ou 
perversão moral. 



“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê 
oportunidade em cada dificuldade.” 

Winston Churchill 
 


