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O processo obsessivo
“Cada processo obsessivo, face aos fatores que o motivam,
tem características especiais, embora genericamente sejam
semelhantes. [...]
Normalmente, além dos implicados na demanda,
Entidades ociosas ou perversas agrupam-se em volta do
encarnado em desajuste, complicando-lhe a alienação. [...]
Comensais da desordem e viciados desencarnados, que
seriam atendidos em momento próprio, prosseguiam
assediando-a...”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Esclarecer com ternura e respeito
“Diante deles, os desencarnados que
sofrem, embora alguns não se deem
conta, coloca-te na posição de quem
usa a terapêutica espiritual do amor
em si mesmo. [...] Por Isso, unge-te
de compreensão e fala-lhes com a
ternura de irmão e o respeito de
amigo.”
Joanna de Ângelis, Leis Morais da Vida

O que é a doutrinação?
“Esclarecer, em reunião de desobsessão, é clarear o raciocínio;
é levar uma entidade desencarnada, através de uma série de
reflexões, a entender determinado problema que ela traz
consigo e que não consegue resolver; ou fazê-la compreender
que as suas atitudes representam um problema para terceiros,
com agravantes para ela mesma. É levá-la a modificar
conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de
uma lógica clara, concisa, com base na Doutrina Espírita e,
sobretudo, permeada de amor.”
Suely Caldas Schubert, Obsessão/Desobsessão

O médium psicofônico
“O médium Joel, profundamente concentrado
afastou-se do corpo somático.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

“[...] sempre que o esforço se refira a entidades em
desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se
demasiado... Com um demente em casa, o
afastamento é perigoso, mas se nosso lar está
custodiado por amigos cônscios de si, podemos
excursionar até muito longe, porquanto o nosso
domicílio demorar-se-á guardado com segurança.
No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa
presença é imperativo dos mais lógicos.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade

Mediunidade
“A mediunidade com Jesus é ponte
sublime por onde transitam as mais
elevadas expressões do pensamento
divino entre os homens. Fonte
inexaurível de recursos
transcendentes, flui e reflui
exuberante, dessedentando,
banhando de forças e de paz. Das suas
nascentes superiores procedem a
inspiração e o alento, as energias que
sustentam nos momentos cruciantes
do martírio e dos testemunhos
sacrificiais.”

“Descuidada, porém, converte-se em
furna de sombras e males incontáveis,
que terminam por derrotar o mordomo
leviano que a desrespeita. Ao abandono
faz-se porta de acesso a alienações
incontáveis e enfermidades fisiológicas
de diagnose difícil.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Exemplo de médium

“Joel é um exemplo da dedicação superior, da disciplina pelo trabalho e
do estudo consciente do Espiritismo e das próprias limitações,
condições que o tornam excelente instrumento para o intercâmbio, por
despersonalismo, ausência de paixões dissolventes e de presunção...”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

