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Requisitos para a
subjugação
• Sensibilidade mediúnica
• Espírito em débito
• Imantação do campo psíquico

“No caso específico de Ester, encontravam-se
como agravantes múltiplos fatores cármicos, que
aumentavam o sofrimento da aturdida obsessa.”

Loucura e obsessão
“Naturalmente, eclodindo a manifestação da loucura,
instala-se, também, um simultâneo processo obsessivo,
graças às vinculações que mantêm encarnados e
desencarnados na Contabilidade dos deveres múltiplos,
poucas vezes desenvolvidos com retidão.
Na obsessão, a loucura surge na qualidade de ulceração
posterior, irreversível, em consequência das cargas
fluídicas de que padece o paciente, vitimado pela
perseguição implacável.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Relação espírito-corpo
“Face à insidiosa presença de tal energia
deletéria, desarticulam-se o equilíbrio
emocional, a estabilidade nervosa, o
metabolismo orgânico e, pela intoxicação
de que se veem objeto, vários
departamentos celulares se desorganizam,
envenenando-se, ulcerando-se.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

Loucura: ampliando a visão
“[...] largos passos foram dados com segurança para a compreensão
da loucura, suas causas, sua terapêutica [...]”

“Não obstante, a doença mental permanece como um grande
desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da
sua gênese, sintomatologia e conduta...”
“Assinalamos, com base na experiência dos fatos, que nos episódios
da loucura, ora epidêmica, a obsessão merece um capítulo especial,
requerendo a consideração dos estudiosos, [...]”
Manoel P. de Miranda, Loucura e Obsessão

Rosângela
“Como ninguém se encontra marginalizado ante os recursos
divinos, a presença de Rosângela representava o recurso
inicial utilizado pelos Benfeitores Invisíveis para os primeiros
tentames favoráveis à alienada, embora jamais houvesse
ficado sem a superior assistência.” Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

•
•
•
•
•

Auxiliar de Enfermagem
Vivenciou muitas vicissitudes e aflições
Sensível e meiga
Trabalhou como babá, conhecendo uma família espírita
Médium e trabalhadora da desobsessão

Trabalho e sintonia

Trabalho e sintonia
“Deve ser, antes de tudo, um
profissional humanitário e generoso
que por seus hábitos de ajudar ao
próximo se fez credor do auxílio que
recebe. Não lhe bastariam os títulos
de espírita e de médico para reter a
influência benéfica de que se faz
acompanhar. Para acomodar-se tão
harmoniosamente com a entidade
que o assiste, precisa possuir uma
boa consciência e um coração que
irradie paz e fraternidade.”
André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade

Influência dos Espíritos
“Imaginamos erradamente que aos Espíritos só caiba manifestar sua ação
por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por
meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica.
Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas
deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles.
Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que
suporão encontrar-se por acaso; inspirando a alguém a ideia de passar por
determinado lugar; chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso
resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem,
crente de que obedece a um impulso próprio conserva sempre o seu livre
arbítrio”.
Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 525

