


Obsessão
O mal que assola 

multidões





O que é Obsessão?

”É o domínio que espíritos inferiores exercem sobre
certas pessoas.”

Allan Kardec

A obsessão é o domínio que os espíritos inferiores
adquirem sobre algumas pessoas, provocando
desequilíbrios psíquicos, emocionais e orgânicos.

Apostila de Obsessão e Desobsessão da SER



Ação dos Espíritos

“Influem os Espíritos em nosso pensamento, e em nossos atos?”.
Muito mais do que imaginais. influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que
vos dirigem.”

(O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 459.) 



Sob o ponto de vista global, podemos afirmar que as causas
da obsessão se alicerçam em nossas imperfeições, quais sejam:

• vícios,
• paixões exacerbadas,
• perversões sexuais,
• crimes,
• ganância,
• apegos excessivos à pessoas e objetos,

Causas da Obsessão



Na visão de Emmanuel e Scheila, apresentadas através das
obras psicografadas por Francisco C. Xavier, as possíveis causas de
obsessão são:
• a cabeça e mãos desocupadas;
• a palavra irreverente;
• a boca maledicente;
• a conversa inútil e fútil, prolongada;
• a atitude hipócrita;
• o gesto impaciente;
• a inclinação pessimista;
• a conduta agressiva;
• o apego demasiado a coisas e pessoas;
• o comodismo exagerado;
• a solidariedade ausente;
• tomar os outros por ingratos ou maus;
• considerar nosso trabalho excessivo;
• o desejo de apreço e reconhecimento;
• o impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos;
• fugir para o álcool ou drogas estupefacientes.

Causas da Obsessão



Mais como 
uma obsessão 
se instala?
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FORMAS 
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Questões que envolve a Obsessão



KARMA

Na física, essa palavra é equivalente a lei: "Para toda ação
existe uma reação de força equivalente em sentido contrário", ou
seja, a lei do Karma é aquela que ajusta o efeito a sua causa, todo o
bem ou mal que tenhamos feito numa vida virá trazer‐nos
consequências boas ou más para esta vida ou próximas existências.

Em sânscrito, karma significa "ato deliberado". Nas suas
origens, a palavra karma significava "força" ou "movimento". Apesar
disso, a literatura pós‐védica expressa a evolução do termo para "lei"
ou "ordem", sendo definida muitas vezes como "lei de conservação
da força". Isto significa que cada pessoa receberá o resultado das
suas ações. É um mero caso de causa e consequência.



SINTONIA
Sintonia é lei universal, é algo a que estamos sujeitos o tempo todo,

dormindo ou acordados, trabalhando ou descansando, dentro ou fora do grupo
mediúnico. É algo que, naturalmente, buscamos, o tempo todo, é atração entre os
semelhantes, e no universo tudo é regido por ela.

Na natureza, a sintonia se dá por instinto, é automática, e não tem
qualquer interferência de emoções, sentimentos ou pensamentos. No ser
humano, no entanto, ela é diferenciada, por ser determinada pelas vibrações que
ele próprio cria ao seu redor, por meio dos seus próprios pensamentos e
sentimentos.

Sempre que age, fala, pensa, deseja, tem idéias, toma decisões, tem
impulsos, etc., o ser humano está, automaticamente, estabelecendo a sua própria
freqüência vibratória e, ao mesmo tempo, emitindo suas energias, nessa
freqüência, para fora de si. E depois de exteriorizada, a vibração já não é só sua,
mas de todo o universo, para que encontre eco em vibrações semelhantes, pela lei
da sintonia.



Um pensamento dá lugar a uma série de vibrações na matéria do Corpo Mental.

Essa matéria se modela conforme a natureza destas vibrações.

Assim é gerada uma forma‐pensamento pura e simples. 

Formas-Pensamento

Se apresentam de uma requintada coloração, constantemente modificada, ondas de variadas
tonalidades. Um colorido ondulado, vivo, luminoso e delicado, incluindo tonalidades ainda
não conhecidas na Terra.

Uma forma‐pensamento é uma espécie de criatura temporariamente viva, de intensa atividade,
animada pela idéia que a gerou.

Poderá ter grande poder  e energia, e pode ser usada como poderoso agente, quando dirigida
por uma vontade forte e firme.



Os princípios na produção de todas as formas‐pensamentos são:

1. A qualidade do pensamento determina a cor.

2. A natureza do pensamento determina a forma.

3. A exatidão do pensamento determina a nitidez do contorno.

Formas-Pensamento

As formas‐pensamento podem ser de variedade infinita, tanto em cor como em forma.

Elas são, simplesmente, em forma de nuvens da cor relativa à idéia que as fez nascer, e estão
sempre girando.
Quando um pensamento é bem definido, cria‐se uma forma e aparece um desenho nítido. Tais
formas, embora sejam de uma variedade infinita, são, com freqüência, e de certa forma,
típicas da qualidade de pensamento que expressam.



“– Como vemos, na mente reside o comando.
A consciência traça o destino,

o corpo reflete a alma.
Toda agregação de matéria

obedece a impulsos do espírito.
Nossos pensamentos fabricam as

formas de que nos utilizamos na vida.”
Capítulo 29.



Personalidades Múltiplas
Personalidades Múltiplas (anímicas) são as personalidades

construídas e vividas em outras existências. Possuem nome,
sobrenome, títulos, têm opiniões próprias, defendem patrimônios,
idéias e vestem‐se com roupas da época; geralmente apresentam
idade e até polaridade sexual diferente da personalidade atual.
Podem ser ouvidas e questionadas por qualquer pessoa e,
observadas por aqueles que são sensitivos ou médiuns, que tem o
dom da vidência ou percepções extra‐sensoriais aguçadas. Devido a
continuidade da vida após o processo da morte do corpo físico,
muitas ainda nem se deram conta que desencarnaram daquele
corpo que não mais existe, embora já estejam ligadas a um outro
(novo) corpo físico, ou então, mesmo se dando conta, preferiram
ignorar a sua situação e viver uma vida separada e dissociada do
núcleo consciencial.



Campo Mental

“Acercando‐me, ouvi o Benfeitor sugerir que lhe penetrasse o campo
mental, de modo a registrar os seus apelos aflitivos, inteirando‐se do
conflito que o assaltava, levando‐o a inevitável desesperação.”

“As emanações mentais eram carregadas de imagens infantis escabrosas
e cenas de perversão sexual com crianças nos seus aspectos mais chocantes.
Entre sombras densas, que lhe dominavam as reflexões, destacavam‐se a
promiscuidade sadomasoquista e aberrações outras que o pareciam
satisfazer ao tempo que o afligiam de maneira especial.”

(Pedófilo)

Painéis Mentais

“– Os seus adversários espirituais encharcam‐no de idéias pervertidas e desejos lúbricos
(sensuais) insaciáveis, desvairando‐o. Fixando‐se‐lhe nos painéis mentais, telecomandam‐no
a distância, e quando se desprende pelo sono físico é atraído ou arrebatado para os sítios
de vergonha e de depravação, nos quais mais se acentuam os desbordamentos da paixão
insana.”

Página 29.

FIM



“A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades
inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação
da mente, postavam‐se em leitos diversos, inflingindo‐lhes pa‐
decimentos atrozes, sugando‐lhes vampirescamente preciosas
forças, bem como atormentando‐os e perseguindo‐os.”

“(...) desagradaram‐me tais demonstrações naquele departa‐
mento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o
Assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação, mas
(o assistente) informou, sem estranheza, que era inútil qual‐
quer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em
face da ausência de educação mental, se incumbiriam de cha‐
mar novamente os verdugos, atraindo‐os para as suas maze‐
las orgânicas, só nos competindo irradiar boa‐vontade e pra‐
ticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar
as posições de cada um.”

FIM



Auto‐Obsessão
A auto‐obsessão tem se revelado ao longo de nossas investigações como

verdadeira fera devastadora de sonhos e projetos de vida por agir sorrateiramente nas
profundezas desconhecidas dos escaninhos do psiquismo humano.
Na auto‐obsessão, a mente da pessoa enferma encontra‐se numa condição doentia
semelhante às neuroses. É uma situação onde ela atormenta a si mesmo com pensamentos
dos quais não consegue se livrar. Há casos mais graves em que o paciente não aceita que
seu mal resida nele mesmo.

As causas deste tipo de obsessão residem nos problemas anímicos do paciente,
ou seja, nos seus dramas pessoais, dessa ou de outras encarnações. São traumas, remorsos,
culpas e situações provindas da intimidade do seu ser, que prejudicam‐lhe a normalidade
psicológica.

Quando se examina esses casos mediunicamente, pode‐se encontrar Espíritos
atrasados ou sofredores associados à vida mental dos doentes. Mas, as comunicações
indicam que eles estão ali por causa da sintonia mental com o obsediado. Agravam seu mal,
mas não são os causadores dele.

A causa central desse tipo de obsessão reside no paciente, que se auto‐
atormenta, numa espécie de punição a si mesmo. A mente de um auto‐obsediado é
fechada em si mesma e é preciso abri‐la para a vida exterior, se quisermos ajudá‐lo.
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