


Desobsessão



O que fazer para tratar a 
obsessão e a auto 

obsessão?



Desobsessão Espiritual
Trabalhos de Desobsessão Espiritual realizada em casas Espíritas,

Espiritualistas com o apoio da equipe espiritual da mesma e do corpo
mediúnico;

Em movimentos específicos da Renovação Carismática Católica;
Cultos de libertação e etc. em algumas vertentes evangélicas ou

instituições que trabalham com a teologia da prosperidade;
Apometria.

Desobsessão Anímica e técnicas complementares
Apometria;
Capitação Psíquica;
TVP;
Mesa Radiônica Quântica;
Theta Healing;
Constelação Familiar;

Trabalhos que cooperam com a Desobsessão

Reiki;
Meditação;
Ho’ponopono;
Passe Espiritual;
Água fluidificada;
ORAR E VIGIAR.



As técnicas de 
desobsessão 

espiritual e anímica  
resolvem?



Cura da Obsessão
Obsessores que se afastam sem que o obsidiado

procure se fortalecer espiritualmente, apenas cedem
espaço à chegada de outros. Isto foi dito pelo próprio
Cristo, em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45:
“Quando o espírito imundo sai do homem, anda por
lugares áridos procurando repouso, porém não encontra.
Por isso diz: Voltarei para minha casa donde saí. E, tendo
voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então
vai, e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele,
e, entrando, habitam ali; e o último estado daquele
homem torna‐se pior do que o primeiro. Assim também
acontecerá a esta geração perversa”.



Cura da Obsessão

O que Jesus fala a respeito do espírito voltar e encontrar
a casa “vazia, varrida e ornamentada” é clara referência à casa
mental que o antigo “inquilino” espiritual volta a ocupar, como
se continuasse preparada para ele, de vez que não fez questão
de receber “morador” mais digno...

O que, de fato, cura obsessão é vassoura na mão! O
resto, vocês me desculpem, é balela, e propaganda enganosa
de Centros e médiuns que não conhecem a Doutrina!



Cura da Obsessão

Infelizmente, são muitos os que querem se curar de seus
problemas espirituais pela lei do menor esforço, e o pior é que
encontram Centros Espíritas mal orientados que se propõem a
fazê‐lo.

Ora, a rigor, ninguém se cura de qualquer processo
obsessivo apenas e tão somente doutrinando o pobre do
espírito obsessor, personalidade múltipla, ou diluindo as
formas pensamento, como se estes fossem a sua única causa.



Cura da Obsessão

Quase todos os que padecem de dificuldades dessa
natureza, consentindo na influência negativa dos
desencarnados sobre a sua vida, não querem nada com o
trabalho sério – querem ser curados através de um tratamento
de passes, da evocação dos espíritos que, supostamente, os
estejam atormentando, enfim, de algum expediente espiritual
em que não tenham que modificar pensamentos e hábitos,
deixando o comodismo em que se encontram vivendo!



Cura da Obsessão

Outros, não raro, acabam trocando a frequência a
Centros Espíritos que se concentram nas atividades de estudo e
caridade, para frequentarem Centros “especializados” em
desobsessão, como se, em essência, todo Centro Espírita não
se habilitasse a tanto.

Deixemos algo bem claro: nenhum Centro Espírita cura a
obsessão de quem não se dispõem a se envolver no processo
de sua própria cura, empreendendo esforços no campo da
renovação íntima ou melhor dizendo “Quem não busque um
despertar da Consciência”.



Queiram sim, ou não, nós criamos a realidade que 
vibramos com nossas mentes.

Despertar da Consciência 



• Se ainda continuamos inconsciente para as
nossas realidades, possivelmente ainda
sofreremos por demais as influências de nossa
mente em estado infantil.

• O que é que você mais teme? Qual o seu maior
medo?

• Atraímos tudo aquilo que vai no mais íntimo de
nosso Ser. Por isso, tanto sofrimento.

• Este sofrimento, tem origem no passado, na
maioria das vezes desconhecido.

Despertar da Consciência 



A Lei do carma ou de causa e efeito

Toda ação gera uma força de energia que nos
é devolvida na mesma espécie... Aquilo que
semeamos é aquilo que colhemos. E quando
escolhemos ações que trazem aos outros felicidade
e sucesso, o fruto do nosso carma será de
felicidade e sucesso.

Despertar da Consciência 



• Despertar para estas realidades é papel
fundamental a cada um de nós neste processo de
mudança interna.

• Há uma necessidade interna em todos nós em nos
libertar das teias da ilusão. Por este motivo, o
próprio Cristo nos informava que: “conhecereis a
verdade e ela vos libertará.”

• Já pararam para pensar por quê tantos
desencontros em nossas vidas? Por quê tanta dor?
Lembrem‐se: NADA É POR ACASO!!!, tudo é
aprendizado.

Despertar da Consciência 



• Com empenho e dedicação podemos quebrar
estes ciclos viciosos, que nos aprisionam e causa‐
nos sofrimento.

• Como? “Reforma íntima”. Vivenciando cada
momento de nossas vidas de maneira consciente
e na posição do Eu Observador

Despertar da Consciência 





• O que é esta posição de Eu Observador?

• É vigiar‐se!!! Estarmos atentos aos nossos
PENSAMENTOS, PALAVRAS e AÇÕES!!!

• Não entrar no piloto automático e responder
aos mais variados estímulos como um programa
de computador que já está configurado para
responder de tal forma.

Despertar da Consciência 



• Se estivermos atento, no AGORA, vamos quebrar
este círculo vicioso, pois, mesmo afirmando que
não queremos sofrer, na grande maioria das
vezes, nossos pensamentos e nosso
comportamento estão programados para gerar
aquilo que vibra no mais fundo de nosso Ser (o
sofrimento).

• E como foi dito anteriormente, a mudança
começa dentro de cada um de nós. Mas
infelizmente a maioria pensa o contrário.

Despertar da Consciência 



• Então, não adianta colocar a culpa nos outros
por nossos sofrimentos!!!

Despertar da Consciência 

Tudo Passa!!!

Tudo é Transitório!!!



Não existe nada 
mais daninho ao 
Ser Humano que 
a incapacidade de 

viver no 
presente!!!



Nós não 
podemos 
mudar o 

passado, mas 
podemos 
fazer um 
futuro 

diferente. 





Fontes

O poder do Agora  e  Praticando o Poder do Agora
Eckhart Tolle

Sites:
http://somostodosum.ig.com.br
http://www.holuseditora.com.br

Facilitador: Marcelo Sebastiao
essenio.marcelo@gmail.com


