


Mediunidade
Do Aprisionamento à Libertação



“Não somos seres humanos vivendo uma 
experiência espiritual, somos seres espirituais 

vivendo uma experiência humana."



Materialismo
A crença excessiva no que vemos e pegamos.
Apego a existência mundana.
Egoísmo em todos os sentidos.



O caminho do meio.

Material Espiritual

Buda ( Sidarta Gautama)



O Universo e as infinitas possibilidades



Plano Astral

Plano espiritual resultante
também da vibração dos
encarnados na terra. Estamos
imersos assim como na atmosfera
terrena.

Há desde seres evoluídos em
busca do bem, assim como seres
em processo de evolução ou em
total identificação com o
mal(egoísmo).

O que pensamos, sentimos e
fazemos refletem neste plano.

Egregóras, energias, etc.

Planeta Terra Morada de Provas e Expiações



O homem iniciou seu processo de maneira primitiva, e foi evoluindo na forma de 
sociedade nômade, tribal, cidades e assim fomos evoluindo materialmente, 

cientificamente, na literatura, artes...e na parte espiritual, moral???... também 
precisamos evoluir!!!!!

A lei da vida é evolução!



Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por 
esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não constitui, 
portanto, um privilégio exclusivo. (...) Pode, pois, dizer-se que todos são, mais 
ou menos, médiuns.

(Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo XIV).



Todo mundo é médium?

Palavra MEDIUM
É o próprio Latim medium, com o sentido de “canal de 

intermediação”.



Faculdade inerente ao ser humano: sensitivo.
Grau de sensibilidade/percepção

Variações em 
modalidade e 

grau de 
intensidade



Fatores Biológicos Fatores Espirituais Fatores Psicológicos+ +
Mediunidade



Todo mundo tem um determinado grau de 
sensibilidade(percepção extrafísica)/mediunidade, 

porém algumas pessoas vem com isso mais ostensivo:

• Aquisições da alma por meio das várias existências
• Compromisso - Resgate Cármico
• Missão
• Forma de despertar do material para o espiritual

Porém, sempre será para qualquer pessoa uma 
possibilidade de AUTOCONHECIMENTO e Reconexão.



AUTOCONHECIMENTO?????????????

Atraímos e criamos situações de acordo com o que vibramos 
dentro de nós. 



Alguns sintomas do afloramento da mediunidade:

• Oscilações de Humor

• Reações emocionalmente desproporcionais (ansiedade, tristeza,
etc)

• Síndrome do pânico, Depressão

• Doenças/Dores sem explicações, que da mesma forma que
começam podem terminar

• Dificuldade com multidões

• Sentir a energia do ambiente

• Pesadelos



Aprisionamento

Porque isso tudo ocorre?

• A percepção extra-física amplia meus sentimentos, emoções e 
pensamentos – Semelhante atrai semelhante

• Produção e captação de energias que somatizam no corpo, pois 
não há uma drenagem/troca desses fluidos



Aprisionamento

Como eu equilibro isso?

• Estudo

• Autoconhecimento

• Meditação

• Dedicação a um local destinado ao
bem (igrejas, centros, casas
espiritualistas, caridade,etc) para
troca de energias.



Crenças, mitos e distorções:

• Mediunidade é castigo, carma, obrigação...

• Mediunidade e outras Religiões

• Julgamentos e estereótipos: Cuidado!

• Tenho medo! De espirito? De ficar louca?

• Médium é um ser evoluído.

• Acreditar em tudo que qualquer médium diz.

• Se é médium porque não acerta na mega sena?

Aprisionamento



Equilíbrio da mediunidade vem do equilíbrio 
de si mesmo

Libertação



Vigiai e Orai.

“Problemas/Dificuldades sempre irão existir, a diferença é a 
forma que eu lido com eles.”

Libertação



Libertação



Mudanças de hábito
Libertação



Não espere grandes atos, grandes promessas, grandes mudanças imediatas. 
O imediatismo parte do materialismo, do ego e da imaturidade espiritual.
A mudança e o equilíbrio são diários, e a cada segundo no Vigiai e Orai.

Só temos o momento presente.

Mudanças de hábito
Libertação



Não veja a mediunidade pelos olhos da curta existência humana. 
Veja pelos olhos da alma e perceba que a mediunidade é uma 
grande oportunidade de descobrirmos quem somos e de onde 

viemos, uma ferramenta para o autoconhecimento e, além disso 
tudo, uma forma muito bonita de ajudar a si mesmo ajudando 

aos outros, formando uma grande corrente de amor.

Libertação
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