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Animismo



Animismo
"Os  fenômenos  devidos  à  exteriorização  ou  ação 
extracorpórea da alma humana foram estudados com 
atenção e classificados por Aksakof sob a denominação 
geral de animismo. “

No Invisível - cap. XII

Definição para “animismo”:
Ação de espíritos encarnados quando 

desdobrados.



No Invisível - cap. XII
❖ Aksakof  quis  estabelecer  uma  distinção  entre  as 

manifestações de desencarnados e encarnados;

❖ Tal  distinção  não  existe;  esses  fatos  são  sempre 
idênticos;

❖ A alma, exatamente como o desencarnado, pode:

• Atuar  sobre  médiuns;  Ditar  comunicações  e  avisos, 
tanto  por  escrito  como  por  meio  de  mesinhas; 
Provocar deslocações de objetos materiais; Aparecer a 
grande distância de seu próprio corpo; Impressionar 
chapas fotográficas. 



No Invisível - cap. XII

Não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos 
de  incorporação  de  vivos  no  organismo de  médiuns 
adormecidos. 

…é preciso uma experiência  consumada para os  não 
confundir com as manifestações dos desencarnados. 



O processo é o mesmo
Eu estou 

encarnado

Eu estou 
desencarnado

Méd
ium

"Os vivos incorporados em um organismo 
estranho nem sempre têm a noção perfeita de sua 

verdadeira situação."
Léon Denis (No Invisível)



No Invisível - cap. XII
Em  certos  casos  as  aparições,  as  materializações, 
exigem  uma  força  considerável,  um  profundo 
conhecimento do que chamaremos a química espiritual; 
e fica-se maravilhado de que, apenas afastada de seu 
envoltório carnal, possa a alma apreender as suas leis. 

Parece  que  a  energia  necessária  para  produzir  esses 
fenômenos  é  haurida  no  corpo  físico,  a  que  se  acha 
ligada a forma fantástica por uma espécie  de cordão 
fluídico, seja qual for a distância a que se encontre. 



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
DO PAPEL DOS MÉDIUNS NAS COMUNICAÇÕES 
ESPÍRITAS

223. 2ª As comunicações escritas ou verbais também 
podem  emanar  do  próprio  Espírito  encamado  no 
médium?

"A alma  do  médium  pode  comunicar-se,  como  a  de 
qualquer  outro.  Se  goza  de  certo  grau  de  liberdade, 
recobra suas qualidades de Espírito…”



O processo é o mesmo
Eu sou o 
médium 

desdobrado

Méd
ium



Nas palavras de Léon Denis - No Invisível - cap. XII

"O estudo da alma exteriorizada 
durante a vida nos conduz assim ao 

estudo de suas manifestações depois da 
morte. As leis que regem esses fenômenos 

são idênticas."



Apesar  da  aparente  dificuldade,  um 
único processo para manifestação de “vivos” 
ou “mortos” demonstra a unidade das Leis e 

a simplificação do fenômeno.  



Mediunidade



ESE - cap. XXVI
Mediunidade gratuita

7. Os médiuns atuais … igualmente receberam de Deus 
um  dom  gratuito:  o  de  serem  intérpretes  dos 
Espíritos…

Por "dom" deve-se entender a capacidade de 
apresentar, enquanto encarnado, potencialidades 

de espírito liberto.



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223. 10ª Dessas explicações resulta, ao que parece, que 
o  espírito  do  médium  nunca  é  completamente 
passivo?

"É passivo,  quando não mistura  suas  próprias  ideias 
com  as  do  espírito  que  se  comunica,  mas  nunca  é 
inteiramente nulo…”



Responsabilidade

Um  ponto  capital  para  todo  aquele  que  labora  na 
seara  mediúnica  é  a  responsabilidade  com a  tarefa, 
que inclui:

1- Aprimoramento constante;

2- Assiduidade;

3- Desejo de auxiliar. Boa vontade apenas, 
não basta.



Aprimoramento constante



No Invisível - cap. V
Educação e função dos médiuns 

Nada  verdadeiramente  importante  se  adquire  sem 
trabalho. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos 
que buscam os bens superiores. Como todas as coisas, a 
formação  e  o  exercício  da  mediunidade  encontram 
dificuldades… 



❖ Por  um  trabalho  preparatório,  as  faculdades  do 
médium adquirem certa flexibilidade:

• Os resultados que se começam a obter são quase 
sempre devidos às relações estabelecidas com os 
elementos inferiores do mundo invisível;

• Quando  a  faculdade  mediúnica  adquirir  a 
necessária  maleabilidade  é  que  os  espíritos 
elevados podem intervir e utiliza-la para um fim 
moral e intelectual.

No Invisível - cap. V



"Médiuns  principiantes,  ficai  certos  de  que 
alguém  vela  por  vós  e  de  que  a  vossa 
perseverança  é  posta  à  prova.  Quando 
houverdes  chegado  ao  ponto  requerido, 
influências mais altas baixarão a vós e hão de 
continuar a vossa educação psíquica. "

Léon Denis (No Invisível)



AssiduidadeAssiduidade



Assiduidade - Por que?
“… Quando houverdes  chegado ao  ponto  requerido, 
influências mais altas baixarão a vós e hão de continuar 
a vossa educação psíquica." - Léon Denis (No Invisível)

Mediunidade  está  relacionada  com 
estado psíquico,  que,  por  sua  vez,  está 

relacionado com estrutura psíquica.



No Invisível - cap. V
A boa  mediunidade  se  forma  lentamente,  no  estudo 
calmo,  silencioso,  recolhido,  longe  dos  prazeres 
mundanos  e  do  tumulto  das  paixões.  Depois  de  um 
período de preparação e expectativa, o médium colhe o 
fruto  de  seus  perseverantes  esforços;  recebe  dos 
espíritos  elevados  à  consagração  de  suas  faculdades, 
amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das 
sugestões do orgulho. 



Desejo de auxiliarDesejo de auxiliar



ESE - cap. XXVI
Mediunidade gratuita

7. Os médiuns atuais … receberam de Deus um dom 
gratuito:  o  de  serem  intérpretes  dos  Espíritos,  para 
instrução dos homens, …



No Invisível - cap. V
Seu  ardente  desejo  de  trabalhar  na  regeneração  do 
gênero humano torna, entretanto, essa intervenção  (a 
dos espíritos superiores) muito menos rara do que se 
poderia  imaginar.  Centenas  de  espíritos  superiores 
pairam  acima  de  nós  e  dirigem  o  movimento 
espiritualista, inspirando os médiuns, projetando sobre 
os  homens  de  ação  as  vibrações  de  sua  vontade,  a 
fulguração do seu próprio gênio. 



Comunicação mediúnica



A aura como via de comunicação
LM  (cap.  XIX)  -  OS  MÉDIUNS  NAS 
COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS

"Por  isso  é  que  gostamos  de  achar  médiuns  bem 
adestrados,  bem  aparelhados,  munidos  de  materiais 
prontos  a  serem  utilizados,  numa  palavra:  bons 
instrumentos,  porque  então  o  nosso  perispírito, 
atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada 
mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos 
serve de lapiseira.."



A aura como via de comunicação
A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em 
toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do 
espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio 
com  a  vida  que  nos  rodeia,  através  da  qual  somos 
vistos  e  examinados  pelas  Inteligências  Superiores, 
sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e 
hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que 
caminham em posição inferior à nossa.

Evolução em Dois Mundos - cap. 17



A aura como via de comunicação
Isso  porque  exteriorizamos,  de  maneira  invariável,  o 
reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a 
pensamento,  sem  necessidade  das  palavras  para  as 
simpatias ou repulsões fundamentais.



A aura como via de comunicação

Interação de perispírito

Perispírito
do médium

Corpo do
médium

Interação de aura

Perispírito
do médium

Corpo do
médium



Indução Mental

“Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução 
significa o processo através do qual um corpo que detenha 
propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro 
corpo sem contato visível, porquanto a corrente mental é 
suscetível  de reproduzir as suas próprias peculiaridades 
em outra corrente mental que se lhe sintonize.” 

Mecanismos da Mediunidade



Como funciona?

Bobina B

Bobina A

R

S
F



Como funciona?

Bobina B

Bobina A

R

S
F



Compras - Loja de roupas

1. Seleção da peça de 
roupa;

2. Pagamento;

3. Retirada do sensor;

4. Cliente vai embora 
com a sacola.

1. Seleção da peça de roupa;

2. Pagamento;

3. R e t i r a d a  d o  s e n s o r 
(esquecimento);

4. Cliente  passa  pela  porta  da  loja 
com a sacola.

5. Portal  localizado à  porta  da loja 
soa a sirene;

6. Cliente é impedido de prosseguir.

Sistema de comunicação por indução.



Como funciona

Tag

Portal
Forte campo eletromagnético.

Geração de
corrente elétrica 

induzida.Sinal resposta.

A
la

rm
e 

so
a.



Reflexo Condicionado



Tipos de reflexo 
(reflexo: resposta a estímulos)

congênitos ou 
incondicionados condicionados

protetores, alimentares, 
sexuais adquiridos

detentores de vias 
nervosas próprias, como 
que hauridos da espécie, 

seguros e estáveis

utilizam a intervenção do córtex 
cerebral, desenvolvem-se sobre 
os reflexos pré-existentes, nem 

sempre seguros e estáveis



Experiência de Pavlov

 

Nenhuma resposta



Experiência de Pavlov

Reflexo incondicionado  

salivação



Experiência de Pavlov

 

 

salivação



Experiência de Pavlov

 

Reflexo condicionado

salivação



 

 

 

  



Mecanismo da Mediunidade
✓ “Os  princípios  da  reflexão  podem  ser  aplicados  aos 

reflexos psíquicos.”

✓“Recorremos à imagem simplesmente para salientar que 
os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem 
de suma importância em nossas ligações mentais.”

✓“É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica 
que  principiam  para  o  homem  de  pensamentos 
elementares  os  processos  inconscientes  da  conjugação 
mediúnica...” 



“É óbvio que os diferentes tipos de hábitos baseados 
em treinamento, educação e disciplina de qualquer tipo 
são uma longa cadeia de reflexos condicionados. 
Todos sabemos como associações, uma vez 
estabelecidas e adquiridas entre estímulos definitivos e 
nossas respostas, são persistentes e automaticamente 
reproduzidas mesmo que, algumas vezes, lutemos 
contra ela.” 

“Contudo, experiência nos ensinou que tarefas difíceis 
devem ser tratadas em estágios graduais.” 

Ivan P. Pavlov (1927) 



Efeitos Intelectuais Mediunidade Ignorada

reflexo condicionado: vícios

maledicência;  
crítica sistemática; 
abuso de alimentação; 
abusos do sexo; 
etc.

Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da 
mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e 
desencarnados se associam nas manifestações da chamada 
metapsíquica subjetiva.                                                pg 131



Efeitos Intelectuais Mediunidade Disciplinada

Imaginemos que certa personalidade se disponha a 
disciplinar as energias medianímicas, segundo os 
moldes da Doutrina Espírita: 



entra no 
círculo da 
atividade 
espiritual

período de 
vacilações e 

dúvidas

se pergunta se 
deve 

continuar, 
pois não 

define se é 
anímico ou 
mediúnico

consegue 
transpor a 
hesitação

passa a ser 
objeto de 

confiança dos 
Benfeitores 

desencarnados

prossegue 
trabalhando

os 
Benfeitores 
influenciam 

os 
mecanismos 
do cérebro 

para a 
formação de 

certos 
fenômenos

oração: reflexo 
condicionado 

de ondas 
mentais 

adequadas
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