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Escola de Médiuns do NENL – CAPC – Núcleo Espírita Nosso 
Lar e Centro de Apoio Pacientes com Câncer  

Influência do Meio 

Item 231. 1. O meio no qual se encontra o médium, exerce alguma influência 
sobre as manifestações? 

Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. 
Escutamos pessoas repetir muitas vezes que “este ambiente se encontra 

“carregado” “, ou então que não devemos adentrar ambientes em que predominam 
apenas os prazeres mundanos, pois um “espírito ruim” pode nos obsediar. Ora, 
analisemos que os ambientes ou o meio em que nos encontramos representa a 
somatória dos pensamentos irradiados de espíritos encarnados e desencarnados e 
veremos então que o meio ao qual os espíritos se referem na resposta, nada mais é 
do que o dos seres que ali se encontram, e não exclusivamente o ambiente físico em 
sí.  

A referência a obsessão de um “espírito ruim” é gerada pelo medo que a pessoa 
traz de que seus próprios pensamentos atraiam este espírito que pode lhe obsediar.   

Na questão 2 do item 231 é perguntado se os Espíritos superiores não podem 
triunfar sobre a má vontade do Espirito encarnado que lhe serve de intérprete, e 
daqueles que o cercam? 

A resposta é clara: Sim, quando julgam útil, e  segundo a intenção da pessoa 
que se dirige a eles.” 

No meio material em que nos encontramos podemos constantemente 
“mascarar” nossas intenções e objetivos nos relacionamentos diários que 
participamos. O mesmo não ocorre entre um espírito encarnado– nós – e um 
desencarnado, pois este último percebe através das vibrações emitidas pelos nossos 
pensamentos a intenção a qual nos propusemos em meio a estas reuniões de 
invocação dos espíritos desencarnados. Se as palavras podem por vezes esconder as 
intenções, o pensamento não o pode e como consequência o objetivo deste.  

Leon Denis nos diz no seu livro “o problema do ser, do destino e da dor” que  
“na maior parte dos homens os pensamentos flutuam sem cessar, e 
consequentemente seus objetivos.” Ora estes pensamentos estão ligados a 
interesses materiais, ora e raras vezes a objetivos que trazem o desenvolvimento das 
suas potencias ocultas do espírito. E é justamente neste “flutuar” de nossos 
pensamentos que os espíritos superiores ora se aproximam, ora se afastam, segundo 
as nossas intenções. Não esqueçamos também que ao se afastarem destas reuniões 
surge a oportunidade de outros espíritos menos instruídos, “os batedores e 
brincalhões”, de assumir o controle deste meio, em afinidade com os encarnados, e 
direcionar para um objetivo medíocre uma reunião que antes possuía um objetivo 
sério. 

Ainda em se tratando da interferência dos espíritos menos instruídos, a pergunta 
e resposta da questão 4 nos diz que nas reuniões sérias o acesso a estes espíritos 
inferiores não está interditado, pois podem aproveitar os ensinamentos que alí são 
dados, porém se calam como estouvados em assembléia de sábios. 

Na questão 3 é ressaltada a intenção das reuniões em que, para a presença dos 
Espíritos superiores se fazer o importante é a sinceridade, mesmo que não haja 
instrução por parte dos médiuns, mas onde a ironia predomina não há o seu 
comparecimento. Portanto a sua presença somente se faz quando há utilidade para 
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tal. Usam do seu livre-arbítrio de forma clara e objetiva. Não tem tempo a perder, 
pois a “seara é grande” e muitos são os necessitados. 

 
Item 232. “Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres 

do mundo invisível. O espaço deles está povoado; temo-los sem cessar ao nosso 
redor, ao nosso lado, veem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões, nos 
seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repilamos”.  

 
Hammed no livro “A Imensidão dos Sentidos” em se referindo a 

autoconsideração – cita o caso dos médiuns que não se auto-valorizam: 
“indivíduos que não se valorizam criam em seu campo magnético- aura 

humana- energias negativas mantidas por pensamentos atuais de 
autodesvalorização. A partir daí, materializam acontecimentos incovenientes e 
atraem indivíduos semelhantes (encarnados e desencarnados) à sua maneira 
inadequada de se comportar diante das pessoas e dos acontecimentos.” 

“Ao pensarmos, nossa casa mental irradia vibrações ou ondas que se propagam 
no universo energético circundante com que ela sintoniza.” 

“ A atitude de nos subestimar ou menosprezar cria em nossa intimidade uma 
estrutura psicológica comparável a um “mata-borrão” ou a um “exaustor energético”, 
que suga tudo o que existe de negativo no ambiente que nos encontramos. Podemos 
nos equiparar a verdadeiros “imãs”, que vão atraindo a  “limalha de ferro”. ” 

“ Não importa se trazemos de nossa atual ou das passadas existências um 
sistema de crenças derrotistas do tipo: “se não fomos considerados ou amados foi 
porque não somos dignos de amor”. Ou também “ se fomos abandonados ou 
negligenciados por pessoas importantes de nossa vida é porque somos desprezíveis”. 
O que hoje realmente importa é a conscientização de que nossos olhos estão 
envolvidos com nosso próprio malquerer, imediatamente sintonizaremos com o mal 
alheio. A mente é ao mesmo tempo, uma força receptora e uma força propulsora, 
que capta e irradia qualquer onda mental.” 

Diz Hammed que o amor a nós mesmos é o melhor remédio contra esse tipo de 
atração negativa. E esta autoconsideração não pode ser comparada ao narcisismo ou 
ao egoísmo, mas ao fato de que somos tão dignos de amor quanto o nosso próximo. 
Prestar atenção ao 1º mandamento “amarás ao teu próximo como a ti mesmo” de 
forma a buscar a harmonia nos pensamentos e na auto-imagem. 

Item 233. “As condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais 
homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero 
de se instruir sem ideias preconcebidas.” 

O caminho é único para que a manifestação dos Espíritos superiores se faça 
constante: o caminho do bem. De forma gradativa e constante, com o 
desenvolvimento da disciplina e do conhecimento de si mesmo, seguindo as bem-
aventuranças da pureza de coração e dos pobres de espírito  é que nós, espíritos 
encarnados, alcançaremos um estado em afinidade com o já seguido por estes 
Espíritos  superiores.  
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