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Os espíritos, quer sejam encarnados ou 
desencarnados, são seres vibrantes, 

irradiadores, projetores e receptores de 
energias. Interagem com o meio e influenciam as 

formas que compõem as faixas vibracionais 
distintas.

“Cego de Betsaida” 
É o caso  clássico da força magnética promovendo a 

cura. Neste processo os fluídos magnéticos 
próprios do aplicador são direcionados para o 

recebedor, promovendo-lhe as mudanças.

Magnetismo é o processo de transmissão de energia 
magnética do aplicador sobre um recebedor através 
do posicionamento das mãos sobre a região afetada 

da pessoa a ser tratada.
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20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como 
médiuns?

Essas pessoas tomam em si mesmas o fluído 
necessário à produção do fenômeno, e podem agir sem o 

concurso de Espíritos estranhos. Não são médiuns, no sentido 
dado a essa palavra; mas, pode ser também que um Espírito 

as assista e aproveite as suas disposições naturais.”
...a potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é 
aumentada pela ação dos Espíritos que chama em sua ajuda. 

Se tu magnetizas para curar, por exemplo, evocas um bom 
Espírito que se interesse por ti e pelo teu doente, ele aumenta 
tua força e tua vontade, dirige teu fluído e lhe dá as qualidades 

necessárias.

Personismo, é um termo criado por Aksakof (1832-1903), 
cientista estudioso experimental do Espiritismo, que o 

definiu como “Fenômenos psíquicos inconscientes, 
produzindo-se nos limites da esfera corpórea de 

médium, ou intramediúnicos, cujo caráter distintivo é, 
principalmente,  a personificação.”
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Fenômenos psíquicos inconscientes (podem ser conscientes) 
se produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médium, 
ou extramediúnicos (transmissão do pensamento, telepatia, 

telecinesia, movimentos de objetos sem contato, 
materialização)

Na prática espírita, trata-se de um estado de transe, no qual 
opera, produzindo fenômenos psíquicos e mesmo físicos, é o 
espírito do próprio encarnado e não um espírito desencarnado

Mediunismo, termo criado pelo Espírito Emmanuel, designa as 
formas, as manifestações primitivas da mediunidade, 

constituindo o recurso natural de que o Homem dispõe para 
transcender sua condição primitiva, elevando-se no plano da 

mediunidade. 

A diferença entre Mediunismo e Mediunidade está na 
conscientização, na ética utilizada para estabelecer as 

relações com o Mundo Espiritual. Nas religiões primitivas não 
havia nem podia haver reflexão sobre os fenômenos e seu 

sentido e natureza. Tudo se resumia à prática dissociada da 
razão. A Mediunidade é o Mediunismo desenvolvido, 

submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas 
científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua 

natureza e leis. 
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