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PSICOPATOLOGIA
 Palavra de origem grega; 

 Psykhé: significa espírito; 

 Patologia: estudo das doenças, seus sintomas. 

 Literalmente, seria uma patologia do espírito.Literalmente, seria uma patologia do espírito.

PSICOPATOLOGIA
 Se refere aos estudos do Psiquismo Humano em

estados patológicosestados patológicos.
 Através da observação e do estudo da manifestação de

comportamentos e experiências que podem indicar umcomportamentos e experiências que podem indicar um
estado mental ou psicológico fora da normalidade.

 Encontramos Personalidades Normais e Patológicas Encontramos Personalidades Normais e Patológicas.

PSICOPATOLOGIA
 Constitui‐se através da observação e sistematização de
fenômenos observáveis do psiquismo humanofenômenos observáveis do psiquismo humano
contribuindo para a compreensão da dinâmica de
funcionamento da Personalidade em estados alteradosfuncionamento da Personalidade em estados alterados.

 Esta compreensão da dinâmica da Personalidade se dá Esta compreensão da dinâmica da Personalidade se dá
a partir da identificação dos sintomas manifestos no
comportamento do sercomportamento do ser.

PERSONALIDADE NORMAL EPERSONALIDADE NORMAL E   
PATOLÓGICA

 A personalidade pode ser entendida como a síntese de
todos os elementos que concorrem para a constitução de
uma pessoa, de modo a lhe caracterizar como única a partiruma pessoa, de modo a lhe caracterizar como única a partir
de sua singularidade.

 Elementos constituidores da Personalidade:
# conformação física – imagem corporal;# conformação física imagem corporal;
# disposição emocional básica;
# conjunto das experiências vividas (experiências de
vidas pregressas, concepção, vida intra‐uterina,

d l f b d d d l
vidas pregressas, concepção, vida intra uterina,
período perinatal, infância, puberdade, adolescência,
vida adulta).

 Fatores Determinantes:
 Heredo‐constitucionais;
 Socio‐ambientais;
 História Evolutiva Espiritual.stó a vo ut va sp tua .

PSICOSE
 Transtorno psiquiátrico. Principal características
evidente na Personalidade com esse Transtorno, é a,
desconexão com a realidade, manifesta nas
alucinações, delírios, e comportamento inadequado.

 Revela distúbios graves da personalidade em que o
funcionamento psiquico está alterado de tal forma quep q q
a pessoa frequentemente não consegue responder às
demandas cotidianas da vida, temporária ou
definitivamente até chegar ao nível de invalidezdefinitivamente, até chegar ao nível de invalidez.
Nessa fase, são necessários cuidados especializados e
permanentes.



PSICOSE E ESPÍRITO

Q d P ló i d i l i i i l é i Quadro Patológico de etiologia principalmente etérica,
apresenta criações alucinatórias fantásticas
completamente desvinculadas da realidade do sujeito ecompletamente desvinculadas da realidade do sujeito e
intorjetadas através dos orgãos dos sentidos.

PENSAMENTO E OBSESSÃO
 “O Estudo da Obsessão, conjugado à Mediunidade, se
realizado em maior amplitude abrangeria o exame derealizado em maior amplitude, abrangeria o exame de
quase toda a Humanidade terrestre.” (André Luiz)

 “Pensamento age e reage, carreando para o emissor
todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessatodas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa
de si próprio, a determinar para cada criatura os
estados psíquicos que variam segundo os tipos deestados psíquicos que variam segundo os tipos de
emoção e conduta a que se afeiçoe”. (André Luiz)

ENFERMIDADES DO CAMPOENFERMIDADES DO CAMPO    
PSICOESPIRITUAL

 “Sem aprimoramento o Espírito padecerá, em seu
instrumento de manifestação a resultante dos própriosinstrumento de manifestação, a resultante dos próprios
erros.

 Esses desajustes não se limitam à comunidade das célulasEsses desajustes não se limitam à comunidade das células
físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos
agentes mentais viciados e enfermiços estendendo‐se à
constituição do corpo espiritual, refletindo‐se no cérebro
ou gabinete complexo da alma, ocasionando sintomas de
perturbações do campo encefálico acompanhados dosperturbações do campo encefálico, acompanhados dos
fenômenos psico‐sensoriais que produzem alucinações e
doenças da mente.” (André Luiz)doe ças da e e. ( d é u )

PERTURBAÇÕES MORAIS EPERTURBAÇÕES MORAIS E  
DOENÇAS MENTAISÇ

“N d d d ilíb i i j d “Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da
ideação ou da afetividade, da atenção e da memória,
tanto quanto por trás de enfermidades psiquicastanto quanto por trás de enfermidades psiquicas
clássicas, permanecem as perturbações da
individualidade transviada do caminho que as Leisindividualidade transviada do caminho que as Leis
Divinas lhe assinalam à evolução moral”. (André Luiz)

DESEQUILÍBRIOS ‐ TRANSTORNOS DE  
PERSONALIDADE E DOUTRINA  

ESPÍRITAESPÍRITA

“O E í i l i i id l d “Os Espíritos realtivamente corrigidos nas escolas de
reabilitação da Espiritualidade desenvolvem‐se , no
ambiente humano enquadráveis entre os psicopatasambiente humano, enquadráveis entre os psicopatas,
abúlicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis
como representantes de várias doenças e delírioscomo representantes de várias doenças e delírios
psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas.”
(André Luiz)(André Luiz)

DESEQUILÍBRIOS ‐ TRANSTORNOS DE  
PERSONALIDADE E DOUTRINA  

ESPÍRITAESPÍRITA
 “Enfermos da Alma tantas vezes submetidos, sem
resultado satisfatório à insulina e à convulsoterapiaresultado satisfatório, à insulina e à convulsoterapia,
quando recomendados ao auxílio dos templos
espíritas poderão ser tidos como médiuns ?espíritas, poderão ser tidos como médiuns ?

 Sem dúvida são médiuns doentes afinizados com os Sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os
fulcros de sentimento desequilibrado de onde
ressurgiram para novo aprendizado entre os homens ”ressurgiram para novo aprendizado entre os homens.

 (André Luiz)



DESEQUILÍBRIOS ‐ TRANSTORNOS DE  
PERSONALIDADE E DOUTRINA  

ESPÍRITAESPÍRITA
 “Por certa quota de tempo, são intérpretes de forças
degradadas às quais é preciso opor a intervenção moraldegradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral
necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação
aos enfermos.”

 “…elevada percentagem das personalidades humanas traz,
no imo do próprio ser, raízes e brechas de comunhão com o
pretérito de sombra, através das quais são sucetíveis de
sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta – a se
reavivarem constantes nos diversos períodos etários quereavivarem, constantes, nos diversos períodos etários que
correspondem ao tempo de formação dos débitos cármicos
que buscam equacionar no corpo terrestre…” (André Luiz)que busca equac o a o co po e es e… ( d é u )

AMPARO MORAL DA DOUTRINAAMPARO MORAL DA DOUTRINA  
ESPÍRITASPÍRITA

“ i ólid i ê i à í i d “…o recurso mais sólido na assistência às vítimas do
desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por
oferecer lhes no estudo nobre e no serviçooferecer‐lhes, no estudo nobre e no serviço
santificante, o clima indispensável de transmutação e
harmonização com que se recuperem no domínio dosharmonização, com que se recuperem, no domínio dos
pensamentos mais íntimos, para assimilarem a
influência benéfica dos agentes espirituais dainfluência benéfica dos agentes espirituais da
necessária renovação.” (André Luiz)


