


Influência dos 

Espíritos  

   “Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? 

     Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, 
são eles que vos dirigem.” 

      O que é obsessão? 

     Trata-se do domínio que alguns Espíritos podem adquirir sobre 
certas pessoas.  

                              (Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capitulo 23). 
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Graus da Obsessão 

Obsessão simples – Verifica-se quando um Espírito malfazejo se impões a um médium, 
intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se 
Comunicar com os outros Espíritos e substitui os que são evocados.   

Fascinação - tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada 
diretamente pelo Espírito no pensamento do médium e que paralisa de certa maneira 
a sua capacidade de julgar as comunicações.  

Subjugação - pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a 
tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie 
de ilusão considera sensatas: é uma espécie de fascinação. 

Auto-obsessão -  
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     “Na obsessão, o Espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, 
que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma 
como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade.” 

Consequências da obsessão 

    “Quando ultrapassam o limite de simples influenciações, enraizando-se na 
mente da vítima que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as 
obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios 
danos ao organismo do obsidiado.” 
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  “A transformação moral é (presume-se) meta 
principal de todo espírita, daquele que sente 
dentro de si mesmo despertarem todas as 
potências. É a luz que acende. O Chamado 
que repercute.” 

(Suely Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. ed.,6. p. 96 e 98). 



    “Realmente o amor – tal como o Cristo no-lo ensinou – é o 

único antídoto contra esse mal que grassa de maneira tão 
avassaladora: a obsessão.” 

  (Suely Caldas Schubert, Obsessão/desobsessão, 6.ed., p.189). 
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