+

+
A mediunidade, sendo
uma faculdade natural,
eclode ou surge na época
apropriada, definida no
planejamento
reencarnatório do
indivíduo.

Qualquer pessoa pode ser considerada um “médium” se
ele ou ela é psiquicamente sensível e capaz de receber e
responder ao controle ou influência do espírito

PROVACIONAL - o médium
apresenta descompassos
emocionais que atingem a sua
organização física. Podem ocorrer
perturbações espirituais.
A mediunidade é sem dúvida um instrumento poderoso, mas também pode
ser transformada em lamentável fonte de perturbação, dependendo do grau
de evolução espiritual e moral daqueles que a possuam.
ESPONTÂNEO –
não gerando maiores desconfortos,
quer físicos, quer emocionais, ao
médium iniciante;

The Invisible Powers por SWAMI BHAKTA VISHITA, 1919

+
O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar,
idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância,
adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. Pode
revelar-se no Centro Espírita, em casa, em templos de quaisquer
denominações religiosas, no materialista.

Os sinais variam ao infinito
Reações emocionais insólitas.
Aparente sensação de doença
Calafrios e mal-estar.
Indisposição física e/ou moral
Irritabilidade constante

+

Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo,
mas a ação fluídica dos Espíritos que favorece a distonia ou
não, de acordo com a qualidade de que esta se reveste.

FRANCO, Divaldo Pereira. Ser Médium. Médiuns e Mediunidade. Pelo espírito de Vianna de Carvalho.

+

Quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de
bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na
preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a
existência física.
FRANCO, Divaldo Pereira. Ser Médium. Médiuns e Mediunidade. Pelo Espírito de V. de Carvalho.

A educação mediúnica é para toda a existência, pois que, à
medida que o médium se torna mais hábil e aprimorado,
melhores requisitos são colocados para a realização do
ministério abraçado.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele
setor da atividade doutrinária, porque em tal assunto, a
espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas
mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual.

Ensina Léon Denis que o homem tem de se submeter a uma
complexa preparação e observar certas regras de conduta
para desenvolver em si o precioso dom da mediunidade.

A faculdade mediúnica pode desenvolver-se com a prática da
disciplina, do equilíbrio, da conduta reta e caridosa.

Na educação mediúnica, a par das orientações fornecidas
pelo Espiritismo, o esforço e a dedicação são fatores
preponderantes.

Aprendizado adquirido pelo estudo da mediunidade
A formação moral e das consequências, o exercício e a
exemplificação segundo o evangelho de Jesus.
Trabalho e perseverança junto ao estudo,prática, calma e
boa vontade.
Não se preocupar com o desenvolvimento mediúnico,
mas se preparar moral e mentalmente, assim poderá
assumir o compromisso de se tornar um médium capaz.
Não ter fórmulas mágicas, nem rituais para se atingir a
mediunidade salutar.
Pessoas dedicadas ao ensino deste tema, que além do
conhecimento, a habilidade de observar,devem ter
vigiliância e tato, determinação, e sensibilidade.
Atributos para identificar desvios ou desequilíbrios, para
que possam ser corrigidos antes de se tornarem vícios,
atrapalhando o desempenho mediúnico do aprendiz.

Muitas vezes, o indivíduo não é
convenientemente assistido logo que sua
mediunidade se manifesta. Isso pode ocorrer
pela falta de conhecimento sobre o assunto,
ou pelo desinteresse e indiferença dos
familiares e amigos.
A verdade é que no início das manifestações, o
médium pode enfrentar conflitos e
doenças.Geralmente, não tem conhecimento
da doutrina espírita nem sobre a
mediunidade. E nunca foi a um Centro Espírita.

E é somente depois de muito sofrimento que
se aproximam do Espiritismo. Estes iniciantes
chegam ao Centro Espírita desorientados, com
preconceitos religiosos que adquiriram ao
longo do tempo.

+
Eles exibem
incredulidade e
insistem em que
seus problemas
podem ser
resolvidos da
noite para o dia. Eles dizem que não acreditam em

influência ou sinais dados pelos
espíritos, afirmando também, que
eles não querem ser médiuns.

+
Alguns mostram
um entusiasmo
extraordinário,
devido ao
impacto que
recebem através
das revelações
espirituais, que
de repente se
apossam deles.

Eles requerem um entendimento
mais profundo e a assistência de
médiuns mais experientes, sendo
assim, não ficarão perdidos ou
confusos pelas comunicações de
espíritos gozadores.

Dedicação, clareza mental e conhecimento por parte
deste, podendo assim, assistir com educação e paciência
aqueles com tem como prova a mediunidade.
Ter compreensão, pois no início da mediunidade, os
médiuns terão, muitas vezes, de lidar com Espíritos
inferiores, e devem se considerar felizes quando são
apenas Espíritos levianos.
Se medidas preventivas não forem adotadas de maneira
séria, para evitar a ação de espíritos inferiores, podem
perder-se os frutos das mais promissoras faculdades.
O Instrutor mediúnico deve ter conhecimento profundo
do Espiritismo e das sutilezas da prática mediúnica.
O Instrutor deve ser alguém que vive os ensinamentos
evangélicos, a fim de ser capaz de fornecer e transmitir
aos médiuns iniciantes as respostas esclarecedoras às
suas perguntas e dúvidas, e fornecer-lhes também o
conforto moral às suas inquietações emocionais.

+

O desenvolvimento da mediunidade, na essência,
deve ser o burilamento da criatura em si, porque o
aperfeiçoamento do instrumento naturalmente
permitirá ao Espírito manifestar-se em melhores
condições.
Chico Xavier- Goiania, pergunta 23
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Reeducar-se

Combater seus vícios,
Incluindo os vícios mentais,
Aprender a ser bom,

Ler bons livros diariamente,
Procurar Deus através da oração
(Chico Xavier -Cânticos do Coração, Volume II)

Oferecem as melhores oportunidades para o estudo e esclarecimento
em relação à mediunidade para todos aqueles que desejam servir ao
Cristo desta maneira.
É o local mais adequado para o desenvolvimento das faculdades
mediúnicas.
É um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com
base no Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina Espírita.
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Os Benfeitores espirituais ajudam
aos médiuns
n

O Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele
que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo
a progredir.

n

Familiares do Médium - com o qual têm laços mais ou menos
duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites
do poder que possuem, na maioria das vezes bem restrito.

n

Espíritos Simpáticos - estes se sentem atraídos pelo médium,
por afeições particulares, por uma certa semelhança de
gostos e de sentimentos. Normalmente, a duração de suas
relações é circunstancial.

No plano físico, cabe aos instrutores de cursos de mediunidade
e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar os
médiuns.
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n

No passado remoto, esse encargo era de
caráter iniciático. O instrutor ia dosando seus
ensinamentos segundo as forças e a re
ceptividade do discípulo, e este somente
chegava aos estudos mais avançados de
desenvolvimento de suas faculdades, se ao
longo do processo viesse demonstrando,
sistematicamente, as condições mínimas
exigidas para a tarefa a que se propunha.

n

Evidentemente não há, hoje, necessidade de
um guru que leve o discípulo, por estágios
sucessivos, até o ponto ideal.

n

O Espiritismo desmistificou o antigo
ocultismo, tornando o conhecimento básico
acessível ao homem comum.

n

Não nos esqueçamos, no entanto, de que a
técnica do desenvolvimento mediúnico ainda
exige atenção, acompanhamento e orientação
pessoal de alguém que tenha condições morais
e doutrinárias para fazê-lo.

n

A mediunidade, salvo casos especiais, não
deve ser desenvolvida isoladamente e sem
apoio dos livros essenciais ao entendimento
dos seus componentes básicos.
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n

Colocado num grupo harmonioso e bem
assistido, em que funcionem médiuns bem
disciplinados e já em plena atividade, é
possível ao médium incipiente desenvolver,
pouco a pouco, suas faculdades.

n

De forma alguma, porém, o treinamento
mediúnico deve ser intentado com base em
obras suspeitas ou organizações que
prometam resultados prontos e
maravilhosos em poucas lições .

n

É também uma imprudência, forçar o
desenvolvimento sem nenhuma
preocupação de estudar a questão nos livros
que compõem a Codificação de Kardec e a
obra complementar de seus continuadores. .

n

O indivíduo cuja abilidade mediúnica
despertou, e está determinado a colocá-la
em prática, deve ter em mente o
siginificado desta faculdade.

+

A educação, ou desenvolvimento da mediunidade, é um
trabalho para toda a vida. Começa antes da reencarnação,
continua nela, prossegue no além-túmulo.

Prophetic mediums – A variety of inspirational or prescient
medium, who receive revelations of future events of general
interest;

Somnambulic mediums – those who are assisted by spirits
while in a somnambulistic trance;

Painting and drawing mediums - Those who paint or draw
under the influence of spirits;

Musical mediums - Those who compose or perform music
under the influence of spirits;

Mediums engaging in automatic–writing or psychography –
Those who have the ability to write by themselves while under
the influence of spirits.

+

Visit our website for
more information:
www.Spiritist.us
United States Spiritist Council

