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Tema 1 



Saneamento do 
ambiente físico 

Dimensões espirituais da  
reunião mediúnica 

Instalação de 
barreiras espirituais 

e magnéticas de 
proteção 

Atendimento aos Espíritos 
necessitados de auxílio 

Assistência à equipe 
de trabalhadores 

encarnados 



 LIMPEZA ATIVA, espécie 
de faxina, que retira os 
resíduos poluentes do 
local da reunião 
mediúnica 

Saneamento do ambiente físico 

 IONIZAÇÃO da atmosfera 
do local da reunião 

mediúnica 

 combinando recursos 
para efeitos elétricos e 

magnéticos 

Por meio da ionização retiram-se da atmosfera os fluidos e 
formas-pensamento negativos, eliminando ou 

neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam , 
“larvas” e micróbios que interferem diretamente na 
qualidade do atendimento aos Espíritos enfermos. 



Proteção espiritual e magnética 

Barreira magnética de 
isolamento e proteção dos 
componentes da mesa e das 
entidades admitidas à 
comunicação 

Barreiras de vigilância e 
controle de entidades situadas 
no recinto, fora da faixa 1 

Barreira localizada ao redor do 
edifício da reunião, proteção 
contra entidades desordeiras 

Faixa 1 

Faixa 2 

Faixa 3 

Os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, 
utilizando longas faixas fluídicas destinadas a obra de preservação e vigilância a fim 

de limitar a zona de influenciação de Espíritos não sintonizados com propósitos 
elevados. 



Proteção espiritual e magnética 

 Nos menores detalhes, ... a nobre supervisão dos 
benfeitores. 

 Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. 

 Barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são 
instalados para evitar ações inoportunas de Espíritos não 
sintonizados com os propósitos elevados. 

 A ação positiva e disciplinada do pensamento dos 
benfeitores espirituais, mantida sintonizada no bem e no 
amor ao próximo, fornece elementos poderosos, 
garantidores da harmonia do trabalho. 

 Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem 
sobre as construções do mal, à feição de descargas elétricas. 



Assistência aos Espíritos necessitados de auxílio 

 Espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica 
após auxílio preliminar conduzido por Espíritos socorristas 

 Recebem atenção e cuidados permanentes de Espíritos 
benfeitores 

 Na reunião mediúnica há uma atmosfera ambiente, um 
centro definido, para o qual convergem todos os 
pensamentos do grupo (desencarnados e encarnados) 

 Esse centro abrange vasto reservatório de plasma 
sutilíssimo utilizado pelos arquitetos da Vida espiritual 
(forças mento-neuro-psíquicas manipuladas para revitalizar 
Espíritos sofredores) 

 Arquitetos espirituais manipulam a matéria mental 
necessária à formação de quadros educativos 



Assistência aos Espíritos necessitados de auxílio 

 Espíritos (almas) sofredores são portadores de desarmonias 
variáveis em número e grau 

 Irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação 
sem saber como iniciar a tarefa 

 Nem todos os Espíritos sofredores, presentes ao 
agrupamento mediúnico, vão se comunicar 

 Os selecionados revelam a dor que trazem no íntimo – 
rancor, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza, 
angústias, arrependimento, apego, etc. 

Pede Emmanuel: "... ajuda-os com respeito e carinho 
como quem socorre amigos extraviados." 



Assistência espiritual à equipe mediúnica do 
plano físico 

 Os trabalhadores do plano espiritual não descuram do 
amparo aos membros da equipe encarnada 

 Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor   
são devidamente  
examinados antes, e 
quando algo ocorre 
que não está previsto, 
existem alternativas 
providenciais que 
impedem os 
desequilíbrios no 
grupo 

 


