






CONCEITO (Probem/2016) 

É a influência de caráter negativo, mais ou 
menos duradora que um Espírito encarnado 
ou não, quase sempre de condição inferior 
exerce sobre outro Espírito encarnado ou 
não, provocando resultados mais ou menos 
danosos em função do tempo que durar tal 
influência e do grau de complexidade e 
intensidade com o qual for exercida. 



INFLUÊNCIA 

 

Sempre provoca alguma alteração na 
vítima. (nível de corpo mental – mente a 
mente) 

  



NEGATIVA 

 

Se não for de cunho negativo, não é 
obsessão. 



MAIS OU MENOS PERSISTENTE 

 

Pode durar alguns minutos, ou séculos. 



ESPÍRITO ENCARNADO OU NÃO 

 

Tanto um espírito encarnado quanto um 
desencarnado pode obsediar alguém – 
Via de mão dupla. 



LIGADO AO MAL OU NÃO 

 

Nem sempre o espírito que obsidia 
alguém tem consciência do que faz, 
muito menos de que está prejudicando 
a vítima. 



EXERCE SOBRE UM INDIVÍDUO ENCARNADO OU NÃO 

 

A vítima pode estar em qualquer plano.  



RESULTADOS SEMPRE DESAGRADÁVEIS 

 

Mesmo que a vítima não se dê conta. 



POR QUE VIA DE MÃO DUPLA? 

 

Encontro inevitável da CULPA com o DESEJO 
DE VINGANÇA (ódio, rancor, etc.). 



 

Livro: O Consolador, Emmanuel 

Questão: 393. Como entender a 
obsessão? É prova inevitável, ou 
acidente que se possa afastar 
facilmente, anulando-lhe os efeitos? 



- “A obsessão é sempre uma prova, nunca um 
acontecimento eventual. No seu exame, 
contudo, precisamos considerar os méritos 
da vítima e a dispensa da misericórdia divina 
a todos os que sofrem.” (...) 

























“EM SINTESE, A OBSESSÃO É UM FATOR  
QUE AMPLIA E MODIFICA OS IMPULSOS 
DE ALGUÉM”. (ETM – CARLOS T. RIZZINI) 









































ESE Cap. XXVIII 
item 81 
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ATENDIMENTO DO MÉDIUM DURANTE O SONO A UM 
ESPÍRITO OBSESSOR 
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