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MEDIUNIDADE - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO SEUS EFEITOS
Podem ser de duas ordens os efeitos dos fenômenos mediúnicos:
1) Efeitos Físicos ou  objetivos     

        São os que sensibilizam diretamente os orgãos dos sentidos dos observadores.
2) Efeitos Intelectuais ou subjetivos  

        São os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os cinco sentidos (visão,  audição, tato, 
olfato, paladar), senão a racionalidade e o intelecto.

FENÔMENOS DE EFEITOS MATERIAIS, FÍSICOS OU OBJETIVOS
São os que sensibilizam diretamente os orgãos dos sentidos dos observadores. Podem se apresentar 

sob variada forma, tais como:

3) Materialização: tornar material, espíritos e objetos do ambiente espiritual.

4) Transfiguração: modificação dos traços fisionômicos do próprio médium;

5) Levitação:  quando um ser ou objeto é levantado no ar sem contato físico ou qualquer meio 
material; ou seja, erguimento de objetos e pessoas, contrariando a lei da gravidade;

6) Transporte:  quando  sem  contato  físico   ou  qualquer  meio  material,  um  ser  ou  objeto  é 
transportado  de  um  local  para  outro;  ou  seja,  a  entrada  e  saída  de  objetos  de  recintos 
hermeticamente fechados;

7) Bilocação  ou  bicorporeidade:  aparecimento  do  espírito  do  médium desdobrado  sob  forma 
materializada, em lugar diferente do corpo;

8) Vóz direta: vozes dos espíritos que soam no ambiente, independente do médium, através de 
uma garganta ectoplasmática;

9) Escrita direta: palavras, frases, mensagens, escritas sem utilização da mão do médium;

10) Mesas  falantes  ou  tiptologia:  sinais  por  pancadas  (raps)  formando  palavras  e  frases 
inteligentes;

11) Sematologia: movimento de objetos sem contato físico, traduzindo uma vontade, um sentimento, 
etc.
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1. Materialização
2. Transfiguração
3. Levitação
4. Transporte
5. Bilocação
6. Voz direta
7. Escrita direta
8. Tiptologia
9. Sematologia

1. Inspiração
2. Intuição
3. Vidência
4. Audiência
5. Psicometria
6. Desdobramento
7. Psicografia
8. Psicofonia
9. curadores

EFEITOS FÍSICOS EFEITOS 
INTELECTUAIS
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FENÔMENOS DE EFEITOS INTELIGENTES OU SUBJETIVOS
São os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato, 

paladar), senão a racionalidade e o intelecto. Podem se apresentar sob variada forma, tais como:

1) Intuição: quando o médium capta a realidade do plano espiritual ou o pensamento de espíritos.

2) Vidência: faculdade de ver os Espíritos, ambientes e coisas do plano espiritual;

3) Audiência: faculdade de ouvir os espíritos;

4) Desdobramento: adentrar ambientes do plano espiritual;

5) Psicometria: faculdade de captar informações nos próprios seres ou objetos;

6) Psicografia: faculdade de receber a comunicação dos espíritos através da escrita;

7) Psicofonia: quando o espírito fala através do médium.

INTUIÇÃO, VIDÊNCIA E AUDIÊNCIA
Intuição, vidência e audiência: tais fenômenos ocorrem quando o espírito do próprio médium,  em 

fase  especial  ou  não  de  transe,  fica  num  estado  de  lucidez  espiritual,  percebendo  pelos  sentidos 
espirituais.

PSICOGRAFIA E PSICOFONIA
Psicografia e psicofonia: tais fenômenos ocorrem por ação direta de uma entidade espiritual sobre o 

médium ocupando parcial ou totalmente a sua organização psico-física para se comunicar.

NA INCORPORAÇÃO O ESPÍRITO NÃO ENTRA DENTRO DO CORPO
À generalidade destes dois últimos tipos de fenômenos intelectuais (psicografia e psicofonia) tem-se 

denominado vulgarmente de incorporação mediúnica.
Ressalte-se, todavia que não ocorre a “introdução” do espírito desencarnado no corpo do médium, 

senão uma associação de seus fluidos com os do médium, resultantes das faixas vibratórias em que se 
encontrem e que pela lei da sintonia e da assimilação se identificam formando um complexo:
• emissor   (espírito desencarnado), 
• transmissor   (fluidos combinados do espírito comunicante e do médium)
• receptor   (médium)  

TODOS PODEMOS SER MÉDIUNS DE DEUS
Quem não psicografe, escreva cartas e bilhetes de consolo aos irmãos do caminho de lutas.
Quem não psicofonize, fale o bem e o bom onde se encontre, elucidando e confortando os corações 

em torno.
Quem não tem o dom da vidência aprenda a ver a sua volta aos sofredores que se agitam e se 

atormentam em todo lugar,
Quem  não  é  capaz  de  realizar  a  ectoplasmia  mediúnica,  materializa  assistência  libertadora, 

movimente recursos de equilíbrio e saúde moral, para que tudo se faça bênção em redor dos seus dias.
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