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PSICÓGRAFA A
Obs: Mensagem de entidade que não se identifica, mas que
vem produzindo seus pontos de vista. Seguimo-la atentamente.

Sessão de 0101-0202-07
Na vida tudo acontece por razões que justificam.
Quando vos lamentais esquecei-vos de olhar à vossa
volta e ver as criaturas que andam no mundo perdidas, sem
luz, sem amor, perdidas na escuridão das trevas!
Quando vos lamentardes vede, com olhos de ver, se
vossa aflição é digna de vossas lamentações.
Meus irmãos, vossa agonia é fruto de vós próprios,
produto de vossos comportamentos que não são ainda os
adequados.
Quando tiverdes essa consciência, deixareis de
lamentar-vos e passareis apenas a pensar em nossos
irmãos que nada têm.
Virtude não é ajudar, é ajudar sem interesses para
vós, pois muitas vezes a ajuda que é dada tem na sua base
um outro interesse, obscuro por vezes e mesquinho.
Ajudai sempre com amor sincero, com toda a vossa
alma, entregando-vos na ajuda como se fosse feita a vós
próprios.
Há que envolver-vos completamente nesse trabalho,
que exige toda a dedicação de vossa parte.
Consciências livres de sentimentos negativos, de ódio,
de orgulho e de vingança, pois só assim será possível vossa
entrega.
Estou presente para ajudar.
Até já !
PSICÓGRAFA B
Obs: Menina de 6/8 anos presumivelmente, ou talvez
menos.

Sessão de 2525-0101-07
A mãe? Onde está a mãe? A mãe? Não a encontro? E o
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pai? Já não tenho o meu vestido. E a cadelinha. Não a
encontro. Mãe! Mãe! Sou a C.....
Mãe.
Obs: aqui a médium tenta falar com ela mentalmente)

Eu queria a mamã, tão tantas pessoas aqui e a mamã?
Onde está a mamã? Onde está! Tenho
frio
quero
colinho mãe.
Tu não és a minha mamã, mas também és mamã, eu
sei. Não me podes dar colinho, dar babinho! Tou a chorar,
não me vez mamã.
Obs: Foi dada indicação do fim dos trabalhos e esperou-se pelo
termo do que estava em curso)

Posso ir contigo para casa, para a tua casa, não faço
asneiras, não quero estar sozinha, tenho medo do escuro,
posso encostar-me a ti, tenho frio, estou quase despida.
Acho que caí do barco nas férias, nunca mais vi a
mamã nem o papá! Nunca me assoas o nariz mamã! Vou
contigo também!
Obs: Nessa mesma noite a médium diz que sentiu frio no peito,
não sabendo se apenas foi o seu inconsciente pela emoção).

Sessão de 11-0202-07
Obs: Voltou a comunicar-se.

Mamã vim contigo, posso ficar contigo? Dás-me
colinho mamã? Tenho tanto frio mamã, dá-me colinho
mamã, onde estás mamã, já não gostas de mim mamã,
porque já não me pegas ao colinho mamã, sinto tanto a tua
falta mamã, quero ir contigo para casa contigo, dormir
contigo mamã e com o papá, porque não me vem buscar,
estou tão sozinha mamã, posso ir contigo para a tua casa
mamã, mamã responde, onde estás mamã, responde mamã,
ando sempre contigo e nunca me respondes, nunca me dás
colinho a mim mamã, sei que não és bem a minha mãe,
mas só tu me dás atenção, os outros não me veêm. Há mais
meninos aqui, mas não querem brincar comigo mamã,
tenho frio mamã, dá-me colinho mamã. Tenho medo, tenho
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medo, tenho medo mamã, não me deixes mamã
Obs: Porque junto à médium psicógrafa encontra-se um
médium de incorporação com doutrinador ao lado começa-se a
processar a transferência da criança para ser doutrinada e
encaminhada. Ainda escreve).

Não te quero deixar mamã, tu és a minha mamã,
mamã tenho medo, não os conheço mamã, mamã não te
quero deixar
Obs: O doutrinador começou a falar com ela dando-lhe
explicações … e diz-lhe que está ali alguém para a levar, estão também
ali meninos que querem brincar com ela e que lhe estendem as
mãos….)

Ela
El
a responde: Tá bem eu vou, não te esqueças de mim
mamã.

Disse JESUS: “ Quem quiser saber se a minha
doutrina é verdadeira pratique-a “ .

