ESCREVENTES OU PSICÓGRAFOS 

escrevem sob a influência dos Espíritos
MECÂNICOS 
a mão recebe um impulso involuntário
a mão se move involuntariamente mas tem
consciência das palavras à medida que
escreve

SEMIMECÂNICOS 
News

os Espíritos se comunicam pelo pensamento e
a mão se movimenta voluntariamente

INTUITIVOS 
POLÍGRAFOS 

a escrita muda de acordo com o Espírito
escrever, ou falar, em línguas que são
desconhecidas do médium

º

1 ) SEGUNDO O MODO DE EXECUÇÃO(06)

POLIGLOTAS 

analfabetos mas que escrevem sob a
influência dos Espíritos

ILETRADOS 
NOVATOS 

faculdade ainda não completamente
desenvolvidas
os que só obtém comunicações
insignificantes

IMPRODUTIVOS 
FEITOS OU FORMADOS 

faculdade mediúnica completamente
desenvolvida

LACÔNICOS 

O LIVRO DOS MÉDIUNS

embora recebidas com facilidade, são breves
e sem desenvolvimento
carregam toda a amplitude e extensão de um
escritor consumado
experiência fruto do estudo, que nada tem a
ver com a aptidão, produto da organização
física do médium

EXPLÍCITOS 

EXPERIMENTADOS 

º

2 ) SEGUNDO DESENVOLVIMENTO(10)
eclético. a faculdade se presta mais
facilmente aos diversos gêneros de
comunicação

MALEÁVEIS 

se manifesta, de preferência, um Espírito, em
detrimento dos demais...
EXCLUSIVOS 

"Isso resulta sempre de falta de
maleabilidade(...)"

Pessoas capazes de sentir a presença dos
Espíritos

são os médiuns maleáveis, propensos mais
facilmente à evocação

DE EVOCAÇÃO 

SENSITIVOS 
Os que produzem o fenômeno naturalmente

os que recebem, expontameamente, Espíritos
que não foram evocados(chamados)

ESPÉCIES COMUNS A TODOS OS
GÊNEROS DE MEDIUNIDADE (03)

DE DITADOS EXPONTÂNEOS 

NATURAIS OU INCONSCIENTES 
FACULTATIVOS OU VOLUNTÁRIOS 
Os que tem o poder de provocar o fenômeno

os que obtém, com mais facildade,
comunicações em versos

VERSIFICADORES 

recebem comunicações delicadas (de caráter
terno e afetuoso)

POÉTICOS 

comunicações com nitidez e precisão

produzem movimento de corpos inertes

POSITIVOS 

MOTORES 

recebem comunicações com estilo, correção
e elegância - e de notável eloquência

DE EFEITOS MUSICAIS 

LIVRO DOS MÉDIUNS
CAP XVI - QUADRO
SINÓTICO DAS
DIFERENTES ESPÉCIES DE
MÉDIUNS

INCORRETOS 
HISTORIADORES 

recebem comunicações contendo
explanações históricas

º

comunicações da esfera das ciências

3 ) SEGUNDO O GÊNERO DAS COMUNICAÇÕES(11)
CIENTÍFICOS 

os que recebem, dos Espíritos, prescrições
médicas

execução de composições musicais

DE APARIÇÕES 

EFEITOS FÍSICOS(10)
NOTURNOS 

PNEUMATÓGRAFOS 

escrita direta

os que tem o poder de curar ou aliviar dores

RELIGIOSOS 

CURADORES 

FILÓSOFOS E MORALISTAS 

EXCITADORES 
AUDIENTES 

TRIVIAIS E OBSCENAS 
CALMOS 

escrevem lentamente, sem agitação

os que podem servir de auxiliares aos
Espíritos para o transporte de objetos
materiais. São excepcionais.
os que só obtém certos efeitos físicos na
obscuridade.

comunicações de questões morais e de alta
filosofia

comunicações baixas, grosseiras, pueris,
ignóbeis e cheias de trivialidade

provocam aparições fluídicas ou tangíveis

DE TRANSPORTE 

VARIEDADE DE MÉDIUNS
ESCREVENTES (05)

RECEITISTAS 
recebem comunicações de caráter religioso

translação aérea de corpos inertes no espaço,
sem ponto de apoio

DE TRANSLAÇÕES E DE SUSPENSÕES 

LITERÁRIOS 
recebem comunicações num estilo prolixo,
incorreto, cheio de repetições e de
terminologia imprópria

pela influência dos espíritos, produzem
pancadas

TIPTOLOGIA 

FALANTE 

CATEGORIA(02)

os que tem o poder de desenvolver, nos
outros, por influência própria, o poder de
escrever
os que ouvem os espíritos
os que falam sob a influência dos espíritos
os que veem os Espíritos em estado de vigília

escrevem com rapidez. Os Espíritos se
comunicam, por eles, com a rapidez de um
relâmpago.

VIDENTE 
pensamentos sugeridos pelos Espíritos à
revelia do medianeiro

VELOZES 

º

INSPIRADOS 

4 ) SEGUNDO A QUALIDADE FÍSICA DOS MÉDIUNS(03)

ficam em estado de superexcitação quase
febril

vaga intuição de coisas vulgares que
ocorrerão no futuro
CONVULSIVOS 

DE PRESSENTIMENTO 

não podem se livrar de Espíritos enganadores,
mas não se deixa iludir

variedade dos inspirados e de
pressentimento. Recebem, com a permissão
de Deus, revelação das coisas futuras de
interesse geral

OBSIDIADOS 
EFEITOS INTELECTUAIS(11)

os que são iludidos por Espíritos enganadores

FASCINADOS 
PROFÉTICOS 

SUBJUGADOS 

sofrem dominação moral e física dos Espíritos

em estado sonambúlicos, são assistidos por
Espíritos

LEVIANOS 

não levam a sério as suas faculdades

SONAMBÚLICOS 

os que não tiram nenhum proveito de suas
faculdades

recebem informações dos Espíritos em estado
de êxtase

INDIFERENTES 
EXTÁTICOS 

PRESUNÇOSOS 
pretensão de se comunicar, somente, com os
Espíritos superiores

PINTORES OU DESENHISTAS 
MÚSICOS 

ORGULHOSOS 
os que se envaidecem das comunicações de
que são portadores
SUSCETÍVEIS 
IMPERFEITOS(13)

variedade de médiuns orgulhosos.
Melindram-se com críticas.
MERCENÁRIOS 
exploram suas faculdades
embora não façam mercado, esperam tirar
alguma vantagem

AMBICIOSOS 

DE MÁ-FÉ 

simulam faculdades que não possuem,
embora possuam alguma(s)
os que usam de suas faculdades para uso
pessoal

EGOÍSTAS 

º

5 ) SEGUNDO A QUALIDADE MORAL DO MÉDIUM(02)
INVEJOSOS 

observam com despeito a consideração que
outros médiuns possuem
SÉRIOS 

os que só se servem de suas faculdades para
o bem
MODESTOS
Os que não se atribuem mérito às
comunicações

BONS(04)
DEVOTADOS

os que compreendem que o verdadeiro
médium tem uma missão a cumprir (sacrifica
gostos, hábitos e prazeres)
SEGUROS

além da facilidade de execução, merecem
toda confiança pelo caráter e pela elevação
dos Espíritos que por eles se comunicam/
assistem-no

os que pintam, ou desenham, sob a influência
dos Espíritos

os que executam, compõem ou escrevem
música sob a influência dos Espíritos

