


Condomínio Espiritual
Personalidades Múltiplas e 

Subpersonalidades



CONDOMÍNIO ESPIRITUAL

Uma comunidade de personalidades desencarnadas, 
que partilham com um encarnado o mesmo corpo físico.

Exatamente como um condomínio, onde várias pessoas 
vivem no mesmo edifício, cada um tem sua hora certa 
de sair ou entrar. Têm até regras e “síndico”.



PERSONALIDADES MÚLTIPLAS E 
SUBPERSONALIDADES

Uma Personalidade Múltipla ou uma Subpersonalidade, é, de 
certa forma, uma “pessoa” ou uma “entidade” que manifesta 
e exterioriza um conjunto de qualidades ou um caráter 
essencial que a distingue de outra, com sua estrutura de 
hábitos adquiridos, interesses, complexos, traumas, 
sentimentos, aspirações, etc.



AS PERSONALIDADES MÚLTIPLAS E 
SUBPERSONALIDADES

O ser humano tem inúmeras experiências carnais, entra e sai 
do corpo, na busca da individuação e plenitude. As vivências 
se acumulam no inconsciente. Essas personalidades vividas 
não tiveram suas memórias diluídas. Permanecem 
dominadoras, face às ocorrências que geraram culpa, 
harmonia, júbilo, glória, e emergem agora exigindo atenção.

Na imensidão do inconsciente movem‐se os “eus” que 
emergem ou submergem, necessitando de anulação e 

desaparecimento através do discernimento da                
consciência de Si.



OS DESDOBRAMENTOS DE PERSONALIDADES

PERSONALIDADES MÚLTIPLAS 
Os elementos desdobrados apresentam comportamentos, 
aparências, linguagem, frustrações, traumas, hábitos e apegos 
de existências passadas.

SUBPERSONALIDADES
Cada elemento desdobrado apresenta aparência, linguagem, 
comportamento, hábitos, apegos e frustrações da atual 
existência.



Na imensa área do ego, as subpersonalidades têm 
comportamentos diferentes – ora a pessoa se apresenta com 
temperamento explosivo, marcante e dominador, ora tímido, 
manso e receoso. 

As personalidades espirituais que transitam fora do mundo 
da matéria, interferem no comportamento humano, 
submetendo a pessoa a transtornos de natureza obsessiva, 
não detectados pela Psicologia convencional.

(Joana de Angelis, Divaldo Franco “O Despertar do Espírito”, 1ª ed., Salvador: Ed. Leal, 
2000, páginas 39/40).



“A chamada unidade da consciência é mera ilusão. Os 
nossos complexos, são grupos autônomos de 
associações, com tendência de movimento próprio, de 
viverem sua vida independentemente de nossa 
intenção. O nosso inconsciente pessoal e o coletivo 
constituem um indefinido e desconhecido número de 
complexos ou de personalidades fragmentárias.“

(Jung, Carl Gustav, Fundamentos de Psicologia Analítica.
Editora Vozes, 

4ºed.pgs 67 e 68).



COMO OCORRE?

A pessoa permite abrigar uma 
variedade de personalidades 
desencarnadas, ou dá a elas 
passividade inconsciente.

Um fenômeno  anímico (desdo‐
bramento) conjugado com outro 
mediúnico (incorporação).

Hermínio C. Miranda



MECANISMO
A pessoa alterna seu comportamento, mudando seu 
jeito de ser, sua personalidade, o que prejudica a sua 
vida cotidiana. 

Para assumir os controles psíquicos da personalidade 
invadida, o invasor precisa desalojar o “dono da casa” de seu 
próprio corpo físico.

A personalidade ali residente leva consigo seus arquivos, 
enquanto sua memória continua a funcionar, sem condições 
de controlar seu cerébro físico, enquanto o invasor manipula 
seus controles psíquicos.



ORGANIZAÇÃO

Em vários casos o condomínio demonstra uma certa
organização e harmonia de interesses.

Uma participante de um condomínio relatou que eram um 
grupo de mulheres, entrosavam‐se bem e estavam muito
satisfeitas com o arranjo, e a encarnada tinha com elas um 
compromisso. 



FUNCIONAMENTO

AS PERSONALIDADES disputam sempre uma
oportunidade de sair, ou seja, apoderar‐se do corpo. 

Essas possessões, em contraposição ao que sempre se 
imagina, não são necessariamente violentas ou 
tumultuadas; podem ser tranquilas, ordenadas e até 
benéficas.



ESTUDO DE CASOS
SYBIL DORSETT 

16 PERSONALIDADES
AS 3 FACES DE EVA



INFLUÊNCIAS QUE CAUSAM 
NEGATIVAS OU POSITIVAS

1. Ideias – confusas ou iluminadas
2. Pensamentos – deturpados ou formosos
3. Desejos – inferiores ou superiores
4. Sentimentos – desalinhados ou alinhados
5. Vontade – débil ou forte
6. Decisão ‐ frouxa ou determinada
7. Ação – reativa ou ativa
8. Comportamento – inadequado ou adequado
9. Aparência – senil, infantil, doentia ou saudável
10. Atitudes – incoerentes ou coerentes, etc.
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