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Os fenômenos espirituais
O fenômenos espirituais são de duas categorias:

1) Fenômenos físicos;

2) Fenômenos inteligentes.



Fenômenos físicos (LM - 2˚ Parte - Cap. II)

60.  Dá-se  o  nome  de  manifestações  físicas  às  que  se  traduzem  por  efeito 
sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas 
são  espontâneas,  isto  é,  independentes  da  vontade  de  quem quer  que  seja; 
outras podem ser provocadas…



pensar se inclui relato de jung sobre as bandas, sincronicidade 
e minha experiência de ouvir um conjunto musical.



Fenômenos físicos (LM - 2˚ Parte - Cap. II)

O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no 
movimento circular impresso a uma mesa, Este efeito igualmente se produz 
com qualquer  outro  objeto,  mas  sendo a  mesa  o  móvel  com que,  pela  sua 
comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas 
girantes prevaleceu, para indicar esta espécie de fenômenos.



Fenômenos físicos (LM - 2˚ Parte - Cap. II)

61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou 
muitas pessoas dotadas de especial aptidão, … O número dos cooperadores em 
nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. 
Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado 
produz,  pode  mesmo  ser  mais  prejudicial  do  que  útil  pela  disposição  de 
espírito em que se achem. Sob este aspecto, os médiuns gozam de maior ou 
menor  poder,  produzindo,  por  conseguinte,  efeitos  mais  ou  menos 
pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do 
que vinte outros juntos…



Fenômenos físicos (LM - 2˚ Parte - Cap. II)

63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença 
de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, 
ou a luz etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume 
da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força 
mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência.



O Livro dos Médiuns - Cap. XIX
223. 6ª O Espírito, que se comunica por um médium, transmite diretamente 
seu  pensamento,  ou  este  tem  por  intermediário  o  Espírito  encarnado  no 
médium?

"O Espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve 
para  falar  e  por  ser  necessária  uma cadeia  entre  vós  e  os  Espíritos  que  se 
comunicam…”
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O Livro dos Médiuns - Cap. XIX
223. 9ª Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, 
visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas dão 
respostas inteligentes, o Espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma 
parte toma no fato.

"É um erro; o Espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, 
mas não lhe pode dar, inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É 
pois, o Espírito do médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento e o 
transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos intermediários.”
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Relação íntima
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