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Efeitos físicos espontâneos



Efeitos físicos espontâneos
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…

Fenômenos físicos (LM - 2˚ Parte - Cap. II)
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Relato no livro
Memória, Sonhos 
e Reflexões



Fluido com qualidade (Mecanismos da Mediunidade - Cap 17)

Imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das 
forças anímicas. Nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma 
ou plasma exteriorizado de que se valem as Inteligências desencarnadas para a 
produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência.

Chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento 
humano, recebe do Plano Espiritual um guarda vigilante, guarda esse, porém, 
que,  diante  da  esfera  extrafísíca  tem  as  funções  de  um  zelador  ou  de  um 
mordomo  responsável  pelas  energias  do  medianeiro,  sempre  de  posição 
evolutiva semelhante. 



Dificuldades na comunicação



Médium analfabeto
18ª Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium?

"Sim,  mas é  fácil  de compreender-se  que terá de vencer  grande dificuldade 
mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O 
mesmo sucede com os médiuns desenhistas, que não sabem desenhar.”

 

Processo similar ao das 
pranchetas?



Comunicações elevadas e limitações do médium
LM (Cap. XIX) 19ª Poderia um médium, muito pouco inteligente,  transmitir 
comunicações de ordem elevada?

"Sim, pela mesma razão por que um médium pode escrever numa língua que lhe 
seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, 
bem  como  das  qualidades  morais.  Em  falta  de  instrumento  melhor,  pode  o 
espírito  servir-se  daquele  que  tem  à  mão.  Porém,  é  natural  que,  para  as 
comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos 
materiais.  Acresce  outra  consideração:  o  idiota  muitas  vezes  só  o  é  pela 
imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado 
do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou 
vivos."



Efeitos físicos na prática 

Nos Domínio da Mediunidade



Efeito físico - materialização
Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium separado da 
vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. 

Áulus: -  O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium, 
quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. 
Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro.

Hilário: - Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do 
médium nos trabalhos?

- Exatamente.

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 28
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Efeito físico - materialização
Áulus:  -  Se  pudéssemos  contar  com mais  ampla  educação  do  instrumento, 
decerto  menos  teríamos  a  temer,  de  vez  que  a  própria  individualidade  do 
servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos 
prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais 
perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros 
encarnados que o assistem, porque, por mais nos consagremos aos trabalhos 
dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres.

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 28
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