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Espiritismo
Experimental
Guia dos médiuns e dos
evocadores: ensino especial dos
Espíritos sobre a teoria de todos
os géneros de manifestações,
os meios de comunicação com
o mundo invisível,
o desenvolvimento da
mediunidade, as dificuldades e
tropeços que se podem encontrar
na prática do Espiritismo,
constituindo o seguimento de
O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Para muitos, o Espiritismo lhes é
como um traço de luz:
luz
a claridade que dissipa o nevoeiro
porque os livra das angústias da incerteza.
Muitos outros crentes
são espíritas sem o saberem.
Sem jamais terem ouvido tratar da
Doutrina Espírita,
possuem o sentimento inato dos
grandes princípios que dela decorrem.
Numerosos exemplos de tal facto são
os escritores profanos e sagrados, os
poetas, oradores, moralistas e filósofos.
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O Espírito que actua sobre os
corpos sólidos, para movê-los, se
coloca na substância mesma dos
corpos, ou fora dela?
- Dá-se uma e outra coisa.
A matéria não constitui obstáculos
para os Espíritos. Em tudo eles
trespassam, identificando-se, por
assim dizer, com o objecto que
assenhoreiam.

Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos
responderão que batendo com os dedos nas
teclas, porque eles mesmos julgam ser assim que
o fazem.
O efeito se produz instintivamente neles, sem que
saibam como, se bem lhes resulte da acção da
vontade.
Notas: Destas explicações decorre que os
Espíritos podem produzir todos os efeitos que
nós produzimos, mas por meios apropriados à
sua organização. Algumas forças, que lhes
são próprias, substituem os músculos de que
precisamos para actuar, da mesma maneira
que, para um mudo, o gesto substitui a
palavra que lhe falta.
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 Apontamentos
IMAGENS gerais:
retiradas da Internet

O amor
é l uz perm anente no cérebro
e paz contínua no coraç ão
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