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Ponderações

 A Física não confirma o Espiritismo;

 A Física Quântica é ainda muito desconhecida para
os próprios físicos;

 Nossa intenção é proporcionar meios para um
melhor entendimento dos fenômenos espirituais;

 Apresentar os fenômenos físicos de forma clara e
extrapolar para os espirituais. André Luiz trabalha
desta forma (Mecanismos da Mediunidade pg 16 1o. parágrafo);



Mecanismos da Mediunidade
pg 16

“Compreendemos, assim, a validade permanente do 

esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e 

conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta, 

também aqui colaborar na elucidação dos problemas 

da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida 

conturbada do mundo moderno.”

Emmanuel



Ponderações

 O Universo é regido por leis, sejam materias
ou espirituais (EDM, pg 96 Vida na espiritualidade 1o. parágrafo);

Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra,

pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a

Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo,

embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos

fatores de ambiente que asseguram a harmonia da Natureza,

estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como

se os equinóceos e solstíceos entrelaçassem as próprias

forças, retificando automaticamente os excessos de

influenciação com que se dividem.



Ponderações

 Os últimos avanços da Física estão na fronteira do
conhecimento. Os conceitos espíritas também;

 Quando lidamos na fronteira do conhecimento
estamos passíveis de nos equivocarmos, tudo será
acertado posteriormente;

 Isto, contudo, não é impedimento para seguir
adiante;

 Algumas vezes serão necessário mantermos o
assunto na Física para que seja correlacionado cão
final da aula – paciência será necessário;



Ponderações

 Descarte disse que todos somos providos de razão,
diferimos apenas nos parâmetros que utilizamos;

 Buscaremos fornecer mais parâmetros para serem
considerados;

 Caso haja divergência em explicações será preciso
debater e cada um colocar os parâmetros que
considerou;

 Sempre lembrar que são as divergências de opiniões
apresentadas ponderadamente que propiciará a
evolução do conhecimento;



Mecanismos da Mediunidade
pg 19

Prevenindo qualquer observação da critica construtiva,

lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos

de divulgação científica do mundo contemporâneo para

tornar a substância espírita deste livro mais seguramente

compreendida pela generalidade dos leitores, como quem

se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista,

sem maiores dificuldades para os companheiros de

excursão. Aliás, quanto aos apontamentos científicos

humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro,

no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à

circunstância de que a experimentação constante induz os

cientistas de um século a considerar, muitas vezes, como

superado o trabalho dos cientistas que os precederam.



Mecanismos da Mediunidade
pg 19

Assim, as notas dessa natureza, neste volume, tomadas

naturalmente ao acervo de informações e deduções dos

estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta

necessária, mas transitória, da explicação espírita da

mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de idéias a ser

apresentado.



Fim deste bloco.


