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Revisão
• As forças e as leis são inerentes ao fluido;

• Os espíritos atuam no fluido utilizando o pensamento;

• Massa de um corpo é a quantidade de matéria;

• Peso de um corpo é a resultante da ação da gravidade na massa;

• Corpo em queda livre sofrem ação da gravidade e da resistência do ar;

• Sem a presença do ar, os corpos em queda livre, liberados da mesma altura e 
ao mesmo tempo, chegam ao solo juntos.



A Gênese - Cap. XIV - OS FLUIDOS

14. - Os Espíritos atuam sobre os fluidos 
espirituais, não manipulando-os como os homens 

manipulam os gases, mas empregando o 
pensamento e a vontade.



1 kg de chumbo e 1 kg de algodão COM ar

10 m



1 kg de chumbo e 1 kg de algodão SEM ar

10 m



O elefante e a pena

Sem a ação do ar, um elefante e uma pena soltos à 
determinada altura e ao mesmo tempo, chegarão 
juntos ao solo.



Simulação anti-gravidade



L.M. – Cap. IV – item XXIV
PERGUNTA

Dizes  que  o  Espírito  não  se  serve  de  suas  mãos  para  deslocar  a  mesa. 
Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a 
dedilhar  um  teclado,  a  percutir  as  teclas  e  a  tirar  dali  sons.  Neste  caso,  o 
movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E 
não é também direta e real essa pressão, quando se faz sentir sobre nós, quando 
as mãos que a exercem deixam marcas na pele?



Para  o  desencarnando, 
faltam pontos de apoio, 
por exemplo.

Pontos 
de apoio

Força

Peso

Alavanca

Forças ao dedilhar um piano



L.M. – Cap. IV – item XXIV
RESPOSTA

"Não podeis  compreender a  natureza dos Espíritos  nem a maneira por que 
atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão 
ideia  incompleta,  e  errareis  sempre  que  quiserdes  assimilar  aos  vossos  os 
processos  de  que  eles  usam.  Estes,  necessariamente,  hão  de  corresponder  à 
organização que lhes é própria. 



L.M. – Cap. IV – item XXIV
RESPOSTA(cont.)

"Já  te  não disse  eu que o fluido do perispírito  penetra a  matéria  e  com ela  se 
identifica, que a anima de uma vida factícia? Pois bem! Quando o Espírito põe os 
dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por 
meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como o faz com a mesa, 
e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. ... 
O  efeito  se  produz  instintivamente  neles,  sem  que  saibam  como,  se  bem  lhes 
resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre, quando se exprimem por palavras.”



Cadeia de comunicação

Méd
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(Espírito)
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2. Ação
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4. Ação no
fluido

5. Mesa 
responde
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Médiuns de efeitos físicos
São aqueles que apresentam a capacidade de: 

❖ Doar fluidos;

❖ Interagir  com  as  forças  atuantes  sobre  um  objeto  ou  material  para 
produzir o fenômeno.



Os fenômenos são limitados, não é permitido ao médium 
interferir além de certo limite.

Pode-se supor que esta “permissão" esteja atrelada à capacidade 
mediúnica. 



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

LM - 2˚ Parte - Capítulo III

65.  No que acabamos de ver,  nada certamente revela a intervenção de uma 
potência  oculta  e  os  efeitos  que  passamos  em  revista  poderiam  explicar-se 
perfeitamente pela ação de uma corrente magnética, ou elétrica, ou, ainda, pela 
de um fluido qualquer. Tal foi,  precisamente, a primeira solução dada a tais 
fenômenos  e  que,  com razão,  podia  passar  por  muito  lógica.  Teria,  não  há 
dúvida,  prevalecido,  se  outros  fatos  não  tivessem  vindo  demonstrá-la 
insuficiente.



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

LM - 2˚ Parte - Capítulo III

65 (cont). Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como 
todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou 
evidenciado  que,  mesmo  admitindo-se,  em  tais  casos,  a  intervenção  da 
eletricidade,  ou  de  qualquer  outro  fluido,  outra  causa  a  essa  se  achava 
associada.
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