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Efeitos físicos na prática
Nos Domínio da Mediunidade

Psicometria

O Livro dos Espíritos
242. Como é que os Espíritos têm conhecimento do passado? E esse
conhecimento lhes é ilimitado?
“O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então,
precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te
impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu
material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te
apagou da memória. Mas, nem tudo os Espíritos sabem, a começar pela própria
criação.”

O Livro dos Espíritos
243. E o futuro, os Espíritos o conhecem?
“… Quando o vêem, parece-lhes presente…”

Teoria da Presciência
1. - Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade
da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente; porém,
não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem, ainda menos, a
dos que são comumente atribuídos ao acaso.”
A Gênese, cap. XVI

Teoria da Presciência
Ladrão

Desmoronamento

Buraco na estrada

Teoria da Presciência
3. - Se, agora, sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos,
pelo pensamento, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno
produzir-se em maior escala. Os Espíritos desmaterializados são como o
homem da montanha; o espaço e a duração não existem para eles. Mas, a
extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à
elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos Espíritos
inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado
de outros que apenas dispõem dos olhos.”

o espaço e a duração não existem
para eles

A Gênese, cap. XVI

Teoria da Presciência
Diante
dele,
os
acontecimentos
não
“Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição,
possa um Espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos,
se
desenrolam
sucessivamente,
mesmo de muitos milhares de anos, porquanto, que é um século em face do
infinito? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente,
como
os
incidentes
da
estrada
como os incidentes da estrada diante do viajor: ele vê simultaneamente o
começo e o fim do período; todos os eventos que, nesse período, constituem o
diante
do
viajor:
ele
vê
futuro para o homem da Terra são o presente para ele…”
cap. XVI
simultaneamente o começo AeGênese,
o fim
do período

Esta mesma abordagem pode ser utilizada para o passado.

Psicometria
Hilário: - Isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por
intermédio de vibrações...
Áulus: — Justamente. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos
irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da
energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o, na fase em que
se encontra, relacionamo-nos, de imediato, com as recordações dos amigos que
o estimam.

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26

Psicometria
Hilário: - Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros
e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização
de nossos desejos...

Demonstra uma forma de se
Áulus: - Sim, perfeitamente; usaríamos, para isso, alguma coisa em que a
memória deles
se concentra. Tudo
o que se nose
irradia
do pensamento serve
encontrar
espíritos
verificar
para facilitar essa ligação.
ocorrências em determinado local.
Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26

Psicometria
André Luiz: - Muito importante o estudo da força mental.
Áulus: - O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que
se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa
mente,…

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26

Psicometria
Hilário: - Somos, desse modo, induzidos a crer que não dispomos de recursos
para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós...
Áulus: - Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de
imaginar,… Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da
Lei que o superior venha ao inferior quando queira, contudo, por nossa vez,
não nos é facultado segui-los.

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26

Psicometria
Áulus: - …O que ocorre, entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que se
nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das
tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em
nosso favor. … O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou
merecemos viver e, só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução,
logramos aperfeiçoa-lo, superando limitações para faze-lo librar em esferas
superiores.

Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26

Psicometria
Hilário: - E em nos referindo aos encarnados? Qualquer pessoa, em se servindo
de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adornos, pode
sentir os reflexos daquele que os usaram?
Áulus: - Perfeitamente. Contudo, para que os registrem devem ser portadores
de aguçada sensibilidade psíquica.

Hilário: - E tudo o que observamos é mediunidade?!...
Áulus: -Sim, .…
Nos Domínio da Mediunidade - Cap. 26
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