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Mente

“Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, 
quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é 
imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros 
morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra 
para nós, das Esferas Mais Altas, através dos gênios da sabedoria e do 
amor que supervisionam nossas experiências.”
Nos domínios da mediunidade, André Luiz



Força psíquica e renovação

“A força psíquica, nesse ou 
naquele teor de expressão, é 

peculiar a todos os seres, mas 
não existe aperfeiçoamento 

mediúnico sem acrisolamento
da individualidade.”

Nos domínios da mediunidade, André Luiz



Energia mental

“Essa é basicamente a energia que organiza o tecido perispiritual e, de 
resto, todos os campos vibratórios que envolvem o espírito humano e 

nos quais este se movimenta nas dimensões extrafísicas. [...]

É, contudo, bem mais importante assinalarmos o fato de que essa 
energia mental retrata sempre, como imagens vivas, as emoções e os 

sentimentos do Espírito humano, encarnado ou desencarnado, 
condensando e expressando automaticamente, e com rigorosa 

exatidão, toda e qualquer emoção ou sentimento de qualquer ente 
espiritual [...].”

Universo e vida, Áureo



Espaço-tempo do Espírito

“A rigor, cada mente, à medida que se 
expande ou se contrai, em sua marcha 

evolutiva, estrutura e dimensiona o seu 
espaço e o seu tempo, na exata 

correspondência dos ritmos vitais que lhe 
são próprios.”

Universo e vida, Áureo



Frequência e sintonia

“Cada ser vive e atua em faixas próprias de frequência vibratória, na 
comunhão com os seus afins, forjando a própria economia energética 
na incessante permuta de forças alimentares, transformadoras e 
conservadoras, dos mais diferentes tipos e condições. Articulando 
tecidos de força que o envolvem, o espírito constrói, através de 
sinergias funcionais, o cosmo individual em que se move e por cujo 
equilíbrio responde.”
Universo e vida, Áureo



Forma-pensamento

“Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na 
palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas-pensamentos ou 
imagens-moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera 
psíquica que nos caracteriza a presença.”
Mecanismos da mediunidade, André Luiz



Reflexão de ideias

“Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham, 
ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade 
correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, 
assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos 
esposem o modo de sentir.”
Mecanismos da mediunidade, André Luiz



Vibrações compensadas

“É da lei, que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato 
daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores 

mentais de qualidades idênticas aos nossos.”
Nos domínios da mediunidade, André Luiz



O psicoscópio

“O psicoscópio desempenha, sob o 
ponto de vista espiritual, esta 

mesma função; descobre e revela, 
aos benfeitores espirituais, o que os 

médiuns ocultam ao dirigente dos 
trabalhos e o que o dirigente oculta 

aos médiuns. 

Sem dúvida, este fato sublima o 
serviço mediúnico, acentuando o 

senso de responsabilidade que deve 
orientar esse abençoado campo de 

atividade.”
Estudando a mediunidade, André Luiz



Psicoscopia e planejamento

“Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade 
as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos 
que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma 
personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-
lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as 
radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no 
tempo.”
Nos domínios da mediunidade, André Luiz


