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Médiuns falantes
“[...] o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns
escreventes. Querendo comunicar-se, o Espírito se serve do órgão que se lhe depara
mais flexível no médium.”
“O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas
vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus
conhecimentos e, até, fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache
perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz.”
“Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que
têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras.”
Allan Kardec, O livro dos médiuns

Ligação médium-espírito
“O mentor da casa aproximou-se
dela e aplicou-lhe forças
magnéticas sobre o córtex
cerebral, depois de arrojar vários
feixes de raios luminosos sobre
extensa região da glote.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade

Ligação médium-espírito

Mecanismo da Psicofonia consciente
Controlado pela médium;
A ligação se faz por meio do sistema nervoso ou corrente
nervosa;
O Espírito comunicante apossa-se temporariamente do órgão
vocal da médium, apropriando-se de seu mundo sensório,
conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por
intermédio das energias dela;
A médium conhece as palavras na formação, apreciando-as
previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem
sobre o pensamento
André Luiz, Nos domínios da mediunidade

A distância entre a
médium e o corpo
“[...] sempre que o esforço se refira a
entidades em desajuste, o medianeiro não deve
ausentar-se demasiado... Com um demente em
casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar
está custodiado por amigos cônscios de si,
podemos excursionar até muito longe,
porquanto o nosso domicílio demorar-se-á
guardado com segurança.
No concurso aos irmãos desequilibrados,
nossa presença é imperativo dos mais lógicos.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade

Necessidade dos médiuns
“Se não houvesse essas reuniões,
que possibilitam a incorporação
ou comunicação psicofônica, os
obreiros da Espiritualidade
teriam as suas tarefas
aumentadas com o serviço de
socorro às entidades que, nas
regiões de sofrimento, carpem as
aflições do remorso e do rancor.
Martins Peralva, Estudando a mediunidade

Graduação vibratória
“Rememorei experiências anteriores, em que juntamente de outros amigos
desencarnados modificara a apresentação externa, através de profundo esforço
mental.
Aspirava a fazer-me visível à frente daquele amigo enigmático que claramente
habitava o lar dos Nogueiras.
Poderia transfigurar-me, adensando a forma, como alguém que enverga roupa
diversa.
Recolhi-me em ângulo tranqüilo, à frente do mar. Orei, buscando forças.
Meditei, fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior,
espessando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual.
Quase uma hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições
de empreender a conversação cobiçada.”
André Luiz, Sexo e destino

Compensação vibratória

“[...] os Espíritos dispõem de recursos para reduzir ou elevar o tom
vibratório, da seguinte forma:
a) — Para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o Espírito superior
impregna-se de matéria sutil colhida no próprio ambiente.
b) — Para elevar o tom vibratório do médium, o Espírito encontrará na
própria concentração ou transe, daquele, os meios de ativar as vibrações.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade

