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Kardec vai nos esclarecer que , é através das
propriedades do perispírito que o espírito atua no mundo
físico.

Nos mostra que essa ação nada tem de sobrenatural,
tornando conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma
humana, as propriedades semimateriais do perispírito e a
ação que este pode exercer sobre a matéria.

Os espíritos, utilizam um agente intermediário
material que é o fluido cósmico universal (FCU), espécie
de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o
ar.

O espírito combina o fluido universal que
acumula com o do próprio médium (ectoplasma) para
produzir os fenômenos.

Mas os espíritos não movimentam os objetos
diretamente. Ele lhes dá um tipo de vida fictícia .

O espírito é a causa e os fluidos são
instrumentos.
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Façamos uma comparação:

Quando nós atuamos sobre um objeto, quem
quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não
irá percutir o ponto;

É preciso um intermediário, posto sob a sua
direção: uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc.

O pensamento não atua diretamente sobre a
vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá.

O pensamento não é senão o Espírito encarnado.

Ele não pode atuar sobre um corpo sem o
perispírito, bem como, não pode atuar sobre a vara sem
o corpo.

Atua sobre o perispírito, por ser esta a substância
com que tem mais afinidade;

O perispírito atua sobre o corpo estimulando os
sistemas, acionando os músculos, sendo que esses
tomam a vara e a vara bate no ponto visado.

Quando o Espírito não está encarnado é preciso
um auxiliar que é o fluido.
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As manifestações físicas são todos os efeitos
sensíveis, como ruídos, movimentos, deslocações de
corpos sólidos. Podem ser espontâneas ou provocadas.

Espontâneas: Os médiuns não têm consciência
de sua mediunidade e as manifestações ocorrem
naturalmente.

Provocadas: Ocorrem através da vontade dos
médiuns.

Os fenômenos muitas vezes tem a intenção
apenas de chamar nossa atenção para alguma coisa e
convencer‐nos da presença de uma força superior ao
homem.

Os ruídos espíritas tem um caráter especial,
revelando intensidades e timbres variados, que os
tornam facilmente reconhecidos.
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Na época de Kardec, serviram para a produção
de comunicações.

Atribuindo letras ao número de pancadas ou sim
e não às respostas, as comunicações foram sendo
produzidas.

Foram feitas experiências com o lápis sendo
colocados em pequenas cestas, caixas de papelão ou
pranchetas.

Aos poucos se verificou que eram apenas
apêndices e que o médium poderia segurar diretamente
o lápis.

A partir daí as comunicações se tornariam sem
limites.

Além destas espécies de manifestações físicas,
mais tarde, o homem percebeu que várias outras
também poderiam ocorrer, seguindo este mesmo
princípio, como a levitação, transporte de objetos,
materialização, voz direta, etc.
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Os fenômenos de tangebilidade como pancadas,
suspensão e movimentos são mais simples e se operam
mediante a concentração e a dilatação de certos fluídos.

Já os de transporte são múltiplos, complexos ,
exigem circunstancias especiais e só podem ser
operados por um único espírito e um único médium
para isolar e tornar invisível o objeto a ser transportado.

O objeto a ser transportado é envolvido com o
fluído dilatável do espírito, que o combina com o do
médium.

Pode‐se transportar objetos de qualquer peso.

O Espírito pode tornar um objeto invisível,
porém não penetrável.
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A visão de espíritos pode se dar em sonho ou em
estado de vigília. Nos sonhos se dá pela atividade da
alma fora do corpo. Para vê‐los em vigília é
imprescindível a faculdade mediúnica, podendo estar o
médium em estado normal ou próximo do
sonambulismo.

O espírito capta os fluidos do médium e combina‐os
aos seus para dar ao seu perispírito uma condição de
visibilidade.

No grande laboratório da vida espiritual, os
Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, utilizando
o pensamento e a vontade.

Vestimenta dos Espíritos:

Um Espírito se faz visível com o vestuário e os
sinais exteriores que tinha quando encarnado.

É, fluidicamente, que o Espírito modela o
vestuário através do pensamento.
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Os espíritos podem atuar sobre a matéria e o
fazem através dos fluidos do médium e do fluido
(matéria) cósmico universal (FCU), tirando os
elementos necessários para formar como queira os
objetos que tenham as aparências dos corpos existentes
na terra.


