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O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos
Evocadores (Le Livre des Médiums em francês), é a
segunda das cinco obras básicas do espiritismo,
publicada em 1861, na França, por Allan Kardec. Versa
sobre o caráter experimental e investigativo da Doutrina
Espírita, visto como ferramenta teórico-metodológica
para se compreender uma "nova ordem de fenômenos",
até então jamais considerada pelo conhecimento
científico: os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos,
que teriam como causa a intervenção de espíritos na
realidade física.
Metodologia
As primeiras investigações de Kardec tinham por foco um fenômeno bastante comum em
meados do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos: o das chamadas mesas girantes ou
dança das mesas, em que certa quantidade de pessoas se reuniam em torno de mesas para
se entreter com deslocamentos insólitos e aparentemente involuntários realizados por
esses móveis. Apesar do nome, era comum, segundo diversos relatos da época, a ocorrência
de fenômenos semelhantes com objetos variados.
Após dois anos de investigação, Kardec se viu particularmente convencido da hipótese
mediúnica como a forma mais consistente de explicar certas ocorrências de movimentação
espontânea de objetos. Isso porque, para além dos simples deslocamentos aleatórios,
perfeitamente atribuíveis a causas naturais, Kardec catalogou o que denominava
manifestações inteligentes, ou seja, movimentos que recorriam a sistemas simbólicos para
estabelecer um canal de comunicação com um entrevistador. Alguém fazia uma pergunta e
estabelecia critérios como "uma batida para sim, duas para não", e, em certos casos, um
interrogatório feito à exaustão obtinha sucessivas respostas corretas. Com o tempo esse
método de comunicação foi sendo depurado, passando pelo uso de um lápis amarrado a um
cesto em cuja borda um ou mais médiuns colocavam seus dedos, até chegar à moderna
técnica da psicografia.
Assim, Kardec se empenhou em fazer um estudo analítico das diversas modalidades de
comunicação estabelecidas entre homens e espíritos, que resultou em O Livro dos
Médiuns.
Valores arrecadados com este livro são destinados ao projeto de divulgação da Doutrina
Espírita nas plataformas digitais pela Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio
Preto - SP.
Saiba mais em: www.kardecriopreto.com.br
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because o livro
dos médiuns are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your o livro dos médiuns so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
o livro dos médiuns are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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