
CÉSAR LOMBROSO

HIPNOTISMO E MEDIUNIDADE
 

LIVROS ESPÍRITAS GRÁTIS
 

SINOPSE:

É uma obra que causou grande agitação nos meios intelectuais e
científicos da Itália, no início do século XX, pois César Lombroso
afrontando preconceitos engenhosamente construídos por
contraditores da Doutrina Espírita faz avançar o domínio do
Espiritismo Experimental trazendo provas irrefutáveis da
imortalidade da alma.

Relata pesquisas com fenômenos ocorridos sob hipnose e
fenômenos mediúnicos sendo que demonstra a diferença entre eles,
incluindo numerosas experiências com a famosa médium Eusápia
Paladino.

Oferece subsídios aos estudiosos do assunto, abordando os
seguintes temas: mediunidade entre os selvagens e os povos

Página 1 de 4CESAR LOMBROSO

23/11/2008http://www.autoresespiritasclassicos.com/Autores%20Espiritas%20Classicos%20%20...



antigos, estigmas e levitações dos santos, magos, bruxos, histeria e
magia, fotografias transcendentais, casas assombradas etc.

Comentário:

E um grande clássico em todos os sentidos, nas questões sobre a
mediunidade e as suas origens que se perdem em épocas remotas
da humanidade.

Ao estudar as religiões antigas dos povos: Gregos, Egípcios,
Hindus se percebem que a mediunidade era usada intensamente na
inter-relação dos encarnados e desencarnados e a questão da
reencarnação era aceita como pedra angular do edifício das crenças
destes povos.

Os conhecimentos que hoje temos da Doutrina Espírita e as suas
nuanças eram na época somente para uma casta de iniciados e
passados para o povão em forma velada por símbolos, parábolas ou
tradições culturais.

Quando o codificador da Doutrina Espírita Allan Kardec começou 
a buscar a comprovação de fatos espíritas e usando a métodos da
ciência teve que peneirar muitos conhecimentos milenares que
estavam envolvidos em tradições culturais.

Atualmente a Índia e em paises do Oriente a reencarnação é aceita
como tradição cultural, mais não ocorre o estudo da comprovação
da reencarnação.

César Lombroso nos faz viajar por estes povos antigos e a suas
culturas e tenta trazer em bases mais sólidas sobre o conhecimento
do mundo espiritual e suas leis.

Agora pergunto qual a Doutrina que responde aos anseios da
imortalidade da alma e todas as suas nuanças, nos fenômenos tidos
como milagrosos ou fenomenais????
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Será que devemos crer em bases dogmáticas!!!

Que possuímos somente esta vida??? Que ao morrer vamos esperar
o juízo final, aonde seremos condenados ao inferno ou habitar as
mansões do céu.

Será que devemos crer nas Filosofias Materialista!!!
 

Que ao morrermos tudo acaba??? E as pessoas que amamos??? E o
fruto de nossas lutas e de nossas batalhas??? Tudo acaba!!!
 

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim”

(João 14:1)
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BOA LEITURA
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