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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva

------------- 8 ------------

A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

12.
«A mensageira destas mensagens é uma mulher na Irlanda. O nome dela é Maria da Divina
Misericórdia. Ela fala inglês.
Deus a chama "a Profetiza dos Últimos Tempos", "o Último Profeta" (a Última Profetiza).
A Maria da Divina Misericórdia não é somente vidente ou mensageira, ela é Profetiza, a
Última Profetiza de Deus, e diante Dele, ela está no mesmo nível que o profeta Daniel, que
escreveu o Livro de Daniel no Antigo Testamento na Bíblia Sagrada e do Evangelista João, que
escreveu o Livro do Apocalipse no Novo Testamento na Bíblia Sagrada.
Segundo Deus esta missão (o LIVRO DA VERDADE) é a última missão de Jesus na Terra, para
salvar a Humanidade.
O LIVRO DA VERDADE foi avisado no Livro de Daniel 10, 21 e também no Livro do
Apocalipse 5, 2-9 como o Livro com os 7 Selos.»
(http://jesusfala.org/index.php/sobre-a-mensageira)

São mil e tantas mensagens de grande pobreza intelectual que ferem constantemente a
inteligência e agridem a razão. Mas esse é o denominador comum aos místicos católicos que
continuam atidos a velhos dogmas e conceitos - e sabemos como os pré-conceitos influenciam
mesmo as mediunidades mais racionais. Infelizmente esta pobreza de entendimento de Deus
afecta negativamente a vida de todos, como o demonstra a História.[1]

[1]

O dualismo existente no cristianismo foi extraído das tradições religiosas dos babilónios, assírios e outros povos e
tornou-se fundamental para as questões do pecado e da redenção. E por falar em “mensageiros”, temos Maniqueu (ou
Manes ou Mani), no século III, que teve, quando jovem ainda, uma visão em que seu anjo protector lhe ordenava se
isolasse do mundo para receber a revelação de uma nova religião, que seria a interpretação correta de diversas crenças
religiosas da época.

*
«Na primeira semana de setembro de 1931, depois da grande decisão franciscana, Cristo
novamente apareceu a Pietro Ubaldi, desta vez acompanhado de Francisco de Assis. O primeiro à
direita e o segundo à esquerda, fizeram-lhe companhia durante vinte minutos em sua caminhada
matinal, na estrada de Colle Umberto, Perúgia.
Em 25 de Dezembro daquele ano, chegou-lhe, de improviso, a primeira mensagem de Cristo,
Sua Voz, a “Mensagem de Natal”. Por inspiração, ele sentiu que estava aí o início de sua missão.
Outras Mensagens surgiram em novas oportunidades, dentro de um plano preestabelecido pelo Alto,
todas com a mesma linguagem e conteúdo divino.» (http://www.pietroubaldi.org.br/o-autor)
Ubaldi pretendeu que os seus livros entrassem para a base do espiritismo; todavia, os seus
livros estão em contramão com o espiritismo.[1] O Jesus e o Francisco de Ubaldi não são os mesmos
Jesus e Francisco do espiritismo, porque dizem coisas diferentes. Logo, uma das duas filosofias está
errada e na que está errada o Jesus e o Francisco são impostores – ou a percepção de Ubaldi foi
enganada pelo desejo. Acontece muito.[2]
“Médiuns experimentados: a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas
vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as
dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência dá ao médium o tacto
necessário para apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades
boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos Espíritos zombeteiros, que se
acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância desta qualidade,
sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns
confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se
mestres, porque escrevem com facilidade; repelem todos os conselhos e se tornam presas de Espíritos
mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. (LM 192. 2º)

[1]

Tenho sérias dúvidas sobre os expositores espíritas que se apoiam em Pietro Ubaldi para justificar a ideia
central das suas exposições. A minha dúvida mais séria é esta de se leram alguma coisa do citado ou se apenas fazem
citações de citações, na esperançosa convicção de que como foi citado por algum espírita famoso Ubaldi é um autor
espírita de referência e eles próprios, os repetidores, se tornem famosos, por uma qualquer acção mimética. Se
conhecem a obra e nela se apoiam para o seu espiritismo e as suas exposições, é de pôr em causa o que fazem no
espiritismo – supondo que conhecem a doutrina espírita e vendo as incompatibilidades ainda assim as aceitam; se não
conhecem a obra e apenas a citam por ostentação, que sejam felizes na sua micropsiquia.
Talvez porque Emmanuel, Espírito, deu a sua bênção a A Grande Síntese tenha ficado a ideia de que Ubaldi
acrescenta alguma coisa ao espiritismo.
[2] A sugestão ou a auto-sugestão orientam a ideoplastia e do mesmo modo que esta produz os fenómenos de
estigmatização também pode fazer ver o que se quer ver ou que seja visto. A multidão viu o milagre do Sol em Fátima e
no entanto nada daquilo aconteceu de facto. Sendo perfeitamente possível a materialização de dois Espíritos à luz do dia
durante vinte minutos, a identificação torna-se um acto subjectivo à falta de provas que a autentique.
Ainda a propósito de sugestão: “O poder do homem na prática da feitiçaria é absoluto e é capaz de matar
literalmente com uma ou duas palavras. (…) No nosso percurso pela vida somos tão vulneráveis às pragas e à magia como
qualquer indivíduo que sofre o poder de uma bruxa maléfica. A diferença é apenas esta: em vez de prestarmos atenção e
acreditarmos nas calamidades proferidas por homens que usam trajes estranhos temos tendência para dar atenção e
acreditar nos prognósticos proferidos por homens de bata branca. Se um médico disser a um homem que vai morrer, esse
homem provavelmente morrerá. A sugestão não é extrema – as provas comprovam-no.” (Vernon Coleman, O Poder do
Corpo)

13.
«Esta nossa irmã está ao serviço de Deus e o seu único guia sou eu, o Irmãozinho Santo Elias, e porque
só eu incorporo nela, em nome de Deus Todo-Poderoso, acreditai que ela é também uma eleita de
Deus e receberá por isso a recompensa que é a Luz e a Graça divinas…»[1]

As próprias acreditam nisso, as pessoas mais próximas acreditam nisso, as consulentes
acreditam nisso. São vistas como tendo um dom raro. A ignorância vê dom raro na mediunidade,[2] tal
como vê milagres nos fenómenos naturais que desconhece. A ignorância aceita sem questionar, sem
examinar, sem entender; a ignorância compraz-se nela própria. A ignorância diz mal do espiritismo,
mas vai a estas pessoas, mulheres e homens, que recebem no sigilo privado de suas casas.[3] A
ignorância alinha pelo diapasão do padre que nega a mediunidade ou a situa no campo diabólico,
mas pela calada recorre a quem tem a faculdade.
“Médiuns exclusivos: aqueles pelos quais se manifesta de preferência um Espírito, até com exclusão de
todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados.
«Isto resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o Espírito é bom, pode ligar-se ao médium,
por simpatia, ou com um intento louvável; quando mau, é sempre objetivando pôr o médium na sua
dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão.»” (LM 192. 2º)

[1]

Caso narrado em Respostas do Céu, de Maria João Nobre e Sara Rodrigues.
Mas a ignorância também vê bruxas em médiuns.
[3] O preconceito, filho da ignorância, leva à frequência de centros espíritas distantes para não serem vistas por
conhecidos a frequentar estas coisas.
[2]

A CRUELDADE DO PRESENTE DESENVOLVE A
NOSTALGIA DE UM PASSADO A PRETO-E-BRANCO

Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

“Os homens hesitam menos em prejudicar um homem que se torna amado do que outro que se torna temido,
pois o amor mantém-se por um laço de obrigações que, em virtude de os homens serem maus, se quebra
quando surge ocasião de melhor proveito. Mas o medo mantém-se por um temor do castigo que nunca nos
abandona”*
Maquiavel

A dimensão temporal, desde sempre estruturante dos usos e costumes do ser humano, da sua história
como fio condutor rumo a um objectivo salvífico, está a revelar que os seus feitos não podem continuar a ser
os mesmos ad eterno. O que ontem fez sentido, o modus operandi dos nossos antepassados não pode ser o de
hoje.
O ser humano, que agora se chama cidadão, tem-se ocupado com a sua imposição à natureza, dando,
no entanto, pouco relevo às suas características interiores, definidoras de uma identidade sobre a qual é
urgente debruçar-se.
A cidadania, ao invés de libertadora, revelou-se uma pertença total ao grupo sob falsos conceitos de
individualidade; em cada acção há sempre uma avaliação a milhas do que são as intenções do agente da acção,
(que expressão tão interessante). Já ninguém faz, o verbo fazer caiu em desuso, agora age-se; já não se
trabalha, é-se colaborador. E para o justificar, até se diz que foi sempre assim. Tudo para justificar que o que o
indivíduo faz, pensa, ou se diz, está errado.
Para melhor calar os que pensam, foi criada a cultura da empresa, que escolhe e fala por todos. Já não
se despede ninguém, diz-se que não atingiu os objectivos. O bom colaborador é o que está na empresa como
em família. A chefia é o pai e a mãe, os colegas os irmãos. O marido, mulher e filhos não se sabe.
Nas acções de formação inculca-se que não há trabalho igual salário igual. Cada qual é um caso
individual, particular, singular, uma célula, um ser muito especial. Os métodos de persuasão são simpáticos, e o
indivíduo começa a inchar, a sentir-se cheio de capacidades, transborda em conhecimento, é fabuloso. E tão
especial é que promove a indiferença entre colegas, pois a diferença salarial chega a ser escandalosa, e
segundo critérios nada claros.
Mergulhou-se de cabeça num caldo simplista, aparentemente, de conceitos atabalhoados e não
definidos, a tal ponto que já ninguém sabe se vai para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo,
nem tão pouco enviesado. Tombou-se na desilusão permanente. É que os ditos colaboradores não o são entre
colegas, mas da empresa, que os usa e deita fora. Para os colegas fica reservada a cordialidade cínica em
ambiente periclitante, e a indiferença; o sindicato, quando o há, e se for operante, mas sem politiquices
partidárias, o que é um achado tipo agulha em palheiro, não passa de um grupinho de gente muito
empenhada, muito esclarecida, interveniente, muito defensora do trabalhador-colaborador, mas que, no
fundo, é um bandozinho que está no escritório muito aconchegadinho, há um bom par de anos, já não estando
nem aí para o que diz defender, uma vez que ser representante sindical tornou-se numa actividade vitalícia.
Mas as desilusões não se ficam por aqui. De repente, toda a gente se tornou incoerente, xenófoba,
racista, medíocre, insensata, gastadora, mau pai, má mãe, má filha, mau filho, mau e má em tudo e mais
alguma coisa. Instalou-se a crítica social cruel, moralista e fria. Não contentes com isso, acrescentou-se uma
sexualização dos comportamentos. Um/a homem/mulher fora da norma (que não se sabe o que é), deve-se ao
facto de não ter sexo com alguém, o que o/a torna perigoso/a. Porém, como se aprendeu que os opostos
atraem-se, então aquele que tem poder ou é porque tem os assuntos de cama resolvidos, ou porque os tem
por resolver. Mas é tudo uma questão de horizontalidade.

A perdição já não é andar por
maus caminhos, isso será, quando muito,
um acto rústico, etnográfico, coisa de
folclore. Não. Modernamente, a perdição
é acreditar num político que diz mudar o
estado caótico do país, (pescas,
agricultura, estabilidade social, saúde,
educação, etc.); acreditar num partido
político como capaz de produzir ideias e
ideais para o país; acreditar numa
religião/igreja
como
unicamente
preocupada com questões salvíficas;
acreditar que a família é a célula
fundamental da sociedade e da
espiritualidade; acreditar que pelos seus
próprios meios e competências pode
chegar a algum lado, etc. Tudo isso
revela-se uma desilusão, mentira e alvo
de chacota, ingenuidade, estupidez,
fraqueza. Porque, efectivamente, assim é.
Há quem faça dos políticos messias.
Se soubéssemos quantos, após as eleições, têm vontade de se esbofetear pela ingenuidade em que
caíram, e se efectivamente o fizessem, as ambulâncias andariam num corrupio e as urgências hospitalares
entupiriam ainda mais, pois não temos dúvidas de se bateriam sem dó nem piedade.
É o preço a pagar quando se luta pela dignidade, por ter uma casa equipada com tudo a que tem
direito, dar uma educação aos filhos que considera acertiva. Para os medíocres isso é ser mal orientado e
vaidoso, querer ir muito longe.
Os políticos, porque não têm ideais, seguem as linhas dos cifrões. Todos têm o seu preço, tal como os
futebolistas. Eles falam, mas o discurso passou para coisas do género: combater a corrupção, garantir a paz
social face aos assaltantes e ao crime organizado, o tráfico crescente de droga, acrescentando a ecologia para
dar mais realce.
Com isto, é crescente o saudosismo de um passado tenebroso, lembrando as ditaduras como regimes
ideais de estabilidade e os ditadores gente virtuosa; caminho aberto para os políticos se tornarem ditadores.
Cresce a intolerância face a um presente sem respostas e caótico, os países perderam a independência porque
já não têm povo mas cidadãos cujas origens desconhecem, a escravatura está no seu auge, o número de
refugiados, pelas mais diversas razões, aumenta, os direitos humanos estão escritos, nada mais.
Em suma, estão criadas as condições para o retorno, mais agressivo e violento, feroz, do tribalismo. O
motivo será a luta pelo direito à posse da terra e de uma identidade geográfica, pelos recursos naturais, o
primeiro será a água, os víveres, imediatamente a seguir a energia, o acesso aos recursos do planeta, enfim.
As religiões e as igrejas estão neste quadro, pois foram as primeiras a desenvolvê-lo ao criarem
cidades, ou pequenos povoados só para si. Deus, os pecados, o amor ao próximo, a modificação interior, tudo
isso é um pacote que, se vier, será para depois, muito depois.
Ser religioso muda de objectivos e, consequentemente, de comportamentos. Se para alguns, ainda que
em número reduzido, foi a luta pela modificação interior e pela conquista do reino de Deus, cujos exemplos
são sobejamente conhecidos, basta pensarmos em Jeremias e Jesus, para se tornar a batalha pela entrada
triunfante numa organização que, supostamente, garanta sobrevivência e protecção. A conversão deixa de
assentar em bases de fé, passa a ser a graça da pertença ao grupo mais forte e mais coeso. Cai a fé em Deus e
nos profetas como mestres referenciais da reflexão humana, e passa a ser nos indivíduos que orientam o
grupo, o que há muito se vem a verificar. O que mais há são gurus salvadores, amigos do dinheiro, sem
qualquer respeito pelo ser humano nem pelo seu sofrimento, carregados de discursos idolátricos. Só as
oferendas se vão manter iguais: aquele que dá quer agradar a Deus, o que recebe é uma organização que, com
isso, se torna poderosa e politicamente invencível. Acreditar será ainda mais delirante do que o foi até hoje;
atingirá picos que tocam a mais terrível das alucinações.

Que fazer?Ainda vamos a tempo de mudar o rumo
das coisas. Se pensarmos que não são quimeras, utopias
ou sonhos de crianças perceber que o dinheiro deve ser
como o sal na comida, nem a mais nem a menos, e que se
for a menos faz melhor à saúde; se tivermos em conta
que, e La Palisse não diria melhor, não levamos nada para
o outro lado da vida; que os nossos projectos não passam,
na sua maioria, de ilusões bem grandes; que quando
pensamos que tudo está bem tudo se desmorona; que as
fortunas caiem como castelos de cartas, que muitas foram
conquistadas a sangue, suor e lágrimas e são dinheiro sujo;
qu, mediante os objectivos, os fortunosos nem chegam a
gozar-se delas porque surgem doenças espontâneas que
os levam para o outro lado da vida, e assistimos a isso
todos os dias; que o caos cai primeiro sobre aquele que o
produziu; que as nossas vitórias terrenas são efémeras;
que a tenacidade com que muitos se empenham para
derrotar tudo e todos cai sobre si mais cedo do que
pensam; que a destruição massiva do planeta, fauna e
flora, não atingirá só os pobres…Mas ainda que tudo isto
seja um fartote de rir, ainda subsiste a Educação, porque
essa ninguém consegue destruir. Deve-se lutar por ela com
todas as forças, pois só por seu intermédio a
Espiritualidade conseguirá impôr-se. E quando se diz
Espiritualidade não nos referimos a uma doutrina em
concreto, mas ao conjunto dos que, a viver neste planeta,
nas mais diversas áreas, se converteram à Vida e ao bemfazer.
Mas é urgente perceber que não estamos sós e
que o que se está a passar também é o resultado da
convergência de forças espirituais pouco ou nada
aceitáveis, atraídas pelo nível de ambição a esvaziamento
éticos. Este mundo é o Reino de Deus, cada mundo o é de
per si. Ora, a espiritualidade tem, forçosamente, que
mudar, aqui e agora.
Em suma, aprendemos nos bancos da escola que o
Homem se impôs à Natureza; que pela sua inteligência,
superior à dos animais, é o rei da Criação. Porém, não foi
ensinado como é que isso foi feito, tendo em conta as
implicações para o futuro. Tal levou-nos, hoje, ao
confronto com o grande problema de arrepiar caminho e
de saber como desfazer uma mentalidade e respectivo
comportamento com milhares de anos. Toda a vasta
maquinaria nos transporta a dimensões que nem nos
sonhos mais elaborados se imaginaria, a ficção científica
de há meia dúzia de anos está obsoleta, mas os castelos de
cartas continuam os mesmos. O complexo de
superioridade não é um bom princípio. Se o ser humano
quiser sobreviver tem que se curvar perante a Natureza, e
religiosamente remeter-se à prática do Bem. Nada mais. O
passado não nos interessa, apenas tirar dele as respectivas
ilacções. Há que olhar para o futuro sem fantasmas; os
principais são os ditadores que ocupam muitas cabeças.

O médium do Anticristo
Hermínio C. Miranda
para ler na íntegra acesse:

http://www.nossolar.org.br/nossolar/n_especial.php

continuação

Julgou-se, a princípio, que o poderoso General estivesse morrendo. Mal se percebia sua respiração e o coração apenas
batia o necessário para manter a vida; olhos abertos vagavam, apagados, de um lado para outro. O eminente General
Helmuth Von Moltke estava experimentando uma crise espontânea de regressão de memória, durante a qual em vívidas
imagens que se desdobravam diante de seus olhos espirituais, ele se viu como um dos Papas do século IX, Nicolau I, o
Grande, que a Igreja canonizou. Há estranhas "coincidências" aqui. Segundo os historiadores, Nicolau ascendeu ao trono
papal mais por influência do Imperador Luís II do que pela vontade do clero. Lembra-se o leitor de que Luiz II foi o
mesmo que protegeu o incrível Landulf, príncipe de Cápua? E que Landuf, um milênio depois, seria Adolf Hitler?
Nicolau foi um papa enérgico e brilhante. Governou somente nove anos incompletos, de 858 a 867, mas teve de tomar
decisões momentosas e que exerceram profunda influência na História. Foi no seu tempo que se definiu mais
nitidamente a tendência separatista entre as igrejas do ocidente e a do oriente. Foi ele quem elevou a novas
culminâncias a doutrina da plenitude do poder papal. Segundo seu pensamento, o imperador era apenas um delegado,
incumbido do poder civil.
Enquanto essas vivências desfilavam diante de seus olhos, Von Moltke, ainda estendido no sofá, vivia a curiosa
experiência de estar situado entre duas vidas; separadas por mil anos. Em torno dele, entre as ansiosas figuras de seus
generais, ele identificava alguns de seus antigos cardeais e bispos. Uma das personalidades que ele também identificou
naquele desdobramento foi a de seu tio, o ilustre Marechal- de- Campo, também chamado Helmuth Von Moltke, o
maior estrategista de sua época e que lutou na guerra de 1870. Fora também uma das poderosas figuras medievais, o
Papa Leão IV, o chamado pontífice-soldado, que organizou a defesa de Roma e comandou seus próprios exércitos.
Outra figura identificada foi o General Von Schlieffen, autor do famoso plano Schlieffen, que também experimentara as
culminâncias do poder papal, sob o nome de Bento II.
Ao despertar de sua singular experiência com o tempo, o General Von Moltke estava abalado até às raízes de seu ser.
Caberia a ele, um ex-Papa, deslanchar todo aquele plano de destruição e matança? Se não o fizesse, o que aconteceria à
sua então pátria?
Diz Ravenscroft que, após se reformas, Von Moltke escreveu minucioso relato daquela experiência notável. Também ele
se deixou envolver pelo misterioso fascínio da Lança de Longinus, que certa vez visitou em companhia de outro General,
seu amigo; e, segundo o escritor inglês, conseguiu apreender o verdadeiro sentido e importância daquela peça, "como
um poderoso símbolo apocalíptico“.
Acreditava ele que se deveram à sua própria atitude negativa, como Nicolau I, em relação ao intercâmbio com o mundo
espiritual, os trágicos desenganos que se sucederam na História subsequente, a começar pela separação da cristandade
em duas e o progressivo abandono da realidade espiritual em favor das doutrinas materialistas, que "virtualmente
aprisionaram a criatura no mundo fenoménico da medida, do número, do peso, tornando a própria existência da alma
humana objeto de dúvida e debate" (Ravenscroft).
Por isso tudo, ao se erguer do sofá, Von Moltke era outra criatura. Como explicar tudo aquilo aos seus companheiros?
Que decisões tomar agora, na perspectiva do tempo e dos lamentáveis enganos que havia cometido no passado, em
prejuízo do curso da História? Parece, no entanto, que não dispunha de alternativa. Como Longinus, tinha de praticar
um ato de aparente violência, para contornar uma crueldade maior. Tudo continuou como fora planejado, mas o Chefe
do Estado-Maior não continuou como fora. Aliás, ao ser elevado àquela posição pela sua inesgotável e indiscutível
capacidade profissional, houve dúvidas, em virtude do seu temperamento meditativo e tranquilo. Seria realmente um
bom General no momento de crise que exigisse decisões drásticas? Era o que se perguntavam seus adversários, mesmo
reconhecendo sua enorme autoridade técnica. Ao se retirar do comando, diz Ravenscroft que ele era um homem
arrasado, porque mais do que nunca estava consciente da tragédia de viver num mundo em que a violência e a matança
pareciam ser os únicos instrumentos capazes de "despertar a humanidade para as realidades espirituais".
Após a sua desencarnação, em 1916, com 68 anos de idade, Von Moltke passou a transmitir uma série de comunicações
através da mediunidade de sua esposa Eliza Von Moltke. Ah! que documento notável deve ser esse! Foi numa dessas
mensagens que o Espírito do antigo Chefe do Estado-Maior informou que o Führer do Terceiro Reich seria Adolf Hitler,
àquela época um obscuro e agitado político, aparentemente sem futuro. Foi também ele que, em Espírito, confirmou a
antiga encarnação de Hitler como Landulf de Cápua, o terrível mágico medieval que vinha agora repetir, nos círculos
mais fechados do Partido, os rituais de magia negra, cujo conhecimento trazia nos escaninhos da memória integral.

Faltavam ainda algumas peças importantes para consolidar as conquistas do jovem Hitler, mas todas elas apareceriam
no seu devido tempo e executariam as tarefas para as quais haviam sido rigorosamente programadas nos tenebrosos
domínios do mundo espiritual inferior. O General Eric Ludendorff seria uma delas. Von Moltke identificou-o com outro
papa medieval, que governou sob o nome de João VIII, que Ravenscroft classifica como "o pontífice de mais negra
memória que se conhece em toda a história da Igreja Romana, que, como amigo de Landulf de Cápua, ajudou-o nas
suas conspirações no século IX". Novamente, sob as vestes de Eric Ludendorff, o antigo Papa daria a mão para alçar
Landulf (agora Adolf) ao poder.
Outro elemento importante, nessa longa e profunda reiniciação de Hitler, foi Karl Haushofer, que, no dizer de
Ravenscroft, "não apenas sentiu o hálito da Besta Apocalíptica 3 no controle do ex-cabo demente, mas também
buscou, conscientemente e com maligna intenção, ensinar a Hitler como desatrelar seus poderes contra a
humanidade, na tentativa de conquistar o mundo“.
É um tipo estranho e mefistofélico esse Haushofer, mas, se fôssemos aqui estudar todo o elenco de extravagantes
personalidades que cercaram Hitler, seria preciso escrever outro livro.
Diz, porém, Ravenscroft que foi Haushofer quem despertou em Hitler a consciência para o fato de que operavam nele
as motivações da " Principalidade Luciferina", a fim de que "ele pudesse torna-se veículo consciente da intenção
maligna no século vinte". (destaque do autor)
Vejamos mais um episódio.
Em 1920, era tão patente, através da Alemanha, essa expectativa messiânica, que foi lançado na Universidade de
Munich um concurso de ensaios sobre o tema seguinte: "Como deve ser o homem que liderará a Alemanha de volta às
culminâncias de sua glória?" O vultoso prêmio em dinheiro foi oferecido por um milionário alemão residente no Brasil
(não identificado por Ravenscroft) e quem o ganhou foi um jovem chamado Rudolf Hess que, em tempos futuros, seria
o segundo homem da hierarquia nazista! Sua concepção desse messias político guarda notáveis similitudes com a
figura do Anticristo descrita nos famosos (e falsos) "Protocolos do Sião", segundo Ravenscroft.
Consta que Hitler considerava Rudolf Steiner, o místico, vidente e pensador austríaco como seu arquiinimigo. Segundo
informa Ravenscroft, Steiner, em desdobramento espiritual, penetrava, conscientemente, os mais secretos e
desvairados encontros, onde se praticavam rituais atrozes para conjurar os poderes que sustentavam a negra falange
empenhada no domínio do mundo.
Que andaram muito perto dessa meta, não resta dúvida. Conheciam muito bem a técnica do assalto ao poder sobre o
homem, através do próprio homem. Hugh Trevor-Roper, no seu livro "The Last Days of Adolf Hitler", transcreve uma
frase do Führer, que diz o seguinte:
Não vim ao mundo para tornar melhor o homem, mas para utilizar-me de suas fraquezas.
Estava determinado a cumprir sua missão a qualquer preço.
- Jamais capitularemos – disse, certa vez, repetindo o mesmo pensamento de sempre. – Não. Nunca. Poderemos ser
destruídos, mas, se o formos, arrastaremos o mundo connosco – um mundo em chamas.
(…)Naquele mesmo dia, como se em cumprimento de misterioso desígnio, Hitler suicidou-se nos subterrâneos da
Chancelaria, em Berlim.

Vejamos, para encerrar, algumas considerações de ordem doutrinária.
Haverá mesmo algum poder mágico ligado aos chamados talismãs?
Questionados por Allan Kardec ( perguntas 551 a 557), os Espíritos trataram sumariamente da questão, ensinando,
porém, que "Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação
sobre os Espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais".
Continuando, porém, a linha do seu pensamento, Kardec insistiu, com a pergunta 554, formulada da seguinte maneira:
•Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um Espírito, por efeito
mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe
auxilia a concentração?
•É verdade - respondem os Espíritos – mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do
espírito que é atraído.
Os destaques são meus e a resposta à pergunta 554 prossegue, abordando outros aspectos que não vêm ao caso tratar
aqui. Nota-se, porém, que os espíritos confirmaram que os chamados talismãs servem de condensadores de energia e
vontade, e podem, portanto, servir de suporte ao pensamento daquele que deseja atrair companheiros desencarnados
para ajudá-lo na realização de seus interesses pessoais. Disseram mais: que os Espíritos atraídos estarão em sintonia
moral com aqueles que os buscam, ou seja, se as intenções e os sentimentos forem bons, poderão acudir Espíritos
bondosos; se, ao contrário, as intenções forem malignas, virão os Espíritos inferiores.
Por toda parte, no livro de Trevor Ravenscroft, há referências repetidas de que duas ordens de Espíritos estão ligadas à
mística da Lança de Longinus: os da luz e os das trevas, segundo as intenções de quem os evoca.
Além disso, é preciso lembrar que os objetos materiais guardam, por milênio a fora, certas propriedades magnéticas, que
preservam a sua história. Essas propriedades estão hoje cientificamente estudadas e classificadas como fenómenos de
psicometria, tão bem observados, entre outros, por Ernesto Bozzano. Médiuns psicómetras, em contato com objetos,
conseguem rever, às vezes com notável nitidez, cenas que se desenrolaram em torno da peça de ferro deve estar
altamente magnetizada pelos acontecimentos de que foi testemunha, desde que foi forjada alhures nos tempos bíblicos,
passando pelo momento do Calvário, diante do Manso Rabi agonizante, até que Hitler a perdeu em abril de 1945.
Seja como for, a peça reúne em torno de si uma longa e trágica história, tão fascinante que tem incendiado, através dos
séculos, a imaginação de muitos homens poderosos e desatado muitas paixões nefandas. E, como explicaria os Espíritos a
Kardec, não é a Lança por si mesma que move os acontecimentos, é o pensamento dos homens que se concentram nela e
querem a todo preço fazer valer o poder que se lhe atribui. Nisso, ela é realmente um talismã.
Ainda uma palavra antes de encerrar.
É certo que Hitler foi médium dedicado e desassombrado de tremendos poderes das trevas. Esses irmãos desarvorados,
que se demoram, por milênios sem conta, em caliginosas regiões do mundo espiritual, por certo não desistiram da
aspiração de conquistar o mundo e expulsar a luz para sempre, se possível. Tudo farão para obter esse galardão com o
qual sempre sonharam, muito embora a nós outros não nos assista o direito de duvidar de que lado ficará a vitória final.
Nesse ínterim, porém valer-se-ão de todos os meios, de todos os processos, para alcançarem seus fins.
É claro, também, que não se empenham apenas no setor político-militar, por exemplo como Hitler, mas, também
procuram conquistar organizações sociais e religiosas que representem núcleos de poder. É evidente a obra maligna e
hábil que se realizou com a Igreja, infiltrando-a em várias oportunidades e em vários pontos geográficos, mas sempre nos
altos escalões hierárquicos, de onde melhor podem influenciar os acontecimentos e a própria teologia.
O movimento espírita precisa estar atento a essas investidas, pois é muito apurada a técnica da infiltração. O lobo adere
ao rebanho sob a pele do manso cordeiro; ele não pode dizer que vem destruir, nem pode apresentar-se como inimigo;
tem de aparecer com um sorriso sedutor, de amizade e modéstia, uma atitude de desinteresse e dedicação, um desejo de
servir fraternalmente, sem condições e, inicialmente, sem disputar posições. Muitas vezes, esses emissários das sombras
nem sabem, conscientemente, que estão servindo de instrumentos aos amigos da retaguarda. A sugestão pós-hipnótica
foi muito bem aplicada por Espíritos altamente treinados na técnica da manipulação da mente alheia. É a utilização da
fraqueza humana de que falava Hitler.
A estratégia é brilhantíssima e extremamente sutil, como, por exemplo, a da "atualização" e da "revisão" das obras
básicas da Codificação, a da criação de movimentos paralelos, o envolvimento de figuras mais destacadas no movimento
em ardilosos processos de aparência inocente ou inócua. Estejamos atentos, porque os tempos são chegados e virão,
fatalmente, vigorosas investidas, antes que chegue a hora final, numa tentativa última, desesperada, para a qual valerá
tudo. Muita atenção. Quem suspeitaria de Adolf Hitler, quando ele compareceu, pela primeira vez, a uma reunião de meia
dúzia de modestos dirigentes do Partido dos Trabalhadores?

Tocam os sinos ao entardecer.
A rubra fímbria do sol poente
Evoca em mim passados e o sonho deles,
Porque o passado nem sempre é o que foi
Mas o que o coração quer que tenha sido.
E então eu, que nem sou de saudades,
Fico a morrer delas ‘té o esmaecimento,
Mas a morrer de saudades da perfeição
Das pessoas e das coisas que não foram perfeitas.
Tocam os sinos ao entardecer.
Devem ser as Trindades para uma qualquer reza –
Mas superior às rezas
É a poesia que se vive dentro da gente
Porque ela propaga-se como o som dos sinos nos vales
E põe-nos sorrisos claros em rostos serenos.
A rubra fímbria do sol poente já se foi,
É agora um castanho como no fim do Outono.
Na falda da serra do outro lado
Um sino serôdio ainda replica o da minha aldeia.
Talvez lá um aldeão ainda descubra a cabeça
Em respeito a um desconhecido Nosso Senhor
E uma avó reze pela alma do defunto e saúde dos netos.
(Talvez, talvez. São cada vez menos
As minhas certezas.
Consolo-me com a ideia
De que isso é fruto de adquirida sabedoria.)
Já não há sinos e no horizonte
Só o metálico azul no céu da noite que se põe.
Fiquei agoniado de um prenúncio inconsciente.
Dói-me o que podia ter sido e não foi
E o que foi e deixou de ser.
Tocaram os sinos ao entardecer.

Chryserus

Que palavras saciam a alma
Das saudades que séculos acumularam?
Quantas vezes as repetirei
Até que essa sede não me queime?
Noite e dia as digo sem cansaço
Para que de mim vão como gotas de mel
E as recolha vaso sagrado.

Ah!, o que se encontra
Quando se percorrem os labirintos do coração!
Mas quebrados os ferrolhos
Brisas frescas percorrem os túneis sombrios
Devolvendo-os à vida e à luz.
Que sacia a alma senão a essência de Deus no humano,
Essa palavra mágica na origem da saudade
Que dá por santo e estrénuo amor?!

Chryserus

