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Margarida Azevedo

Nos bancos da catequese aprendia-se que a religião não se discute. Este princípio coabitava com
outro igualmente estranho, a saber, a nossa religião é a única verdadeira.
Em termos práticos, isto significava: Deus não se põe em causa; o binómio fé e não fé eram
impensáveis; dúvida e descrença eram sinónimas; proibição da leitura da Bíblia por ser misteriosa e os seus
textos não estarem ao alcance de todos; os ateus são gente do diabo; a Ciência era vista com desconfiança,
donde aderir às suas inovações era tido como prática desviante da fé. Tudo era pesado numa balança
tendenciosa de moral versus imoral, de tal forma que a religião pensava pelos fiéis, criava normas
comportamentais verdadeiramente impraticáveis, excluindo os seus interesses pessoais. O bom crente era
aquele que abdicava de si, que pensava exclusivamente no outro, ou quase, sem objectivos particulares.
Longe da felicidade, a religião era o inferno deste mundo, o pecado que mortificava o desejo de
progresso, de prazer, de liberdade, que rebaixava a vida enquanto valor supremo, sacrificando-a em nome de
uma panóplia de princípios criadores de tipos psicóticos perigosos, neuroses que se sedimentaram
progressivamente no inconsciente colectivo, facto que, mediante os últimos acontecimentos, prolongou-se até
aos nossos dias.
Assim, verificamos, sem a necessidade de grandes reflexões, que religião e loucura têm sido
sinónimas, para os racionalistas, santidade para os seus mais altos dignatários. Iludindo os povos de que em
nome de Deus tudo é permitido, na defesa ideológica do grupo religioso, porque transmissor de toda a
verdade, inventaram a impunidade num mundo qualquer a que cinicamente chamam reino de deus , onde
crêem que vão receber a gratificação pelos seus bons serviços: a desvaloração da vida humana.
Contra a alucinação (falar em nome de outro, de um grupo, de Deus, imposição das suas próprias
convicções e princípios particulares como máximas universais, em casos mais graves, cósmicas), a Razão
impõe-se denunciando a estupidificação das mentes; a Tecnologia o conforto, facilitando tarefas. Os povos,
inevitavelmente, foram aderindo, rendendo-se às facilidades, ao alívio da força muscular; a Medicina evoluiu,
as condições de sobrevivência melhoraram com as vacinas, os antibióticos, a melhoria das condições de
higiene impôs-se, veemente. Por outras palavras, o Bem cresceu pela mão da Razão, pelo livre pensamento,
coisa que a Religião nunca soube fazer. A Educação, ao alcance de todos, tornou-se objecto de consumo
como outra coisa qualquer.
Hoje, caminha-se para uma autonomia do Estado, face ao religioso, porque a História também
amadurece, os cidadãos politizam-se, a laicização torna-se, consequentemente, uma necessidade imperiosa,
democratizadora do religioso. A Moral, lentamente, regressou às suas origens. É anterior à Religião.
Contudo, se a Religião teimar em permanecer na intolerância, se continuar a confundir-se com a Fé,
prevalecerá não como caminho para Deus, mas uma grotesca, disforme e instável presença no mundo, isto
é, está a mais. Infantilizando a fé e remetendo-a para segundo plano, a Religião tem abafado a
individualidade do crente na infamante tentativa de o moldar a uma autoridade fictícia, criadora de teologias
da dominação, raiz de sofrimentos, de discriminação de toda a ordem, criadora de morais desfasadas,
descontextualizadas, imprudentes e mesquinhas. Ou muda e adapta-se às novas vivências, ao emergente
progresso do Espírito, grito incessante da procura da Luz, abandonando a omnipotência de um saber que não
possui, ou tornar-se-à estéril, pueril, desnecessária porque contrária ao grande objectivo dos homens e das
mulheres, a Felicidade, bem como no encontro de ambos rumo a vivências maiores. O mundo é masculino e
feminino que, pela sabedoria de um Criador supremo, se atraem mutuamente.

A Fé tem poderes e forças que a Religião jamais terá; a Fé transporta montanhas, perdoa, é inerente a
todo o ser humano; a Religião é para alguns, aqueles que se lhe subjugam, fracos, acríticos; a Fé é libertadora,
remete para a Divindade, a Religião desconhece os caminhos da individualidade.
Os povos crescem em valores, enfatizam-nos na complexidade histórica das épocas charneira para as
suas mudanças; com tudo o que os caracteriza, fez deles lições. Por todo o lado, impõem-se os símbolos, as
lutas que os envolveram. Podemos dizer que o mundo é mesmo assim? O tic-tac do relógio existencial, que nos
faz lembrar que o passado vai-se enterrando, dá novos tempos ao tempo. A Religião tem que enterrar as
velharias. Já não há herdeiros e tradições porque a Democracia impõe-se como modernidade na partilha de
valores em que a cidadania é o mais importante. Religião não pode significar colisão.
A Religião discute-se, quando desvalora a Vida, quando pretende sobrepor-se aos Direitos Humanos,
desvalorando-os; quando combate a Liberdade em todos os seus aspectos; quando prega o impraticável;
quando os seus representantes não dão exemplo aos fiéis. A Fé é uma graça suprema, é uma força que emana
da alma e faz ter coragem para enfrentar o dia que nasce, mas ela é, principal e inevitavelmente, um sopro de
Amor para com todo o ser-vivo.
Um valor supremo, porém, nos era transmitido na catequese: se Deus nos deu a vida, só Ele no-la pode
tirar, porque a Vida é o Divino dentro de nós. As religiões não podem manipular a fé, rumando contra a vida.
Somos todos irmãos e é como irmãos que temos que aprender a viver, num mundo que chega e sobra para
todos. Quando a Religião perceber isto, confundir-se-à com a Fé, e nessa altura será outra coisa, não importa o
quê porque será, com toda certeza, uma coisa muito boa.
A grande questão, a saber, o que é a salvação, vamos salvar-nos do quê, de que devemos fugir para
entrar no Reino de Deus, o que é assim tão temeroso e forte que nos pode barrar a sua entrada, não é aflorado.
Todas são correntes pedagógicas, o que é de relevar, mas ensinaram mediante uma adesão cega aos
seus princípios subjugadores. É louvável ensinar a ler e a escrever, se com isso se ensinar a pensar; ensinar
Ciências Naturais é extraordinário, desde que seja feita a destrinça entre a Criação segundo o Génesis e a
Criação segundo a Ciência; a Arca de Noé e a Evolução das Espécies; a natural extinção de espécies e o
surgimento de outras; o tempo de existência da Terra, etc.; ensinar a diferença entre a explicação científica e
a proclamação bíblica.
O sabe tudo religioso não pode ser um substituto do pouco saber da Ciência, que rejeita o não provado,
nem o colocar de alguma questão fora do rame-rame estupificador dos bonzinhos, dos pobrezinhos e dos
aleijadinhos ser uma tentação do demónio, o a riqueza fonte de vícios, o conforto luxo pecador.
Tudo isto perdurou, numa sociedade que cresce tecnologicamente a um ritmo avassalador, com a
Ciência a impor a força da Razão, num ambiente de liberdade sexual, onde o prazer é partilhado e não mais a
subjugação de um sexo perante o outro, numa luta sem tréguas, ainda, pela laicização do Estado, o grande
cavalo de batalha das democracias ocidentais.
Se o religioso não arrepiar caminho, não abandonar a arrogância, não se empenhar na modernidade,
se rejeitar que vivemos num mundo de diferentes, pluralista, multicor, iremos todos desaparecer absorvidos
pela opressão, pelo terror e pelo impulso dos instintos; mas antes, porém, seremos levados, inevitavelmente, à
loucura, na luta instintiva pela sobrevivência em vez de na procura da santidade na prática virtuosa do Bem.
Somos todos hindus, muçulmanos, judeus e cristãos. Ora nascemos num lado, ora no outro do planeta, porque
a Fé é transversal a todos. Se a Religião não começar a ensinar a amar, e rapidamente, estaremos perdidos.
Que Deus tenha piedade de nós.

O caminho…
Graça Magalhães

As coisas mundanas da vida parecem ser o que mais precisamos para sermos felizes: o prato
preferido que pode dar sentido à vida durante duas ou três horas! Dormir a manhã na cama que preenche
os ideais durante algum tempo! Um belo par de sapatos que pode dar sentido à existência por umas
semanas! Um automóvel do último modelo Ferrari que pode fazer-nos vibrar durante um ano! Casar com o/
a príncipe/ princesa encantado (a) será o ideal máximo para muitos! Defender uma ideia, uma ideologia
política ou religiosa parece também dar sentido à existência humana até que as necessidades pessoais
exijam uma mudança e se procure esse sentido noutra ideologia ou noutra religião.
Mas, o tempo modificará as nossas necessidades e, com muita leveza, vamos descobrir na
vida que levamos outros sentidos!
Verificamos pois que o sentido da existência dos homens e das mulheres neste planeta, os
caminhos que escolhem para percorrer na trilha do tempo que lhes é permitido viver na Terra prende-se
com aquilo que os satisfaz num período mais ou menos longo de tempo. Mas… encontrar O SENTIDO de
facto só foi possível a muito poucos na história da Humanidade!
Qual o segredo?
Para a Doutrina Espírita a sobrevivência da alma, do ser imortal, para além da vida
transitória na Terra, parece ser, como em tantas outras doutrinas espiritualistas, a chave da resposta. A
comunicação dos Espíritos como dela encontramos testemunhos na obra ‘O Céu e o Inferno’ de Kardec,
garante a prova da veracidade de tal convicção. Os múltiplos estudos desenvolvidos por inúmeros
investigadores, dos quais destacamos o psiquiatra canadense, Ian Stevenson (1918-2007), e o brasileiro
Hernâni Guimarães de Andrade (1913-2013), que ao longo de décadas e em diferentes partes do mundo,
revelam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscências de outras existências e de
experiências vividas no plano espiritual, após a morte do corpo.
Lemos na obra ‘O Céu e o Inferno’, no capítulo II, dedicado à preocupação com a morte, item
10, o seguinte: “A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não
é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de
um sistema, mas com o resultado da observação. O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece em
toda a sua realidade viva. Não foram os homens que o descobriram através de uma conceção engenhosa,
mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a sua situação.
Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da ventura e da
desgraça, assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com
que os espíritas encaram a morte, da calma dos seus derradeiros instantes na Terra. O que os sustenta
não é somente a esperança, mas a certeza. Sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da
vida presente em melhores condições, e esperam com a mesma confiança com que aguardam o
nascimento do sol depois de uma noite tempestuosa. Os motivos desta confiança estão nos fatos que
testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as
aspirações mais profundas do homem.”

Intelectualmente nasce a satisfação do conhecimento adquirido, mas a Humanidade, cada ser
humano, cada um de nós, falta algo nesta resposta. Não basta a constatação e a confirmação científica da
existência de vida para além da morte: é muito importante mas não agrega força suficiente para orientar a
existência.
Muda-se, sem dúvida, o paradigma explicativo da realidade e com essa mudança teórica,
impõe-se a necessidade de descoberta de uma outra forma de viver! As respostas religiosas com base nas
escolhas em função das consequências de um céu que se deseja ou da fuga a um inferno, após a morte do
corpo físico, já não fazem sentido!
Esclarecedora é a explicação na obra ‘O Evangelho segundo o Espiritismo’, onde lemos no
capítulo 8 - A verdadeira pureza e as mãos não lavadas, item 10: “A finalidade da religião é conduzir o
homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda a religião, portanto,
que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para
fazer o mal, é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a
forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os
assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz
supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem.
Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário antes de tudo ter a pureza de
coração.”
Um novo sentido surge no horizonte de vida dos seres humanos: ser perfeito! Mas… já tantos
no velho paradigma o quiseram e com esse ideal quanta dor foi semeada?! Quantas lágrimas foram vertidas
para além dos holofotes sociais?!
Revela-se urgente adquirir um critério que possibilite discernir como ser puro e bom. Mas, se o
nosso coração está preenchido com tantas ansiedades, com tantas necessidades e desejos não satisfeitos e na
nossa mente correm ideias de domínio e poder, como prosseguir sem cair do fio da navalha? Como tornar
consciente a própria inconsciência?
Talvez a resposta na sua simplicidade ainda não tenha sido descoberta mas ela foi-nos dada
por Jesus. Ele rendeu-se sempre ao Pai! Abnegadamente viveu essa rendição em diferentes momentos da sua
vida terrena e deixou marcas indeléveis para serem descobertas pelo nosso coração: mais do que ao intelecto,
Jesus falou-nos ao coração. Reconhecer intimamente a própria pequenez perante o Criador na intimidade do
Ser foi a orientação: O SENTIDO a ser descoberto para cada um de nós! Deixar ir as verdades absolutas sobre o
que está certo e errado, na sociedade, na política, na religião, na família, em nós próprios e criar espaço aberto
para nascer o Amor.
Rendermo-nos ao amor divino! Deixarmos o nosso Ser encher-se de gratidão! Trazer à
consciência o ensinamento primeiro: ‘Amar a Deus acima de todas as coisas….’
No capítulo 8, item 19, do ‘Evangelho Segundo o Espiritismo’, encontramos este
esclarecimento:
“Deixar vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a
mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que
eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o
grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus
amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as curas?
É o amor, é a caridade! Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa
vida direis: “Meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha! Se te apraz experimentar-me pela dor e
pelas tribulações, bendito seja! Porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te
agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também!
Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua
prece de gratidão”.
Rendermo-nos ao Pai é dar o
primeiro passo para nos conhecermos com
verdade! Deixarmo-nos ir até Ele não é um
processo intelectual mas é uma vivência… uma
‘entrega’ que modifica o sentido da vida!!! Com
ele, novos caminhos, possibilidades, se tornam
claros à mente e ao coração!
Com Jesus descobre-se O
SENTIDO!!!

O argueiro e a trave no olho
António Soares

“ Porque vês tu, pois o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? “
Através desta parábola Jesus, quernos fazer ver que o respeito e a tolerância, são das
atitudes mais importantes que temos para com o
próximo. Ele nos alerta para que não percamos
tempo na procura de defeitos no outro, mas sim,
que nos preocupemos com os nossos, procurando
por todos os meios corrigi-los.
Será isso que temos feito? Ou será
que continuamos incansáveis na busca do erro
alheio, criticando-o, e procurando sempre tocar
seus pontos débeis? Será que não pensamos que
nos podemos encontrar na mesma ou em pior
situação do que aquele irmão que criticamos ou
julgamos? Encontramos depressa o defeito no
próximo, mas esquecemos as traves que não nos
deixam ver os nossos.
Sempre que encontramos um defeito
no outro, se este nos perturba, é porque o
sentimos dentro de nós, mas para esconder nossa
imperfeição, nos apressamos a realçar o defeito do
próximo, pois é muito mais fácil culpar a alguém do
erro, do que nos analisarmos a nós próprios pela
prática do mesmo erro.
Sabemos,
que
somos
seres
imperfeitos, em busca constante de evolução
espiritual. Sabemos, que temos ainda muitos
defeitos para corrigir, mas, para isso necessitamos
acima de tudo tolerância para com o próximo.
Alguns de nós, já conseguiram alcançar uma
compreensão mais abrangente sobre o conceito da
vida, reconhecendo contudo, que têm ainda um
longo caminho a percorrer, e por esse motivo,

procuram preocupar-se mais com sua própria vida,
do que com a vida alheia, furtando-se ás críticas e
aos julgamentos sobre a conduta do próximo,
tentando seguir o que Jesus nos ensinou, “ não
julgueis para não serdes julgados “, pois com a
medida com que medirmos, também nós seremos
medidos, e mais! Com que direito, nos permitimos
julgar alguém pelos seus actos, sendo nós espíritos
imperfeitos, e estando sujeitos aos mesmos erros?
Um advertimento ou uma crítica, pode ser feito
sempre que se trate de suster o mal que pode
causar prejuízo a alguém, ao mesmo tempo, que
pode servir de ajuda a quem é dirigido, ou ajudar
alguém a sair de situações erradas. Ferindo ou
enxovalhando a imagem do outro, é falta de amor,
de caridade, de compreensão. É necessário que
saibamos ocupar nosso lugar, sem nos
intrometermos na vida de cada um, pois só ele
conhece suas dores. Abstemo-nos pois, de fazer
julgamentos precipitados e inconscientes, porque é
mais fácil realçar o erro do outro, do que meter o
nosso em evidência.
Assim, procuremos ver e destacar o
bem que existe nos outros, sendo benevolentes
com suas falhas, tanto quanto desejamos que os
outros o sejam para connosco.
O rigor e a exigência que temos para
com os outros, deixemo-la para nós, nesta luta
contínua contra nossas imperfeições morais, com a
certeza de que todos nós, temos no nosso íntimo a
capacidade de chegarmos à perfeição.

António Manuel Bento

Em todas as religiões, ou até em congregações distintas dentro da mesma religião, existem
termos linguísticos específicos. Alguns são comuns às várias congregações, outros são próprios e exclusivos de
determinada congregação.
Neste aspecto, o Espiritismo, enquanto congregação da religião cristã (Cristianismo), não foge
à regra. Daí a necessidade de que a linguagem oral e escrita deva ser clara e precisa para que as palavras
possam transmitir o verdadeiro sentido e conteúdo do que se pretende dizer.
Já Allan kardec, ao elaborar os livros que constituem a codificação espírita, embora não fosse
um especialista em filologia, enquanto pedagogo emérito teve essa noção.
Embora sofrendo as influências da época (em França estava-se em plena fase da criação dos
primeiros códigos) e não indo estas ao revés do que lhe tinha sido revelado pelo Espírito de Verdade, compilou e
sistematizou as obras que escreveu conferindo-lhes um cariz didáctico em forma de código. É apenas neste
aspecto, que se pode afirmar que as obras da codificação são “suas”, pois foi de sua responsabilidade a
elaboração das mesmas. “A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de
algumas partes da redacção constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar”( KARDEC, A.,
O Livro dos Esíritos, pag. 69, trad. Pires, J. H.)
Aliás é o próprio Kardec quem afirma na Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita – I
Espiritismo e Espiritualismo: “Para coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de
linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos” idem pag. 25.
No mesmo sentido vai a resposta de Emmanuel à pergunta 124 – “Qual a importância da
palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito?
- A palavra humana é um dom divino, quando acompanhado dos actos que a testemunhem; e é
através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o património de experiências sagradas de
quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se
transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra.” (XAVIER, F. C., O
Consolador – ditado pelo Espírito Emmanuel, pag. 80, 19ª Edição, 1998,FEB, RJ).
Ao longo dos anos temos vindo a ouvir em alguns meios espíritas que a linguagem não é
importante. Em consequência, a troca de sentido de alguns conceitos e os erros de interpretação que daí
resultam não são relevantes para a Doutrina, (há até quem se socorra das mais díspares justificações para os
admitir e desculpar). Dizem que o que é importante são as ideias e não as palavras.
E aqui, na nossa humilde ignorância, sempre nos interrogámos como é que se consegue
transmitir ideias claras e precisas no seu conteúdo, sem utilizarmos as palavras correctas e adequadas?!
Consideramos por isso, que a linguagem utilizada, quer seja escrita ou oral, é de suprema
importância para que se possa transmitir com clareza e precisão o que se pretende dizer. Porém, tal não
significa recorrer à linguagem erudita, inacessível à maior parte das pessoas. Podemos transmitir ideias através
de palavras simples, pois o recurso à linguagem mais técnica, quando necessária, deve ser sempre
acompanhado de uma explicação dos termos utilizados.

Ciências como a Teologia, estudo que se ocupa da natureza e atributos de Deus e as suas
relações com o homem e com o universo, ou a Exegese, interpretação minuciosa e científica de um texto ou de
uma palavra, têm sido sistematicamente afastadas do estudo dos textos espíritas, e são, em nossa opinião, de
extrema importância para a compreensão e evolução da Doutrina Espíria.
Tal como já afirmámos, há palavras que pertencem ao léxico espírita: “Períspirito, Passe,
Reencarnação, Livre-arbítrio, Ectoplasma, Psicofonia etc. Todas encerram conceitos de natureza espírita cujo
sentido importa precisar e definir correctamente de forma absoluta e definitiva.
A Doutrina Espírita não pode continuar à deriva, na sujeição das interpretações subjectivas,
sob pena de estagnar no processo evolutivo. Ilustramos com um exemplo: A propósito de um estudo sobre a
parte introdutória do Livro de Espíritos, investigámos dois conceitos – Espírito de Verdade e Paracleto.
Ficámos estupefactos com algumas das definições que encontrámos. Uma delas dizia que “ Paracleto era o
nome do Espírito de Verdade”?...
É por isso que a Doutrina Espíria carece urgentemente de definições teológicas precisas, que
sejam fruto de estudo e de reflexão dos textos existentes, das comunicações do plano espiritual e da utilização
da exegese e do método histórico – critico na sua análise.
Embora o Espiritismo não possua hierarquia sacerdotal, tal não significa que, a bem do
progresso doutrinário e com o amparo e auxílio do plano espiritual, existam organismos, talvez as federações
espíritas, com a incumbência de concretizar tal tarefa.
©António Bento
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M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Interromperam a emissão de um foco de luz e logo ficou escuro, porque o meu olho não conseguiu
acompanhar a velocidade dos fotões rumo ao infinito. A causa da instantaneidade foi a minha limitação que a
produziu.
Das minhas limitações sei eu.
Já não sei tanto o que acontece à luz.
Imagino este feixe que jorrava: ia, ia, ia, à velocidade que lhe é peculiar nas condições que
conhecemos. Mas, se no trajecto encontra campos gravitacionais e magnéticos de fortíssima intensidade, bem
pode ser capturada. E se é capturada perde velocidade, e pode-a perder até que pára. E deixa de ser luz. Ou é
luz e já não tem a velocidade prevista – e onde não tem a velocidade prevista nas teorias aceitas o universo é
de outra maneira.
Se tudo se transforma, então também a luz é passível de transformação.
Hmm… A luz que jorrou do foco que foi desligado provavelmente não fará viagem eterna pelo
infinito. Mas, que sei eu?!
Comento com o Saarikoski que seria menos arriscado para mim ser poeta - pese embora more algures
em mim, dormindo, um poeta. Mas que fazer se tem no meu cérebro perispiritual um efeito alcalóide pensar
estas coisas entre a filosofia e a física e a cosmologia…
(Os filósofos antigos, principalmente os pré-socráticos – como os admiro! -, eram tudo isto e mais
alguma coisa. Hodiernamente especializamo-nos, mas perdemos muito saber de conjunto. Cabe tudo nos
arquivos mentais, não há é tempo para arquivar – numa sempre breve existência.)
Imagino – fico numa espécie de transe (a propósito: há Espíritos médiuns) – o dia que virá, num ponto
qualquer da minha futura viagem luminosa pelo infinito, em que estarei ao lado de um Cristo planetário nas
lenta e laboriosa construção e condução de um mundo…
Ah!, e que serão esses que governam sistemas planetários, e galáxias, e enxames, e…
Deixa para lá. Quanto maior o devaneio mais a queda na realidade é penosa. O próximo passo
efectivo é voltar lá para baixo – o que é demasiado prosaico até mesmo para o poeta em sono profundo.

*
Foi uma bala, uma só bastou.
E podia ter sido diferente, tão diferente, bastava que tivesse sido uma bala da guerra que alastrou ao
mundo e não uma bala da guerra alastrada em mim.
Foi uma bala, uma só bala.
Mas eu estava exausto, e não pensei.
Também achava que morria e acabava-se. Quer dizer, não tinha bem a certeza, mas naquela hora
sonambúlica de impotência e desespero foi mais fácil daquele jeito.
Viver na Terra, ou noutro mundo em condições evolutivas semelhantes, é viver num mundo de
equívocos. Tantos enganos, tantas ilusões – e tantas decepções. Infelizmente, digo eu, só nos damos conta plena
das decepções quando já não podemos voltar atrás nas escolhas. Sobra o arrependimento – e tomara que
sobrevenha o quanto antes.
Foi uma bala, uma só, mas correspondeu ao culminar de muitos dias carregados de pólvora. E por isso
pesou mais, muito mais, que algumas gramas. O peso das coisas não tem a ver com as coisas em si, mas com a
relação que estabelecem com outras coisas, e a relação da morte auto-infligida com a consciência obedece a leis
de gravidade específicas, daquelas que julgo próprias dos black holes.

*
Se vejo eventos que me são apresentados como pertencentes ao meu futuro e se eles vierem a acontecer
quando eu chegar a esse tempo, isso é fruto de um determinismo ou foi a probabilidade mais forte que se impôs?
Recuso o determinismo. Se estivesse determinado eu suicidar-me, esse acto estaria à partida justificado
– e não foi o que aconteceu.
Houve um livre-arbítrio. Neste caso, o evento que alguém poderia ter visto em mim como futuro foi
apenas a vitória da probabilidade mais forte. É o que acontece porque geralmente somos fracos para obstarmos a
probabilidade mais forte – e por isso as previsões do futuro batem quase sempre certo.
Há quem avente que o tempo é um local. Se bem entendo esta questão, a minha história está lá plantada
à espera que eu passe por ela. Não consigo saber até que ponto a posso ir modificando.
E há também a teoria de que vivemos a duas velocidades, em paralelo, ou em dois universos paralelos
com velocidades diferentes. E é sedutor acreditar que num momento posso ir ao futuro e no momento seguinte
ir ao passado, representado naquilo que chamo actualidade, eventualmente alterar o que não me agrada no
futuro.
É conveniente que esclareça o seguinte: vivemos duas velocidades quando na carne, uma como homens
e outra como Espíritos (como Espíritos já não vivemos a velocidade de homens). Tanta coisa que nos é
anunciada nos sonhos (reflexo da vida como Espírito) e que só bem mais tarde sucede no a que chamamos
estado vigil, ou de acordado.
*
Se o outrora Arvi me emprestar o corpo, farei a experiência de o usar. Começarei por uns breves
momentos nocturnos - uns movimentos sonâmbulos, dirão – e depois, se a experiência estiver a correr sem dano
para o legítimo proprietário do corpo, poderemos prolongá-la.
(No efeito, poderá assemelhar-se a possessão, mas faz toda a diferença de ser um empréstimo. Conduzir
um carro roubado não é, na causa, o mesmo que conduzir um carro emprestado.)
A faculdade de desdobramento permite destas coisas, e pode tornar-se uma acção voluntária. Certamente
que importa não expor o verdadeiro dono do corpo a situações de desconforto, embaraço ou vexame, porque
não se vai lembrar de coisa alguma (por analogia: a memória da viagem num carro emprestado fica com quem
viajou, não com o proprietário do carro) e por isso não vai poder justificar o que quer seja se confrontado por
terceiros com situações que realmente não viveu.
O conhecimento desta possibilidade permitirá ajudar a deslindar alguns casos psiquiátricos de difícil
avaliação, nomeadamente os de múltipla personalidade, que se nem sempre são por este motivo explicáveis,
algumas vezes o serão, sobretudo se existe facilidade de desdobramento.
O empréstimo aqui em referência não é o normal da comunicação mediúnica, antes o domínio total dos
órgãos e faculdades motoras e sensoriais. Explicitemos: o outrora Arvi faz vida de Espírito, e o Martti pelo
mesmo lapso de tempo faz vida de homem.
Se os amigos emprestam carros, não é tão absurdo assim que emprestem corpos – desde que a finalidade
seja útil.
Podia ser, mas não vai ser.
Também faço exercícios teóricos com possibilidades práticas.

continua

Para sermos da Verdade é preciso escolha.
Toda a escolha deixa caminhos para trás e traça um caminho para a frente.
Precisamos ter cuidado para não tentarmos viver a escolha que recusamos.
Sempre que vivemos o que não queremos dá conflito.
Desafiamos-vos a viver a Verdade; a escolha que fizerem seja a Verdade.
Cultivem a Verdade e estudem a Verdade.
Assim todo o vosso ser um dia transpirará Verdade.
…/L.L.

Filipa Ribeiro

“A abnegação e o devotamento são uma prece continua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria
humana reside nessas duas palavras. Possam todos os Espíritos sofredores compreender essa verdade, em
vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha.
Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem
todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõe”. (ESE, O Espírito da Verdade, Havre, 1863).

No século XXI, a palavra “devoção” encontra uma certa repulsa por parte de muitas pessoas.
Isso é totalmente compreensível quando pensamos em toda uma história de “exploração religiosa” que a
humanidade viveu e vive até hoje. Quanto sangue já foi derramado por uma causa religiosa, quanto já não
fomos perseguidos devido a diferenças culturais e de crenças? Vivemos um momento da humanidade onde
a exposição de um valor religioso é motivo de vergonha, medo ou simplesmente de um embaraço, pois
existe um preconceito generalizado sobre esses temas. Palavras como: fé, devoção, Deus, oração, regras e
mandamentos são ditas com inibição e, quando ouvidas, acendem um alarme interno de “perigo” – “Alguém
pode estar a tentar converter-me, a pedir-me dinheiro ou a ditar regras de como eu devo viver”.
Assim, a defesa contra o tema da devoção é esperada e natural nas nossas sociedades.
Contudo, será a devoção exclusivamente uma ferramenta de dominação da humanidade? Existe algo que
podemos obter através da devoção? Até em palestras e eventos espíritas esse tema não é muito abordado.
Facilmente haverá um evento em torno dos aspectos relacionados com a mediunidade, com a defesa da
vida (aborto, suícidio, etc.), mas não da devoção. Curiosamente, mas não surpreendentemente se
atentarmos na biografia e estido de Kardec, não é a palavra mais repetida nos livros por ele codificados. No
Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra devotamento surge apenas 28 vezes. Em Obras Póstumas, surge
16 vezes e n’O Livro dos Espíritos aparece apenas 1 vez.
Para entender a importância da
devoção nas nossas vidas é preciso primeiro notar
que existem dois tipos de devoção: a devoção
religiosa e a devoção espiritual. Não encontraremos
essa divisão num dicionário, eles só fazem
referência à origem e à natureza da devoção, como
veremos a seguir.
A devoção religiosa tem como base
a fé, um conjunto apresentado de crenças e, muitas
vezes, resume-se a uma confiança cega expressa
através de conceitos como: “o que vem de Deus não
se questiona”, “não precisamos pensar, precisamos
acreditar”, “eis um mistério da fé” e assim por
diante. A devoção religiosa é expressa através de
rituais e cantos, algumas vezes acompanhados de
música, também chamados de louvor. Essa entrega
criada nesse tipo actividade, que tem como base um
conjunto de crenças e histórias sobre Deus em
alguma forma é chamado de devoção religiosa.

Num determinado contexto, como bem lembrava Chico Xavier, ela tem o seu valor e talvez
seja um começo de uma busca, mas é muito perigosa, como se verifica em muitos relatos mediúnicos de
espíritos que já desencarnaram. O contacto com uma entrega, o ver-se como devoto e entregar os problemas
a Deus, traz um alívio ao coração. Porém, se essa entrega é baseada na fé e na crença ela desconsidera a
nossa capacidade de raciocinar e provoca, a médio prazo, o que pode ser chamado de um doutrinamento ou
conversão mental. Toda a conversão é uma forma de violência porque leva uma pessoa a não questionar, a
não transformar o que lhe foi apresentado num conhecimento próprio, tem a capacidade de destruir a nossa
humanidade e, por isso, a conversão é perigosa e indesejável. Em nome de Deus, um homem é capaz de
matar e ir contra os mesmos valores que ele mesmo busca. Essa fé, ou devoção cega, não é saudável.
De facto, a devoção não precisa ter como base um conjunto de crenças e muito menos estar
restrita a um conjunto de actividades de extroversão emocional colectiva, como canto e dança. Isso
descobrimos com o segundo tipo de devoção, a devoção espiritual.
A devoção espiritual é usada para se referir a algo que não pertence a nenhum tipo ou grupo
específico de pessoas, esse termo aponta a conexão de todos com Deus e os temas fundamentais da vida,
sem uma nomenclatura que provoque a divisão entre pessoas. “Espiritual”, metaforicamente refere-se ao
que é natural em todo o ser humano, “que vem com o espírito”: essa é uma forma positiva do uso dessa
palavra.
Quando vemos pela primeira vez uma queda de água enorme como as cataratas de niagara
ou um recém-nascido não há quem não se encha de emoção. Essa devoção é um sentimento que surge
quando tocamos um lado natural da nossa humanidade, da nossa relação com o Deus e com o universo. A
grandeza desses momentos fazem a nossa individualidade ficar pequenina, vemos como o mundo é tão
grande e podemos, por alguns instantes, vermo-nos como parte desse rio imenso que é o universo.
A devoção espiritual não é ameaçadora, podemos dizer que estamos sempre a procurá-la. Ela
traz um prazer diferente do que ficar cantando em catarse, não devido à sua intensidade (já que ambas as
actividades podem ser muito fortes, mas pela sua origem e consequência). Ela não envolve crenças nem
pertença a grupos sociais e religiosos e, de facto, ela ocorre quando somos capazes de largar todos os
conceitos que carregamos sobre nós mesmos, o nosso ego. Ao contrário da devoção religiosa, a espiritual não
reforça divisões e pode ser facilmente compartilhada com todos à nossa volta sem a necessidade de
conversão religiosa ou uma distracção deliberada dos sentidos como a música alta ou a dança. Ela é
partilhada no silêncio e ainda assim ouve-se e sente-se muito alta em nós.
A devoção espiritual é natural a todo ser humano e, para uma pessoa com certa maturidade
espiritual, ocorre espontaneamente na sua vida. A devoção acompanhada dessa maturidade necessária para
apreciá-la faz parte do processo de auto-conhecimento. Ela é o verdadeiro objectivo por detrás de todos os
actos ritualísticos. O pensar e questionar não a enfraquece, ela torna-se mais forte quando pensamos na
grandeza de todo esse universo. Note-se como todos os grandes cientistas foram grandes devotos. Basta
analisar e estudar um pouco mais sobre as grande mentes como Einstein, Platão e outros e vemos como o
seu conhecimento se expressa na forma de uma devoção natural a Deus que criou um universo tão complexo
e tão belo como esse que eles tentam conhecer.
A devoção espiritual, a verdadeira devoção, não está contida nos limites do templo, nem nas
músicas dos santos. Nessa devoção o templo é o nosso corpo, o altar é o universo à nossa frente, a deidade
de adoração são todos os seres vivos, não oferecemos música, nem canto, mas entregamos o suor e a
dedicação. E as flores são as nossas lágrimas de alegria ou de tristeza ao longo do caminho de aprendizagem.
A descoberta dessa devoção é aquilo que contribui para o propósito das nossas vidas. Uma devoção saudável
é algo para ser descoberto por todos nós. Que possamos encontrá-la rápido, pois estamos a precisar. “Deve o
espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um acto de amor e de devotamento”
(Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.V- Bem- aventurados os aflitos).

O Carácter Humano
Arlindo Pinho

Infelizmente para a melhora e crescimento do Ser Humano, temos um conceito generalizado de que o
carater humano é corrupto, mau e perverso. Tal conceito (falso no entanto) tem consequências desastrosas sobre a
mente do homem, que na sua maioria, acaba por se convencer disso, principalmente porque estes conceitos partem de
organizações importantes. Salvo algumas exceções, este conceito é adotado por sociólogos, cientistas, escritores e pior
ainda por crentes e autoridades religiosas que acreditam em Deus como Criador de tudo.
Deus então criaria um ser mau e perverso? Como entender então a frase: “Deus criou o homem á sua
imagem e semelhança”. Será que então Deus é um Ser mau e perverso?
Todas as religiões dizem que Ele é Justo e Bom. Em que ficamos então?
O homem pode ainda não ser um Ser perfeito, ninguém disse isso, tem no entanto no seu íntimo o
germe divino, que é puro e bom, apenas tem que se esforçar por melhorar e trazer essa essência á superfície. É um Ser
ainda em trabalho evolutivo, não atingiu ainda a perfeição, e os erros que comete são ainda e apenas, devidos á sua
ignorância, no entanto isso é muito diferente de dizer que em sua essência é perverso e mau, dizer isso, apenas
demonstra ainda mais ignorância sobre a Vida e suas Leis. Deus inscreveu em cada átomo a legenda: “Para a frente e para
o Alto”, é a Lei da Evolução. Essa centelha divina está implantada em cada ser vivo e apenas espera o desenvolvimento
necessário para poder aparecer e comandar, levando cada um á perfeição. O Principio que anima cada homem, no mais
profundo do seu íntimo, é espiritual e divino, por isso jamais poderia ser mau e perverso. A maldade e perversidade são
apenas temporárias, e escolhas de cada um. O fim de todos é a perfeição, portanto, o bom, e não o mau.
Temos que combater com todas as nossas forças este tipo de conceito sobre a essência do homem, e,
só conseguiremos isso, através da educação. Educação dirigida ao Espírito. Pela educação se transformam trevas em Luz,
vícios em virtudes, loucura em bom senso e fraqueza em vigor.
Jesus ensinou-nos e demonstrou-nos como o fazer. Ele foi o maior educador que a humanidade jamais
conheceu. Ele ensinou-nos a ser livres, e a verdadeira liberdade só a conseguiremos alcançar através da educação. Jesus
jamais criticou ou amaldiçoou o pecador, pelo seu erro, fosse ele ladrão, adultero ou criminoso, Ele falava ao seu espirito,
ensinando-o, para que se corrigisse e não voltasse a errar. “ Os sãos não precisam de médicos, mas, sim, os doentes”, este
era o seu critério. No fundo Ele sabia que em algures, no mais profundo do íntimo de cada um deles, cintilava a centelha
divina, e era essa que Ele queria despertar para que começasse a germinar, e isto é o que toda a humanidade necessita,
fazer germinar essa centelha, adormecida pela nossa falta de vontade em nos tornarmos melhores, em aprendermos
mais, em nos educarmos melhor.
Quando Ele dizia: “ Sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito”, era apenas porque não tinha
qualquer tipo de dúvida sobre os destinos humanos.
Erradamente, temos também, ainda hoje, religiões que dizem que Jesus irá implantar aqui o Seu Reino,
governando toda a Terra. Na verdade Ele sempre foi o Governador da Terra, mas no campo do espirito e não no físico, Ele
gere a evolução do homem como a de todos os seres e até do Planeta, mas não virá em corpo para Governar nada no
plano físico. Esses Lideres religiosos, ou autoridades religiosas não estiveram com muita atenção ao que escreveram os
discípulos do Cristo sobre aquilo que Jesus disse e nos ensinou. Quando lhe perguntaram sobre a vinda do Reino de Deus,
Ele retorquiu: ”O Reino de Deus não virá sob manifestações exteriores; porque o Reino de Deus está dentro de vós”.
Sabendo todas estas coisas, como pode alguém, principalmente crentes e autoridades religiosas,
afirmar, ou sequer aceitar, que o carater da humanidade é mau e perverso?
O mal é apenas uma fase da evolução causada pela nossa ignorância, já o dissemos. O mal é apenas
ausência do bem, como as trevas são ausência de luz. A ignorância e o mal serão rapidamente eliminados pelo despertar
das forças latentes do Espirito. E através da verdadeira educação do homem como ser integral, facilmente se conseguirá
esse despertar.

A nossa consciência é prova viva de que a natureza do homem é divina, nós sentimo-lo sempre que
erramos ou fazemos algo menos bom, pois de imediato a nossa consciência nos alerta e acusa, e apesar de todas as
desculpas que tentamos arranjar para os atos cometidos, jamais conseguimos iludi-la, jamais ela se cala perante qualquer
iniquidade e crime. A consciência é o nosso Juiz íntimo e íntegro, que não se deixa corromper, e, quer o queiramos ou não,
sempre nos censura pelas nossas más condutas. Essa é a luz divina que refulge através do nosso rude involucro ainda
muito animalizado. A consciência é essência íntima e divina. Onde está o mau e o perverso?
Apelamos ao bom senso das organizações sociais e a todos que de algum modo podem inverter tal
pensamento negativo e prejudicial para toda a humanidade, em especial, as autoridades religiosas. Eduque-se o homem
como espirito divino. Até agora a Teologia tem sustentado esse terrível erro, prejudicando gravemente a evolução
humana, há que despertar para a verdade e mudar o que necessário for para corrigir o erro.
A Teologia até agora apenas tem trazido o caos, a confusão e as trevas enquanto a pedagogia nos trás o
otimismo sadio, alegre e forte. A pedagogia tem feito um enorme e excelente trabalho no sentido de corrigir,
combatendo esse conceito e trazendo pela educação, a luz da verdade e da compreensão da vida humana e do caminho
evolutivo da humanidade.
Devido á falta da verdadeira educação do homem, muitos são os que se têm aproveitado para usufruir
de lucros mais rápidos e fáceis. Aproveitando-se dessa tendência ainda mais centrada nos sentidos inferiores, nos desejos
ainda animalizados dos homens, têm-se exibido filmes, escrito livros, composto musicas, tudo de teor baixo e negativo,
cheios de obscenidades e imoralidades que apenas apelam aos desejos mais animalizados e antigos do homem. Pensam
estes cineastas, escritores e músicos que se produzissem filmes, livros e músicas de teor mais elevado, levando o homem
a buscar virtudes em vez de manter vícios, deixariam de vender?
Errado se assim pensam porque o consumo faz-se com o que existe, e os hábitos adquirem-se com o
tempo, e quem se habitua a ver bons filmes, a ler bons livros e a ouvir boa música, jamais volta a querer o fraco, o
negativo, o corriqueiro.
Apesar de tudo, temos recebido ao longo dos tempos, homens que compreendendo a necessidade de
educação do homem, nos têm deixado excelentes frases contendo alertas e incentivos á educação, para nelas
meditarmos e assim podermos trabalhar mais e melhor levando em conta tudo o que nos ensinaram, e principalmente
para podermos sair dos erros milenares que temos vindo a manter:
Kant, grande Filosofo, diz-nos sobre a educação: “Desenvolver no individuo toda a perfeição de que é
suscetível; tal o fim da educação”
Pestalozzi, o grande Pedagogo suíço, Professor de Kardec, diz-nos: “Educar, é desenvolver
progressivamente as faculdades espirituais do homem”
João Locke, grande preceptor diz-nos: “Educar é fazer Espíritos retos, dispostos a todo momento a não
praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata”.
Lessing diz: “A educação determina e acelera o progresso e o aperfeiçoamento do homem”.
Fröebel, o Criador do “Kindergarten” (jardim de infância), dizia: “Em toda a criança existe a possibilidade
de um grande homem”.
Denis, o grande apóstolo do Espiritismo diz-nos: “A educação do espirito é o senso da vida”.
Perante tudo isto, não seria também, o papel principalmente das religiões, educar o espirito, como aliás Jesus o fez?
Os verdadeiros educadores acreditam na transformação dos maus, como Jesus, e estes não têm saído dos seminários,
mas sim, do magistério, compreendido e sentido.
A Humanidade necessitava de um modelo, um homem onde a maldade, a perversidade e a corrupção
não existissem. Deus enviou-nos esse modelo, Jesus, no entanto em vez de seguir esse exemplo, principalmente aqueles
que já se achavam os emissários e representantes de Deus ao seu tempo, mas também todos os que se seguiram, até
hoje, continuam, na sua grande maioria, a dar força ao conceito de uma humanidade com carater perverso e mau,
quando deveriam ensinar que o íntimo do homem é divino e por isso bom, apenas necessitando de ser educado e guiado,
coisas estas, que deveriam também fazer parte do seu trabalho.
Acordemos para a verdade. Deixemo-nos de aparências e rituais exteriores, e passemos a educar o
homem na verdade e para a verdade, sem qualquer interesse particular ou egoísta; sem mistérios; sem vaidades; sem
arrogância; sem nos acharmos superiores a quem quer que seja; esclarecer; ensinar; aliviar; ajudar a guiar a Humanidade
rumo á perfeição que Jesus nos pediu. O nosso intimo não é bom, é muito bom, é divino.

Notas sobre hipnose
O termo "hipnose" (grego hipnos = sono + latim osis = ação ou processo) deve o seu nome ao médico e
pesquisador britânico James Braid (1795-1860), que o introduziu pois acreditou tratar-se de uma espécie de sono
induzido (Hipnos era também o nome do deus grego do sono). Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava
consagrado, e permaneceu nos usos científico e popular.
Contudo, deve ficar claro que hipnose não é uma espécie ou forma de sono. Os dois estados de
consciência são claramente distintos e a tecnologia moderna pode comprová-lo de inúmeras formas, inclusive pelos
achados eletroencefalográficos de ambos, que mostram ondas cerebrais de formas, frequências e padrões distintos para
cada caso.
O estado hipnótico é também chamado transe hipnótico.
Hipnose, no sentido de transe ou estado hipnótico, pode ser auto-induzida ou alter-induzida.
Hipnose auto-induzida, também chamada de auto-hipnose, consiste na aplicação das sugestões
hipnóticas em si mesmo.
Hipnose alter-induzida pode, por analogia, ser chamada alter-hipnose — embora esta não seja
expressão de uso corrente — e consiste na aplicação de sugestões hipnóticas por outra (latim alter = outro) pessoa (o
hipnotizador) num aquiescente (hipnotizado, paciente).
Alguns especialistas afirmam que toda hipnose é, afinal, auto-hipnose, pelo facto de depender precisamente da
aquiescência ou consentimento (num dado grau ou nível, ainda que incipiente) daquele que deseja ou, pelo menos,
concorda com ser hipnotizado.
Hipnose, segundo a atual definição pela Associação Americana de Psicologia, é um estado de
consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de
resposta à sugestão.
Há indícios do uso da hipnose desde tempos muito remotos, onde eram utilizadas induções hipnóticas
nas várias civilizações, encontrando-se a mesma fenomenologia em muitas partes do mundo. Os hebreus, os astecas, os
índios americanos chippewas e os araucanos do sul do Chile sabiam induzir o “sono mágico” e outras formas de transes
grupais e individuais. Podiam produzir analgesia, gravar sugestões pós-hipnóticas e curar dores físicas ou
psicossomáticas.
A Era Científica da hipnose começou com o alemão Franz Friedrich Anton Mesmer (sec. XVIII).
James Braid, com bases no mesmerismo, apresentando um quadro fisiológico, apresentou o hipnotismo
moderno, definindo-o como: “o estado particular do sistema nervoso, determinado por manobras artificiais, tendendo,
pela paralisia dos centros nervosos a destruir o equilíbrio nervoso”, entretanto, Charles Richet, ao descrever o seu método,
afirmou: “o hipnotismo tratava-se de projetar o fluido magnético no corpo do paciente”.
O Hipnotismo moderno admite que o paciente fica hipnotizado por auto-sugestão e concentração
mental, não havendo fluido algum. Os cientistas não aceitaram o termo magnetismo; preferiram o hipnotismo. Apenas o
hipnotismo é aceito pela ciência. Ficou assim prestigiado o hipnotismo através dos tempos pela ciência oficial e relegado o
magnetismo com os seus passes as suas imposições e os seus fluidos para o monturo das teorias condenadas como obra
do charlatanismo. (Michaelus, in Magnetismo Espiritual)
“Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio, e, para que a
impressão provocada, nesse sentido, se faça duradoura e profunda é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre
o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar, para persistir em alguém,
reclama dos outros obediência e respeito.
Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos
assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador passa a absorver-lhe os agentes
mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens.
Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as
magnetiza. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações e da
televisão.
Desde que se rendam, profundamente, à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda
mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum, e ficam habilitadas a plasmar as formas-pensamentos
que lhes sejam sugeridas, formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados,
reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem.”
(Mecanismos da Mediunidade)

António P. Silva
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