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O espiritismo não procura ninguém, não se impõe a ninguém, limita-se a dizer: aqui me
tendes, eis o que sou, eis o que trago. Os que julgam ter necessidade de mim, se
aproximem; os demais permaneçam onde se encontram. Não é meu propósito
perturbar-lhes a consciência nem injuriá-los. A única coisa que peço é a reciprocidade.
Allan Kardec, Viagem Espírita 1862
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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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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.

11.
Vassula Ryden, A Verdadeira Vida em Deus
10.12.1986
- Minha filha, tu queres seguir-Me? Não te afastes, leva uma vida santa.
- Jesus, eu não poderei ficar como sou?
- Ouve-Me: Cita-Me um só crente que não tenha escolhido a Igreja; cita-Me uma só pessoa que esteja
assim dividida.
- Não os conheço.
- Não. Não existem.
Jesus esperava que eu Lhe dissesse alguma coisa.
- Quereis-Me inteiramente para Vós?
- Sim, quero. Não tenhas medo. Que desejas, Minha filha?
Talvez tenha suspirado
- E se eu fico a mesma?
- Fica a mesma e verificarás que Eu não deixarei de te chamar para Mim!
- Posso fazer-Vos um pedido?
- Podes.
- É preciso verdadeiramente que eu mude?
- Sim, é preciso!
- Há verdadeiramente alguma diferença se eu mudo, quero dizer, para me tornar santa, como Vós me
dizeis?
- Sim, há diferença, volta-te para Mim e fica Comigo.
- Podereis vê-lo, de hoje para o futuro?
- Sim, Minha bem-amada.
- Posso, então, fazer-Vos um pedido?
- Sim, podes.
- Uma vez que vedes no futuro, desejaria saber uma coisa. Se não quiserdes responder-me, desenhai um
coração. Por fim, desiludir-Vos-ei?
- Não, não Me desiludirás.
Sentia-me aliviada.
- Como Vos sentireis?
- Eu, Deus, sentir-Me-ei glorificado.
- Ah, sim?!
- Sim, não tenhas medo. Por que tens medo de ser santa? Recorda, estás no princípio da Minha chamada.

- Que significa isso?
- Isto significa que ainda estás a aprender de Mim. Ensinar-te-ei e mostrar-te-ei as Minhas Obras. Estou ainda
no princípio da Minha chamada; descobrirás, mais tarde, como Eu opero; chamar-te-ei, mais tarde, no
momento exacto, para te fazer reencontrar a Paz. Estás bem consciente daquilo que significa Paz?
- Não estou bem segura disso, verdadeiramente. Paz poderia significar a morte ou a Igreja... não, não sei bem.
- Eu sou a Paz. Estou aqui, ao pé de ti. A Minha Mão direita pega na tua mão que escreve e a Minha Mão
esquerda está sobre o teu ombro esquerdo.[1] Estou presente e tu sentes-Me. Sou o teu Mestre. Minha filha,
caminha Comigo! Trabalha Comigo, uma vez que te designei para seres a Minha mensageira. Não te deixes
desanimar pelos homens. Muitos deles não compreendem, porque as trevas poderão ter ofuscado o seu
coração, tirando-lhes toda a compreensão.[2] Fica em Paz. Eu, Deus, amo-te até à loucura; coragem, Minha
filha.
13.12.1986

- Minha filha, pensas que te terei apanhado na ratoeira? Amo-te, querida; não tenhas medo de Mim; parece
estares a temer que Eu te apanhe na ratoeira!
É verdade. Eu tinha usado justamente a palavra "ratoeira", falando com os meus amigos!

- Eu sei, desejava que tu Me amasses.
- Estais zangado?
- Não, não estou.
- Quereis que Vos fale com franqueza?
- Sim.
- Quereríeis que eu Vos amasse?
- Queria.
- E conseguistes as Vossas intenções?
- Consegui.
- Vós conquistastes-me e isso dá-me prazer!
- E és feliz assim?
- Sou, sou muito feliz! Só que eu pudesse ser um pouco menos inapta!...
- Estás a aprender. Alimenta-te de Mim; abençoada sejas.
- E é possível que também eu Vos abençoe?
- É possível.
- Então, recebei todas as minhas bênçãos, Jesus Cristo!
- Amo-te. Elevei-te, para que fosses a Minha mensageira. Desejei que Me amasses. Uma vez que serás a Minha
mensageira, Eu desejo que sejas santa, porque Eu sou Santo e tu queres seguir-Me e trabalhar para Mim. Não
tenhas medo de ser santa; por que motivo o receias tanto?
- Estais zangado?
- Não, não estou zangado. Ser santa é ser pura e viver em Mim, é seguir-Me, amando-Me; é estar Comigo.
Ensinar-te-ei a ser santa, se o quiseres.
- Quero fazer aquilo que Vós quiserdes, porque Vos amo.
- Então, ensinar-te-ei a ser Minha filha. Fica perto de Mim e aprenderás; tem confiança em Mim, tem fé em
Mim; acredita-Me, quando te digo que estou contente por ter-te ao pé de Mim e aprenderás. Vai em paz e
recorda-te, sente-te amada por Mim.

[1]

Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semi-mecânicos, quer simplesmente
intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De facto, nós nos comunicamos com
os Espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os Espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do
nosso pensamento. (…)Quando queremos transmitir ditados espontâneos, actuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos
do médium e preparamos os materiais com os elementos que ele nos fornece e isto à sua revelia. (LM 225)
Ângelo Machado, em seu livro Neuroanatomia Funcional afirma que as áreas motoras do córtex cerebral são parte das
grandes vias eferentes, ou seja, os impulsos nervosos seguem delas em direção aos órgãos efectuadores, e não o
contrário, sendo responsável pelos movimentos voluntários ou por movimentos automáticos, regulação de tónus e
postura.
[2] Geralmente, o Espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas
comunicações; quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de
se insular, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lho. (LM 248)

No dia seguinte: enquanto pintava ouvi chamar. Jesus chamava repetidamente. Atirei com os pincéis ao ar e corri para a
escrivaninha.

- Vassula, Vassula, Vassula, Eu, Jesus, chamei-te. Ó Vassula, como te amo! Glorifica-Me, está sempre Comigo.
Todas as vezes que Me amas com tanto fervor, sinto-Me glorificado. Alegra-Me sempre, ouvindo-Me como
agora. Lembra-te de que, bem depressa, estarei contigo. Virei depressa a buscar-te para te ver ao pé de Mim,
bem-amada, porque te amo a um ponto que não poderás imaginar; mas, primeiro, deverás difundir a Minha
mensagem a todas as nações, como estás fazendo agora; depois, virei procurar-te. Conduzir-te-ei para aqui,
onde Eu estou e ter-te-ei perto de Mim, para sempre. Eu, Jesus Cristo, amo-te; dei-te esta Graça, Vassula,
abençoei-te e não mais retomo aquilo que dou. Minha filha, queres renovar a Minha Igreja?
- Ó Jesus, Vós pedis-me uma coisa que não posso fazer por Vós!
- Tem confiança em Mim!
- Agarrar-me-ei a Vós e dependerei inteiramente de Vós. Vós sois o meu Mestre.
-Glorifica-Me, Eu guiar-te-ei.

*
“(4.12.1986) - Bem, convencestes-me de que sois mesmo Vós. Atingistes os Vossos dois fins: que eu
Vos ame, que esteja convencida disso e que Vos encontre deste modo. Conquistastes-Me. Sei também
que, certamente, não sou já esquizofrénica para o resto do mundo e psicopata, para o próprio
psiquiatra.[1] Não são os demónios, porque sei como nos sentimos, quando eles nos atacam: provocam
falta de paz e tormento.”

“Suspeitar do Espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação e outra coisa não
quer o dito Espírito, pois tudo a que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra.” (LM 250)

Dizer o quê, aqui? Não conheci Vassula pessoalmente, mas conheço alguém que guarda com
ela muitas semelhanças psicológicas a reflectirem-se na mediunidade. Nas minhas análise e
interpretação, são almas doentes do sentimento que foram habilmente exploradas até a exaltação.
Por aquilo que me disse quem conheço, estes pantomimeiros da erraticidade produzem arroubos
extraordinários, que não se isentam de erotismo.[1]
A vantagem de quem conheço em relação a Vassula, é que quem conheço terá
destruído os escritos e não será pelos livros que se vai expor ao ridículo do julgamento futuro, já que
o presente é, para Vassula, tempo de loas, porque ainda tempo de ignorância e do medo e
credulidade que se lhe associam.

[1]

Efeitos psicopatológicos da obsessão: Ansiedade incontrolável; Psicose maníaco-depressiva (transtorno bipolar);
Histeria (transtorno dissociativo); Depressão aguda; Esquizofrenia; Todas as manifestações arroladas no catálogo dos
Transtornos Mentais e do Comportamento.
[1]

Efeitos psicológicos da obsessão: Perda de memória; Desatenção; Tristeza; Desânimo; Excitação sexual anormal;
Sentimentos de inferioridade; Suscetibilidade exagerada; Ressentimento; Agressividade; Perda ou aumento de apetite;
Impulsos dirigidos à bebida, ou ao jogo; Dificuldade de raciocínio; Problemas de percepção e de aprendizagem;
Descontrole emocional; Juízo crítico deficitário.

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS, UM SUSTO
Margarida Azevedo
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(continuação)
O MUNDO DE QUE NÃO FALAM
A maior incógnita da humanidade, haverá vida após a morte?, não se resolve no desprezo por esta
vida, mas em encetar esforços para compreendê-la. Já Sto. Agostinho dizia que ninguém ama o desconhecido.
Isto significa que crer na vida após a morte não significa de modo algum que se saiba como ela é. Ninguém
sabe. Assim sendo, o mundo sensível é aquele que nos caracteriza, logo é com ele que nos devemos ocupar.
As questões da sobrevivência e Deus, desde sempre acopladas, têm condicionado os nossos
comportamentos ao longo dos séculos. No entanto, pergunta-se: Cabe às organizações religiosas,
exclusivamente, a abordagem das mesmas? Serão elas os espaços privilegiados de debate da sobrevivência e
da existência de Deus? Não é difícil perceber que, sendo estas questões o móbil existencial estruturante do
humano, a Mitologia, a Ciência e a Fé também têm aí o seu campo de acção. Dito de outro modo, naveguemos
por onde navegarmos, a imortalidade é o fundamento de todas as pesquisas e de todas as experiências.
Sobreviver num plano qualquer, ir parar a qualquer lado é o maior anseio de sempre.
A mitologia conta uma história para explicar o que os outros saberes não explicam, a maior, como
surgiram todas as coisas, porquê um cosmos? Os mitos das origens com as suas cosmogonias, os deuses e as
suas lutas, a trama complexa em prol da supremacia humana são um maravilhoso representado por seres
estranhos e por nós mesmos, tão estranhos como eles.
A ciência observa, investiga, pesquisa, experimenta; baseia-se em evidências. Conclui que há leis
imutáveis numa organização brilhante. Procura a objectividade da linguagem criando novos conceitos. Temos
cada vez mais vocábulos, cada vez mais sentido para os que já possuímos, nesta constante curiosidade pelo
saber.
A fé é transformadora. Por ela se fazem milagres; o maior é a luta contra todas as evidências, face a
um problema sem solução. A própria evidência é uma afronta, que o digam as mães que pela oração lutam
contra a doença incurável de um filho; ou a esperança de que apelando a forças incomensuráveis tudo pode
ser de outro modo. Isto porque a fé não é uma coisa vulgar, no sentido que habitualmente damos ao vocábulo.
Por meio da fé uma planta não é simplesmente um vegetal, mas algo portador de uma força que a razão
desconhece porque não capta. Pela fé, todas as coisas são portadoras de muitas coisas, outras, protagonizando
uma cadeia de forças. O mesmo com o ser humano. Cada homem/mulher é outra coisa que não apenas o
masculino e o feminino da espécie humana, mas seres capazes de momentos inefáveis.

Numa época em que a sobrevivência da humanidade parece que está em risco, é oportuno reflectir
sobre o importante contributo de todos os saberes. A Mitologia, a Ciência e a Fé, com toda a legitimidade,
podem e devem partilhar a pergunta: O que vai ser de nós? Sim, porque a Natureza não vai morrer, nem a
ciência, nem os mitos, nem a fé. Elas não serão nem um pouco abaladas com isso. As respostas é que serão
diferentes. Parecce, no entanto, que a questão não deve colocar-se pela sobrevivência, mas antes o que irá
sobreviver de nós? Será o mito, a ciência? A fé? Todos? Irá algum prevalecer sobre as outros?
Ainda que tudo acabasse, algures no pluriverso infinito, podemos imaginar seres a escrever romances,
ficções e mitos nos seus mundos. Quem sabe se sobre nós também, à luz do seu imaginário, insignificantes
habitantes de um planeta pequeno e periférico num sistema solar. Um planeta também ele plural e rico em
civilizações e do qual se sabe que muita coisa desapareceu para dar lugar a outras coisas. Um planeta de
memória.
Será a nossa memória a imortalidade? Será que outros seres, muito curiosos, andarão pelo espaço à
procura do nosso memorial? Parece que somos muito importantes, a ponto de se construírem naves para
procurar memórias vivas de gente tão científica e tecnologicamente primária.
Vão descobrir, seguramente, que não há sociedades sem fiéis, nem fiéis sem sociedade; que o nosso
mundo é um espaço teológico onde se espelha a diversidade de fés; que temos em comum com eles a
curiosidade, o espírito de aventura e, muito naturalmente, o instinto de sobrevivência.
Vêm para nos destruir, há quem pense, para extorquir os nossos recursos energéticos. Mas nós temos
a energia do Sol e do vento, e temos a terra fértil e jamais alguém os levou. Por quê inventar um cosmos
povoado de ladrões? Por que não pensar se os habitantes dos outros mundos não andarão à procura da sua
mesma imortalidade, tal como nós? Pela força dos deuses a que obedecem, vão à aventura enfrentando o
desconhecido? Terão também um povo escolhido que lhes veio falar de um Deus Supremo? Que profetas, que
leituras serão as suas? Terão orações cósmicas? A nossa é o Pai Nosso. Porquê pensar neles apenas sob o plano
tecnológico, científico e sob todas as superioridades do intelecto? Porque não ir também à fé?
Porém, estas não serão as questões que mais nos preocupam? Está-se a projectar no universo os
medos do desconhecido, sempre com o aspecto de infernos, adamastores, seres monstruosos que nos vêm
devorar? O mais importante será ocuparmo-nos com o muito que há para fazer na nossa rua, na terra a que
pertencemos, a localidade em que habitamos?
Separar, hoje, a fé do mundo físico e da ecologia, do respeito pelo outro num sentido universal e,
consequentemente, da noção de integridade humana, é conduzir os fiéis a um túnel sem uma luz ao fundo. As
organizações religiosas não podem continuar a conduzir os fiéis rumo a uma constante pré-ocupação com o
além abstracto sem antes os ocupar com o aqui e agora. A imediatez do nosso tempo também pode ser vista
como uma referência organizativa da nossa fé, rumo a um futuro que se chama sobrevivência física. Não é
pecado estar vivo e de boa saúde. As organizações religiosas não podem ser constantes movimentos
desvalorativos da vida no seu sentido mais mundano. Não podem prometer um mundo de bem-aventuranças,
de prémios ou felicidade infinita a quem, meramente ao seu serviço, destruir ou retardar o progresso,
desigualar homens e mulheres, sociedades, povos.
Nada há de pior que temer o próximo. Nisso se baseia a falta de diálogo, de observação atenta, de
abertura e, principalmente, do narcisismo de fés que se têm como superiores. É certo que podemos dar a
conhecer ao outro a nossa forma de fé. Porém, isso torna imperioso que o ouçamos a ele na sua fé também.
Os contágios naturalmente daí decorrentes serão uma mais-valia, sem que isso implique necessariamente que
cada um deixe de ser quem é.
Ora mais ocupadas em assustar as pessoas, criando-lhes o medo dos infernos eternos, as organizações
religiosas têm sido isso mesmo, organizações ao serviço dos infernos ardentes, da destruição em massa, da
morte impune, da manipulação de interesses, culminando numa acumulação de fortunas incalculáveis.

É comum ouvir-se os lamentos da falta de valores do nosso tempo, mas ninguém refere o que foi
semeado ao longo dos séculos. O maior valor das organizações religiosas tem sido o vil metal. Contudo, de
uma coisa temos que nos lembrar: nada dá saltos. É importante perceber que a nossa evolução é lenta. As
nossas acções representam a nossa natureza recôndita, o grau evolutivo que transportamos e ao qual estamos
apegados no pavor de nos perdermos. Somos incógnita, oriundos de algo que desconhecemos. Perpetuamos a
ignorância a cada existência no esquecimento que nos caracteriza. Enfim, viver mais não é que aceitar, para
não enlouquecer, que sobrevivemos no desconhecido de nós mesmos. Ora a fé também é uma força muito
presente no combate a esse desconhecido.
Temos o Amor como a grande religião do mundo, mas ainda não há organização religiosa que o tenha
como o móbil principal. Quem lê 1Cor 13, 1-13 tem aí a mais bela das bases, um hino para quem muito quer
amar, e com isso evoluir.
Que não se faça dos erros de ontem uma justificação para os desentendimentos de hoje, alimentando
desaires e ódios. O perdão é a grande mensagem de Jesus.
Seria tão bom se o mundo se congregasse apenas, apenas, imagine-se, para adorar a Deus, glorificá-Lo
na alegria de estarmos todos neste mundo, no prazer de nos vermos, de nos olharmos; seria tão bom viver
num mundo de fé, tão simplesmente de fé e nada mais; crer porque se crê.
Não são as políticas que conduziram o mundo ao actual estado caótico. Foram as organizações
religiosas, porque nunca souberam actualizar os seus discursos. Quando os eruditos se perguntam, muito
academicamente, porque é que os discursos religiosos falharam, eles têm que assumir a resposta: As
organizações religiosas não tiveram em conta a natureza humana na sua intimidade e, por isso, não
trabalharam em parceria com ela. Combateram-na, e esse foi o grande erro. O maior fracasso é não aceitar a
humanidade, isto é, como nós somos. Só nessa base nos podemos modificar.
A sexualidade, para algumas organizações religiosas, oscilou entre o acto vergonhoso e o deboche, ou
então um ímpeto do diabo, reduzindo-a exclusivamente a fins procriativos, como nos animais; a natural
atracção entre homem/mulher passou ao estatuto de doença espiritual desviante de Deus, o celibato forçado a
grande virtude.
Lamentavelmente, estamos longe do fim de tais aberrações, mas um dia tudo será diferente. Vamos
ter fé.

O médium do anti-Cristo
Hermínio C. Miranda
para ler na íntegra acesse:
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(…)Sabemos hoje, em face da prática e da literatura espírita, que os Espíritos, encarnados e desencarnados, vivem em
grupos, dedicados a causas nobres ou sórdidas, segundo seus interesses pessoais. A inteligência e o conhecimento, como
todas as aptidões humanas, são neutros em si mesmos, ou seja, tanto podem ser utilizados na prática do bem como na
disseminação do mal. Dessa maneira, tanto os bons espíritos, como aqueles que ainda se demoram pelas trevas,
elaboram objetivos de longo alcance visando aos interesses finais do bem ou do mal. Em tais condições, encarnados e
desencarnados se revezam, neste plano e no outro, e se apoiam mutuamente, mantendo constantes entendimentos
especialmente pela calada da noite, quando uma parte considerável da humanidade encarnada, desprendida pelo sono,
procura seus companheiros espirituais para debater planos, traçar estratégias, realizar tarefas, ajustar situações.
Há, pois, toda uma logística de apoio aos Espíritos que se reencarnam com tarefas específicas, segundo os planos
traçados.
Estudando, hoje, a história secreta do nazismo, não nos resta dúvida de que Adolf Hitler e vários dos seus principais
companheiros desempenharam importante papel na estratégia geral de implantação do reino das trevas na Terra, num
trabalho gigantesco que, obviamente, tem a marca inconfundível do Anticristo. Para isso, eclodem fenômeno mediúnicos,
surgem revelações, encontram-se as pessoas que deveriam encontrar-se, acontecem "acasos" e "coincidências"
estranhas, juntam-se, enfim, todos os ingredientes necessários ao desdobramento do trabalho.
August Kubizek descreve uma cena dramática em que Hitler, com apenas 15 anos de idade, apresenta-se claramente
incorporado ou inspirado por alguma entidade desencarnada. De pé diante de seu jovem amigo, agarrou-lhe as mãos
emocionado, de olhos esbugalhados e fulminantes, enquanto de sua boca fluía desordenadamente uma enxurrada de
palavras excitadas. Kubizek, artudido, escreve, em seu livro:
- Era como se outro ser falasse de seu corpo e o comovia tanto quanto a mim. Não era, de forma alguma, o caso de uma
pessoa que fala entusiasmada pelo que diz. Ao contrário, eu sentia que ele próprio como que ouvia atônito e emocionado
o que jorrava com uma força primitiva... Como enxurrada rompendo diques, suas palavras irrompiam dele. Ele invocava,
em grandiosos e inspirados quadros, o seu próprio futuro e o de seu povo. Falava sobre um Mandato que, um dia,
receberia do povo para liderá-lo da servidão aos píncaros da liberdade- missão especial que em futuro seria confiada a
ele.
Ao que parece, foi o primeiro sinal documentado da missão de Hitler e o primeiro indício veemente de que ele seria o
médium de poderosa equipe espiritual trevosa empenhada em implantar na Terra uma nova ordem. Garantia-se a Hitler o
poder que ambicionava, em troca da fiel utilização da sua instrumentação mediúnica. O pacto com as trevas fora selado
nas trevas. É engano pensar que essas falanges espirituais ignoravam as leis divinas. Conhecem-nas muito bem e sabem
da responsabilidade que arrostam e, talvez, até por isso mesmo, articulam seus planos tenebrosos e audaciosos, porque,
se ganhassem, teriam a impunidade com que sonham milenarmente para acobertar crimes espantosos. Eles conhecem,
como poucos, os mecanismos da Lei e sabem manipular com perícia aterradora os recursos espirituais de que dispõem.
Vejamos outro exemplo: o relato da Segunda visita de Hitler à lança, narrada pelo próprio.
Novamente a sensação estranha de perplexidade. Sente ele que algo poderoso emana daquela peça, mas não consegue
identificar o de que se trata. De pé, diante da lança, ali ficou por longo tempo a contemplá-la:
•Estudava minuciosamente cada pormenor físico da forma, da cor e da substância, tentando, porém permanecer aberto à
sua mensagem. Pouco a pouco me tornei consciente de uma poderosa presença em torno dela – a mesma presença
assombrosa que experimentara intimamente naquelas raras ocasiões de minha vida em que senti que um grande destino
esperava por mim.
•Começava agora a compreender o significado da lança – escreve Ravenscroft – e a origem de sua lenda, pois sentia,
intuitivamente, que ela era o veículo de uma revelação - "uma ponte entre o mundo dos sentidos e o mundo do espírito".
As palavras entre aspas são dos próprio Hitler, que prossegue:
•Uma janela sobre o futuro abriu-se diante de mim, e através dela vi, num único "flash", um acontecimento futuro que
me permitiu saber, sem sombra de dúvida, que o sangue que corria em minhas veias seria, um dia, o veículo do espírito
de meu povo.
Ravenscroft especula sobre a revelação. Teria sido, talvez, a antevisão da cena espetaculosa do próprio Hitler a falar, anos
mais tarde, ali mesmo em frente ao Hofburg, à massa nazista aglomerada, após a trágica invasão da Áustria, em 1938,
quando ele disse em discurso:
•A Providência me incumbiu da missão de reunir os povos germânicos...com a missão de devolver minha pátria 1 ao Reich
alemão. Acreditei nessa missão. Vivi por ela e creio que cumpri.
Tudo começara com o impacto da visão da lança no museu. Já naquele mesmo dia, em que o guia dos turistas chamou sua
atenção para a antiquíssima peça, ele experimentou estranhas sensações diante dela. Que fascínio poderia ter sobre seu
Espírito - espetacular ele próprio – aquele símbolo cristão ? Qual a razão daquele impacto? Quanto mais a contemplava,
mais forte e, ao mesmo tempo, mais fugidia e fantástica se tornava a sua impressão.

•Senti como se eu próprio a tivesse detido em minhas mãos anteriormente, em algum remoto século da História – como
se eu a tivesse possuído, como meu talismã de poder e mantido o destino do mundo em minhas mãos. No entanto, como
poderia isto ser possível? Que espécie de loucura era aquele tumulto no meu íntimo?
Qual é, porém, a história conhecida da lança?
É o que tentaremos resumir em seguida.
Hitler dedicou-se daí em diante ao estudo de tudo quanto pudesse estar relacionado com o seu fascinante problema.
Cedo foi dar em núcleos do saber oculto. Um dos seus biógrafos, Alan Bullock (Hitler: A Study in Tiranny), sem ter
alcançado as motivações do futuro líder nazista, diz que ele foi um inconsequente, o que se poderia provar pelas suas
leituras habituais, pois seus assuntos prediletos eram a história de Roma antiga, as religiões orientais, ioga, ocultismo,
hipnotismo, astrologia... Parece legítimo admitir que tenha lido também obras de pesquisa espíritas, porque os autores
não especializados insistem em grupar espiritismo, magia, mediunismo e adivinhação, e muito mais sob o rótulo comum
de ocultismo.
Sim, Hitler estudou tudo isso profundamente e não se limitou à teoria; passou à prática. Convencido da sua missão
transcendental, quis logo informar-se sobre os instrumentos e recursos que lhe seriam facultados para levá-lo a cabo. O
primeiro impacto da ideia da reencarnação em seu espírito o deixou algo atônito, como vimos, na sua primeira crise
espiritual diante da lança, no museu de Hofburg; logo, no entanto, se tornou convicto dessa realidade e tratou a sério de
identificar algumas de suas vidas anteriores. Esses estudos levaram-no ao cuidadoso exame da famosa legenda do Santo
Graal, de que Richard Wagner, um dos seus grandes ídolos, se serviu para o enredo da ópera Parsifal.
Hitler foi encontrar nos escritos de um poeta do século XIII, por nome Wolfram von Eschenbach, a fascinante narrativa da
lenda, cheia de conotações místicas e simbolismos curiosos, que captaram a sua imaginação, porque ali a história e a
profecia estavam como que mal disfarçadas atrás do véu diáfano da fantasia.
Mas, Hitler tinha pressa, e, para chegar logo ao conhecimento dos mistérios que o seduziam, não hesitou em
experimentar com o peiote, substância alucinógena extraída do cogumelo mexicano, hoje conhecida como mescalina. Sob
a direção de um estranho indivíduo, por nome Ernst Pretzsche, o jovem Adolf mergulhou em visões fantásticas que, mais
tarde, identificaria como sendo cenas de uma existência anterior que teria vivido como Landulf de Cápua, que serviu de
modelo ao Klingsor na ópera de Wagner.
Esse Landulf foi um príncipe medieval (século nono) que Revenscroft declara ter sido "the most evil figure of the century"
– a figura mais infame do século. Sua influência tornou-se considerável na política de sua época e, segundo Ravenscroft,
"ele foi a figura central em todo o mal que se praticou então".
O Imperador Luiz II conferiu-lhe posto que o situava como a terceira pessoa no seu reino, e concedeu-lhe honrarias e
poderes de toda a sorte. Landulf teria passado muitos anos no Egito, onde estudou magia negra e astrologia. Aliou-se
secretamente aos árabes que, apesar de dominarem a Sicília, respeitaram seu castelo, em Carlata Belota, na Calábria.
Nesse local sinistro, onde se situara no passado um templo dedicado aos mistérios, Landulf exercia livremente suas
práticas horríveis e perversas que, segundo Ravenscroft, deram-lhe a merecida fama de ser o mais temido feiticeiro do
mundo. Finalmente, o homem que o Imperador Luiz II queria fazer Arcebispo de Cápua, depois de elevá-la à condição de
cidade metropolitana, foi excomungado em 875, quando sua aliança com o Islam foi descoberta.
Ravenscroft informa logo a seguir que, a seu ver, ninguém conseguiu exceder Wagner em inspiração, quando este coloca,
na sua ópera, a figura de Klingsor ( ou seja, Landulf) como um mago a serviço do Anticristo.
Aliás, muitas são as referências ao Anticristo no livro do autor inglês, em conexão com a trágica figura de Adolf Hitler.
Ainda veremos isto.
Guiado pela sua intuição, Wagner tranpôs para o terreno da arte, na sua genial ópera, o objetivo de Klingsor e seus
adeptos, que era "cegar as almas por meio da perversão sexual e privá-las da visão espiritual, a fim de que não pudessem
ser guiadas pelas hierarquias celestiais". Essa atividade maligna Landulf desenvolveu em seu tempo e suas horríveis
práticas teriam exercido "devastadora influência nos líderes seculares da Europa cristã", conforme Ravenscroft.
Mas Hitler acreditava-se também uma reencarnação de Tibério, um dos mais sinistros dos Césares. É fato sabido hoje que
ele tentou adquirir ao Dr. Axel Munthe, autor de O Livro de San Michele, a ilha deste nome, que, em tempos idos fora o
último reduto de Tibério, que lá morreu assassinado. O Dr. Munthe se recusou a vender a ilha porque ele próprio
acreditava ter sido Tibério, o que não parece muito congruente com a sua personalidade.
Aliás, as especulações ocultistas (usemos a palavra) dos líderes nazistas estão cheias de fenômenos psíquicos e de buscas
no passado. Goering dizia, com orgulho, que sempre se encarnou ao lado do Führer. Ao tempo de Landulf, ele teria sido o
Conde Boese, amigo e confidente do príncipe feiticeiro, e no século XIII fora Conrad de Marburg, amigo íntimo do bispo
Klingsor, de Wartburg. Goebbels, o ministro da Propaganda nazista, acreditava-se Ter sido Eckbert de Meran, bispo de
Bamberg, no século XIII, que teria apresentado Klingsor ao rei André da Hungria.
Se essas encarnações estão certas ou não, não cabe aqui discutir, mas tais especulações evidenciam o interesse daqueles
homens pelos mistérios e segredos das leis divinas, que precisavam conhecer para melhor desrespeitar e burlar. Por outro
lado, contêm alguma lógica, quando nos lembramos de certos aspectos que a muitos passam despercebidos. Muitos
espíritos reencarnaram-se com o objetivo de infiltrarem-se nas hostes daqueles que pretendem combater, seja para
destruir, seja para se apossarem da organização, sempre que esta detenha alguma parcela substancial de poder. Não seria
de admirar-se, pois que um grupo de servidores das trevas, com apoio das trevas, aqui e além, fosse alçado a postos de
elevada influência entre a hierarquia cristã da época, quando a Igreja desfrutava de incontestável poder. O papado não
esteve imune – longe disso - e por várias vezes caiu em mãos de mal disfarçados emissários de Anticristo.

Lembremos outro pequeno e quase imperceptível pormenor. Recorda-se o leitor daquela observação veiculada por um
benfeitor espiritual que relatou haver sido traçada, no mundo das trevas, a estratégia do sexo desvairado, a fim de desviar
os humanos dos caminhos retos da evolução? Sexo transviado e magia negra são aliados constantes, ingredientes do
mesmo caldo escuro, onde se cultivam as paixões mais torpes. Quantos não se perderam por ai...
1 Hitler era austríaco. Nasceu em 20 de abril de 1889, na encantadora vila de Braunau-am-Inn, onde também nasceram
os famosos médiuns Willy e Rudi Scheider.
2 Segundo apurou Ravenscroft, esse Bispo Klingsor
seria o CVonde de Acerra, também de Cápua, um tipo
sinistro, profundamente envolvido em magia negra e que, como Landulf, séculos antes, reuniu em torno de si um círculo
de adeptos que incluía eminentes personalidades eclesiásticas da época. Afirma, ainda, o autor que foi nesse grupo que
se concebeu o medonho monstro da Inquisição.
O Médium do Anticristo II
Alfred Rosemberg, o futuro teórico do nazismo, era então o profeta do Anticristo e se incumbia de questionar os Espíritos
manifestantes. Ravenscroft afirma que teria sido Rosemberg quem pediu a presença da própria Besta do apocalipse, que
na sua opinião(de Rovenscroft), sem dúvida dominava o corpo e a alma de Adolf Hitler, através das óbvias faculdades
mediúnicas deste.
Essa manifestação do Anticristo em Hitler foi assegurada por mais de uma pessoa, além do lúcido e tranquilo Dr. Walter
Johannes Stein. Um desses foi outro estranho caráter, por nome Houston Stewart Chamberlain, um inglês que se
apaixonou pela Alemanha e pela causa nazista. Ravenscroft classifica-o como genro de Wagner e profeta do mundo
pangermânico. Também escrevia suas teses anti-racistas em transe, segundo atestou nada menos que o eminente
General Von Moltke, de quem ainda diremos algo importante daqui a pouco Chamberlain era considerado um digno
sucessor do gênio de Friederich Nietzsche e, segundo o próprio Hitler, em "Mein Kampf", "um dos mais admiráveis
talentos na história do pensamento alemão, uma verdadeira mina de informações e de ideias". Foi quem expandiu as
ideias de Wagner, desvirtuando-as perigosamente, ao pregar a superioridade da raça ariana. Segundo testemunho de Von
Moltke, Chamberlain evocou inúmeros vultos desencarnados da história mundial e confabulou com eles. Que era uma
inteligência invulgar, não resta dúvida. Os poderes das trevas escolheram bem seus emissários. Enganam-se, também,
redondamente, aqueles que consideram Hitler um doido inconsequente que tentou, na sua loucura, botar fogo no
mundo. A julgar por todas essas revelações que ora nos chegam ao conhecimento, ele sabia muito bem o seu papel em
todo esse drama. Recebeu uma fatia de poder a troco de certa missão muito específica.
No domínio do mundo, se o tivesse conseguido, ele continuaria a desfrutar de posição "invejável", como prémio a um
trabalho "bem feito". Ainda bem que falhou, pois a amostra foi terrível.
Como se explicaria, sem esse apoio maciço de espíritos encarnados e desencarnados, que um jovem pintor sem êxito,
pobre, abandonado à sua sorte, rejeitado pela sociedade, tenha conseguido montar o mais tenebrosos instrumento de
opressão que o mundo já conheceu? Como se explicaria que seu partido tenha emergido de um pequeno grupo político,
falido e obscuro, senão que os Espíritos seus amigos o indicaram como sendo o primeiro degrau de escada que o levaria
ao poder?
Hitler ainda se aprofundaria muito mais nos mistérios da sua missão tenebrosa. Precisava receber instruções mais
específicas, e , como sabemos, tudo se arranja para que assim seja. A hora chegaria, no momento exato, com a pessoa já
programada para ajudá-la. Um desses homens chamou-se Dietrich Eckhart.
Sua história á algo fantástico, mas vale a pena passar ligeiramente sobre ela, a fim de entendermos seu papel junto a
Hitler, que, antes de encontrar-se com Eckhart, fizera apenas preparativos para o vestibular da magia e do ocultismo.
Dietrich Eckhart era um oficial do exército, de aparência afável e jovial e, ao mesmo tempo, no dizer de Ravenscroft,
"dedicado satanista, o supremo adepto das artes e dos rituais da magia negra e a figura central de um poderoso e amplo
círculo de ocultistas – O Grupo Thule".
Foi um dos setes fundadores do partido nazista, e, ao morrer, intoxicado por gás de mostarda, em Munich, em dezembro
de 1923, disse, exultante:
•Sigam Hitler! Ele dançará, mas a música é minha. Iniciei-o na "Doutrina Secreta", abri seus centros de visão e dei-lhe os
recursos para se comunicar com os Poderes. Não chorem por mim: terei influenciado a História mais do que qualquer
outro alemão.
Suas palavras não são mero delírio de paranóico. Há muito, nas suas desvairadas práticas mediúnicas, havia recebido
"uma espécie de anunciação satânica de que estava destinado a preparar o instrumento do Anticristo, o homem inspirado
por Lúcifer para conquistar o mundo e liderar a raça ariana à glória".
Quando Adolf Hitler lhe foi apresentado, ele reconheceu imediatamente o seu homem, e disse para seus perplexos
ouvintes:
- Aqui está aquele de quem eu fui apenas o profeta e o precursor.
Coisas espantosas se passaram no círculo mais íntimo e secreto do Grupo Thule, numa série de sessões mediúnicas
(Ravenscroft chama-as, indevidamente, de sessões espíritas...), das quais participavam dois sinistros generais russos e
outras figuras tenebrosas. A médium, descoberta por certo Dr. Nemirocitch-Dantchenko, era uma pobre ignorante
camponesa, dotada de variadas faculdades. Expelia pelo órgão genital enormes quantidades de ectoplasma, do qual se
formavam cabeças de entidades materializadas que, juntamente com outras, incorporadas na médium, transmitiam
instruções ao círculo de "eleitos".

Certa manhã de setembro de 1912, Walter Stein e seu jovem amigo Adolf Hitler subiram juntos as escadarias do museu
Hofburg. Em poucos minutos encontravam-se diante da Lança de Longinus, posta, como sempre, no seu estojo de
desbotado veludo vermelho. Estavam ambos profundamente emocionados, por motivos diversos, é claro, mas, seja
como for, o disparador daquelas emoções era a misteriosa lança. Dentro em pouco, Hitler parecia Ter passado a um
estado de transe, "um homem – segundo Ravenscroft – sobre o qual algum espantoso encantamento mágico havia sido
atirado" . Tinha as faces vermelhas e seus olhos brilhavam estranhamente. Seu corpo oscilava, enquanto ele parecia
tomado de inexplicável euforia.
•Toda a sua fisionomia e postura – escreve Rovenscroft, que ouviu a narrativa do próprio Stein – pareciam
transformadas, como se algum poderoso Espírito habitasse agora a sua alma, criando dentro dele e à sua volta uma
espécie de transfiguração maligna de sua própria natureza e poder.
Walter Stein pensou com seus botões: Estaria ele presenciando uma incorporação do Anticristo?
É difícil responder, mas é certo que terrífica presença espiritual ali estava mais do que evidente. Inúmeras outras vezes,
em todo o decorrer de sua agitada existência, testemunhas insuspeitas e desprevenidas haveriam de notar fenômenos
semelhantes de incorporação, especialmente quando Hitler pronunciava discursos importantes ou tomava decisões mais
relevantes.
Ao narrar o fenômeno a Ravenscroft, 35 anos depois, o Dr. Stein diria que:
-...Naquele instante em que pela primeira vez nos postamos juntos, de pé, ante a Lança de Longinus, pareceu-me que
Hitler estava em transe tão profundo que passava por uma privação quase completa de seus sentidos e um total eclipse
de sua consciência.
Hitler sabia muito bem da sua condição de instrumento de poderes invisíveis. Numa entrevista à imprensa, documentou
claramente esse pensamento, ao dizer:
•Movimento-me como um sonâmbulo, tal como me ordena a Providência.
Havia nele súbitas e tempestuosas mudanças de atitude. De uma placidez fria e meditativa, explodia, de repente, em
cólera, pronunciando, alucinadamente, uma torrente de palavras, com emoção e impacto, especialmente quando a
conversa enveredava pelos temas políticos e raciais. Stein presenciou cenas assim no velho café em que costumava
encontrar-se com seu amigo, em Viena, ali por volta de 1912/1913. Passada a explosão, Hitler recolhia-se novamente ao
seu canto, como se nada tivesse ocorrido.
Naqueles estados de exaltação, transformava-se o seu modo de falar e sua palavra alcançava as culminâncias da
eloquência e da convicção. Era como se um poder magnético a elas se acrescentasse, de tal forma que ele facilmente
dominava seus ouvintes. Seus próprios companheiros notariam isso mais tarde, em várias oportunidades.
•Ao se ouvir Hitler – escreveu Gregor Strasser, um ex-nazista – tem-se a visão de alguém capaz de liderar a humanidade
à glória. Uma luz aparece numa janela escura. Um homem com um bigode cômico transforma-se em arcanjo. De
repente, o arcanjo se desprende e lá está Hitler sentado, banhado em suor, com os olhos vidrados.
Tudo fora muito cuidadosamente planejado e executado, inclusive com os sinais identificadores, para que ninguém
tivesse dúvidas. Nas trágicas sessões mediúnicas do Grupo Thule, fora anunciado que o Anticristo se manifestaria depois
que seu instrumento passasse por uma ligeira crise de cegueira. Isto se daria ali por volta de 1921, e seu médium teria,
então, 33 anos.
Aos 33 anos de idade, em 1921, depois de recuperado de uma cegueira temporária, Hitler assumiu a incontestável
liderança do Partido Nacional Socialista, que o levaria ao poder supremo na Alemanha, e, quase, no mundo.
De tanto investigar os mistérios e segredos da história universal, em conexão com os poderes invisíveis, Hitler se
convenceu de realidades que escapam à maioria dos seres humanos. A história é realmente o reflexo de uma disputa
entre a sombra e a luz, representadas, respectivamente, pelos Espíritos que desejam o poder a qualquer preço e por
aqueles que querem implantar na Terra o reino de Deus, que anunciou o Cristo.
Hitler sabia, por exemplo, que os Espíritos trabalham em grupos, segundo o seus interesses e por isso se reencarnam
também em grupos, enquanto seus companheiros permanecem no mundo espiritual – na sombra ou na luz, conforme
seus propósitos – apoiando-se mutuamente. Não é à toa que Göering e Goebbels, como vimos, reconheciam-se como
velhos companheiros de Hitler. Este, por sua vez, estava convencido de que um grupo enorme de Espíritos, que se
encarnara no século IX, voltara a encarna-se no século XX. O notável episódio ocorrido com o eminente General Von
Moltke parece confirmar essa ideia.
Vamos recordá-lo, segundo o relato de Ravenscroft.
Foi ainda na Primeira Guerra Mundial. No imenso e trágico tabuleiro de xadrez em que se transformara a Europa, havia
um plano militar secreto, sob o nome de Plano Schlieffen, que previa a invasão da França através da Bélgica, antes que a
Rússia estivesse em condições de entrar em ação.
Helmuth Von Moltke era Chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, sob o Kaiser. Coube-lhe a responsabilidade de
introduzir alguns aperfeiçoamentos no plano e aguardar o momento de pô-lo em ação, se e quando necessário. O
momento chegou em junho de 1914. Jogava-se a sorte da Europa. Von Moltke passou a noite em claro, na sede do Alto
Comando, tomando as providências de última hora para que o plano entrasse em ação imediatamente. Estudava mapas,
expedia ordens, conferenciava com seus oficiais. O destino de sua pátria estava em suas mãos e ele sabia disso. No auge
da atividade, o eminente General perdeu os sentidos sobre a mesa de trabalho. Parecia Ter tido um enfarte. Chamaram
um médico, enquanto seus camaradas, muito apreensivos depositavam o seu corpo no sofá.
Nenhuma doença foi diagnosticada. Na verdade, Von Moltke estava em transe. Sua metódica e brilhante inteligência
não previra a interferência da mão do destino, como diz Ravenscroft. Ou seria a mão de Deus?

Continua no próximo número

Poema de Pentti S., Espírito, reescrito
Ergo as mãos para ti, Senhor,
E, desgraçadamente para mim, juntam-se.
Deviam ir cheias de obras de caridade
Mas posso uni-las de tão vazias.
Esqueci-me de carícias e de repartir pão
Mas não me esqueci de atirar pedras.
Agora, em hora derradeira e de contrição,
Ficam postas muito devotamente
Mas não disfarçam o nulo valor da oração.
Tenho de bem que não fui de muitas rezas.
Fui de beber, mas não de viver impostura.
Podia alegar que não sabia,
Mas esse é o argumento gasto do egoísta.

Enche as mãos o que se dá
E as minhas ergo-as vazias.
Agora tenho para mim o que dei.
Valha-me ao menos o arrependimento
À luz clara da divina Lei.

Chryserus

