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Mediunismo na Antiguidade ¨*
Em todas as civilizações, profetas, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisas, curadores, magos, feiticeiros prestavam-se à intermediação mediúnica.
A crença na aparição e manifestação dos "mortos" remonta a eras que se perdem na noite
dos tempos. Desde que o mundo existe, os Espíritos nunca deixaram de patentear aos homens
a sua Imortalidade . De facto, a comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga
quanto a própria Humanidade, pelo motivo simples de que a mediunidade é um atributo do ser
humano.
Importante é abrir o parêntese de que a mediunidade independe da moralidade. A grande
diferença está em que o médium moralizado dá de graça o que de graça recebeu, ao passo que
o médium pouco moralizado comercializa o que recebeu para fins bem mais nobres.

Fechado o parêntese, remontamos ao Código dos Vedas, o
mais antigo código religioso que se tem notícia, onde se
encontra o registo da existência dos Espíritos. Desde tempos
imemoriais, os sacerdotes brâmanes, iniciados nos mistérios
sagrados, preparavam indivíduos chamados "faquires" para a
obtenção dos mais notáveis fenómenos mediúnicos, tais
como a levitação, o estado sonambúlico até o nível de êxtase, a insensibilidade hipnótica à dor, entre outros, além do
treino para a evocação dos Pitris (espíritos que vivem no
espaço, depois da morte do corpo).

Os celtas, povo pré-histórico que se espalhou por grande parte da Europa entre os séculos XXI e I a.C., possuíram grupos
fechados de sacerdotes especializados em comunicações
com o além, chamados de
"druidas“. De notar que a sabedoria druídica já admitia a reencarnação, a inexistência de
penas eternas, o livre-arbítrio, a
imortalidade da alma, a lei de
causa e efeito e as esferas espirituais.
(Segundo o espírito Zéfiro,
aproximadamente no ano 100
a.C., Denizard Rivail foi um chefe druida chamado Allan Kardec.
Daí o ter assinado suas obras
espíritas com esse nome.)

No Egipto antigo, na Suméria, na Babilónia, na Grécia antiga o fenómeno mediúnico não
constituía novidade, assim como
não são parcos os relatos a respeito no Antigo Testamento.

A ciência dos sacerdotes do
Egito antigo ultrapassava em
muito a ciência atual, pois conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a
sugestão, usavam a clarividência
com fins terapêuticos e eram
célebres pelas práticas de curas hipnóticas.

A medicina entre os habitantes da Suméria era um curioso misto de ervanária e magia, cujo
receituário consistia principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos que acreditavam
ser a causa das moléstias.

Já os babilónios primitivos viviam cercados de superstições. Acreditavam que hordas de
espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os
sacrifícios e os sortilégios mágicos.

Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam as chamadas
"pitonisas", encarregadas de proferir oráculos evocando os deuses, mas às vezes o consultante
queria ele próprio ver e falar com
a "sombra" desejada.

E na China eram conhecidas, desde há muitos séculos, “as
mesas semoventes, que sabem também escrever, com a ajuda,
seja de uma pena, seja de um lápis, que se lhe prende perpendicularmente a um dos pés”.

A. Aksakof empregou, em 1890, o termo mediumnismus para designar o uso das faculdades
mediúnicas
*

Da contribuição fluídica dos presentes em reuniões mediúnicas

Não se poderia desejar prova melhor do que esta, para demonstrar quão grande é a
contribuição fluídica com que os presentes entram para a produção dos fenómenos
mediúnicos, contribuição a tal ponto indispensável que, se aqueles não possuem íntegro e
sem taras o sistema cérebro-espinhal e os órgãos que o servem, não se podem obter
fenômenos de voz direta.. (1)
Já a célebre personalidade mediúnica “Imperátor” explicara a Stainton Moses que o
médium é, acima de tudo, um centro de condensação, onde se reúnem os fluidos subtraídos
aos assistentes e que, portanto, o bom êxito das manifestações depende, em grande parte,
das pessoas que formam o grupo dos experimentadores; de modo que basta a presença de
um só indivíduo fluidicamente ou psiquicamente negativo, para neutralizar a produção dos
fenômenos, ou, o que é pior, para provocar manifestações espúrias, por efeito da
modificação que, em condições tais, sofre a camada onírico-subconsciente do médium,
convertendo a sessão mediúnica numa experimentação sonâmbulo-hipnótica. Foi por isso
que “Imperátor” proibiu a Moses que convidasse pessoas estranhas ao grupo que ele
constituíra. Ora, desse ponto de vista, a experiência com os “sete surdo-mudos” resulta
preciosa, pois demonstra, melhor do que qualquer outra, que aquela personalidade
mediúnica sabia o que dizia. E o que mais surpreende na aludida experiência é o fato de ela
demonstrar que os presentes fornecem substâncias fluídicas especializadas para as
manifestações que se produzem. No nosso caso, as “vozes diretas” não se exteriorizaram,
porque os sete experimentadores careciam dos fluidos vitais que se localizam na região da
laringe e talvez também porque neles se achavam atrofiados os centros cerebrais da
linguagem falada.
Importa tenha muito em conta o que vem de ser expendido quem queira evitar
fracassos e mistificações subconscientes e, ao mesmo tempo, conseguir dos médiuns o
rendimento máximo.
Fonte: Xenoglossia
Autor Ernesto Bozzano
(1) Assim como os demais fenómenos mediúnicos

Livro dos Médiuns, capítulo XXIX, item 331

Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de
seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais
homogêneo for. Se se houver compreendido bem o que foi dito (n. 282, pergunta 5), sobre a
maneira por que os Espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o
poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o Espírito é de certo modo
atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, vinte pessoas, unindo-se com a mesma
intenção, terão necessariamente mais força do que uma só; mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono; que se confundam,
por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração.
Por outro lado, o Espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e
mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes forçosamente se há convencido desta verdade. Se os pensamentos
forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao Espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar
perante uma assembleia: se sente que todos os pensamentos lhes são simpáticos e benévolos, a
impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os
recursos, ao passo que a indiferença, ou a hostilidade o perturbam e paralisam. E assim que os
aplausos eletrizam os atores. Ora, os Espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos,
muito mais fortemente do que estes sofrem, sem dúvida, a influência do meio.
Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está
entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis.
Se o que se quer é apenas obter comunicações sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção â
qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções;
mas, então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto.

I wanna cry.
Quero chorar e que as lágrimas me escorram pelo rosto como escorre a chuva nos vidros
das janelas.
E sendo assim as lágrimas minhas ainda futuras – um próximo futuro, sem dúvida – são de
antemão belas. Belas, pois, como a chuva que escorre pelos vidros das janelas – pelos
vidros dos carros, imagem que agora me ocorre numa reminiscência cheia de fumo e risadas
loucas.
Mas essa imagem é uma reminiscência louca, pois agora (tão tarde me parece) reflito e vejo
que a vida de sexo, drogas e rock n’roll é uma coisa no mínimo estúpida.
Estupidifica, envilece, degrada.
Que vida a minha sem nexo, a pretexto de livre. Que liberdade?, qual liberdade?
Ser livre, agora (tardiamente me parece) o vejo, não é viver sem regras e sem disciplina. Ser
livre é ter um coração que se parte e reparte e se enche da partilha e da repartição.
Como é bom ter uma cabeça para pensar e sentir que nada aprisiona o pensamento por
mais restrições que nos queiram impor.
Agora o vejo, e parece-me tarde, pese embora seja o meu tempo certo e nunca seja tarde.
Mas parece-me tarde porque com a agora pressa de chegar [sinto que] malbaratei um tesouro – o precioso tempo do aperfeiçoar sem dor.
Porque a dor, o sofrimento, faz perceber que o tempo gasto no erro é um desperdício de
bem que se deixou de fazer naquela hora exata.
Ó tempo de equívoco!
I wanna cry – e as lágrimas já afloram, prestes cairão, como chuva de verão, que esta rega
abençoadamente a terra e a s lágrimas água em minh’alma ressequida serão renovada bênção para resgatar um tempo em loucuras desperdiçado.
Caiam, lágrimas, desçam-me o rosto e cavem-lhe sulcos, quais regatos numa descida arenosa. Desçam-me o rosto, empapem-me o colo - o colo que não amamentou, o colo a que
não se encostou a dormir um rostinho cândido, o colo…
O colo de minha mãe…
(Que saudade me deu agora. Onde andas, minha mãe?)
I wanna cry.
E na turbidez de meus olhos molhados (como os vidros do carro da reminiscência que já se
foi) eis que tremeluze uma figura: a minha mãe!

Janis Joplin/aps
28/02/2014

Tesouro perdido - dia 1
Sara Rodi

Paradoxalmente, num tempo em que tanto se falta de carência,
o que os meus olhos leem do mundo é um grave problema de excessos.
Excesso de informação sobre tudo e sobre todos, excesso de estímulos,
excesso de alternativas, excesso de pressões, excessos de solicitações,
excesso de prateleiras, de lojas, de marcas, de casas, de cheiros, de formas de poluir, formas de julgar e formas de atacar. Vivemos dias de verdadeira overdose, que nos empurra para aqui e para ali, que nos sacode e
nos entope de urgências, incertezas e revoltas.
É certo que o excesso é a outra face da carência. No justo equilíbrio de todas as coisas, tudo o que sobra de um lado, faltará no outro. E
assim sendo, com tudo aquilo que temos a mais dentro de nós, falta-nos
tantas vezes tudo aquilo de que realmente precisamos. Silêncio. Tempo.
Ar puro. Sorrisos reais. Abraços verdadeiros. Paz.

Onde nos deixámos, entre tantos excessos? Em que ponto nos
perdemos, nesta corrida desenfreada para lugar nenhum? O que realmente sentimos e pensamos? O que realmente somos? Talvez um tesouro perdido numa caixa cheia de tralha. Um tesouro que nunca encontraremos se
não tivermos a coragem de nos despejarmos. A ideia da caixa vazia pode
até assustar-nos. Tememos que, ao despejar-nos, não encontremos tesouro algum. Mas a verdade é que em cada corpo bate um coração. Estamos
vivos e a vida é essa oportunidade única de sentir um coração a pulsar
dentro de nós, para que sejamos e façamos tudo aquilo que dê sentido a
esse bater...

LE 627
«Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino
que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa?
– Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava
de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se
torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que

.

as praticam
A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas: os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que
ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que
todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível
interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei
toda de amor e de caridade.”
Da questão e resposta acima transcritas, pretendemos neste momento destacar
a frase seguinte: “O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para
que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar
com a razão.” E pretendemos destacar para que
não fique remetida a um
tempo já passado, mas
sim aplicada ao nosso
presente, onde se faz
plenamente atual. Como
há ainda e sempre ensino dos Espíritos, importa
verificar se o mesmo é
claro e sem equívocos,
porque se o mesmo revela alguma obscuridade na
ideia e sua explanação, e
se a sua leitura se presta
a dubiedades, é conveniente a dúvida. Neste
caso, a dúvida surgirá se
o ensino for julgado e
apreciado com a razão,
porque sem o uso deste
critério o que venha dos Espíritos será tomado por claro e inequívoco por mais obscuro, trapalhão e falso que seja.
As Trevas também se comunicam aos homens; para aquelas, o intuito é continuar a falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O apelo à vigilância é
dirigido a todos; quando Jesus o lançou não abriu exceções.

“[Herculano Pires] Cria profundamente (sabia dizer-nos nas suas cartas) numa religião
espírita, posto que o Espiritismo não é só uma ética nem tão pouco a simples análise de um
fenómeno paranormal. O Espiritismo, ao ser a consequência da revelação dos Espíritos, se
converte, por imperativo da lógica, em uma manifestação religiosa de verdades transcendentes
e divinas. A lei de adoração, ao estar dentro da lei natural, determina no ser encarnado e
desencarnado um estado de reverência para Deus e para a divina majestade de todo o criado.
O homem ao reconhecer a existência de Deus o adora tanto dentro de uma igreja como fora
dela. Por conseguinte, o homem, opinava Herculano, é um ser religioso que não pode prescindir do que é causa de tantos efeitos universais.”

Fonte: Herculano Pires, filósofo e poeta
Auores: Humberto Mariotti e Clóvis Ramos

Sendo pacífico que dois dos vértices do tríplice aspeto são um a ciência e outro a filosofia, há desacordo quanto ao terceiro, dizendo-o uns moral, dizendo-o outros religião.
Sendo definição de moral “conjunto das regras de conduta, quer próprias de uma época
ou cultura, quer consideradas como universalmente válidas; teoria do bem e do mal que conduz a enunciados normativos” (Dicionário de Filosofia, G. Durozoi; A. Roussel), - se o terceiro
aspeto do Espiritismo não remeter para algo mais que a regras de conduta, então é mera
moral, que até pode prescindir da ideia de Deus para existir e ser válida; se aponta para a
transcendência (e a transcendência implica uma natureza absolutamente superior às outras,
ou de uma ordem radicalmente diferente: Deus), então o aspeto não tem como não ser religioso.
(Religião: etimologicamente, a palavra deriva quer do latim relegere «respeitar», quer do verbo
religare «religar». A religião constitui, então, um vínculo que une o homem Deus como fonte da
sua existência.)
aps

O Perdão e as Doenças
Arlindo Pinho
“Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lheeis não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes…”
“…Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como
Pedro, aplicai-a a vós mesmos; perdoai, usai de
indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos
mesmo de vosso amor…” (ESE cap. X, item 14)

Falamos no último artigo da “Verdadeira Caridade”. O perdão faz parte dessa caridade, e dele, ou da falta dele, dependem muitos dos nossos sofrimentos e
doenças. Vamos tentar compreender essa ligação que
tantas vezes nos magoa, mesmo que na maioria delas
nem sequer nos apercebamos de qualquer ligação que
possa existir entre o efeito que sentimos e a causa que lhe deu origem, que nada tem a ver com
o corpo físico.
Sabemos hoje mais que nunca, que a maioria das doenças físicas, para não dizer todas,
têm sua origem ou início numa causa moral ou espiritual. Mas vamos por partes.
Fala-nos o excerto acima, de “Indulgencia”. Indulgência define-se como sendo a facilidade
que temos de perdoar. O perdão tanto pode ser para com os outros, como para com nós mesmos.
Por em dados momentos não estarmos em contato com o nosso intimo mais profundo, a
“Essência Divina” em nós, é que, em varias ocasiões, temos gestos de irreflexão que resultam
em atos e atitudes inadequadas, dando origem a ódios e magoas que não conseguimos perdoar,
gerando futuros sofrimentos e momentos de dor, dos quais só conseguiremos libertar-nos, a partir do momento em que essas velhas recordações de “não perdão” deixarem de comandar o
rumo da nossa vida.
O início de tudo isso teve origem em tempos muito remotos, e nós trazemos daí, múltiplos
“clichês mentais” arquivados no inconsciente profundo de nós mesmos, resultado de velhas
recordações menos boas, ou mesmo más, herdadas de outras existências nesse passado distante.
Essas fontes originais emitem através de mecanismos psíquicos energias que não nos
deixam sair com facilidade do fluxo dessas passagens desagradáveis registadas pelas retinas
da nossa alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais, entre fardos de culpa
e de vergonha.
Hoje a própria ciência já reconhece muitas das doenças, antes consideradas orgânicas,
como doenças “psicossomáticas”, porque encontram na sua origem fatores psicológicos de
grande importância.

Compreendemos, assim, que as causas
das nossas doenças somos nós sobre nós mesmos, e, para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é
preciso cuidar das nossas atitudes íntimas, mantendo a harmonia da alma.
Compreendemos que a gravidade e a duração dos nossos sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à nossa persistência em manter
abertas as nossas velhas chagas do
passado.
Muitas vezes, fazemos tudo para viver
alheios dos nossos ressentimentos e
velhas amarguras, tentando distrair-nos
com jogos e diversões, ou até trabalhando quase que ininterruptamente para
tentar buscar alívio, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor,
pois todas essas medidas são temporárias.
O perdão, a nós e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os
males, e por não perdoarmos é que
impedimos o passado de fluir, não dando
oportunidade à renovação, e ao contrario, dando oportunidade às enfermidades
e desalentos.

As insanidades físicas são quase
sempre traduzidas como somatizações
das recordações doentias de ódio e vingança que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças cronicas. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são que as tendências
morais da alma, que podem modificar as
qualidades do sangue, dando-lhe mais ou
menos atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou até perturbar as multiplicações
celulares, comprometendo desse modo a
saúde como um todo.

Ao perdoarmos ou perdoarmo-nos, libertamo-nos de imediato de uma intensa carga negativa, que impede o fluxo de boas energias, que não
só podem curar muitos males, como fazer-nos
sentir de imediato uma onda de bem-estar e felicidade indizíveis.
Perdoar não significa esquecer as marcas
profundas que nos deixaram, nem fechar os olhos
à maldade alheia. Perdoar, é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, que nos leva à
indulgência por sabermos que, tanto nós como os
outros, ainda estamos longe de agir sempre corretamente.
Experimentemos perdoar e perdoar-nos,
por maior que seja a mágoa, e veremos resultados felizes em muito pouco tempo.

NOTICIÁRIO DE MARÇO

Dia 1: Ação de Formação “Passe e Fluidoterapia”. O grupo de passistas da ACEMI

Dia 21: Esteve connosco Douglas Romão, de Água Clara, Mato Grosso do Sul, Brasil

Dia 22: V Encontro Nacional de Passistas,
Coimbra

