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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.

N1. acredita que mediunidade é limitação: limitação na saúde, na vida conjugal e social –
enfim, não acredita na mediunidade sem psicofármacos e sem uma vida diferenciada pelo
isolamento e pela solidão. Quando convidada a integrar um grupo espírita (o espiritismo não lhe é
de todo estranho), recusou alegando não necessitar dele, grupo e espiritismo, porque já tratava
directamente com Jesus.
Entender que mediunidade é sinónimo de sofrimento é um equívoco ainda frequente.
Entendimento também fruto de um património teológico secular que cultua a dor e o sofrimento.
Torna-se, assim, fenómeno cultural e social corrente que místicas e santas - no fundo,
médiuns -, sejam sofredoras à imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo; e quanto maiores as dores e
os sofrimentos maior a proximidade com Ele.
Está tão fundo este sedimento teológico/cultural (religioso)[1], que não é o primeiro
contacto com o espiritismo que o erradica; daí, também, que mesmo entre espíritas confessos
ocasionalmente ainda aflore à superfície esse atavismo, pelo que continuem sem perceber que
mediunidade é oportunidade de trabalho.

Neste caso concreto importa sobretudo reter o perigo da fascinação.
“Fascinação: tipo mais grave de obsessão, a fascinação é basicamente uma ilusão produzida
na mente do paciente pela acção directa do agente obsessor. Utilizando técnicas telepáticas, o
obsessor passa a dominar o pensamento da vítima com sugestões de grandeza que, agasalhadas
por seu orgulho, podem levá-la até à própria desestabilização psíquica.” (Teoria da Mediunidade,
Zalmino Zimmermann).
Desestabilização psíquica. Vemos, no caso de N1, que já não consegue viver sem
psicofármacos. Quando falamos, estranhou deveras que não tivéssemos necessidade de tal.

[1]

Lendo as Bem-Aventuranças sem o conceito de reencarnação a dar-lhes significado, a necessidade de sofrimento que
as valide justifica inclusive a sua procura quando não surge natural.

No Livro dos Médiuns, no item 309, lê-se: “Os grandes termos – caridade, humildade, amor
de Deus – lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais
de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais
teme são as pessoas que vêem claro. Daí o consistir a sua táctica, quase sempre, em inspirar ao seu
intérprete o afastamento de quem quer lhe possa abrir os olhos”.
Não é o primeiro caso, nem será, infelizmente, o último, em que alguém acredita ser portavoz medianímico do Cristo sem se dar conta de que o conteúdo, que não suporta uma análise mais
rigorosa, não é condizente com tal Espírito. Revela também um não entendimento da grandeza do
Cristo, pois o que lhe atribuem põe-no num patamar próximo da mediocridade em que nós outros
nos colocamos e movemos.
Uma outra situação problema que ocorre junto de quem fascinado é a de os que o rodeiam
estarem eles enredados numa teia de fascínio por essa figura muitas vezes dotada de forte
magnetismo, ou então que se envolve de uma aura mística que ilude e entusiasma.
Muito facilmente idolatramos homens e Espíritos, só que a idolatria causa cegueira
intelectual, reduz o sentido crítico e quase anula o discernimento. Se quem fascinado está capaz de
se crer o único certo num universo de errados, quando alimentado nessa convicção irracional por
uma corte de aduladores e de acríticos mais longínqua fica ainda a possibilidade de alguma vez
prestar atenção e aceitar uma voz que tente chamar à razão.
Parece mais atrair a mentira evidente sob um nome importante do que a verdade clara sob
anonimato, porque sempre se olha mais à forma do que ao conteúdo; porque sempre se valoriza
mais o parecer do que o ser; porque, no limite, ainda não se tem ideia do que seja adorar a Deus em
Espírito e Verdade.

a história de Maria da Fé
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Maria da Fé vive nas ruas dos subúrbios de uma grande cidade. Todos os dias se levanta muito cedo.
Não lava roupa nem faz a cama. Não se penteia nem usa perfumes nem cremes. Não tem cabelos sedosos a
esvoaçar ao vento. Quando passa todos se afastam porque cheira mal e porque não tem roupa limpa,
acabadinha de mudar pela manhã.
Maria da Fé diz que não tem fé porque a vida também não. Cada vez que alguém em nome da
caridade se aproxima ela arrepia-se. Uma vez disseram-lhe que havia uma casa-abrigo para os sem-abrigo.
Ela foi porque acreditou e porque queria comer uma refeição quente. Eram todos muito simpáticos. Depois
quiseram que aderisse aos preceitos da fé deles para se salvar e não mais ficar na rua. Mas Maria da Fé não
queria fé porque não tem fé, queria apenas comer e dormir numa cama como aquelas pessoas com fé.
Maria da Fé dizia não a muita coisa porque não queria nada que não fosse para comer e a salvação
não se come. Os sorrisos dos voluntários começaram a desvanecer-se, sentiu-se incomodada, indesejada e foise embora. “É sempre assim”, diziam os voluntários, “estamos habituados à ingratidão, mas Deus agradece
aos que fazem o bem sem esperar recompensa”, ainda ouviu quando ia a sair.
Uma vez chegaram mesmo a propor-lhe trabalho voluntário numa instituição a troco de cama,
mesa e roupa lavada. Ela aceitou cheia de esperança. Aí lavava, passava, esfregava, tirava teias de aranha
dos tectos, ajudava na cozinha, tirava fotocópias, atendia o telefone, tirava as ervas daninhas dos canteiros,
trepava às árvores para colher os frutos lá do cimo porque diziam que eram os mais doces e porque as outras
voluntárias eram demasiado velhas para subir tão alto e levantava-se sem Sol e deitava-se já o galo cantava.
Fugiu.
Já era a segunda vez que fugia. A primeira foi porque o marido a tratava muito mal, depois
abandonou-a sem nada e ainda lhe tirou o ganha-pão porque disse que ela roubava. Mas Maria da Fé nunca
roubou. Era tudo mentira.
Uma vez por outra entrava numa igreja para descansar do calor abrasador da cidade. Às vezes
estavam a decorrer rituais com gente muito séria de rostos envolvidos em deambulações que olhavam para
ela como uma intrusa perigosa que os vinha assaltar. Davam pela sua presença não por algum ruído que
fizesse ao entrar, mas pelo cheiro denunciador de uma presença indesejada. Depois era olhada com
repugnância e simulavam ignorá-la.
Perdida nas suas observações, Maria da Fé tinha por hábito olhar atentamente os transeuntes,
alguns vestidos com ar de pedintes outros carregados de compras que ela pensava para que seria tanta coisa.

Uma vez, Maria da Fé até chegou a ir a um centro espírita porque tinha a porta aberta e era
Natal e estavam a distribuir sacos de alimentos. Ela também ganhou um e ficou toda contente. Como era a
primeira vez era uma cara nova por lá e despertou de imediato a atenção. Maria da Fé acreditou que
finalmente alguém se interessava por ela porque quiseram de imediato saber tudo acerca dela. “Finalmente,
pensou, vou poder explicar a minha história que não tem muito que dizer: sofri maus tratos na infância, fui a
mais velha de cinco irmãos, o meu pai era alcoólico, a minha mão fugiu porque já não podia mais, o meu pai
abandonou-nos; também, crescemos sozinhos, depois fomos cada um para o seu lado porque não nos dávamos
bem; depois juntei-me com um homem mau e fugi, não tenho trabalho e quero comer e dormir numa casa
paga por mim. É fácil de perceber a minha história!”
Entretanto, quebrando o ensaio do discurso que iria fazer, alguém a chama para uma sala de
atendimento e depois de repetir o que havia dito para si mesma ouviu a conclusão uníssona dos dois que a
ouviram: “Minha irmã é o seu karma e do karma ninguém pode fugir. Tem que aceitar tudo com muita
resignação porque Jesus também o fez ao morrer na cruz por nós. Se aceitar tudo o que lhe acontece vai ver
que a sua vida muda da água para o vinho. Nós nascemos esquecidos pelo grande amor que Deus tem por
todos os seus filhos, sem excepção. Você também é uma filha muito amada. Tudo o que está a acontecer só
tem uma causa: a própria irmã. Foi a irmã que semeou o que agora está a colher. Sabe, nós somos os únicos
culpados de tudo, mas tudo o que nos acontece. Tenha fé! Vai ver que com fé tudo muda.”
Espantou-se! Maria da Fé não sabia o que pensar. Jamais lhe passaria semelhante coisa pela
cabeça. Era a culpada de tudo mas ela só queria trabalhar e ganhar um salário e viver numa casa paga por si.
Não queria saber de mais nada. Maria da Fé não andava à procura de razões, explicações, astrais,
encarnações, luz, trevas e menos ainda de culpados. Era vida o que ela queria.
Maria da Fé ouviu calou sujeitou-se e levou o saco e comeu tudo o que lá estava dentro a troco
de culpa. Um dia disseram-lhe que era tempo de deixar as ruas da cidade e ir viver para o campo. Foi de boleia
no atrelado de um camião de hortaliças e fruta. Encontrou uma casa muito grande, com uma família e muita
gente a trabalhar numa herdade que chegava ao horizonte. Todos os dias toma banho no rio que passa dentro
da propriedade e vive numa casinha ao lado da dos caseiros que lhe dão roupa e fica ao lado do laranjal. Vive
do seu trabalho e das forças da Natureza. Aprendeu a conhecer as plantas que já consegue aconselhar a quem
está doente. Lá em baixo na aldeia já a conhecem por causa das plantas e chamam-lhe a Maria das Flores.
Quando vem a Primavera dorme sobre os sulcos da terra seca que se desfazem com o peso do seu corpo magro
e esguio.
Maria da Fé passou a ter fé. Acredita nas forças da Natureza e numa Força muito grande que
tem mesmo que ser muito grande para fazer a Natureza, os homens e as mulheres e o horizonte. Agora Maria
da Fé já é feliz.

De Um Dia, Uma Vida
a. pinho da silva

Amo quando neva. É uma beleza próxima da felicidade. E depois de tudo branco o
silêncio é ainda maior – parece-o – e eu também amo o silêncio. E a solidão das lentas caminhadas
pela floresta, a solidão e o silêncio do lento deslizar do kayak pelo lago com os olhos cheios de azul e
verde, ou azul e branco. E amo a minha cabana onde ardem pedaços de troncos velhos de ácer e
escrevo pequenas estórias de amar a neve, a floresta, os lagos e a solidão.
Mas, quando escrevo, há algo que não bate certo, pois sinto que não sou eu quem
dirige o curso dos pensamentos – e a mão segue o curso dos pensamentos, embora
conscientemente. Sinto uma força que me é estranha a controlar-me – e digo que me é estranha
porque nas demais coisas que faço além de escrever (faço em muito maior quantidade coisas
diferentes de escrever do que escrever) aquela impressão não acontece.
Enfim, não escrevo grande coisa e a gaveta, esse lugar comum de refúgio e frustração
de muito pretendente a escritor, lá vai guardando um génio para a posteridade – ou protegendo a
posteridade de um pretensioso e o pretensioso do ridículo.
Não importa. Ali, com o calor da fogueira a aquecer-me também o coração – e parece
que me lembro de um antanho bem recuado, em que o espírito de grupo do clã lentamente se
construía à volta da fogueira, que protegia das feras, aquecia os corpos e melhorava os alimentos
cozinhando-os – se não escrevo, leio e dormito.
E é assim que finalmente chego onde queria: ao dormitar. Anseio sempre por estes
momentos, pois saio de mim e sou um deus – comparando com as capacidades que conheço possuir
quando vígil.
Sei que em momento algum sei tudo, mas a sensação é de que tenho acesso imediato
à sabedoria acumulada do mundo e que participo da consciência cósmica. São momentos breves em
que desfruto de uma liberdade que envolve por dentro e da qual esta representação de liberdade
transmitida pelo espaço geográfico é uma caricatura, porque envolve por fora e o corpo permanece
uma prisão. São momentos breves de uma plenitude de sentidos, sejam o da visão, o da audição
ou qualquer outro comum, mas é sobretudo uma plenitude diria que telepática, que permite um
conhecimento imediato das coisas – e incluo nas coisas os pensamentos – sem necessidade de
verbalização.
É, eu gostava de não regressar. Tendo de regressar, gostaria que estas Experiências
Fora do Corpo durassem, durassem, durassem… Tendo de regressar, gostaria, na pior das hipóteses,
de me lembrar de tudo, ou quase, do que acontece e observo por lá. Mas a capacidade, ou
possibilidade, de recordar de modo distinto os sucessos das viagens astrais, se a designação for
correcta, parece fora do meu controlo. Parece e é, porque o filtro da memória consciente retém
alguma coisa à superfície e lembro-me de me dizerem que a maior parte do percebido fica arquivado
na memória profunda (algumas coisas são apagadas!) para serem utilizadas quando necessário – e a
ideia que fico é de que essas recordações serão oportunamente induzidas pelas ocorrências da
própria vida, em função da similitude. (Tremo de pensar, e recuso, que possa ser telecomandado
– deverei dizer telementado? - embora esse perigo realmente exista. As teorias dos defensores da
Inteligência Artificial, situação peculiar onde existe a aceitação filosófica de o homem máquina, tem
por base o equívoco fisicalista, que considera a inteligência como um atributo cibernético.)

Porque leio, sei que estas Experiências Fora do Corpo são comuns. São mesmo
corriqueiras se incluirmos nelas as decorrentes do desdobramento normal pelo sono, embora
na acepção que pretendo dar as restrinja às que ocorrem em consequência de uma procura
espiritual consciente e voluntária e não de uma necessidade fisiológica. Todavia, nestas últimas
muitas podem ser autênticos paradigmas das Out of Body Experience. Quem não tem sonhos
intensos para contar?! No fundo, talvez sejam todas elas a mesma experiência à medida de
cada um. Não é por mudar os nomes às coisas que elas mudam a sua essência.
Porque leio, sei que há estudos sérios nesta área. Posso, por exemplo, ter
dúvidas em relação a todas as conclusões do doutor William Buhlman, mas acho-as plausíveis.
Plausíveis e atraentes - mas cuidado com a atracção no campo das ideias, porque essa atracção
vem na sequência das nossas crenças e as nossas crenças podem não ser sempre racionais.
Ponho mais reticências quanto às sugestões para a prática das experiências mas, se calhar, o
que faço com a leitura para dormitar é um exercício de auto-hipnose.
Assim me descubro. Falta, talvez, referir a grandiosidade das comunhões
psíquicas com outros seres, mas essa é uma daquelas coisas para as quais faltam palavras,
mesmo a um escritor. Quando muito usará metáforas que mesmo belas ficam aquém do que as
palavras e as metáforas querem significar.
(O que é simples, belo e profundo – tudo isto ao mesmo tempo – só pode ser a
verdade.)
………………………………………………
(As Aland, em Junho, são um aspecto da verdade. A beleza simples das ilhas
penetra-me em profundidade e tudo o que sinto é um êxtase continuado. Tenho lá uma
pequena gruta para o meu Junho ritual onde um fio de água cai do alto. A água é um mistério
lindo. Lava-me o coração. Dedico-lhe orações e tenho a certeza que ela muda muito para além
da transformação das estruturas
moleculares, conforme já observado ao microscópio, adquirindo virtudes profilácticas e
potencialidades curativas. As Aland são como qualquer outro recanto do paraíso do meu
universo mental.)

Magnetismo
Arlindo Pinho

Falamos de Magnetismo, no último Seminário apresentado por esta Associação, no passado dia
22 de março, mas como é logico, nem todos os que gostam de ler o boletim tiveram a
oportunidade de participar, assim, faremos um breve resumo do tema apresentado, tentando
cortar o menos possível do que é o Magnetismo em sua essência.
Quando se inicia uma pesquisa sobre este tema, principalmente para quem não está ainda dentro
deste assunto, ficamos completamente estarrecidos, do que ele significa para a vida e,
principalmente, quando descobrimos que ele não existe apenas desde que o homem é homem,
mas sim, desde a criação dos mundos dos quais faz parte integrante, e sem o qual os mundos não
poderiam existir. A organização perfeita tanto no Macro como no Microcosmos depende
exatamente do equilíbrio magnético que, na frequência exata para cada uma das diferentes
criações, mantêm as formas como foram criadas e com o movimento exato que foi estabelecido.
Os Planetas e todos os Astros mantêm as suas orbitas através dessa energia a que chamamos
magnética. Cada átomo de matéria visível ou não, mantem a sua coesão, exatamente devido a
essa mesma energia; a força de gravidade da Terra é também uma atração magnética; a força que
atrai a agulha de uma bússola sempre para o mesmo ponto da Terra é o magnetismo que, no caso
da bússola, atrai a ponta da agulha para o polo sul magnético da Terra, que é o polo Norte
Geográfico. Para quem ainda desconhece, os polos iguais de um mineral magnético ou metal
magnetizado repelem-se, já os polos opostos se atraem.
Posto isto, que é apenas o início daquilo que o comum da humanidade já tem conhecimento,
falaremos desse mesmo magnetismo nos seres humanos, mas que também existe nos animais e
plantas, o que não é difícil de entender uma vez que ele está presente em cada átomo que
constitui cada célula da matéria. Toda a vida, tal como a conhecemos, só existe porque essa
energia a mantem perfeitamente organizada na forma preestabelecida, numa frequência exata,
segundo fim para a qual foi programada.
O magnetismo tornou-se mais conhecido a partir de Mésmer. Foi a partir daí que voltou a
despertar a atenção publica devido aos estudos mais aprofundados e às experiencias realizadas
por este Senhor, no entanto, se nos interessarmos pelas pesquisas, veremos que essa energia era
largamente utilizada já no antigo Egito.

O Mesmerismo, nome dado á doutrina de Mésmer, encontra-se nas 27 preposições da sua primeira
memória impressa em 1779, das quais as mais importantes são as seguintes:
1ª A influência dos astros uns sobre os outros e sobre os corpos animados.
2ª O fluido vital é o agente dessa influência.
3ª Essa ação reciproca está submetida a leis mecânicas.
4ªOs corpos gozam de propriedades análogas ás do imã.
5ª Essas propriedades podem ser transmitidas a outros corpos animados ou inanimados.
6ª A moléstia é apenas a resultante da falta ou do desequilíbrio na distribuição do magnetismo pelo
corpo.
Mésmer teve vários seguidores, alguns dos quais se tornaram também conhecidos, tais como: Délon,
o Marquês de Puységur, Chardel, Deleuze, Bruno, o Barão de Potet, Charles Lafontaine, Braid, que
lançou as bases para o hipnotismo, etc.
No L.E. na resposta á pergunta 27 de Kardec, dizem-nos o seguinte: “O que chamais de fluido elétrico,
fluido magnético são modificações do fluido Universal”.
No livro “O problema do ser, do destino e da dor” de Leon Denis, diz o seguinte: “Tudo o que está em
nós está no Universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós”
Na conclusão do Livro dos Espíritos cap.I, Kardec afirma: “Quem, do magnetismo terrestre, apenas
conhece o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do imã, se movimentam em todas as
direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do
mecanismo do Universo e da marcha dos mundos”
Esse magnetismo não se restringe apenas aos corpos celestes, mas estende-se ao magnetismo em
todas as suas vertentes e presente em todas as partículas que constituem o Micro e o Macro
Universo, ponderável e imponderável.
É através dessa energia que os seres pensantes se atraem ou se repelem e se influenciam
mutuamente, segundo seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos.
LE. 388
P: “Os encontros que costumam dar-se, de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso,
não serão efeito de uma certa relação de simpatia?”
R: “Entre os Seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O Magnetismo é o piloto desta
ciência, que mais tarde compreenderão melhor”.
Ou seja quando é necessário compartilhar de uma convivência com alguém, nosso encontro se dará
infalivelmente, pois seremos atraídos mutuamente pela força de uma imantação magnética que liga
os nossos destinos para uma convivência em comum.

É através do magnetismo cósmico Universal que
também nos imantamos e submetemos às Leis
Naturais e Divinas que nos impulsionam na direção
das nossas necessidades evolutivas, situando-nos
exatamente onde merecemos estar e com quem
estar, segundo as Leis de Causa e Efeito.

LE. Cap. Intervenção dos Espíritos, eles afirmam:
“O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenómenos sobre os quais a
ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela
imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, revelam a
realidade das coisas e suas verdadeiras causas”.
Assim o Espiritismo sem a compreensão do magnetismo fica incompleto, pois o Espiritismo revela-nos a
natureza espiritual do Ser Humano; esclarece-nos sobre as Leis Naturais e Divinas às quais todos os Seres
estão submetidos e o magnetismo revela-nos os meios por onde se cumprem as leis.
Ao planearmos uma união matrimonial no mundo espiritual, mesmo sendo para um resgate entre os
cônjuges e entre os espíritos que renascerão como filhos, renasceremos imantados uns aos outros de tal
forma que o encontro no cenário terrestre será inevitável. No momento do reencontro, ambos sentirão
uma atração irresistível, quase sempre confundida com amor á primeira vista. Enlaçados nesse
sentimento, tudo o que um vê no outro é maravilhoso, não existem defeitos, sentem que nasceram um
para o outro.
Casam-se e passado um certo tempo de convivência no lar, o encanto e a influência exercida pela
imantação magnética se dilui e ambos retomam seus próprios sentimentos.
O que foi planeado no plano espiritual foi atendido pela providencia divina, agora o sucesso ou insucesso
dos objetivos dessa união, corre por conta de muita renuncia, compreensão e tolerância de ambos, a fim
de superarem as diferenças e construírem o verdadeiro amor, que apagará assim os desencontros de
outrora, entre eles e entre eles e os filhos que fazem parte do seu agregado familiar. No entanto, vemos
ainda muitos fracassos nesse tipo de relação, que acabam na separação ou divorcio.
André Luís aconselha:
“Quanto ao divórcio, não deve ser incentivado ou estimulado porque não existem na Terra uniões
conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em
comum”.
“Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos em que o divórcio é o
mal menor. Sabendo-se, porem, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias
contas”.

LIGAÇÕES MAGNETICAS NO REINO ANIMAL (Experiencia feita na Russia)
Para saber se existia alguma forma de ligação magnética entre os animais foi feita a seguinte
experiencia:
Uma coelha que tinha parido 8 filhotes foi deixada num laboratório na sua gaiola, estando
constantemente vigiada e seus filhotes foram levados para um submarino, que desceu ao fundo do mar.
Estabeleceram a ligação entre os cientistas e os homens do submarino e mandaram executar um dos
filhotes da coelha. Esta que até àquele momento se tinha mantido tranquila, assim que houve a
comunicação de que tinha sido executado o primeiro filhote, ficou completamente agitada e seu coração
disparou os batimentos assustadoramente, deixaram que ela voltasse a acalmar e executaram outro
filhote, para espanto deles aconteceu exatamente a mesma coisa á coelha, e assim para todos os oito
filhotes.
No Ser Humano, na maioria das vezes, não é tão direta esta ligação magnética, porque aí, as sensações
são submetidas á análise do raciocínio, o qual nem sempre consegue identificar as causas dessas
ligações e por isso não lhe dá a real importância.
Outro caso, este, fácil de comprovar para qualquer pessoa que possua um cão, é que mesmo antes do
dono chegar, e muitas vezes, estar até ainda bem distante da casa, já o cão regista a presença do seu
magnetismo começando de imediato a latir e a abanar a cauda. O magnetismo que liga o cão ao seu
dono é o mesmo que ligou a coelha aos seus filhotes. Essa ligação é por vezes tão forte que acaba sendo
confundida com amor.

LIGAÇÕES MAGNETICAS NO REINO VEGETAL.
Temos também uma experiencia da influencia do magnetismo sobre as plantas:
Foi colocada uma redoma de vidro sobre uma mesa com uma planta lá dentro, á qual ligaram instrumentos
de medição sensíveis a qualquer alteração na movimentação de seiva e na estrutura do vegetal, foi deixada
na sala, para verificar no dia seguinte se havia alguma coisa registada pelos instrumentos. No dia seguinte
foram verificar e não foi registada nenhuma alteração. O cientista que chefiava a experiencia mandou então
colocar 14 cadeiras á volta da mesa onde se encontrava a planta e mandou sentar funcionários do laboratório
em todas elas. Fechou a porta e deixou-os lá durante 2 horas. Nenhuma alteração foi registada pelos
instrumentos, no comportamento da planta. Mandou então retirar tudo da sala deixando novamente, apenas
a planta na redoma em cima da mesa e chamou um outro cientista que há mais de 20 anos incinerava plantas
para estudá-las. No momento em que esse cientista entrou na sala, os instrumentos registaram de imediato
uma alteração no fluxo da seiva, como se a planta tivesse tido um ataque.
Com isso verificamos que também o que fazemos em nossa vida, influencia o nosso próprio magnetismo,
tornando-o melhor ou pior, positivo ou negativo, capaz de curar ou adoecer, conforme os comportamentos
que vamos tendo e a utilização que damos ao tempo de que dispomos na nossa caminhada evolutiva. Assim
são também importantes os ambientes que frequentamos, os quais poderão dar-nos uma sensação de paz ou
de mal-estar, consoante o magnetismo registado nesse ambiente, de quem o frequenta ou frequentou, assim
como daquilo que lá possa ter acontecido, e isso, poderá também influenciar nosso próprio magnetismo.
A maioria de nós nem sequer imagina ou pensa na importância do magnetismo em nossa vida, mas ele é tão
importante que nada funcionaria sem ele. Para além disso é utilizado das mais diversas formas sem que,
mesmo quem dele se utiliza, pensar que o faz.
A energia magnética tanto pode ser utilizada para o bem como para o mal; para obras grandiosas como para
obras criminosas; o que aí fará a diferença será o teor dos pensamentos ou desejos com que a carregarmos,
pois através do fluido cósmico o pensamento age diretamente sobre ela.
Pelo lado positivo foi largamente utilizada no Antigo Egito, incluindo desde construção das pirâmides até á
proteção de várias salas dessas pirâmides; pelo lado negativo foi e ainda é utilizada em várias formas de
feitiçarias.
Felizmente que hoje, e já desde Mesmer, que também o magnetismo é utilizado para curar ou aliviar muito
sofrimento e temos já muitas provas dadas de casos desta natureza.
Em “Magnetismo Espiritual” de Michaelus, encontramos vários casos devidamente comprovados da
utilização do magnetismo para curar, dignos de registo, e que vale a pena consultar.
Por “indução mental” somos todos influenciados por essa energia, assim como tudo o que nos rodeia. O
pensamento modela o fluido cósmico Universal, e a partir dele, produz a “matéria mental”; a matéria mental
influi diretamente na formação da matéria física; o nosso corpo e tudo o que nos rodeia irá sofrer alguma
influência. Sensações de alegria ou tristeza, otimismo ou desespero, prazer ou desgosto, tranquilidade ou
nervosismo, etc.
Como nos diz Michaelus: O pensar é uma ação divina. Pensar é criar condições para atrair pensamentos
idênticos. O que se faz prioritário é saber pensar, dominar o pensamento, amoldá-lo á vontade, sujeitando
todos os elementos somáticos do organismo ao domínio superior do Eu.
André Luís diz-nos que o nosso pensamento é capaz de produzir oscilações moleculares atómicas, portanto,
as ondas emitidas por nossos pensamentos podem ser mais potentes que as micro-ondas utilizadas para
transmissões via satélite que, segundo a ciência, são as frequências mais altas conhecidas, e que frequências
mais altas só podem ser produzidas por oscilações moleculares atómicas que, como vimos, são exatamente as
emitidas pelos pensamentos.
Nos Centros Espiritas, também fazemos uso dessa energia, que para alem de ser utilizada nas reuniões
mediúnicas, é ainda usada na própria ajuda aos sofredores deste plano, pelo passe, mas também, em
trabalho mais especifico,através da Fluido terapia. Infelizmente, não são ainda em grande número, os centros
que fazem este tipo de trabalho.
Poderíamos ficar quase infinitamente falando de aplicações do magnetismo, e seria ainda assim difícil esgotar
o tema, pois se estivermos atentos, veremos que existem centenas de livros com os mais variados títulos, que
apesar de não falarem diretamente dessa energia, estão a utilizá-la das mais variadas formas. “O poder do
Pensamento”, “Força Mental”, “O poder da Mente”, etc. tudo isto, nada mais é, que pôr a energia magnética
em ação.
Saibamos utilizar o Magnetismo bem e para o bem, e, muita coisa poderemos melhorar na nossa, e na vida
daqueles que nos rodeiam.

Inúmeras/os de nós já falhamos nas mais
diversas religiões. Sob o pretexto de servir a
Deus, servimos a Mamon; sob o pretexto de
seguir Cristo, fomos o anticristo.
Na Igreja Católica, concretamente como freira
(abadessa, ao que parece) num convento
algures e num tempo ainda não distante o
suficiente para ter apagado as marcas de
muitos despautérios, não fiz jus ao nome que
ora aponho e tornei-me sombra.
Rezava muito mas, fanatizada, agia mal. Como
é apanágio dos fanáticos. Dizer muitas vezes
“Senhor! Senhor!” e não fazer a vontade de
Deus só nos conduz a maus lugares.
Mas depois lá vem o convite para a boda
àqueles que andam perdidos pelos caminhos
do mundo, a fim de que eles próprios
endireitem as veredas da sua redenção.
Este de agora é apenas um passo, só um, nesse
andar, e o mais fácil, porque me permite
alegrias insuspeitas sem enlanguescer a
determinação de ultrapassar escolhos.
Este é um convite à mudança interior, que
partilho.

