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Ninguém faz nada sozinho. Numa análise precipitada esta frase pode nos remeter à ideia de
que somos incapazes de realizações individuais. Porém, pensando mais um pouco, compreendemos que a Providência divina foi muito sábia ao fazer do homem um ser social onde todos dependemos de todos.
Assim, com a experiência multimilenar aprendemos que mais vale trabalhar em equipe, cada
um contribuindo de modo individual para um resultado coletivo e o bem comum.

No trabalho do Magnetismo espírita isso não poderia ser mais verdadeiro. Desde a recepção
do assistido, da conversa fraterna e acolhedora e da evangelização até a aplicação do passe,
além do acompanhamento espiritual de cada caso, com providências que na maioria das vezes transcendem as nossas percepções, tudo representa esforço coletivo. São muitas mentes
numa conjugação de amor cujo interesse principal não é “brilhar” individualmente, mas o
bem-estar e a saúde do assistido.
A união de esforços representa a caridade, pois é necessário a fraternidade e a tolerância num
apoio mútuo existam a fim de os resultados serem os melhores possíveis em benefício dos
que necessitam.
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Cigarra
morta
Espírito: Carmén Cinira
Médium: Francisco C. Xavier

Chamam-me agora aí
Cigarra morta,
E não podia haver melhor definição,
Porque caí estonteada à porta
Do castelo em ruínas,
Do desencanto e da desilusão!...
Minhas futilidades pequeninas...
Meus grandes desenganos...
Eu mesma inda não sei
Se é ventura morrer na flor dos anos...
Sei apenas que choro
O tempo que perdi,
Cantando em demasia a carne inutilmente;
E vivo aqui, somente,
De quanto idealizei
De belo, de perfeito, grande e santo,
Que inda hei de realizar
Com a rima do meu verso e a gota do meu
pranto.

Dá-me força, Senhor,
Para concretizar meu anseio de amor:
Evita-me a saudade
Da minha improdutiva mocidade!
Eu não quero sentir,
Como cigarra que era,
A falta das canículas doiradas
Sob a luz de ridente primavera.
Já que tombei cansada de cantar,
Calando amargamente,
Perdoa, Deus de Amor, o meu pecado:
Que eu olvide a cigarra do passado,
Para ser uma abelha previdente.
Fonte: Parnaso de Além-Túmulo
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ENTREVISTA com Stela Guerreiro, de Niteroi (RJ)
Meu nome é Stela Guerreiro, tenho 59 anos, sou aposentada
do serviço público federal e moro em Niteroi (RJ).
stela.guerreiro@gmail.com

Por Adilson Mota

Fui criada dentro da Igreja Católica. Fui batizada, consagrada, crismada e casada,
além de frequentar a igreja todo sábado ou domingo. Mas não me sentia contemplada nas minhas questões espirituais, que eram muitas! Mas a vida foi passando,
criei dois filhos, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei... Eis que em
2015, após dois anos de uma doença que demorou a ser diagnosticada, meu companheiro faleceu. Muito difícil! No mesmo ano, levada por uma prima e uma amiga, que já observavam traços de tristeza e desânimo em mim, fui ao Grupo Espírita
Yvonne Pereira (GEYP). Lá, continuei os estudos das obras de Kardec (que já havia começado há algum tempo), agora em grupo. Tornei-me, com a ajuda da amiga
Cristina Brazil, uma espírita, divulgadora da Doutrina. Nesse grupo, conheci a Rosana Doria e com ela comecei a estudar o Magnetismo.

O que lhe levou a se interessar pelo Magnetismo?
Sempre tive muito interesse pelo estudo. Dentro do Espiritismo, encontrei motivação para me aprofundar em questões que, desde o início, me pareceram desafiadoras. O Magnetismo foi uma delas. O que me atraiu nesse tema foi sua relação com
a própria vida, pois é a isso que o Magnetismo se refere: o fluido vital que nos forma. E como parte fundamental da vida, o Magnetismo nos atende em aspectos físicos, morais, intelectuais e emocionais. Essa característica demonstra o quanto essa
ciência equilibra o ser num sentido mais amplo do que o simples viver: qualidade
da existência. Assim, pode-se dizer que o estudo do Magnetismo concorre para a
compreensão de questões complexas relacionadas com a própria vida, trazendo
conhecimentos que só enriquecem a nossa trajetória.
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Como o GEYP não tinha esse tipo de atendimento e
Rosana era coordenadora no Grupo Espírita Semente de Amor, comecei a frequentar o Magnetismo lá e
aprendi, na prática, todas as etapas do atendimento.
Foi um período curto, mas importante para minha
formação.
Nesse período, tive a oportunidade de assistir a uma
palestra de Jacob no Grupo Espírita Regeneração.
Fiquei encantada!
Já estava frequentando um grupo de estudo intitulado “Obras Clássicas do Magnetismo” no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque (GELA). Em 2018,
comecei, no GELA, o “Estudo Teórico e Prático do
Magnetismo Humano”, que teve a parte teórica finalizada em março de 2019. Fiquei alguns meses treinando as técnicas e comecei os atendimentos.
Atendia no Leôncio de Albuquerque às segundas sob
a coordenação de José Roberto, e no Grupo Espírita
Amor e Caridade (GEAC) sob a coordenação de Ivo
Calado, aos sábados.

Houve algum caso atendido que lhe chamou a
atenção?
Sim.
Sob a orientação e supervisão de Ivo Calado, atendi
a uma psicóloga, espírita, na faixa dos 30 anos, com
o diagnóstico de Paralisia Cerebral Diplégica Espástica. Não se sabe o que causou isso, visto que apresentava essa dificuldade desde o nascimento. Os sintomas eram: desequilíbrio, dor no lado direito do quadril, estalos nas articulações, pontadas atrás do joelho
(D), dor na frente do joelho (D), quedas e tristeza.
Quando ela começou o tratamento no Grupo Espírita Amor e Caridade, estava fazendo uso de bengala.
Aprendemos nos cursos de Magnetismo a atender os
pacientes sentados ou deitados (frente ou costas), e
nesse caso, o atendimento era feito com a paciente
deitada de lado. Era muito desconfortável para ela,
até doloroso, ficar em uma posição diferente dessa.
Então, era preciso usar do pensamento para se trabalhar o lado do corpo ao qual não se tinha acesso direto. A paciente tinha inúmeras percepções, o que
ajudava bastante no tratamento. Eu a atendi de 2019
a 2020. Nesse período, os tombos tornaram-se bem
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espaçados e a bengala era usada apenas como uma
segurança extra, visto que ela se sentia mais equilibrada e as dores diminuíram consideravelmente. O
atendimento a essa mulher continua sendo feito no
GEAC, agora a distância, e por outra magnetizadora.
Aí veio a pandemia. Os atendimentos presenciais
acabaram. No GELA, o atendimento passou a ser
feito a distância, e no GEAC, esperou-se para ver
como ficaria a situação.
Como foi para você e o grupo fazerem tratamento magnético a distância? Houve alguma preparação prévia?
No atendimento a distância, acredito que a maior
dificuldade tenha sido o tato magnético. Isso porque
estava, a princípio, associado à mão passando pelo
paciente. Era uma impressão muito física, no sentido
de presencial. Com o passar do tempo, percebemos
que não era necessário, as percepções e impressões
chegavam até nós. Fomos nos adaptando a essa modalidade de atendimento.

Não houve uma preparação prévia. Era tudo muito
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novo, fomos aprendendo com o tempo. E continuamos a aprender... E é fundamental estudar!
Quando começou o presencial, e aí já havia mudado
de sábado para quinta, por questões familiares
(chegada da primeira neta!), não pude continuar.
Participei do Encontro de Magnetizadores Espíritas
de São Paulo e do Rio de Janeiro, Seminário de Jacob em Taubaté, Seminários online de Jacob, além
de continuar nos grupos de estudo no Leôncio de
Albuquerque.
Atualmente estou afastada como magnetizadora,
mas auxílio como uma espécie de coordenadora na
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terça feira, sob a orientação e supervisão de Roberto
Lima. Participo, ainda, dos seguintes grupos de estudo: “O que é o Espiritismo”, “Livro dos Médiuns”,
“Revista Espírita”, “Estudo das Obras Clássicas do
Magnetismo” e “Conhecendo o Perispírito” (dirigentes Ivo e eu).
Qual a contribuição que esses estudos lhe trazem para a sua atuação como magnetizadora?
Faço parte de cinco grupos de estudo no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Apenas o “Obras
Clássicas do Magnetismo” atua de forma híbrida, os
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demais são online. Os estudos, que são baseados nas
obras de Kardec, fortalecem moralmente e equilibram a vida em vários aspectos. Além de reforçar
todos os princípios da Doutrina Espírita.
No estudo das Obras Clássicas, estamos trabalhando
o livro de Jacob Melo Magnetismo Humano. Cada capítulo é apresentado, discutido e contribui para o
aprendizado e reforço de conceitos e das técnicas.
“Conhecendo o Perispírito” surgiu de uma proposta
minha e de Ivo, onde estudamos o perispírito nas
obras de Kardec. Estamos, agora, na Revista Espírita, prosseguiremos na visão de Leon Denis e Gabriel
Delanne e chegaremos ao livro do Zalmino Zimmermann. Conhecer, entender como funciona e sua
abrangência são fundamentais para todo magnetizador.

8

No seu entendimento, o que não pode faltar para a preparação de bons magnetizadores na instituição espírita?
Acredito que para preparar bons magnetizadores seja
importante um curso básico, nos moldes do Instituto
Espírita Paulo de Tarso, que foi também o adotado
pelo Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Nesse
estudo é que serão apresentados os principais conceitos do Magnetismo: fluidos, perispírito, emancipação da alma, sistemas fisioenergéticos, centros vitais,
fluxo e refluxo, técnicas e outros pontos que serão a
base. Tendo a base formada, cabe ao interessado
continuar os estudos, participar de seminários e dos
Encontros de Magnetizadores.ם

“Acredito que
para preparar
bons magnetizadores seja
importante um
curso básico...
Tendo a base
formada, cabe
ao interessado
continuar os
estudos.”

MATÉRIA DE CAPA
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Adilson Mota
adilsonmota1@gmail

O SONHO E O SONHAR
Deitar, dormir e sonhar
Senhor meu sono velar
Sonhar o que é belo, lindo
Sem que acabe, seja infindo.
(Nereida)

Já disse Shakespeare que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Esta frase sugere que devemos precaver-nos de absolutizar o que é
relativo apontando limites ao ser humano que parece ainda estar longe de conhecer-se completamente.
Quantos mistérios ainda se escondem na alma humana? Quantos potenciais permanecem
ocultos e insuspeitados? Quando pensamos que já é possível delinear seu raio de ação, eis
que surge um fato novo estilhaçando as pretensões vaidosas dos estudiosos incautos.
Quais os limites do sonhar?
Em 1899 Sigmund Freud lançou a sua Interpretação dos Sonhos, afirmando os sonhos como

adilsonmota1@gmail.com
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sendo um recurso de comunicação do inconsciente
com a consciência do sonhador. Esse pensamento
muito contribuiu para retirar dos sonhos o seu caráter místico e vulgar que muitas pessoas lhe emprestavam.
Décadas antes, Allan Kardec escreveu que “durante
o sono, afrouxam-se os laços que o prendem [o Espírito] ao corpo e, não precisando este então da sua
presença, ele se lança pelo Espaço. (...) Lembra-se do
passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire
maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação
com os demais Espíritos, quer deste mundo, quer do outro” (O Livro dos Espíritos). A teoria dos sonhos proposta pela Doutrina Espírita ampliou sobremaneira o
que até então se sabia ou se pretendia saber a respeito dos mesmos. Como fenômeno de emancipação da
alma representa todas as suas capacidades escondidas
por trás da materialidade do corpo. É um raio de liberdade dada à alma para que se retempere das lutas
diárias junto aos seus amigos e superiores espirituais.
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por Castle e Reed prevaleceram situações e objetos
em preto e branco.
Um dos voluntários relatou ter entrado com
um carro preto na cidade de White Hall. Outros sonhos tiveram algo a ver com a hesitação de alguém em aceitar um biscoito de chocolate com recheio branco; com o pedido de
um sorvete de casquinha com uma bola de
chocolate e uma de baunilha; com as teclas
pretas e brancas de um piano; com Martin
Luther King Jr. discursando em frente à Casa
Branca. Vários outros sonhos envolveram
conflitos familiares, dissensões e sermões paternos sobre obediência.

Uma pergunta devemos ainda fazer: seria tão somente com um objetivo individual que Deus permite esse
refrigério à alma? Em Reinventando a Medicina do dr.
Larry Dossey, vamos encontrar algumas referências
ao que ele chamou de sonhos compartilhados.
Trata-se da possibilidade de se sonhar, intencionalmente, com eventos ou situações referentes a outra
pessoa. O autor cita pesquisas realizadas por Robert
L. Van de Castle, Henry Reed, Stanley Krippner dentre outros que acompanhavam grupos de sonhadores. Os componentes destes grupos se concentravam, antes de dormir, em uma pessoa específica para
a qual deveriam todos sonhar. Esta pessoa “sabe que
tem um problema, mas não fala sobre ele com ninguém nem fornece nenhum indício quanto à sua natureza”. (Dossey, 1999).
À noite, ao se recolherem, procuram sonhar com a
pessoa-alvo. Pela manhã, se reúnem e compartilham
entre si os sonhos da noite passada. Segundo Van
Castle, “forma-se um fascinante desenho à medida
que a trama das imagens de um sonhador enleia-se
na urdidura da imagem do outro, e os fios oníricos
se entretecem, um após outro, na formação de uma
rica, coletiva tapeçaria”. (Idem, idem).
Numa das ocasiões, nos sonhos do grupo dirigido

A pessoa-alvo era uma mulher branca que não conhecia nenhum dos sonhadores e que estava namorando um negro e “lutava com o problema de como
lidar com as reações negativas e inevitáveis que seus
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familiares teriam.”

A intenção de sonhar com outra pessoa e, mais ainda, de ajudá-la a solucionar determinada questão que
a aflige, direciona a alma, quando emancipada, ao
encontro da pessoa-alvo de modo a conhecer-lhe a
problemática e, quem sabe, intuir algo que a ajude.
Em Sonhos Exóticos, S. Krippner e A. P. de Carvalho
citam os sonhos de Margarida e Selma, os quais se
referiam ambos a uma problemática psicológica que
foi desenvolvida por Margarida desde a infância. Eis
o sonho de Margarida:
Eu estava na sala de aula de minha escola. Um
instrutor entrou na sala e disse que seria aplicado um teste. Fiquei apavorada, pois não tinha me preparado para o teste e fiquei com
medo de falhar. O instrutor olhava diretamente para mim, e eu tive certeza de que ele estava ciente de que eu não estava preparada.
(Krippner e Carvalho, 1998)

E este é o sonho de Selma, que ela teve na noite seguinte:
Eu entrei num grande auditório. Estava esperando um show ou algum tipo de entretenimento. Em vez disso, um homem caminhou
pelo palco e disse que aquele era o dia do teste. Nós todos deveríamos responder as questões, às quais deveríamos dar respostas corretas, antes de podermos deixar o auditório.
Os dois sonhos referem-se a testes, que remetem a
perguntas e questionamentos. Sempre que o marido
de Margarida retornava de viagem a interrogava sobre tudo que fez durante o período em que esteve
viajando. Apesar do tom cordial e prazeroso, dizem
os autores, Margarida se sentia incomodada como se
estivesse sendo julgada e tivesse que dar satisfação
dos seus atos. “Este mito pessoal foi implantado por
seu pai muito presente que verificava seu boletim do
colégio frequentemente, além de tentar ter controle
sobre o dinheiro que dava a ela.” (Idem, idem). Isso
refletiu-se na sua vida adulta através de uma sensação

desagradável de estar sendo julgada toda vez que alguém lhe perguntava algo pessoal.
Os sonhos lhe mostraram o quão era irracional sua
reação, de onde ela provinha e que a irritação não
servia para nada.
O quanto poderíamos fazer desenvolvendo as nossas
habilidades oníricas, quanto poderíamos ajudar a nós
mesmos e a outras pessoas! Quanto de orientações,
conhecimentos e crescimento poderíamos colher
através dos sonhos no contato com a nossa alma!
Enquanto muitos acham que os sonhos representam
apenas devaneios de uma mente imaginativa, as mais
avançadas e ousadas teorias nessa área significam
apenas o erguer de uma pontinha do véu que encobre a realidade.
Sonhos lúcidos

São assim considerados os sonhos em que o sonhador sabe que está dentro de um sonho, podendo
mesmo manipular o ambiente, os objetos e as cir-
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cunstâncias do sonho. Assim o sonhador pode voar,
se quiser, pular de uma montanha sem se machucar,
transformar um objeto em outro, uma paisagem em
outra e assim por diante.
Esse tipo de sonho pode ser utilizado como recurso
de autoconhecimento, resolução de conflitos e problemas, busca de conhecimentos etc.
Pode-se imaginar, por exemplo, diante de um grande
filósofo da Antiguidade e debater com ele questões
filosóficas ou humanitárias. Pode ainda formular, de
modo firme e claro, antes de dormir, algum problema que gostaria de resolver. E assim aguardar que a
mente seja direcionada a ele durante algum sonho.
Em Sonhos Exóticos, Krippner e Carvalho (1998), relatam uma experiência onírica ocorrida com Willian
Sechrist, estudante de Edgar Cayce, o qual não estava certo quanto ao local para estabelecer uma locadora de automóveis. Durante um sonho lúcido foi
apontada a cidade de Houston, no Texas. Perguntando porque Houston, três imagens apareceram: uma
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estrela, uma torneira de água corrente e uma família
num barco caseiro.
Uma vez acordado, compreendeu que o sonho indicava que Houston seria a “estrela do
sul”; com muita água e um sólido crescimento
como um centro de férias. Ele, então, mudouse para Houston e seu negócio obteve muito
sucesso.
Na mesma obra, os autores relatam o primeiro sonho lúcido de Márcia.
Eu estava escalando uma montanha. De repente, percebi que estava sonhando. Vi
uma casa muito pobre, um barraco humilde,
ao menos pela visão que eu tinha de fora.
Mais adiante, estava do lado de dentro do barraco, mas estava me perguntando como havia
entrado, pois não conseguia ver nenhuma janela ou porta. Eu sabia que poderia despertar, mas preferi verificar o que poderia acontecer ali. De repente, olhei para o telhado e
percebi que estava pegando fogo. Comecei a
ficar assustada, pois queria sair de lá e não podia, apesar de saber que estava sonhando.
(Krippner e Carvalho, 1998, grifos meus).
Os destaques, segundo o líder do grupo de estudos
de sonhos do qual Márcia fazia parte, revelam características de sonhos lúcidos. A inexperiência de Márcia a fez sentir-se angustiada e sem saber o que fazer.
Sendo um sonho lúcido, ela poderia ter transformado o fogo em qualquer coisa que imaginasse, poderia
ter fabricado uma saída ou mesmo ter desaparecido
do local. Através do pensamento, a alma cria ambientes e situações moldando os fluidos ambientes
com o pensamento e a vontade. Nos sonhos lúcidos
podemos experimentar conscientemente essa possibilidade.
Dylan Tuccillo, sonhador lúcido estudioso
dos sonhos, aponta que povos antigos como sumérios, egípcios, gregos, romanos, chineses, tibetanos,
indianos, hebreus utilizavam, além de algumas tribos
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indígenas que utilizam ainda hoje, os sonhos como
método de orientação tanto individual como coletiva. Krippner e Carvalho ainda citam assírios e babilônios.
Segundo os diversos pesquisadores e estudiosos do assunto, os sonhos lúcidos podem ser utilizados para vencer pesadelos ou mesmo obter curas
físicas ou emocionais, como no caso abaixo, dentre
outros citados por Tuccillo e colegas em Sonhos Lúcidos:

Depois de uma separação difícil, durante meses não me senti eu mesmo. Estava deprimido, confuso e amargurado pela forma como a
relação tinha terminado. Sabendo que poderia
pedir ao sonho para me curar, dispus-me a
incubar um sonho, no qual ficaria curado do
meu sofrimento. Alguns dias depois, tive um
sonho lúcido extremamente vívido. Estava
com a minha ex-namorada, sentados no banco de um parque. Ela segurou-me na mão e,
com uma voz suave, disse-me, “Acho que
chegou a altura de te perdoar, não achas?”
Acenei com a cabeça, enquanto a olhava nos
olhos. “Acho que sim”. Acordei a sentir-me
incrível. O assunto estava encerrado e eu podia seguir em frente. A partir desse dia, apenas
passei a sentir carinho e aceitação em relação a
tudo o que acontecera. - MARTY M.
(Tuccillo, 2018).
Ainda em Sonhos Exóticos, Krippner e Carvalho apontam as pesquisas do britânico Keith Hearne e do psicofisiologista americano Stephen LaBerge na década
de 1970, quando conseguiram, cada um por si, obter
provas da existência de sonhos lúcidos. Descobriram
que “os sonhadores lúcidos poderiam se comunicar
com o mundo externo pelos movimentos de seus
olhos, comprimindo os músculos de seu pulso ou
flexionando os músculos do braço de um modo predeterminado enquanto estivessem no meio de um
sonho lúcido. Outros pesquisadores conseguiram
replicar essa experiência obtendo assim uma prova
material da lucidez dentro de um sonho.
Eis a descrição de sonho lúcido que nos foi
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enviada há algum tempo por uma amiga.
Saí do corpo e fiquei na dúvida se estava desdobrada ou acordada, minha mente estava
confusa porque eu me encontrava no escuro
do meu quarto, olhei para o meu colchão e
não consegui ver o meu corpo nele. Com essa
dúvida, voltei para o corpo, aí eu tive certeza
de que estava desdobrada.
Sai de novo do corpo, dessa vez tive certeza,
puxei meu dedo que esticou. Abri a porta do
quarto e já vi a claridade do céu. Vi alguns Espíritos à minha frente e segui andando tranquila.
Eu andava por uma trilha de chão numa vegetação de sertão, com algumas árvores espalhadas e baixas.
Trazia comigo uma fatia grande de torta de
carne e quando passei por uma criança ofereci, ela aceitou e eu dei a ela a parte do bico da
fatia.

Segui andando e mais adiante tinha um senhor
sentado no chão de terra e capim, encostado
numa pedra grande. Ele tinha uma barba
branca, um olho deformado onde só se via a
parte branca e lá no alto um pedacinho da íris
e um vazio como se o olho tivesse um pouco
afundado. Próximo a ele havia um cachorrinho magro que se animou com a torta na minha mão. Eu peguei um pouco do recheio de
carne e dei ao cachorrinho.
Olhei para o senhor, que parecia faminto e
ofereci a torta. Ele aceitou e eu disse que ficasse com tudo. Me abaixei perto dele e ele
começou a contar a sua história, que tinha
uma carroça que era seu instrumento de trabalho, mas o animal que a puxava havia morrido
e por isso ele andava passando fome.
Eu olhei para a carroça, comovida com a história, querendo ajudá-lo e sem saber como.
Perguntei que animal seria. Ele disse que um
cavalo ou dois grandes bois. Ele ficou sonhador quando falou dos bois.
Perguntei quanto era um cavalo, ele disse que
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uns R$ 6.000,00. Pesei um pouco, lembrei da
caravana e pensei: sozinha não consigo, mas
podemos pedir e a gente consegue! Então comecei a pensar como faria para entregar o cavalo a ele. Como o encontraria no plano físico?
Quando olhei ao redor eu não estava mais sozinha com ele, acho que era meu grupo de trabalho ali comigo.
Tentei ver o endereço, havia uma parede em
ruínas, próxima a nós, mostrando três números (uma casa com 03 números?). Aí perguntei
a ele o endereço e ele me disse o nome do vilarejo. Uma imagem se formou mostrando um
condomínio vizinho a uma floresta, e mostrava o caminho que levava até ele seguindo pela
lateral do condomínio e entrando na floresta.
Um dos integrantes do grupo disse: "eu tenho
uma caneta".
Eu falei: "Eu vou anotar em quê?"
"Na mão", me disseram.

Será que se eu anotar na minha mão aqui,

14

quando acordar vai estar na minha mão
no corpo? Não custa tentar, não é?"
Alguém me deu um pedaço de papel e eu anotei.
Depois percebi que era fantasia achar que
estaria na minha mão ao acordar. Aí eu disse: "Gente, nós estamos dormindo. Vocês
estão inconscientes, mas eu não. Vou fazer
assim: vou decorar e acordar imediatamente."
O papel onde eu havia anotado tinha se transformado numa coisa gelatinosa. Eu remexia
nele tentando ler o endereço e não conseguia.
Então comecei a puxar pela memória. Nome
do lugar: "Vilarejo Caminho Eterno". Anhm!
Caminho Eterno? Olhei para os números na
parede: "214; 220..." Casa com 03 números?
Eureca! É um cemitério! O cara tá morto, viajando e eu viajando na viagem dele.
Abri os olhos em meu quarto. (Grifos meus)
Os pontos destacados, além de outros mostram se
tratar de um sonho lúcido:
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1) “fiquei na dúvida se estava desdobrada ou acordada,
minha mente estava confusa porque eu me encontrava no escuro do meu quarto, olhei para o meu
colchão e não consegui ver o meu corpo nele”. - A
sonhadora via que estava no seu próprio quarto escuro, mas não conseguia ver o seu próprio corpo na
cama. Isso a deixou em dúvida se estaria fora do
corpo ou acordada e de pé.
2) “Saí de novo do corpo, dessa vez tive certeza, puxei
meu dedo que esticou.” - desta vez não teve dúvida,
não estava acordada. Esticar o dedo e mudar a própria forma é outra possibilidade dos sonhos lúcidos.
3) “Então comecei a pensar como faria para entregar o
cavalo a ele? Como o encontraria no plano físico?” saber que estava fora do corpo e do plano físico
mostra a característica de sonho lúcido.
4) “Será que se eu anotar na minha mão aqui, quando
acordar vai estar na minha mão no corpo?” - a sonhadora sabia que o corpo dormia quanto a alma
aproveitava a oportunidade de liberdade.
5) “Depois percebi que era fantasia achar que estaria
na minha mão ao acordar. ‘Gente, nós estamos dormindo. Vocês estão inconscientes, mas eu não. Vou
fazer assim: vou decorar e acordar imediatamente’”
- novamente a sonhadora sabia que fazia parte de
um sonho lúcido e que poderia acordar quando quisesse.
Durante os momentos de independência pode a alma
encontrar-se com outras almas cujos corpos também
estejam dormindo, ou ainda Espíritos já desencarnados. Desse modo pode permutar conhecimentos, ajudar, orientar e ser orientado, servindo os momentos
do sono como recurso de progresso espiritual e não
apenas de descanso do corpo físico, se quisermos bem
aproveitar esses momentos.
Mistérios ainda existem e são muitos. Anseiam por
serem desvendados, mas não o podem fazê-lo sozinhos, aguardam por nosso empenho e dedicação. Então, mãos à obra!ם

Para alguns os sonhos não passam
de imaginação. Para outros, expressão do inconsciente. Para outros ainda, os sonhos representam mensagens espirituais. Para o Espiritismo é
a manifestação da alma livre das
amarras da matéria. A verdade é que
desde a Antiguidade os sonhos chamam a atenção do homem que se
deixa envolver nas suas malhas e
tenta entender os seus mecanismos.
Também é verdade que muito ainda
há a se descobrir com relação aos
sonhos. O que você está fazendo aí
parado?!
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Suponhamos que uma carruagem enveredou por uma es-

OBRAS PÓSTUMAS
Conhecimento do Futuro
Previsões

trada que vai dar num precipício que o condutor não pode
perceber. É evidente que, se nada ocorrer que a desvie, ela
ali se precipitará. Suponhamos também que um homem
colocado de maneira a divisar a estrada em toda a sua extensão, vendo o perigo que corre o viajante, consegue avisá
-lo a tempo de ele se desviar. O perigo estará conjurado.
Da sua posição, dominando o espaço, o observador vê o
que o viajante, cuja visão os acidentes do terreno circunscrevem, não logra divisar. Pode ele ver se uma causa fortuita obstará à queda do outro; conhece então, previamente, o
que se dará e prediz o acontecimento.
Imaginemos que esse homem, do alto de uma montanha,
divise ao longe, pela estrada, uma tropa inimiga dirigindose para uma aldeia a que pretende atear fogo. Fácil lhe será,
levados em conta o espaço e a velocidade, prever quando a
tropa chegará. Se, então, descendo à aldeia, disser apenas:
A tal hora a aldeia será incendiada, caso o fato ocorra, ele passará, aos olhos da multidão ignorante, por adivinho, feiticeiro; entretanto, apenas viu o que os outros não podiam
ver e deduziu, do que vira, as consequências.
Ora, o vidente, como esse homem, apreende e acompanha
o curso dos acontecimentos; não lhes prevê o resultado
porque possua o dom de adivinhar: ele o vê e, desde então,
pode dizer-vos se estais no bom caminho, indicar-vos outro melhor e anunciar o que se vos deparará no extremo do
que seguis. É, para vós, o fio de Ariadne, mostrando a saída do labirinto.
Como se vê, longe está isso da predição propriamente dita,
conforme a entendemos na acepção vulgar do termo. Nada
foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre
a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem, por sua vontade, ou por sua inércia;
indica-se-lhe um meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá
-lo. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável, com
relação aos menores acontecimentos da vida, é despojá-lo
do seu mais belo atributo: a inteligência; é assimilá-lo ao
bruto. O vidente, pois, não é um adivinho; é um ser que
percebe o que não vemos; é, para nós, o cão do cego. Nada
nisto há, portanto, que se contraponha aos desígnios da
Providência quanto ao segredo de nosso destino; é ela própria quem nos dá um guia.
Tal o ponto de vista donde se deve considerar o conhecimento do futuro, por parte das pessoas dotadas de dupla
vista. Se fosse fortuito esse futuro, se dependesse do a que
se chama acaso, se nenhuma ligação tivesse com as circunstâncias presentes, nenhuma clarividência poderia penetrá-lo
e nenhuma certeza, nesse caso, ofereceria qualquer previsão. O vidente (referimo-nos ao que verdadeiramente o é),
o vidente sério, e não o charlatão que simula sê-lo, o verdadeiro vidente, não diz o que o vulgo denomina “buenadicha”; ele apenas prevê as consequências que decorrerão
do presente; nada mais e já é muito.ם
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Palestra Virtual
SENSIBILIDADE ENERGÉTICA
Com Adilson Mota e Tatiana Máximo
09 de julho de 2022
Sábado, às 19:30
Pela plataforma Google Meet
Tema importante para:
 Médicos
 Psicólogos
 Terapeutas em geral
 Atendentes fraternos
 Pais e mães
 Magnetizadores
 Espíritas em geral
Contatos:
(79) 98109-4570
(79) 98826-0659
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FORMAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS SOBRE MAGNETISMO
Início: 27 de agosto de 2022 (aula
virtual) - sábado, das 13 às 17h
Aulas teóricas (virtuais):
Quartas-feiras, às 20h
Aulas práticas (presenciais)
Sábados, às 13h (a cada 6 semanas)
Pré-requisito: cursado ou cursando
EAE da Aliança ou equivalente.
Inscrições: https://forms.gle/
AaeRxpXg9iWf2gRy5
Informações:
(11) 98354-3921
CEFI - Centro Espírita Fraternidade
do Ipiranga
Rua Jorge Moreira, 115 - Ipiranga São Paulo (SP)
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COLUNA
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Esta coluna tem como objetivo
compartilhar experiências particulares com os fenômenos de
emancipação da alma.

19

Jânia Souza
souzajania2006@gmail.com

Não tenho explicação para várias coisas que acontecem. Após fazer o curso “A alma e sua
emancipação” e assistir alguns vídeos encontrei algumas respostas, mas não todas.
Já tive “apagão” lendo, assistindo palestras, ouvindo música e fazendo trabalho da faculdade.
Simplesmente desligo. É como se me tirassem da tomada. Acordo minutos depois.
Há pessoas que possuem a facilidade de emancipar-se do corpo mais que outras, o que depende da constituição
física e da natureza do Espírito.
Vi, aqui em Salvador (BA), uma pessoa que está encarnada e mora em Goiás. Fiquei bastante
intrigada e confesso que cheguei a duvidar da minha sanidade mental. Virei o rosto, esfreguei
os olhos e quando olhei novamente a pessoa continuava lá.
Para a alma não há obstáculos materiais capazes de obstar a sua visão. O fenômeno da dupla vista dá ao
indivíduo a possibilidade de ultrapassar os limites dos sentidos físicos, seja com relação a tempo ou espaço.

O olhar das pessoas sempre foi algo bastante perturbador para mim. Já vi coisas bem diferentes daquelas que eram exteriorizadas. Em vários momentos, enxerguei sentimentos e emoções bem desagradáveis em pessoas consideradas generosas e altruístas. Cheguei a me questionar se estaria sendo maldosa ou fazendo injusto julgamento. Entretanto, à medida que as
impressões se confirmavam, via que estava certa.
Até onde a alma estende a sua ação pode perceber aquilo que se esconde à visão material como pensamentos,
sentimentos, emoções etc. É dessa maneira que os Espíritos se comunicam uns com os outros, se entendem e se
percebem em profundidade.
De tudo que se passa comigo, o que acho mais surpreendente é que me sinto uma estranha
no mundo. É como se não pertencesse aos lugares que frequento. Em casa é a mesma coisa.
Há uma enorme distância entre mim e as coisas que acontecem comigo. É como se eu esti-

vesse na arquibancada assistindo o filme da minha própria vida.ם

Quem desejar
pode enviar
as suas experiências
com os fenômenos
de emancipação
da alma
para o email
jvortice@gmail.com
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CURSO DE MAGNETISMO
ANIMAL EM DOZE LIÇÕES
François Millet

O doloroso sofrimento da esposa, que nem a medicina nem a habilidade de um jovem
magnetizador conseguiram amenizar, levou Millet a se aprimorar nas técnicas do Magnetismo, cuja prática e os efeitos benéficos ele havia testemunhado no decorrer do tratamento
da mulher. Apesar de não ter conseguido salvá-la, uma vez que a doença já estava adiantada, Millet obteve algum sucesso que acabou por incentivá-lo a tirar o melhor daquela perda
e começar a magnetizar doentes, enquanto se aprimorava assistindo sessões de um reconhecido especialista no assunto. Dezoito anos após a morte da esposa, reencontrou o jovem que o ajudara no início e com ele fundou a Sociedade Filantrópico-magnética, para
tratamento gratuito de enfermos e divulgação do Magnetismo.
A partir daí é que a experiência pessoal de Milett se torna um achado para além de seu
tempo, principalmente porque ela é disponibilizada na obra Curso de Magnetismo Animal em
Doze Lições, em que relata as inúmeras doenças que tratou, as formas como magnetizava, as
respostas clínicas dos pacientes, a impressionante capacidade de alguns sonâmbulos para
diagnosticar a própria doença e prescrever o tratamento adequado, a vantagem da visão a
distância, a sensibilidade dos animais ao tratamento magnético e o efeito do magnetismo
sobre os vegetais.
Sem excluir o cuidado do médico, Milett apresenta uma importante possibilidade a todos
que se interessam pela ciência magnética: aprender a cuidar do próximo e interromper a
tempo doenças que poderão se agravar.ם
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HÁ ALGUMA VANTAGEM EM PADRONIZAR O
TRATAMENTO MAGNÉTICO DE DETERMINADA
DOENÇA?

21

Jacob Melo
jacobmelo@gmail.com

Fosse isso possível, a padronização facilitaria, e muito, as aprendizagens, os ensinos e as
terapias em si. Por outro lado, também ampliaria a acomodação, a diminuição de pesquisas e se estabeleceria um “faça assim; se não resultar é porque não merecia”.
O universo dos que querem apenas “receitas prontas” é imenso, especialmente se comparado com o dos pesquisadores e perseverantes na busca de melhores soluções. Composto
por personagens que apenas buscam resolver, milagrosamente, os problemas que lhes
chegam – sejam em si ou em outrem de seu interesse – e se isentarem de maiores envolvimentos com o bojo de uma ciência, essas criaturas não estão, necessariamente, querendo entender ou mesmo se ajustar ao que seja determinante; buscam “pedras de toque” ou
“cristais sagrados” para atenderem a certos caprichos.
É claro que por trás disso existe o sentido de ajudar e de curar sim, mas nisso não parece
vigorar o espírito de empenho e dedicação que qualquer estudo ou esforço requer. Tal
como se assimila em ciências psicológicas, o querer que o outro esteja curado é muito
proporcional ao tamanho do problema ou da trabalheira que aquilo implica na minha vida.
Outro aspecto da padronização a ser considerado é que se essa padronização for muito
genérica, ela não atenderá aos casos mais especiais ou complexos; e se for muito simples
– no sentido de sem melhores abordagens técnicas – dificilmente resolverá a maioria do a
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que for destinado.
Tudo isso ainda pede que se considere as características pessoais de cada assistido, de cada magnetizador, as condições do ambiente, das circunstâncias e, por fim, da própria interação do paciente, tanto com a terapia em si como com o magnetizador. Esses fatores são todos muito relevantes e, por isso mesmo, não poderiam ser desprezados.
Os medicamentos – fármacos, químicos etc. – são dirigidos, em sua maioria, às reações fisiológicas dos pacientes, enquanto as direções magnéticas são direcionadas às estruturas mais sutis da
alma e do corpo, por isso mesmo sofrendo mais direta e impactante interferência dos elementos
psíquicos, morais e espirituais – chamados de sutis.
Por tudo isso, mesmo havendo alguma vantagem nas chamadas padronizações, em termos práticos e de resultado, elas ainda não são as melhores parceiras quando se busca atender com qualidade e objetividade. A expressão “cada caso é um caso” diz, com eloquência, o quão cuidadosa
deve ser nossa postura ante padronizações.ם

