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Apport e endopport
Enviado por Magaly Sonia Gonsalez

Apesar da poucas e insuficientes pesquisas que temos, relatos
de casos indicam que estes fenômenos podem ocorrer
em momentos de cura ou obsessão espiritual
Antes de mais nada, já que vamos utilizar termos estrangeiros de origem francesa, vamos esclarecer o que eles
significam. Segundo o dicionário Larousse, a palavra apport vem do infinitivo do verbo apporter, que significa
&ldquo;trazer&rdquo;, enquanto que endopport quer dizer &ldquo;trazer para dentro&rdquo;. Mas, afinal de contas, o
que vem a ser exatamente apport e endopport? De acordo com estudiosos, são classificados na parapsicologia como
fenômenos Psi-Kapa. Na doutrina espírita são considerados fenômenos de efeitos físicos. O apport é o fenômeno de
introdução de objetos em locais ou móveis fechados. Por exemplo: uma flor, uma cadeira, uma pedra etc., são
transportadas para uma sala totalmente fechada e sem nenhuma abertura por onde esses objetos possam passar.
William Crookes, cientista e estudioso da doutrina, que, a princípio, não acreditava nessa possibilidade, desafiou os
espíritos a fazerem uma coisa muito mais simples: baixar o prato de uma balança lacrada de laboratório. Porém, ao
prosseguir em suas pesquisas, Crookes viu e constatou a veracidade do fenômeno com objetos maiores e, muitas vezes,
bastante pesados, conforme relata em seu livro Fatos Espíritas. No entanto, nas atuais pesquisas da parapsicologia,
esses fenômenos, considerados como de ação direta da mente sobre a matéria foram e continuam sendo produzidos. Até
mesmo corpos humanos podem ser transportados de um local para outro sem que se perceba por onde passaram. Mas
por que fenômenos como esse acontecem e com que objetivo? Os espíritos pertubadores se valem desse fenômeno para
assustar ou amedrontar suas vítimas. O prof. Friedrich Zollner, em seu livro Física Transcendental, relatou suas
experiências com esses fenômenos na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Pesquisadores da Universidade de Kirov,
na Rússia, constataram e explicaram a mecânica desses fenômenos como sendo produzidos por emissões de correntes
energéticas do corpo bioplásmico (perispírito) do médium. Assim, apesar das críticas, está perfeitamente confirmada a
existência do apport. Quanto ao fenômeno de endopport, ele é um pouco mais complexo, pois se refere à introdução de
objetos nos corpos humanos. Ainda não teve uma explicação científica suficientemente comprovada por experiências de
laboratório. É considerado, na medicina psiquiátrica, como um simples ato de autoflagelação. Porém, os fatos observados
ultimamente contrariam as interpretações superficiais e apressadas das correntes psicoterapêuticas. O endopport está
intimamente ligado aos casos de vampirismo (obsessão) e os observadores espíritas o consideram um fenômeno bifronte,
ou seja, pode ser autoflagelação em alguns casos e de efeitos físicos em outros. E mesmo nos casos de possível
autoflagelação, é admissível a interferência do obsessor em suas manifestações. Por outro lado, há uma evidente e
íntima correlação dos casos de endopport com os fenômenos de cura paranormal e operação mediúnica. Os casos de
autoflagelação decorrentes de distúrbios psíquicos da vítima implicariam a ação consciente desta, introduzindo ela mesma
os objetos em seu corpo. Favorece essa interpretação o fato de objetos como agulhas, pequenos fios de arame,
pequenos estiletes de madeira ou de metal geralmente serem facilmente introduzidos no corpo, sempre com uma
disposição que favorece a operação pela própria vítima ou quase sempre em partes do corpo que não oferecem
possibilidades de prejuízos, como mutilações, deformações ou morte do paciente. Todavia, os cuidados também podem ser
tomados pelos vampiros flagelados, que não pretendem tirar a vida da vítima, mas simplesmente torturá-la. Nos casos
de operações como as ocorridas anos atrás com a médium Bernarda Torrúbio, em Garça (SP), observadas por médicos
de Marília (SP), ou as ocorridas com José Arigó, em Congonhas do Campo (MG), vistas por grande número de cirurgiões
do Rio de Janeiro, São Paulo e do exterior (como a equipe de cientistas norte-americanos que pesquisou as faculdades
do médium e as comprovou), verificaram-se transposições do operado para o médium. Este vomitava os resíduos da
intervenção cirúrgica invisível no corpo do paciente, constatando-se posteriormente a eficácia da operação. Os
interessados sobre o assunto podem consultar o livro Arigó: Vida, Mediunidade e Martírio, do prof. José Herculano Pires,
que examina o caso em todos os aspectos, como o psicológico, o social, o psicopatológico e o mediúnico, além das
implicações antropológicas e espirituais. Para que se tenha um pouco mais de luz sobre o assunto, o prof. Herculano Pires
afirma que a cirurgia &ldquo;simpatética&rdquo; de Arigó, bem como a da médium Bernarda Torrúbio, processava-se
de maneira simples, através de incorporação mediúnica e imposição das mãos sem toque no paciente. Este sentia
engulhos, dores leves e, quando supunha que ia vomitar, era o médium quem vomitava os resíduos da operação. Nesse
processo, é evidente que havia uma transposição dos resíduos do organismo do paciente operado para o estômago do
médium, que os expelia. A realidade desse fato nos leva a acreditar que, em cada operação, ocorre a evidência de uma
dupla ação de endopport, tanto no paciente como no médium, confirmando a possibilidade da introdução de objetos no
corpo físico por entidades vampirescas. Endopport: um bem ou um mal? Como vemos, o endopport é um tipo de
fenômeno mediúnico que abre largas perspectivas no campo da cirurgia paranormal. Como todos os fenômenos
mediúnicos, não serve apenas à ação obssessiva, mas também e sobretudo à cirurgia mediúnica. O desenvolvimento das
pesquisas espíritas nesse campo poderá confirmar o que declarou o Dr. Sérgio Valle em uma entrevista que foi
publicada pelo prof. José Herculano Pires, em seu livro sobre Arigó: &ldquo;Ele emprega em seus trabalhos mediúnicos
uma supermedicina&rdquo;. Cirurgião oftalmologista de renome, com teses científicas publicadas aqui e no exterior,
especialista em hipnotismo e suas aplicações clínicas, o Dr. Sérgio Valle (já desencarnado), que estudou o médium,
nunca aceitou as acusações de que Arigó empregava a hipnose para anestesiar os pacientes, provando tecnicamente a
impossibilidade dessa prática por um médium rústico e absolutamente leigo no assunto. Ele afirmava que a anestesia
e a assepsia usadas pelo médium eram de origem puramente espiritual. As ocorrências de fenômeno de endopport são
tão raras que, em geral, não aparecem nos livros de estudos mediúnicos. Entretanto, tivemos algumas ocorrências
anos atrás que causaram espanto no próprio meio espírita. A persistência desses fenômenos e sua aparente resistência
às práticas espíritas de combate ao vampirismo chegaram a amedrontar muitas pessoas. Existem casos que foram
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tratados durante 10, 15 e até mais anos sem que se tenha obtido qualquer solução. As vítimas são consideradas
autoflagelantes e o caso interessa pouco aos clínicos, que se cansam de tratá-las sem resultados. No entanto, os
pesquisadores espíritas descobriram que se trata de um vampirismo altamente agressivo e, assim, desenvolveram uma
técnica mediúnica de doutrinação complementada por passes e estímulos às vítimas, para reagirem com compreensão às
agressões e aos agressores. A evangelização é parte fundamental da terapêutica, pois tudo indica que a agressão
decorre de conseqüências do passado, de vidas anteriores, quando pessoas hoje atingidas praticaram atrocidades
contra os espíritos que desejam se vingar no presente. Como nos ensinou Allan Kardec, &ldquo;o provérbio popular
segundo o qual morto o cão, morta a raiva, não se aplica aos homens&rdquo;. As vítimas de violência e assassinatos
não morrem, pois sobrevivem à destruição do corpo carnal e geralmente guardam seus ressentimentos, procurando se
vingar assim que possível. As dificuldades de solução do problema decorrem, muitas vezes, devido a uma mentalidade
de tendência masoquista, semeada na Terra por milênios de interpretações religiosas convencionais que dominam a
maioria das criaturas. Dentro desta visão, os carrascos do passado desejariam se submeter ao flagelo para aliviarem
suas consciências. Reencarnam com essa intenção e, por isso, resignam-se a passar pelos sofrimentos do resgate de
suas faltas. Em geral, mostram-se conformados e sofrem pacientemente o revide que vem de longe, de outras vidas. Os
problemas de consciência são muito mais agudos no mundo espiritual e, para se livrarem deles, estão dispostos a todos
os sacrifícios na atual encarnação. Precisamos lembrar que não estamos na Terra para gozar ou sofrer, mas para
enfrentarmos as necessidades de nossa evolução. Ela não nos leva para o servilismo degradante, mas para a
consciência de nosso destino superior, como criaturas espirituais que somos. Se, em uma sessão de desobsessão, o
doutrinador conseguir dar a esses seres amedrontados uma visão mais racional da evolução espiritual, conseguir-se-á
despertar neles a fé nos objetivos maiores de Deus, gerando a esperança e fortificando os espíritos. O Espiritismo
reúne em seus princípios a Ciência, a Filosofia e a Religião, aprofundando nossa visão da realidade. Não somos
condenados, somos criaturas livres e temos que nos aprimorar para assumirmos toda a liberdade de seres conscientes
de nosso destino superior. Se estamos em processos dolorosos provenientes de erros cometidos em vidas anteriores,
dispomos também da vida presente e das vidas futuras para corrigirmos nossos erros. Deus não quer nosso sofrimento,
mas nossa libertação. Foi isso que Jesus quis passar quando disse: &ldquo;Conhecereis a verdade e ela vos
libertará&rdquo;. Portanto, a utilização dos fenômenos de endopport no vampirismo é proveniente de nossa arrogância,
que nos levou a uma situação humilhante. Entretanto, se soubermos usar isto para desenvolvermos a humildade,
veremos que as entidades obsessoras começarão a aprender, com nosso exemplo corajoso, a vencer as dificuldades a
que também estão expostas. Nossa cura não pode ser obtida pela negação de nossas potencialidades divinas, mas pelo
desenvolvimento delas em nós. Temos que analisar nossa condição atual e pesar prós e contras de nosso comportamento,
procurando modificá-lo e reajustá-lo aos nossos verdadeiros interesses. A obsessão é uma forma de escravização.
Escravizamo-nos aos outros por preguiça ou indolência e os outros se escravizam a nós pelos mesmos motivos. Se
resolvermos ser livres, vamos descobrir que podemos fazer e desfazer as coisas por nós mesmos, não precisaremos
sugar dos outros o que temos em nós. Os vampiros (obsessores) sugam o mundo porque este é feito por nós, à nossa
imagem e semelhança. Assim, se mudarmos nossa maneira de encarar o mundo, ele também se modificará. Casos de
endopport O fenômeno do endopport é conseqüência das inúmeras e incessantes opressões que exercemos sobre os
outros e vice-versa. Para ilustrar o que dizemos, vamos dar alguns exemplos. O primeiro foi um caso ocorrido em Bauru
(SP), com uma menina entre 15 e 16 anos de idade. Ela era vítima da introdução de botões comuns de vestuário nas
regiões subcutâneas, nos braços, nas pernas e no corpo. Os botões eram introduzidos a qualquer momento, sem deixar
cicatrizes na pele. O pai da menina era obrigado a levá-la para uma farmácia local ou consultórios médicos, onde era
feita a incisão para extrair cada botão. O segundo caso ocorreu também com uma menina da mesma idade da primeira,
só que eram introduzidos agulhas e pedaços de arame na hipoderme da vítima. Às vezes, como ocorreu em São Paulo,
quando a levaram para uma exibição na extinta TV Tupi, a introdução instantânea de espirais de arame se produzia,
provocando dor, mas sem deixar sinais na epiderme. Para livrar a menina desse corpo estranho na sola do pé, que a
impedia de andar, era preciso uma operação demorada. Um amigo, cirurgião-dentista em Jaboticabal (SP), onde ocorreu
o fato, recorreu a um instituto de parapsicologia na capital paulista, mas este não teve condições de tratar o caso. Com
esta mesma menina, ocorriam também manifestações ígneas (capacidade para produzir fogo espontaneamente) que
muito a atormentavam. Nas casas onde trabalhava como doméstica, acendiam-se labaredas inesperadamente, em
lugares perigosos, queimando as roupas e outros objetos. Sempre acusada, acabava perdendo o emprego.
Desesperada, suicidou-se. Os espíritos a acusavam de haver praticado magia negra no passado. E não poderíamos
deixar de citar aqui um impressionante caso de vampirismo. Em um determinado trabalho mediúnico, apareceu um
jovem completamente obsediado e que simplesmente tinha uma entidade enraizada em seu estômago. Por esse motivo,
os médicos encarnados nunca conseguiram curá-lo. Só que o enraizamento era tão intenso, antigo e profundo que foi
preciso construir uma &ldquo;prótese energética&rdquo; para substituir temporariamente o estômago espiritual do
paciente. Então, com recursos que desconhecemos, o órgão foi levado ao hospital, onde a entidade vampirizadora pôde
ser removida. Os espíritos pediram ainda que o rapaz voltasse à noite, em espírito, para que fosse recolocado nele o órgão
restaurado. Em menos de uma semana, acalmaram-se não apenas as dores, mas também outras perturbações do jovem.
Casos como os citados acima nos revelam a necessidade de se encarar a solução do problema do endopport de frente,
sem preconceitos. É bastante angustiante a situação das vítimas, que, além de suas dores físicas, ainda têm de enfrentar
suspeitas em seu próprio ambiente famíliar, de trabalho e no círculo de amizades, sem contar as condições psicológicas que
certamente não são das melhores, necessitando de apoio nesse campo também. Paralelamente, alguns sacerdotes
procuraram e ainda procuram explicar tais fenômenos, em geral, sem conseguir convencer ninguém. As manifestações
espíritas que acompanham essas ocorrências têm sido dadas por espíritos inferiores, que se referem apenas aos
motivos cármicos, não fazendo referência ao mecanismo do endopport. De acordo com pesquisas sobre apport
realizadas pelo prof. Friedrich Zollner, na Universidade de Leipzig, existe a possibilidade de interpenetração de corpos
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estranhos em estruturas materiais fechadas. O fenômeno obsessivo de endopport possui conseqüências físicas materiais,
mas sua natureza é moral e, portanto, uma questão de consciência. Nele estão envolvidos dois psiquismos em luta,
duas consciências que precisam ser esclarecidas, sendo completamente inútil tentarmos resolver a questão por meios
físicos. Na verdade, temos realmente de recorrer aos processos espirituais da prece, do passe e da doutrinação. Essas
são as únicas formas capazes de agir sobre entidades obsessoras e espíritos em geral, como Kardec ensinou, pois
provêm da autoridade moral de criaturas esclarecidas. Só a autoridade moral de um espírito encarnado pode influir sobre
o comportamento dos espíritos desencarnados. Assim sendo, os princípios doutrinários do Espiritismo nos obrigam a
atender e socorrer o obsessor e sua &ldquo;vítima&rdquo;, dissuadindo o primeiro de suas intenções vingativas e o
segundo de sua atitude passiva e conformista. As curas para casos de vampirismo existem, mas como diz André Luiz,
&ldquo;a graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida&rdquo;. E este merecimento é medido pelo esforço e
dedicação desenvolvidos por aqueles que ainda estão ligados ao ódio e à vingança contra inimigos do passado. Com grande
sabedoria e discernimento, Emmanuel explica que &ldquo;no campo do espírito, as penas podem ser diminuídas e até
extintas, desde que o aprendiz do evangelho esteja disputando o favor de servir ao próximo&rdquo;.Artigo publicado na
Revista Cristã de Espiritismo, edição 58.Ao reproduzir o texto, favor citar o autor e a fonte.
DICA DE LIVRO

O médico Jesus
Por José Carlos De LuccaPor R$24,90 Ao ter este livro nas mãos, o leitor se sentirá como alguém que está prestes a
se consultar com o médico mais habilidoso de todos os tempos. Prepare-se para esse encontro inesquecível. Você
jamais será o mesmo. Conte a Ele todas as suas dores, enfermidades e aflições, mas esteja pronto também para ouvir
as prescrições que o Médico Jesus tem a lhe fazer. Cada página um remédio, cada lição uma cirurgia interior realizada
com o bisturi do amor.
Escrito em linguagem simples e envolvente, O Médico Jesus extrai do Evangelho os medicamentos que
nos ajudarão a curar alma enferma, recuperando assim a saúde integral.
Muito mais do que curar corpos, o livro apresenta caminhos para a cura das nossas emoções, tendo Jesus como o mais
eficiente terapeuta que a humanidade conheceu.
Jesus de Nazaré afirmou ser "O Caminho, a Verdade e a Vida." O leitor encontrará neste singelo livro o caminho para
a livertação de suas dores e a verdade sobre suas doenças. E desde que se submeta à Evangelhoterapia, sua vida será
rica de bençãos espirituais em favor da saúde e da Paz. Clique aqui e adquira agora mesmo!
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