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CRIANÇAS E JOVENS COM HABILIDADES
PRODIGIOSAS

O que um superdotado?
O que faz na Terra? Qual
é o seu futuro? Questões,
essas, que somente
podem ser respondidas,
tendo a reencarnação
como explicação. Sem a
múltipla existências não
há como se conceber o
progresso humano, senão, vejamos: “Maiko Silva Pinheiro
lia, sem dificuldade alguma, aos 4 anos; aprendeu a fazer
contas, aos 5 e, aos 9, era repreendido pela professora,
porque fazia as divisões, usando uma lógica própria,
diferente do método ensinado na escola. A Revista Época,
edição de 15 de maio, 2006 exlica qte atualmente Maiko
estuda economia no Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, sendo bolsista integral. Aos 17 anos, os diretores
do Banco Brascan dizem ter se surpreendido com sua
capacidade lógico-matemática".
Consigna a Revista Veja, edição de 28 de abril de 2004,
que "Os sinais da inteligência, sobrehumano, do jovem
americano, Gregory Robert Smith, começaram aos 14
meses, quando resolvia problemas simples de matemática;
com 1 ano e 2 meses, ele resolvia problemas de álgebra;
aos 2 anos, lia, memorizava e recitava livros, além de
corrigir os adultos que cometiam erros gramaticais; três
anos depois, no jardim-de-infância, estudava Júlio Verne e

tentava ensinar os princípios da botânica aos coleguinhas;
aos 10, ingressou na Faculdade de Matemática. Smith
criou uma fundação internacional e foi indicado para o
Nobel da Paz."
Um garoto de três anos, morador de Reading, a 40km de
Londres, obteve em um teste de QI (coeficiente de
inteligência) uma pontuação equivalente à dos físicos
Albert Einstein e Stephen Hawking. Os testes de
vocabulário e com números comprovaram que Oscar
Wrigley faz parte dos 2% da população com QI mais alto.
Com isso, Wrigley se tornou o mais jovem garoto a fazer
parte da Mensa, a sociedade que reúne pessoas com QI
alto. O membro mais jovem da Mensa é a garota Elise Tan
Roberts, de Edmonton, no norte de Londres, aceita no
início deste ano à idade de dois anos e quatro meses.
Encontramos essas mesmas tendências excepcionais em
músicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, que, aos 2
anos de idade, já executava, com facilidade, diversas peças
para piano; dominava três idiomas (alemão, francês e
latim) aos 3 anos; tirava sons maviosos do violino, aos 4
anos; apresentou-se ao público, pela primeira vez, e já
compunha minuetos, aos 5 anos; e escreveu sua primeira
ópera, La finta semplice, em 1768, aos 12 anos. Paganini
dava concertos, aos 9 anos,em Gênova, Itália. Na literatura
universal, é ímpar o fenômeno Victor Hugo que,
precocemente,aos 13 anos, arrebatou cobiçado prêmio da
cidade de Tolosa. Goethe sabia escrever em diversas
línguas, antes da idade de 10 anos. Victor Hugo, o gênio
maior da França, escreveu seu primeiro livro, com 15 anos
de idade. Pascal, aos 12 anos, sem livros e sem mestres,
demonstrou trinta e duas proposições de geometria, do I
Livro de Euclides; aos 16 anos, escreveu "Tratado sobre as
cônicas" e, logo adiante, escreveu obras de Física e de

Matemática. Miguel Ângelo, com a idade de 8 anos, foi
dispensado das aulas de escultura pelo seu professor, que
nada mais havia a lhe ensinar. Allan Kardec, examinando
a questão da genialidade, perguntou aos Benfeitores: Como entender esse fenômeno? Eles, então, responderam
que eram "lembranças do passado; progresso anterior da
alma (...)
O Doutor Richard Wolman, de Harvard, incorporou o
conceito de Inteligência Espiritual às demais teorias em
voga. Esse conceito seria a capacidade humana de fazer
perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de
experimentar, simultaneamente, a conexão perfeita entre
cada um de nós e o mundo em que vivemos. Não é
exatamente o que define a Doutrina Espírita, mas já é um
avanço no entendimento integral do indivíduo.
Pesquisadores, como Ian Stevenson, Brian L. Weiss, H. N.
Banerjee, Erlendur Haraldsson, Hellen Wanbach, Edite
Fiore, e outros, trouxeram resultados notáveis sobre a tese
reencarnacionista.
As pesquisas sobre a Reencarnação não cessam nas teses
dessas personalidades apontadas. Estudos sobre esse tema
crescem, constantemente. A Física, a Genética, a
Medicina, e várias escolas da Psicologia vêm sendo
convocadas para oferecer o contributo das suas pesquisas.
Só através do processo reencarnatório, como lembra Léon
Denis, podemos compreender como certos indivíduos, ao
encarnarem, mostram desde tenra idade a capacidade de
trabalho e de assimilação que distingue as crianças
superdotadas. Cada um apresenta ao (re)nascer os
resultados da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as
habilidades adquiridas nas múltiplas propriedade do
pensamento, a habilidade para esta ou aquela atividade,
finalmente o resultado de um trabalho secular que deixou

impresso no seu tecido perispiritual sinais profundos,
gerando uma espécie de automatismo psicológico.
Estamos convictos de que, nos próximos vinte ou trinta
anos, assistiremos a Academia de Ciência, declarando esta
importante constatação como, há dois mil anos, Jesus
ensinou a Nicodemos: “É necessário nascer de novo”. E
Allan Kardec a confirmou em “O Livro dos Espíritos”,
declarando que somente com a Reencarnação entendemos,
melhor, a Justiça de Deus e a Evolução da humanidade.
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