Espiritismo: evidências científicas ( I )

Muito se fala de Espiritismo, mas muito pouco se conhece desta doutrina. Iremos hoje
iniciar um conjunto de artigos que abordarão experiências científicas que comprovam
algumas das teses que o espiritismo advoga.
«Fui à associação espírita e fui ao “passe magnético”» ou «Fui à associação espírita e bebi um
pouco de água magnetizada que me auxiliou no problema X », são algumas das afirmações
que por vezes ouvimos de quem frequenta uma associação espírita. Outros perguntam com
muita propriedade: «Mas o que é isso do passe magnético ou da água fluidificada, isto é, o que
é a Fluidoterapia»?
No meio espírita existe um termo que é muito comum - a fluidoterapia - isto é, a capacidade de,
através da doação de fluidos, interferir positivamente na saúde das pessoas, seja através do
passe espírita ou através da fluidificação da água.
Pensamos, pois, que seria bem útil que todos nós tivéssemos conhecimento das descobertas
científicas efetuadas em torno da fluidoterapia, para que assim pudéssemos mais eficazmente
passar esta ideia às pessoas que recorrem à associação espírita, dando-lhe a ideia que a
fluidoterapia encerra: uma prática séria, baseada no amor, nada supersticiosa, nada ritualística
e com fundamento científico.

O passe espírita é uma transfusão de energias
psíquicas e espirituais que alteram o campo celular

O passe espírita é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais que alteram o campo
celular. Não é uma técnica. É um acto de amor. Não foi inventado pelo Espiritismo, mas foi
estudado por ele. Jesus utilizava-o.
Quando duas mentes se sintonizam, uma passivamente e outra ativamente, estabelece-se
entre ambas uma corrente mental, cujo efeito é o de plasmar condições pelas quais o "activo"
exerce influência sobre o "passivo". A esse fenómeno denominamos magnetização. Assim,
magnetismo é o processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu perispírito (corpo
espiritual), age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados ou
inanimados. Temos, portanto, que o passe é uma transfusão de energia do passista e/ou
espírito para o paciente.
No passe, a mente reanimada reergue a vida microscópica (celular). O passe tornou-se popular
pela sua eficácia. O paciente assimila os recursos vitais, retendo-os na sua constituição
psicossomática, através das várias funções do sangue.
«Podemos dizer que o passe actua diretamente sobre o corpo espiritual de três formas
diferentes: como revitalizador, compondo as energias perdidas; dispersando fluidos negativos
contraídos; auxiliando na cura das enfermidades, a partir do reequilíbrio do corpo espiritual.

A água magnetizada nas associações espíritas
contribui para uma melhoria da saúde
física e psíquica de quem necessita
A água cobre 2/3 da superfície da Terra e representa cerca de 70% das moléculas que
constituem o corpo humano.
A água fluída é a água normal, acrescida de fluidos curadores. Estes fluidos são introduzidos
pelos espíritos amigos, bem como pelo magnetizador. São fluidos de boa qualidade. A
quantidade da água não é importante, basta um pouco. A qualidade dos fluidos, essa sim, é
importante. Os fluidos agem sobre a água modificando-lhe as propriedades.
«A água é extremamente sensível a muitos tipos de radiações. O cientista americano de
pesquisas industriais Robert N. Miller e o físico Prof. Philip B. Reinhart inventaram quatro
instrumentos independentes, para demonstrar que um pouco de energia emanada das mãos
de um curador pode dar início a uma alteração da ligação molecular entre o hidrogénio e o
oxigénio das moléculas de água» (“As curas Paranormais”, George Meek, Ed. Pensamento,
1995).
«Considerando que o corpo é composto de água na sua maior parte, e desde que descobrimos
que a água é extraordinariamente sensível às irradiações de um amplo espectro de energias;
considerando, ainda, que estamos a aumentar a nossa possibilidade para detectar e medir

instrumentalmente o fluxo de várias energias que emanam do corpo do curador, podemos
enxergar as inferências disso como sendo de grande projeção.» (idem)
Modernamente, podemos encontrar vários estudos de cariz científico, que vêm comprovar as
teses espíritas em torno do passe e da fluidificação da água, dando, portanto, uma base de
aceitação bem maior, principalmente junto daqueles que desconhecem o Espiritismo.
No próximo artigo relataremos as experiências do Dr. Bernard Grad, no Canadá, com
sementes de cevada, ratos e humanos.
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