Espiritismo: evidências científicas ( III )

O Espiritismo tem uma componente científica. Agora, são os cientistas não espíritas que
o vêm comprovar. Vamos hoje continuar com experiências científicas que provam a
eficácia da fluidoterapia, prática comum nas associações espíritas, que engloba o passe
espírita (transmissão do magnetismo humano mais energias espirituais para a pessoa
necessitada) e a água magnetizada por essas mesmas energias.

A Drª Dolores Krieger, doutora em Filosofia, prof. de Enfermagem na Universidade de Nova
York «...teve oportunidade de observar o desempenho do Coronel Stabany (um conhecido
curador Húngaro, reformado do exército, com fama de ter capacidades magnéticas curativas)
durante várias semanas de cada verão, numa clínica (provisória) de cura. Ela ficou
impressionada com a quantidade de pessoas, cuja saúde melhorava, inclusive casos dados
como perdidos pela medicina.» (As Curas Paranormais - como se processam, cap. 13, 10ª ed.;
São Paulo: Pensamento, 1995).

Assim sendo, ela decidiu investigar. Utilizou um grupo de vários doentes, e solicitou o apoio do
Coronel Stabany e da Dr.ª Otelia Bengssten, MD (médica), bem como da Sr.a Dora Kunz
(vidente). Um grupo recebeu tratamento directo, por imposição das mãos. A Dr.ª Krieger mediu
os níveis de hemoglobina, antes e depois do passe magnético (imposição das mãos) efetuado
pelo Coronel Stabany, e «Constatou a ocorrência de aumentos significativos nos níveis de
hemoglobina dos pacientes do grupo que recebeu o passe» (Medicina Vibracional - Uma
Medicina para o Futuro, cap. VIII, 12ª ed.; São Paulo: Cultrix).

«A tendência para a energia curativa elevar os níveis de hemoglobina era tão forte, que
pacientes cancerosos submetidos à cura, por imposição das mãos, apresentaram
ocasionalmente elevações nos níveis de hemoglobina, apesar de estarem a ser tratados com
quimioterapia.» (Gerber, cap. VIII, 1997). «Foi demonstrado que as elevações nos níveis
sanguíneos de hemoglobina indicavam, com segurança, a ocorrência de verdadeiras
alterações bioenergéticas e fisiológicas, produzidas pela aplicação das energias curativas.»
(Gerber, cap. VIII, 1997).

Mas não foi somente esta cientista que pôde comprovar a ação eficaz da fluidoterapia através
do passe magnético (imposição das mãos). Uma outra cientista decidiu investigar outras
áreas.

O passe espírita, com imposição das mãos,
bem como a água magnetizada pelos curadores,
influem positivamente na saúde física e psíquica das pessoas.

A Dr.ª Justa Smith, freira franciscana, bioquímica e enzimologista, recebeu o título de doutora
em pesquisa original sobre os efeitos dos campos magnéticos na atividade da enzima. Em
1967 era presidente do Departamento de Ciências Naturais, num colégio particular em Rosary
Hill, Buffalo, USA.

Ela pensou da seguinte maneira: «As enzimas são os catalisadores do sistema metabólico.
Qualquer cura, ou doença, primeiramente, deve ativar o sistema enzimático. E raciocinou que
se os campos magnéticos podiam aumentar a atividade da enzima tripsina digestiva - o que
ocorria na sua pesquisa - e se a luz ultravioleta podia diminuir a atividade - o que ocorria na
sua pesquisa - então qual o efeito sobre a mesma enzima que poderia ocorrer na imposição de
mãos - se é que havia? E decidiu descobrir. A Dr.ª Smith propôs, inicialmente, comparar os
efeitos da imposição de mãos do Coronel Stabany sobre a enzima tripsina, com os efeitos do
campo magnético sobre a mesma enzima, bem como sobre os controles. Para fazer isso,
preparou soluções de tripsina, as quais foram depois divididas em quatro frascos de vidro... um
deles foi tratado pelo Coronel Stabany, que simplesmente colocou as suas mãos ao redor do
frasco tapado, durante um espaço máximo de 75 minutos. O segundo ficou exposto à luz
ultravioleta no comprimento de onda mais prejudicial para a proteína (o Dr. Bernard Grad
sugerira que a enzima se tornasse “doente”, a fim de demonstrar a evidência da cura). Um
terceiro frasco foi exposto a um campo magnético elevado (8.000 a 13.000 gauss), com
acréscimos horários de até 3 horas. O quarto, não tratado, era o controle. Os resultados de um
mês de estudo demonstraram que a energia ou força proveniente das mãos do Coronel
Stabany ativavam as enzimas, quantitativa e qualitativamente, comparáveis à atividade
originada por um campo magnético de 8.000 a 13.000gauss. Isso representa uma atividade
muito significativa, considerando que vivemos num campo magnético médio com cerca de
0,5gauss. Os efeitos nas enzimas danificadas (expostas á luz ultravioleta) foram
essencialmente os mesmos. Os resultados... indicam que algum tipo de energia foi canalizada
pelas mãos do Coronel Stabany, sendo suficiente para ativar as enzimas em um grau
significativo» (Meek, cap. 13, 1995).
No próximo artigo continuaremos com outras experiências muito interessantes, nesta área, que
comprovam a eficácia da terapia através do passe e magnetização da água, efetuadas nas
associações espíritas.
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