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LEVITAÇÃO
O QUE É LEVITAÇÃO?
Levitação (do Latim: levis, leveza) é a suspensão ou deslocamento de um corpo ou objeto no ar, sem
o auxílio de forças mecânicas, violando assim a lei da gravidade. Portanto, levitação é o fato de pessoas ou
coisas serem erguidas ao ar, sem auxílio exterior de caráter material, contrariando assim, aparentemente,
as leis da gravidade. O que vamos tratar é a denominada “levitação metafísica”, um tipo de dom paranormal
atribuído a santos, místicos, bruxas, médiuns e faquires indianos.

QUANDO SURGIU A LEVITAÇÃO?
Os relatos mais antigos de levitação remontam ao início da era cristã.
Quando Jesus andou sobre as águas do Mar da Galiléia ocorreu um autêntico
fenômeno de Levitação.
Na história do Cristianismo há registros de mais de 200 santos que teriam
levitado pelo menos uma vez à vista de testemunhas.
Na 2ª metade do século 19, após o surgimento dos fenômenos das irmãs Fox
em Hydesville, N.Y., E.U.A., cresce o interesse pelos fenômenos de levitação
produzidos por médiuns.

COMO EXPLICAR A LEVITAÇÃO?
Muitas teorias foram aventadas para explicar o fenômeno, mas o que realmente se dá é que os
espíritos operantes envolvem a pessoa ou objeto a levitar em fluidos, isolando-os assim do ambiente
físico, sobre o qual se exerce normalmente a lei do peso
Assim isolados, podem então ser, tais pessoas ou coisas, facilmente manejados, em qualquer
sentido.
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A ação do Espírito sobre o material a levitar se realiza pela utilização das suas próprias mãos,
convenientemente materializadas, ou com auxílio de hastes, bastões, espátulas, etc., fluidicas
previamente condensadas.

Em todos os casos, porém a ação do operador invisível se dá sempre sobre a substância isolada,
que passa, assim, a ser um suporte, uma base de ação.
Os casos mais raros desta modalidade são as levitações plenas do corpo do médium, que pode,
durante o transcurso do fenômeno, permanecer às vezes plenamente consciente, normalmente o médium
levitado está em transe.

Um exemplo clássico destes fenômenos foram as levitações do médium Home que , só na Inglaterra,
foi levantado mais de cem vezes, em algumas indo até o teto do aposento, onde permanecia em várias
posições e plenamente consciente.

ALGUNS RELATOS SOBRE LEVITAÇÃO

DANIEL DUNGLAS HOME
O caso de Daniel Dunglas Home foi fartamente documentado por pessoas
que pesquisaram os fenômenos produzidos por ele. No dia 13 de dezembro de
1868, Home flutuou horizontalmente, como se estivesse deitado numa cama,
através de uma janela aberta no terceiro andar de uma casa e voltou por outra.
Feito isso, Home ficou de pé. O fenômeno foi, em seguida repetido, sempre diante
de testemunhas. Em outras ocasiões, Home levitou numa sala assistido por um
grupo de pessoas.

CARMINE MIRABELLI
O fenômeno de levitação que ocorria com Carmine Mirabelli é bastante
conhecido e existem até fotografias, tiradas a luz do dia, mostrando-o de pé, com
os braços abertos, levitando bem acima do chão, a cabeça quase atingindo o teto
do salão.
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SÃO JOSÉ DE CUPERTINO
São José de Cupertino em frente de um embaixador e sua esposa, levitou e
voando voltou a sua cela.

ANTOINE MARGIL
O venerável Antoine Margil, um franciscano que viveu no México e na
Guatemala no século 18 (1769-1836).

EUSÁPIA PALLADINO
Eusápia Palladino no século 19, que conseguiu erguer-se no ar
mesmo quando estava amarrada a um móvel de grossas cordas.

SANTA TEREZA D’AVILA
Entre os santos temos os casos de Santa Tereza D’Avila (1515 - 1582),
que agarrava-se a grades para resistir ao efeito da levitação.
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SÃO PEDRO DE ALCANTÂRA
Foram incontáveis os testemunhos que viram São Pedro
de Alcantâra (1499-1562), um franciscano espanhol, levitar
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