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ESPAÇO DO 
EDITOR
MELHORANDO A QUALIDADE

Já faz algum tempo que está em nos-
sos planos ampliar os limites fronteiri-
ços da RCE. Em uma de nossas edições 
fizemos uma edição simplificada da Re-
vista e colocamos no Itunes Store, ape-
nas para verificar se o público daquele 
“espaço” possuía algum interesse pela 
leitura dessa temática. Para nossa sur-
presa, além dos exemplares já distribuí-
dos gratuitamente pelo nosso site, o 
publico leitor da Apple fez mais de 500 
downloads de uma única edição. Isso 
nos motivou a aprimorarmos a qualida-
de do produto e disponibilizá-lo em 
dois locais, o site (na Banca de Revis-
tas) e agora no iTunes Store.

Esse momento é um marco para nós, 
pois conseguiremos atingir um público 
maior e ainda conseguimos manter o 
produto gratuito, sempre com a inten-
ção de levar conhecimento científico 
de primeira qualidade sobre a temática 
espírita. 

Os índices e a constância dos trabalhos 
conseguem nos colocar num ranking 
de melhor material científico espírita 
da atualidade, tanto por pesquisas iné-
ditas, feitas pelo próprio grupo colabo-
rador, como também artigos traduzidos 
e que sintetizam os resultados de ou-
tros pesquisadores ao redor do mundo.

Com isso, ganhamos nós em prestígio 
e ganha o leitor pela qualidade e garan-

tia informativa que vem a surgir em pri-
meira mão. 

Temos um compromisso com a verda-
de, então  essa será sempre mantida, 
por esse motivo, resultados que deno-
tem algo negativo ao espiritismo sem-
pre serão expostos também e isso é im-
portante para que possa se fazer auto-
reflexões a respeito do que sabemos 
ou achamos que sabemos.

Isso ocorreu em nossa edição passada, 
onde se abordou o tema: Passes isola-
dos e coletivos funcionam?

A ciência parte das perguntas e tenta-
mos fazer experimentos para buscar as 
respostas. Quando não podemos fazer 
os devidos experimentos podemos co-
letar dados de outros e trabalhar em 
alguma conclusão. Isso é a ciência e ela 
precisa caminhar com muito rigor, ratifi-
cando verdades espíritas e retificando 
os mitos que foram criados ao longo 
do tempo.

Talvez esse seja o maior desafio! Às ve-
zes penso que é mais dificil desconstru-
ir um mito do que buscar alguma res-
posta nova. Nós como seres humanos 
temos uma tendência natural de acredi-
tar no que dizem sem nos questionar-
mos ou sem investigarmos. Claro, é 
compreensível pois investigar dá muito 
trabalho e por isso tentamos fazer essa 
parte e o leitor pode desfrutar dos da-
dos e nossas conclusões e depois con-
cluir por si mesmo.

Agora, cabe ao leitor o trabalho de dis-
seminar o que aprende e o que perce-
be. Todos somos responsáveis!

Sandro Fontana
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A Revista Ciência Espírita, a partir dessa edi-

ção, passa a estar presente no sistema da 

Apple Store, permitindo assim que o leitor bai-

xe diretamente (e de forma gratuita) este e os 

futuros exemplares. 

Infelizmente as edições mais antigas estão limi-

tadas apenas ao site da RCE, podendo ser 

acessadas pelo seguinte link:

https://revistacienciaespírita.com/revista-ciencia-espírita/banca-de-revistas/

É importante informar que as futuras edições 

serão disponibilizadas continuamente pelo site 

da RCE e no sistema iTunes, sendo assim, tere-

mos mais um canal de acesso ao leitor. 

Devido sistema leitor ibooks possuir mais recur-

sos, alguns destes estarão limitados aos usuári-

os da Apple.
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MUITAS DAS VISÕES DE ESPÍRITOS, SÃO NA VERDADE, VISÕES DE IMAGENS MENTAIS

Embora esse conhecimento tenha sido bem elaborado por pesquisadores espíritas no passado, princi-
palmente Ernesto Bozzano (Formas do Pensamento), isso é pouco divulgado no atual contexto Espírita.

As “formas pensamento”, assim definido por Bozzano ou, “plasticidade”, definido pelo espirito de An-
dré Luiz (por Chico Xavier), consistem num detalhe crucial sobre o mundo espiritual. Talvez devido a 
Chico/AL terem abordado esse tema de uma forma “materialista”, isto é, fazendo uma analogia ao 
mundo material tridimensional, esse detalhe ainda esteja num campo um tanto limitado para muitos 
adeptos.

A descoberta dessa característica diz que, por um exemplo, se eu imaginar que existe uma pessoa/espi-
rito e lhe dê uma forma (imaginária) e todas suas características, essas formas, ou até mesmo esse “ser” 
passe a existir no mundo espiritual e pode ser percebida por médiuns videntes, inclusive espiritos.

Existem muitos relatos de visões de “imagens” que levam muitos médiuns a acreditarem ter visto algo 
realmente “verdadeiro”, quando de fato eram lapsos de memórias ou “seres” criados pela mente de 
alguma pessoa que se encontra no ambiente, ou objeto “impregnado”.

Um conhecimento sobre esse fato muda toda uma interpretação e visão das coisas no campo espírita, 
isso porque nos deixa mais atentos a “falsos seres” e, nesse caso, cabe ao médium a responsabilidade 
e conhecimento.

Outro exemplo, bem típico de situações como esta, é o fato de surgirem “falsos obsessores”. Em ou-
tras palavras, muitas obsessões não existem de fato, ou seja, é comum (mais do que se pensa) que uma 
pessoa cria seu próprio obsessor, quando de fato ele não existe. Sabendo-se disso, a forma de trata-
mento passa a ser outra e é, de suma importância, que os médiuns compreendam isso para melhor se 
expressar, ou até conjecturar, sobre o verdadeiro problema (e tratamento).

Esse conhecimento, deixando de lado um pouco a obsessão, nos leva a perceber que o mundo espiritu-
al é facilmente manipulado (“plástico” - como argumenta Chico Xavier). Indo mais longe, aprofundan-
do no conhecimento científico, fica mais evidente que o mundo espiritual é totalmente mental e lá é 
possível que as mentes espirituais se interliguem como uma infinita “matrix”.

Entenda um pouco mais lendo o artigo da página 9, nesta edição.
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Nascido em 1832, em Londres, filho de um alfaiate (Joseph Crookes), veio a se tornar um renomado 

cientista chegando a fazer parte de um dos centros de ciência da época, o Colégio Real de Química 

(Royal College of Chemistry). Crookes ingressou na escola de química com seus 15 anos de idade e 

seguiu o caminho acadêmico, voltando-se para estudos e pesquisas no campo da química e da físi-

ca. Na mesma instituição veio a se tornar professor e atuou por um longo tempo nesse ramo.

Em 1854 deixou a Royal College of Chemistry para assumir o cargo de superintendente num observa-

tório de meteorologia, em Oxford. No ano seguinte passou a atuar como conferencista em química 

e, logo em seguida, veio a conhecer sua esposa, Ellen.

Crookes possuía uma elevada capacidade de criação, voltando-se também ao meio jornalístico, onde 

acabou por criar uma revista para divulgação de trabalhos científicos, a Chemical News, mas talvez 

um dos seus melhores feitos foi o radiômetro. Sua ideia, na época, era demonstrar que os fótons exis-

tiam e atuavam em “linha reta”, como uma espécie de vento. O “Radiômetro de Crookes”, como fi-

cou conhecido, consistia de um vidro esférico onde era inserido uma espécie de anemômetro sob 

uma condição de vácuo, ao se colocar uma lâmpada próximo a ele, as aletas começavam a girar. 

6

WILLIAM
CROOKES
Por: Sandro Fontana



Essa invenção deu base para, no futuro, se cria-

rem os tubos de raios catódicos, ou seja, as tele-

visões e monitores.

foto de um radiômetro de Crookes dos tempos atuais

Para que o leitor possa compreender um pouco 

mais sobre o cenário da época, vale enfatizar 

que, naquele tempo, havia uma série de estudos 

voltados para os campos magnéticos e isso inclu-

ía os eletromagnéticos. A geração de Crookes 

foi precursora dos grandes adventos que hoje 

estão em nosso dia-a-dia, tais como as ondas de 

rádio, TV, telefonia, sistema Wirelles etc. Embora 

os céticos, como sempre, duvidavam de que era 

possível existir algo além do que seus olhos pu-

dessem ver (hoje os céticos evoluíram considera-

velmente), Crookes e outros cientistas continua-

vam em estudos e pesquisas para tentar compre-

ender como funcionava a emissão de onda ele-

tromagnética e de como se poderia captá-la, sen-

do assim, seria possível enviar sinais invisíveis a 

longas distância e estes serem transformados em 

dados receptivos.

Esse pressuposto “paradigma” acabou levando 

Crookes a ter outra visão a respeito dos fenôme-

nos paranormais e mediúnicos da época, desper-

tando um interesse nele sobre a temática.

Com o tempo Crookes foi ficando mais famoso, 

recebendo, em 1897, o título de Cavalheiro 

(Lord). O longo caminho trilhado e os resultados 

de suas descobertas o fizeram ganhar mais noto-

riedade ainda, recebendo a Honra ao Mérito 

pelo Rei Eduardo VII.

Como observação interessante, a curiosidade de 

Crookes pelos fenômenos mediúnicos, surgiu 

exatamente como o interesse de Kardec, ou 

seja, pelas mesas girantes, fato comum que ocor-

ria em diversas rodas familiares em toda a Euro-

pa.

É interessante frisar que, embora contemporâ-

neos na época, o espiritualismo (como era conhe-

cido naquele tempo) tomava rumos diferentes, 

isto é, a França tomava um rumo mais filosófico 

e religioso (por Kardec) e a Inglaterra e outros 

países acabaram focando-se num lado totalmen-

te científico.

Naquele tempo, muitas coisas ainda estavam 

confusas. Haviam religiosos que não gostavam 

do termo “espiritualistas” para designar aqueles 

que “mexiam com os mortos”. Foi nessa época 

que Kardec (no O Livro dos Espíritos) refere-se a 

dar um novo nome para aqueles que acredita-

vam nessa comunicação mediúnica e suas conse-

quências, espiritismo.

Crookes foi criticado por dedicar esforços para 

pesquisar o campo mediúnico, acabou afastan-

do-se do meio acadêmico. Somente muito tem-

po depois ele retoma cargos importantes e vem 

publicamente a assumir que entendia como total-

mente factível a sobrevivência da alma e a comu-

nicação com os mortos.
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Isso veio a ocorrer pois, por um longo tempo, 

ele intensificou estudos e experimentos para veri-

ficar a real possibilidade da existência de algo 

além da matéria.

O Químico fez muitos experimentos interessan-

tes, focando-se inclusive em sessões de materiali-

zações. Chegou a ser criticado como ingênuo 

pois relatou casos (dando aval positivo) com uma 

médium que fora pega em fraude certa vez. Che-

garam a acusar que ele possuía algum relaciona-

mento com uma médium (Florence Cook) e isso 

dava um rumo ruim aos trabalhos que ele possu-

ía. Em poucas palavras, poderíamos dizer que, 

enquanto Crookes pesquisou apenas os relatos 

mediúnicos, ele recebeu o apoio de outros cien-

tistas da época, um deles Oliver Lodge, porém, 

quando adentrou no campo das materializações 

e fenômenos físicos, isso pareceu piorar a situa-

ção dele frente a sociedade científica.

Vale salientar também que, naquele tempo, os 

controles sobre os médiuns eram muito fracos. 

Os processos metodológicos eram ruins e um há-

bil farsante conseguiria facilmente enganar mui-

tos que eram adeptos já das ideias espirituais. A 

falsa ideia de aprisionar médiuns em jaulas ou 

prender suas mãos não eram o suficiente para 

que despertasse algo duvidoso por parte de mui-

tas pessoas. Atualmente dispomos de câmeras, 

tanto para filmar a luz do dia como também para 

filmagens no escuro ou com contraste de tempe-

ratura (câmeras térmicas). Não é estranho encon-

trarmos muitos críticos hoje em dia que pensam 

que os médiuns do passado eram fraudulentos, 

o argumento: Hoje não poderiam enganar pes-

quisadores com tanta tecnologia.

Opiniões e resultados a parte, fica evidente um 

contraste tumultuado entre pesquisas do passa-

do e da atualidade frente aos casos de materiali-

zação ou fenômenos físicos, deixando a desejar 

nas replicações de resultados dos mesmos. Há 

espíritas que citam ainda que hoje não seria mais 

necessário pois “a época das comprovações já 

passou”, isso soa muito estranho aos céticos 

pois tanto naquela época como na atual, não se 

tem, por definição, que tudo “já está comprova-

do” e, tanto hoje como naquele tempo, as pesso-

as da sociedade agiam e acreditavam da mesma 

forma que em nossa atualidade. Nesse ponto os 

céticos estão certos.

De um modo geral, Crookes permitiu mais avan-

ços do que problemáticas à Ciência Espírita, mas 
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as maiores contribuições diretas deixadas por 

ele, foram os rigores e detalhes em narrativas de 

experimentos voltando-se a descobrir possíveis 

casos fraudulentos. Para se ter uma breve ideia, 

eles participavam de sessões e marcavam as lou-

sas (pequenos quadros negros para escritas com 

giz) com selos ou escritas pessoais, afim de tes-

tar se os médiuns não trocavam as mesmas, tudo 

isso para checar o fenômeno de escrita direta pe-

los espíritos nestes objetos materiais.

Crookes, sendo contemporâneo do Físico Oliver 

Lodge (ver biografia sobre este pesquisador na 

edição Jun/2015 deste Revista), usavam de meto-

dologia similar, uma vez que o período em que 

se encontravam dispunha somente dessa cultura 

científica.

É importante o leitor entender que, havia certas 

diferenças de interesse nas várias regiões da Eu-

ropa. Enquanto a França, signatária de Kardec, 

estava focada em uma linha de ciência com bus-

cas morais, os ingleses no entanto, estavam foca-

dos na comprovação da sobrevivência da alma.

Nesse tempo também havia certas divergências, 

idealizadas por caminhos diferentes de buscas. 

Enquanto, por exemplo, o espiritismo kardequia-

no defendia a ideia da reencarnação, muitos in-

gleses detestavam e contestavam tais pressupos-

tos, uma vez que não tinham provas de que a 

mente poderia sobreviver, quem diria voltar a vi-

ver num novo corpo. É importante frisar que, so-

mente muito tempo depois, e por diversas ver-

tentes, é que os ingleses começam a aceitar a 

ideia da reencarnação.

Esse comparativo entre culturas mostra muito cla-

ramente o fato de Kardec ter assumido um para-

digma e ter se focado nele, ou seja, criou seus 

métodos e buscou aprender ao máximo com as 

informações que os espíritos forneciam através 

dos médiuns, elaborando toda uma teoria que 

poderia explicar os fenômenos que estavam 

ocorrendo e que, para os materialistas, só pode-

ria se resumir em “fraude”.

Se um pesquisador “pecava” num ponto, este 

mesmo avançava em outro. Foi assim que ocor-

reu, pois, em termos de compreensão da mediu-

nidade como um todo (e seus limites) parece 

que os ingleses foram muito mais rigorosos que 

Kardec, no entanto o “Mestre Frances” aprovei-

tou as nuances descobertas e transformou-as em 

metas pessoais para um auto-aprimoramento do 

ser humano, ou seja, uma busca pessoal para o 

equilíbrio entre o religioso e o científico, unidos 

pelo pilar da filosofia.
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“Já é demonstrado pela observação dos fatos 

que o Pensamento e a Vontade constituem for-

ças plasticizantes e organizadoras” 

Ernesto Bozzano

 

São chamadas Formas-pensamento ou Ideoplas-

tia (confecção de formas a partir de ideias), a ma-

neira como o pensamento da pessoalidade en-

carnada ou desencarnada atua no fluido cósmico 

universal¹, construindo formas especificas à cada 

pensamento, sendo perceptíveis pelos espíritos, 

por médiuns videntes e, quando esse fluido mais 

materializado, podendo até impressionar chapas 

fotográficas. 

Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, 

chamava estas formas de Criações Fluídicas do 

Pensamento. É através destas formas, que os es-

píritos apareciam aos médiuns videntes com rou-

pas, sapatos, cigarros e apetrechos em geral, for-

mados pela vontade consciente ou inconsciente 

deles de se aparecer assim a alguém. Na obra O 

Livro Dos Médiuns, de 1864, no capitulo O labo-

ratório do Mundo Invisível, Allan Kardec discorre 

sobre esta formação de objeto e coisas, que o 

pensamento e a vontade dos espíritos podem 

fazer. Já na sua obra A Gênesis, onde ele faz um 

grande resumo dos postulados espíritas, ele re-

lembra:

“Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, 

não manipulando-os como os homens manipu-

lam os gases, mas empregando o pensamento e 

a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a 

vontade são o que é a mão para o homem. Pelo 

pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal 

ou qual direção, os aglomeram, combinam ou 

dispersam, organizam com eles conjuntos que 
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apresentam uma aparência, uma forma, uma co-

loração determinadas; mudam-lhes as proprieda-

des, como um químico muda a dos gases ou de 

outros corpos, combinando-os segundo certas 

leis. É a grande oficina ou laboratório da vida es-

piritual.” 

KARDEC, pag 250

Como se vê, essas formas de pensamentos, além 

de apresentarem morfologia específica a cada 

tipo de pensamento, possuem qualidades benéfi-

cas ou maléficas. E estas qualidades estão de 

acordo com o sentimento com que elas são ema-

nadas. Annie Beasent e C.W. Leadbeater (1988), 

sensitivos do movimento teosófico², estudaram a 

fundo cada tipo de forma pensamento que eles 

e outros sensitivos conseguiram enxergar, de 

acordo com o sentimento com que elas eram cri-

adas. Por exemplo, sentimentos de raiva, forma-

vam sobre a cabeça do pensador, formas de raia-

das, de flechas, pensamentos de inveja forma-

vam formas de garras, etc. E essas formas fluídi-

cas, segundo estes estudiosos, eram formadas a 

partir do corpo mental³ do pensador, movimen-

tando em direção à pessoa pensada ou a algum 

objeto desejado. No caso de pessoas, essas ima-

gens fixam-se na aura do encarnado ou desencar-

nado pensado, imprimindo-lhes mal estar de di-

versas matizes, tanto no corpo espiritual, ou so-

matizando no corpo físico, podendo até gerar 

doenças. No caso de objetos desejados, estas 

formas pensamentos, juntamente com seu conte-

údo energético, podem “impregnar-se” no mate-

rial. Existem sensitivos que conseguem sentir, 

por esse motivo, as energias de cada objeto. 

Esse processo chama-se Psicometria4. É por isso 

que objetos muito antigos, que foram desejados 

por muitas gerações, podem imprimir em seu 

novo dono, se tiver sensibilidade suficiente, vári-

os sentimentos, como tristeza, raiva, rancor, etc. 

Esse fato, é claro para o movimento espírita, cujo 

ensinamento quanto a esse processo podemos 

encontrar mais em detalhes nas obras de Chico 

Xavier, pelo espirito Andre Luiz, Nos Domínios 

da Mediunidade (capitulo 26) e em Mecanismos 

da Mediunidade (capitulo 20).

Annie Beasent e C.W. Leadbeater, definem essas 

criações fluídicas, em sua obra Formas de Pensa-

mento:

“Todo pensamento dá origem a uma série de vi-

brações que no mesmo momento atuam na ma-

téria do corpo mental. Uma esplêndida gama de 

cores o acompanha, comparável às reverbera-

ções do sol nas borbulhas formadas por uma 

queda de água, porém com uma intensidade mil 

vezes maior. Sob este impulso, o corpo mental 

projeta para o exterior uma porção vibrante de si 

mesmo, que toma uma forma determinada[...] 

[...]Desta maneira, temos uma forma de pensa-

mento pura e simples, uma entidade vivente, de 

uma atividade intensa, criada pela idéia que lhe 

deu nascimento. Se esta forma é constituída pela 

matéria mais sutil, será tão poderosa quanto 

enérgica, e poderá, sob a direção de uma vonta-

de tranqüila e firme, desempenhar um papel de 

alta transcendência. 

A.BEASANT, pag 22 e 23

Vemos que esta definição é semelhante, embora 

mais elaborada, da de Kardec. Em desempenhar 

um papel de “alta transcendência”, os autores 

da obra querem dizer que, produzindo pensa-
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mento de amor e de paz, e dirigi-los a uma deter-

minada pessoa, por exemplo, esta poderá se be-

neficiar de seu conteúdo energético benéfico, 

como que magnetizando esta pessoa. Esse pro-

cesso não seria como um passe espírita, uma do-

ação de fluidos benéficos, mas sim uma transmis-

são de imagem que refletiria positivamente na 

construção mental da pessoa. Na verdade é um 

processo similar, pois cada forma de pensamen-

to faz com que a pessoa receptora use suas pró-

prias energias de forma benéfica ou maléfica, cu-

jos pensamentos e sentimentos deram sua ori-

gem. Da mesma forma, pensamentos negativos, 

de ira ou inveja, por exemplo, podem imprimir 

na pessoa desejada mal estares, dores no corpo 

físico, etc. É uma espécie de obsessão telepática 

entre indivíduos, sejam eles encarnados ou de-

sencarnados. 

Como foi dito, muitos sensitivos conseguem ver 

essas formas pensamentos, tanto serem forma-

das, geralmente acima da cabeça do pensador, 

quanto nas pessoas que receberam, em suas au-

ras, essas formas pensamentos. O famoso mé-

dium James Van Praagh, eu seu livro Espiritos En-

tre Nós, cita um caso interessante de como é per-

cebida por ele essas criações fluídicas do pensa-

mento. Refere ele a um diretor de cinema em 

Hollywood, que era “mal querido” pelos seus su-

bordinados, e, por isso, se apresentava nele vari-

as formas de pensamento negativos em sua 

aura, oriundo das pessoas que não gostavam 

dele: 

“Sombras escuras e sujas e formas que pareciam 

cobras se projetavam do topo de sua cabeça. 

Em suas costas, as formas pareciam facas ou es-

padas, como se ele fosse um porco-espinho. O 

que pensei instintivamente foi que as espadas 

talvez fossem formas de pensamento negativo 

lançadas por pessoas a quem ele prejudicara. 

Afastei-me e fui me refugiar em meu escritório, 

onde anotei o que havia testemunhado. Era ób-

vio que esse produtor não tinha idéia das formas 

de pensamento negativo que carregava nas cos-

tas. Essas energias provavelmente ainda levariam 

muitos anos para surtir efeito em seu corpo, mas 

quem pode ter certeza? Quanto mais ele se en-

volvesse com o mal e quanto mais desrespeito e 

insensibilidade demonstrasse para com os ou-

tros, mais poder esses encostos provavelmente 

acumulariam, deixando-o exposto a algo muito 

pior, que é a possessão” 

Praagh pag.108

Portanto, é pacifico tanto no Kardecismo, quanto 

no movimento espírita e no movimento espiritua-

lista Teosófico, a realidade, a ação e os efeitos 

das Formas do Pensamento. A cada dia, no meio 

espírita, podemos conhecer sensitivos que são 

capazes de percebê-los.

FORMAS DO PENSAMENTO 

E A MEDIUNIDADE

As ideoplastias, por representarem o próprio pen-

samento emitido, com seu conteúdo intelectual 

e energético, está diretamente envolvido nos fe-

nômenos mediúnicos. É sabido, ademais, que os 

espíritos quando se querem comunicar melhor, 

num médium que não possui uma afinidade fluí-

dica suficientemente grande para se ligar ao pe-

ríspirito da entidade comunicante, este se serve 

de formas-pensamentos para expressar suas idei-
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as. O médium, assim, captando a forma mental, 

tem o papel de interpretá-la, e essa interpreta-

ção, às vezes, pode conter vários erros, depen-

dendo do conteúdo intelectual do médium na 

compreensão. Por isso, nas comunicações espiri-

tuais, sejam através da psicografia ou psicofonia, 

o grau de animismo5 deve ser considerado.

As comunicações espirituais, em centros espíri-

tas, em sessões de desobsessão, apresentam ou-

tro tipo comum de interferência nas comunica-

ções: os pensamentos das outras pessoas liga-

das ao círculo da reunião. Nessas reuniões me-

diúnicas se tem o médium, que dará a comunica-

ção direta com o espirito, o dialogador e os mé-

diuns de sustentação, que ajudam, com sua men-

talização, na harmonização do ambiente. Nesses 

casos, há um circuito mediúnico, ou seja, todas 

as pessoas presentes estão de alguma forma liga-

das mentalmente uma as outras. Dessa forma, 

pode ocorrer que o pensamento em desequilí-

brio de um dos assistentes interfiram negativa-

mente numa determinada comunicação mediúni-

ca que venha a ocorrer. Por exemplo, no livro 

Pensamento e Vontade, Ernesto Bozzano cita um 

caso de uma forma mental (ideoplastia) que inter-

feriu numa determinada reunião mediúnica:

“Notável incidente veio misturar-se às manifesta-

ções, quando um dos assistentes, dotado de cla-

rividência - o Sr.Aron Wilkinson -, exclamou de 

repente: um papagaio pousa-me no ombro e agi-

ta as asas... Agora, voou sobre a Sra. Everitt... (A 

Sra. Everitt estava assentada do outro lado da 

mesa) . Ela declara, por sua vez, estar sentindo o 

contacto da ave. Wilkinson continua: Agora o pa-

pagaio canta o hino real da Inglaterra. Agita no-

vamente as asas, sobe, ei-lo que se foi. Episódio 

incompreensível para todos, menos para a Sra. 

Everitt, que logo o explicou, contando que havia 

meses se incumbia de guardar um papagaio, 

que muito se lhe afeiçoara. Ainda na véspera re-

cebera de casa uma carta, na qual lhe informa-

vam que o bicho aprendia rapidamente a cantar 

o hino real. Todos os presentes ignoravam o fato 

[…]”

Bozzano, pag 20

.

Ernesto Bozzano completa: “Não há dúvida de 

que o episódio em apreço se explica por um fe-

nômeno de objetivação do pensamento subcons-

ciente da Sra. Everitt.”. Ainda explica o autor 

que esta  forma-pensamento estava tão materiali-

zada no subconsciente da senhora em apresso 

que a ideoplastia fazia movimentos, estimulado 

e controlado por uma vontade subconsciente. 

Este é apenas um dos exemplos de como o pen-

samento, que tem poder plástico, pode interferir 

negativamente, ou ate positivamente, nas ses-

sões mediúnicas comuns.

Outro fenômeno interessante ocorre também 

com muita frequência: é a visão de fantasmas, 

nas chamadas casas mal-assombradas ou locais 

assombrados. Nos documentos da metapsíquica 

e parapsicologia existem muitos casos de pesso-

as, em diferentes épocas, verem neste locais a 

mesma forma fantasmagórica, com os mesmos 

caracteres e apetrechos, tais como roupas, sapa-

tos, etc. Geralmente, essas aparições estão asso-

ciadas a histórias de dramas que ocorreram nes-

tes lugares e que, as pessoas que as viveram, 

com seu conteúdo emocional, “plasmaram” es-

sas imagens, desafiando o espaço e o tempo. 

Na verdade, muitas dessas aparições são de 

fato, formas-pensamentos que insistem em per-
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manecer por tempos variáveis em certos locais. 

Muitos médiuns videntes, inclusive, tem certas 

dificuldades em diferenciar essas aparições de 

ideoplastias  das aparições de espíritos propria-

mente dito. Alguns sensitivos dizem que uma 

das formas de distinguir uma das outras, é justa-

mente perceber se a forma possui movimento 

inteligente e/ou dão mesmo alguma comunica-

ção!

Portanto, a forma-pensamento ou ideoplastias, 

demonstra como o ato de pensar age no fluido 

cósmico universal, expressando-se em formas e 

energias especificas à cada sentimento, em cujo 

pensamento deu origem. E a vontade, seja ela 

consciente ou inconsciente, imprime-lhe direção 

à pessoa ou objeto pensado, alterando-lhes as 

propriedades fluídicas, podendo assim, ajudar  

na construção do bem comum, ou emaranhan-

do-se em vibrações menos nobres,  podendo 

aprisionar seu emissor, nas teias da obsessão!

NOTAS

 1. O fluido cósmico universal é a maté-

ria elementar primitiva, cujas modificações e 

transformações constituem a inumerável varieda-

de dos corpos da natureza. Como princípio ele-

mentar do universo, ele assume dois estados dis-

tintos: o de eterização ou imponderabilidade (flui-

dos mais sutis, formando os planos espirituais e 

corpos espirituais menos densos), e o de materia-

lização ou de ponderabilidade, que é, de certa 

maneira, consecutivo àquele (fluidos mais materi-

alizados, formando os planos espirituais mais 

densos e seus corpos sutis igualmente mais den-

sos e a  matéria física tangível que conhecemos 

em nosso globo, com nossos corpos materiais). 

Em outras palavras, todas as formas de matéria, 

sejam astrais ou materiais são oriundas desse fluí-

do primitivo, também chamado de Hálito Divino, 

por Allan Kardec

 2. A  Sociedade Teosófica ou Teoso-

fia  foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky e 

pelo coronel Henry Steel Olcott, primeiro a presi-

dir esta instituição, em Nova York, no dia 17 de 

novembro de 1875. Ela condensa elementos filo-

sóficos, religiosos e científicos, inerentes às diver-

sas religiões e culturas, desde o nascimento da 

Humanidade. Segundo Blavatsky, estas crenças 

estão presentes de uma forma ou de outra nas 

mais variadas civilizações ao longo do tempo. 

Portanto, a Teosofia seria uma nova forma de se 

exprimir os conceitos transcendentais do ho-

mem, não numa religião ou numa profissão de 

fé, mas num estudo das habilidades mentais e 

transcendentais do homem. 

 3. Corpo Mental, Segundo o movimen-

to espiritualista, seria um envoltório energético 

de matéria mais sutil que o perispírito. Seria o 

corpo ou envoltório fluídico da Mente. Segundo 

alguns espiritualistas, pessoas que desempe-

nham um atividade mais intelectual possuem 

este corpo mais desenvolvido.

 4. Psicometria é a Medida feita através 

da mente. Refere-se ao processo parapsíquico 

com que médiuns especiais, chamamos médiuns 

psicômetras, conseguem sentir as energias dos 

objetos materiais, muitas vezes identificando a 

historiografia em que o material passou. 

 5. Animismo é a interferência intelectual 

do médium nas comunicações espirituais, fazen-

do com que a informação que o espirito quer 
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passar, por meio de sua mediunidade, seja mais 

ou menos distorcida.
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INTRODUÇÃO

A água fluidificada ou água magnetizada são ter-

mos gerais para designar uma água que passou 

por algum tipo de “energia sutil” intencional, 

com ou sem intervenção de espíritos (Rebelo, 

2006) muito conhecida também por energia Ki 

(ou CHI). Tal procedimento é rotineiro no meio 

espírita em geral, kardecista ou não. Acredita-se 

que a água receba algum tipo de componente  

ou elemento desconhecido da ciência tradicio-

nal.

A bioeletrografia, kirliangrafia ou efeito Landell-

Kirlian (Abatte, 2012 - Donisete, 2008 -Milho-

mens, 1999) nasceu essencialmente na região da 

russia, embora Milhomens (1999) e Abatte (2012) 

demonstrem em seus livros, que outros precurso-

res já haviam percebido o fenômeno, principal-

mente o Padre brasileiro, Landell de Moura.

Nas décadas de 80 e 90, se atingiu uma melhor 

compreensão sobre o que era e o que podia-se 

extrair das fotos bioelétricas (Milhomens, 1999), 

no entanto é evidente que o assunto não está 

encerrado, permanecendo no campo das pesqui-

sas experimentais.

O princípio básico do sistema, para gerar a bioe-

letrofotografia, consiste em um módulo que gera 

alta tensão (voltagem variável) e outro que modu-

la uma frequência sobre essa tensão (Paiva, 

2010). Essa alta voltagem é aplicada diretamente 

numa placa de metal onde é colocado um filme 

fotográfico e nele será capturada a imagem 

para, posteriormente, passar por um processo 

de revelação. O tempo de exposição, do corpo 

humano sobre o sensor, varia conforme um pa-

drão adotado (exemplo padrão Newton Milho-

mens - 4 segundos).
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RESUMO

O presente estudo replicou, com uma metodologia mais atualizada, relatos de observações de aumento de luminescência em amostras de 

águas fluidificadas ou energizadas por manipuladores de energia Ki ou médiuns, sob uma análise com as conhecidas “máquinas de Kirlian”. 

Numa primeira fase se explorou a diferenciação de materiais para a verificação e o sistema de aterramento. Na segunda fase se analisaram amos-

tras de água submetidas à imposição de mãos com o intuito de cura. Os resultados sugerem diferenciação nas amostragens fluidificadas, compa-

rado com a amostra controle.
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Para os bioeletrografistas (Abatte, 2012 - Donise-

te, 2008 - Korotkov, 2001 - Milhomens, 1999), 

um equipamento homologado (e reconhecido 

pelo IUMAB) é capaz de fotografar um biocampo 

no ser humano e essa imagem, quando interpre-

tada adequadamente, é capaz de diagnosticar 

certas enfermidades em uma pessoa. O biocam-

po consiste da camada gasosa iônica que é expe-

lido pelo corpo humano. 

Em uma busca exploratória, voltamos esforços 

para replicar alguns experimentos relatados na 

internet, onde alguns pesquisadores descrevem 

casos de variação na bioeletrografia em amos-

tras de águas fluidificadas.

Num primeiro momento encontramos diversos 

problemas metodológicos, principalmente pelo 

fato de pesquisadores não utilizarem uma mes-

ma amostragem de água para as fotografias. Por 

lógica, uma composição química diferente irá re-

sultar em irradiações (imagem) diferentes, anulan-

do assim um resultado, tanto para um falso-posi-

tivo como para um falso-negativo.

O presente estudo buscou aprimorar a metodolo-

gia e refazer os experimentos. Dividimos em du-

as fases (rodadas), cada uma com seu objetivo.

PRIMEIRA FASE

As amostras de água utilizadas foram todas da 

mesma fonte e lote de envasamento.

Buscou-se verificar se o tipo de material (vidro 

ou acrílico) afetaria significativamente na imagem 

final. Depois de finalizada a rodada, usando-se 

um médium com larga experiência em passes te-

rapêuticos, se concluiu que o vidro seria melhor 

agregador para tal pesquisa.

Ainda na primeira rodada foram feitos testes 

com a quantidade de água nos frascos (peque-

nas diferenças), onde não observamos diferenças 

significativas, em termos de brilho e quantidade 

de pontos luminosos e cor nas amostras testa-

das.

Testou-se também a posição do aterramento, 

este que foi feito com agulhas de acupuntura, 

pois apresentam boa padronização entre elas. 

Como resultado, se concluiu que a posição inter-

na ou a quantidade de material submerso, não 

afetou significativamente as imagens.

Como método, foram utilizados frascos de 5ml 

(vidro) e 10ml (acrílico), expostos a 4 segundos 

em uma máquina de bioeletrografia modelo Mi-

lhomens 9L1, com potência H, sobre um filme 

Fujifilm ASA 400.

Foram tomados cuidados de isolamento, como 

uso de luvas de borracha, e a fluidificação foi fei-

ta no local. Em todas as amostras analisadas não 

houve, nessa primeira rodada, diferença de lumi-

nosidade entre as amostras.

SEGUNDA FASE

Depois de verificadas as possíveis alterações e 

comprometimentos com resultados, se determi-

nou que a segunda fase, exposto no decorrer 

desse trabalho, utilizaria frascos de vidro e as 

amostras de água deveriam ser fluidificadas em 

Centros Espíritas diversos. 
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MATERIAIS

Foram utilizados frascos de 20ml em vidro co-

mum, com tampa de cortiça e agulhas de acu-

puntura para o aterramento.

A água utilizada foi da mesma fonte, colhida 

num mesmo momento e colocado em garrafas 

esterilizadas para serem submetidas aos procedi-

mentos descritos na metodologia.

Se utilizou uma máquina de bioeletrografia pa-

drão Milhomens de modelo 9L1, com potência H 

por 4 segundos.

O filme utilizado foi do tipo Fujifilm ASA400.

MÉTODO

Das amostras de água:

 a) Uma delas foi separada e utilizada 

como CONTROLE (Amostra A);

 b) Em um segundo momento foi separa-

do outra amostra e se adicionou NaCl (sal) na do-

sagem de 1%, esperando um aumento de lumi-

nosidade que poderia confundir a análise cega 

de um dos membros da pesquisa (Amostra B);

 c) A amostra, denominada de Amostra 

C foi fluidificada por uma pessoa que possuía in-

formações mediúnicas de ter poder magnetiza-

dor de cura, embora o mesmo descrente de tal 

poder.

 d) De posse de uma das garrafas, o 

membro de pesquisa (não cego) levou a mesma 

para ser fluidificada num Centro Espírita tradicio-

nal, na cidade de Porto Alegre, após isso parte 

da água foi transferida para o recipiente, chama-

da de Amostra D.

 e) O mesmo procedimento (d) foi repeti-

do, porém em outro Centro Espírita da mesma 

cidade, sendo considerada essa amostra como 

Amostra E.

 f) A Amostra F foi levada a dois Centros 

Espíritas, para a verificação de uma possível “so-

brecarga" de energia, na expectativa provável 

de “super-fluidificar” a amostra.

O procedimento relatado acima foi todo efetua-

do durante uma tarde e anoitecer, ficaram então 

todas as amostras numa mesma caixa, exceto a 

amostra controle para evitar possível contamina-

ção.

As capturas das imagens foram feitas 24h após 

os procedimentos de fluidificação, todas com os 

devidos cuidados de manuseio e, expostas no 

equipamento descrito em MATERIAIS.

Se repetiu o procedimento em outra faixa de po-

tência (P2), no entanto devido um mal posiciona-

mento da amostra controle, se optou em descar-

tar essa segunda amostragem de dados. Ficou 

evidente um relativo proporcional aos mesmos 

dados encontrados na faixa de potência H (deste 

artigo), no entanto uma análise superficial suge-

riu que o equipamento ficou apenas “mais sensí-

vel”, ou seja, as intensidades luminosas se inten-

sificaram proporcionalmente.

As amostras das imagens foram organizadas em 

uma tabela e exposta para uma análise cega de 

três juízes (ver anexo I). As avaliações considera-
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ram 3 aspectos possíveis:  (0) Menor brilho, (1) 

Igual ou indiferente e (2) maior brilho.

A pesquisadora Vânia estava cega aos frascos, 

exceto de que um deles era amostra controle (in-

formada para referência) e que havia uma amos-

tra salinizada, no entanto não sabia qual das 

amostras era.

O princípio para a verificação constituiu-se em 

avaliar a intensidade, dimensão e luminosidade 

do brilho que circundava os frascos, a partir de 

sua borda.

Foram feitas duas tabelas sobre o julgamento, 

tanto por parte da pesquisadora como do grupo 

de juízes.

DADOS OBTIDOS

Imagens capturadas e suas respectivas descrições

Figura 1

Interpretação cega da pesquisadora Vania - levando em consideração o 
conhecimento de interpretação de biocampo 

Tabela 1 

Score dos juízes que avaliaram as imagens

Tabela 2

RESULTADOS

A Figura 1 ilustra as amostras obtidas.

A Tabela 1 descreve a interpretação da pesquisa-

dora Vania sob uma ótica de conhecimento do 

biocampo, fator esse que engloba mais do que a 

intensidade e luminosidade meramente, interpo-

lando as características de cores e “desenho" da 

aura. É importante salientar que a pesquisadora 

estava cega (desconhecia) quais amostras tinham 

passado por fluidificação ou não, no entanto a 

mesma sabia que alguma delas era salinizada, 

fato esse que a induziria a interpretar alguma das 

imagens esperando um resultado com maior in-

tensidade de brilho.

A Tabela 2 traz a análise cega de 3 juízes inde-

pendentes, onde estes não sabiam do que se tra-

tava a pesquisa e as imagens, apenas foram con-

vidados a analisar as fotos e opinar sobre a ex-

pansão da luminosidade e intensidade a partir 

da borda. Os juízes votaram da seguinte forma:
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0 (zero)  = Houve diminuição em relação 

a Amostra A

1 (um)   = Não houve alteração significativa 

com relação a Amostra A

2 (dois)  = Houve expansão da luminosidade 

e/ou intensidade com referência a Amostra A

Dessa forma, um score igual ou inferior a 4 (consi-

derando os 3 juízes), caracterizaria que o resulta-

do seria negativo. Um score superior a 4 conside-

raria um resultado positivo.

Obteve-se como resultado um score 6 para a 

maioria das amostras, ficando evidente uma avali-

ação positiva sobre a intensidade/luminosidade 

das amostras.

Com base nas avaliações, consideramos que o 

resultado foi sugestivo para a detecção da fluidifi-

cação nas amostras coletadas.

Ressaltamos que as amostras não criaram “bo-

lhas de ar”, sendo assim o mito de que uma 

água está fluidificada quando apresentam as “bo-

lhinhas” parece sugerir que esse detalhe não 

possui evidência verificável.

DISCUSSÃO 

O presente estudo, por natureza física, esperaria 

um resultado uniforme entre as imagens, exceto 

para a amostra salinizada, uma vez que estava 

mais “condutiva” para a alta tensão imposta sob 

o filme.

No decorrer da pesquisa descobrimos algumas 

limitações metodológicas e técnicas.

Para estudos futuros, que venham a replicar este 

método, recomendamos que se façam mais ima-

gens de uma mesma amostra controle, isso evita-

ria possíveis problemas e variações que podem 

ocorrer nessa amostra que “norteia” o estudo.

Caso seja possível, desde que não interfira no 

ato mediúnico, e o Centro Espírita aceite fluidifi-

car um tubo de experimento, recomendamos 

que se faça uma imagem preliminar da água an-

tes de ser fluidificada e depois, tal procedimento 

pode minimizar possíveis efeitos ou defeitos nos 

frascos, agindo como um fator para a falseabilida-

de do método.

Uma limitação técnica que encontramos se deve 

ao fato da máquina do padrão Milhomens ser do 

tipo “analógica”, ou seja, é de difícil posiciona-

mento dos frascos pois estes necessitam estar 

sob uma “capa escura”, afim de proteger o filme 

que fica exposto. Percebemos também que o fil-

me não fica totalmente plano sobre a superfície 

sensível, isso não afeta o uso humano pois um 

paciente pressiona o dedo sobre a mesma, for-

çando o perfeito alinhamento entre filme e pla-

ca, no entanto os frascos são leves e, para evitar 

interferência, não são apoiados ou pressionados 

com o uso das mãos dos pesquisadores. 

Mesmo que essa seja uma característica desse 

processo, nesse equipamento, observamos que 

não houve efeito sugestivo que invalidasse o 

mesmo, para isso basta se comparar as imagens 

A, D, E e F, onde percebe-se que o filme não te-

nha tocado a superfície completamente.

Para estudos futuros recomendamos o uso de al-

gum equipamento digital homologado pela IU-
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MAB, pois equipamentos digitais não possuem 

problemas relativos a se trabalhar sem ilumina-

ção e não há filmes sobre a placa sensora, estan-

do a câmera digital sob a mesma.

Embora tenhamos apontados possíveis melhori-

as no método e nas questões técnicas, é impor-

tante frisar que isso não altera, até o presente 

momento, os resultados obtidos. 

Esses dados sugerem um problema conceitual 

sobre o atual entendimento oficial do biocampo, 

ou seja, de que ele capta somente os gases ex-

pelidos pelo corpo humano. O que temos de 

concreto, até que futuras pesquisas venham a ex-

plorar mais profundamente a questão, é que as 

amostras de água parecem terem absorvido al-

gum tipo de energia emanada por pessoas ditas 

capazes de gerar uma fluidificação e isso alterou, 

de alguma forma, o sistema de condutividade da 

água, ou então, gerou algum campo capaz de 

ser percebido pela alta tensão aplicada sobre as 

amostras.

Isso parece sugerir que, a hipótese única de que 

a bioeletrografia capta um campo iônico gasoso 

do corpo humano vivo, está incompleta.

Como informação complementar, conhecemos 

um trabalho (Moreira Freire et al - 2015) onde se 

testou a real possibilidade de um médium identi-

ficar amostras de água fluidificada. No experi-

mento realizado se constatou um índice de acer-

to de 80%, ou seja, muito superior a hipótese do 

acaso para a real condição de fluidificação da 

água. Com esse pressuposto verificado temos 

um entendimento de reforço para a evidência de 

que algum tipo de energia fatidicamente parece 

emanar das mãos de certas pessoas e são retidas 

pela água.

Caso esses dados estejam corretos, recomenda-

se, para estudos futuros, uma avaliação sobre o 

tempo de duração dessa “energia” na água e 

sobre o tipo de brilho (cor) com o tratamento di-

recionado para cada paciente.

Em se tratando de replicações, percebemos for-

tes indícios de que um meio eletrônico será ca-

paz de colaborar com as verificações das altera-

ções da água.

É importante enfatizar que futuras pesquisas evi-

tem manter os frascos juntos, com isso se evitaria 

uma possível “contaminação”, evento que pode 

ter ocorrido em nossos experimentos, uma vez 

que isolamos apenas a Amostra Controle.

CONCLUSÃO 

Este estudo não teve a pretensão de encerrar o 

tema, pelo contrario, tem por objetivo estimular 

mais pesquisadores à replicarem o experimento. 

No entanto, até o presente momento, nossa con-

clusão opta pelo entendimento de que a bioele-

trografia é capaz de captar algum tipo de ener-

gia sutil ou desconhecida que se fixa na água 

pela manipulação de pessoas ditas médiuns ou 

curandeiros.
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Anexo I

Imagem, ao lado, contendo a formulário de pes-

quisa enviado para os juízes.

Nenhum deles sabia do que se tratava o experi-

mento, apenas votaram conforme a interpreta-

ção pessoal de cada um.
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Devido a extensão deste trabalho, este artigo 
será divido em três partes, isto é, a PARTE I (nes-
sa edição) e as demais partes nas próximas edi-
ções desta Revista, conforme a seguir:

PARTE I - Uma síntese do que é Ayahuasca:

A) Como é preparado;

B) Algumas considerações orgânicas e espirituais 
da sua ingestão no contexto terapêutico e reli-
gioso;

C) Uma breve análise segundo a ótica da Ciência 
Espírita.

PARTE II - O que a ciência acadêmica tem a di-
zer (revisão de 40 artigos científicos sobre o 
tema) 

A) Análise farmacológica das qualidades psicotró-
picas do chá, seus benefícios e seus perigos;

B) Utilização da Ayahuasca na recuperação de 
dependentes químicos;

C) Utilização da Ayahuasca no tratamento de do-
enças como Alzheimer, Diabetes, Leucemia, etc;

D) Passo a Passo, as primeiras três experiências 
mais comuns para os que nunca utilizaram o chá. 
Das limpezas orgânicas à emancipação lúcida;

E) Breve história: O Xamanismo e as Religiões 
Amazônicas baseadas na utilização do chá de 
Ayahuasca.

PARTE III - A mediunidade provocada, o esta-
do sonambúlico até o êxtase inconsciente pro-
vocado. Segundo a ótica da Ciência Espírita. 

A) O sonambulismo a partir do Barão Du Potet, 
passando pela Ciência Espírita e estendendo-se 
a Ayahuasca.
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RELATÓRIO DE PESQUISA 

A FORÇA DA AYAHUASCA (PARTE I)
Uma análise pela Ciência Espírita

POR KRAYHER

RESUMO

O estado mediúnico provocado é uma prática milenar. O desenvolvimento mediúnico estando a mercê de predisposições ainda desconhecidas 

no organismo humano, demonstra de forma clara que as faculdades ditas espirituais, podem apresentar-se em qualquer ser dotado de uma 

organização física, como os homens e os animais. Acredita-se que os homens das cavernas utilizavam compostos orgânicos para alcançar o esta-

do de transe sonambúlico, e que tal prática teria auxiliado no desenvolvimento cognitivo. As pinturas análogas a seres interplanetários, naves, 

e outras formas celestiais nas paredes das cavernas de vários locais do mundo, sugerem que não havia nesta prática apenas um ensaio de arte, 

mas o registro das visões em estado alterado de consciência dos nossos primitivos. A mediunidade também surge naturalmente nos seres hu-

manos, geralmente apresenta-se na infância, com sua intensidade variável e na maior parte dos casos, pode ser suprimida durante período in-

determinado. Neste artigo analisamos a mediunidade provocada pela utilização de um composto orgânico denominado Ayahuasca, fazendo 

comparativos com as faculdades catalogadas segundo a Ciência Espírita. Para que fosse possível uma análise mais apurada da fenomenologia 

provocada, o autor participou de mais de 70 experiências ao longo de 1 ano, tomando nota dos acontecimentos antes e depois de cada 

experiência. [1]

Peer-review     APROVADO      APROVADO

CONHEÇA O RESULTADO DE UM ANO DE PESQUISA SOBRE SOBRE A AYAHUASCA

NOTA: Este artigo não tem por objetivo fazer críticas negativas as religiões, doutrinas e seitas que utilizam o chá de Ayahuasca. Mas fazer uma 
apresentação sintética do que se trata esta substância para os estudantes e pesquisadores da Ciência Espírita segundo o paradigma de seu Co-
dificador Allan Kardec. Importante lembrar que para a Doutrina Espírita, é desnecessária a utilização de qualquer substancia para o alcance do 
estado mediúnico. Não sendo uma prática doutrinária, nos limitamos apenas a estuda-la para conhecermos melhor seus limites, seu emprego e 
suas prevenções no contexto espiritual, respeitando rigorosamente as correntes não espíritas que a utilizam.



B) Um comparativo fenomenológico da mediuni-
dade natural versus a mediunidade provocada. 
Resumo das observações do autor durante suas 
experiências ao longo de um ano. 

C) Perspectivas de um estudo da Ayahuasca para 
a compreensão do mecanismo mediúnico e suas 
relações com a Glândula Pineal. 

D) Lições aprendidas, e conclusão. 

O que é Ayahuasca?

Na língua Quéchua, AYA significa: Espírito / 

Alma / Morto e WASKA: Cipó. Como produto 

temos o Cipó das Almas, ou Cipó dos Espíritos 

ou dos Mortos. Também conhecida por yagé, ma-

riri, uni, hoasca, 

caapi, nixi honi 

xuma, vegetal, 

daime, kahi, na-

tema, pindé, 

dápa, mihi. Ela 

conquistou o 

título de medici-

na da floresta 

por seus efeitos 

t e r a p ê u t i c o s 

curadores de 

alguns males 

orgânicos e psi-

cológicos, a uti-

lização do seu 

chá no contexto religioso poderá também pro-

porcionar fortes interações ditas espirituais. A 

propriedade psicoativa do seu chá, provém de 

uma substância encontrada na folha da Chacro-

na, como é vulgarmente conhecida, já no meio 

científico é conhecida como Psychotria viridis, 

um arbusto da família Rubiaceae, sua proprieda-

de psicoativa é denominada de N,N-dimetiltripta-

mina (DMT) que também é produzida natural-

mente no organismo humano e animal, e se en-

contra em abundância no reino vegetal. Sua me-

tabolização no organismo se dá através de uma 

enzima denominada monoamina oxidase (MAO). 

A ingestão ou liberação natural do DMT, é anula-

da pelo organismo através de um processo de 

oxidação da sua molécula. Já o Caapi/Mariri 

(Cipó) inibe essa oxidação, tornando ativa a sua 

molécula no organismo, percorrendo sua trajetó-

ria até os receptores cerebrais. 

A Ayahuasca provoca alucinações classificadas 

como entópticas, agindo entre os nervos óticos 

e córtex cerebral, dessa forma originando formas 

geométricas como mandalas, flores, animais e 

outras variadas 

em ambientes 

com cores vi-

brantes e muito 

v i v i d a s ; p o r 

uma hipótese 

científica, isso 

se dá por uma 

r e d u ç ã o n a 

pressão ocular 

que produz fos-

fenos, mas que 

por si não expli-

ca a or igem 

das imagens, 

atribuídas a força criativa do pensamento. Ela 

também é capaz de provocar alucinações classifi-

cadas como eidéticas, que provém do hipocam-

po e do lobo temporal mesial. Portanto, as vi-

sões com os olhos fechados e em ambiente com 

luz reduzida, associado ao repouso corporal po-

tencializam vigorosamente a experiência.
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Sendo utilizada por diversos povos da América 

do Sul e Central, acredita-se que tenha surgido 

em um cenário ritualístico e espiritual, há aproxi-

madamente 2 mil a.C. Foi utilizada pelos Incas, e 

também, por pelo menos setenta e duas tribos 

indígenas diferentes da Amazônia. Está comple-

tamente difundida em países como Peru, Equa-

dor, Colômbia, Bolívia e Brasil. Porém, só ficou 

conhecida no meio civilizado há pouco mais de 

um século. Sua vulgarização, ou seja, sua utiliza-

ção de modo amplo nos centros urbanos, teve 

início com a concepção de uma nova doutrina 

religiosa, fundada por Raimundo Irineu Serra, na 

região amazônica, e que trataremos com deta-

lhes na segunda parte deste artigo (edição DEZ/

2016). 

Como é preparada?

 A preparação da bebida começa pela coleta das 

folhas de Chacrona e na coleta de pedaços do 

cipó, cortados entre 10 e 15cm. As folhas como 

o cipó são higienizados para eliminação de fun-

gos e demais detritos. O cipó é limpo com uma 

escova de aço e em seguida triturado por mace-

ramento para facilitar o cozimento e a liberação 

de suas substâncias inibidoras, sendo de propor-

ções variáveis. Dá-se o nome de “feitio” ao pro-

cesso de coleta, limpeza, separação, cozimento 

e filtragem. Cada proporção de folhas e cipó ob-

jetivam um estado mais ou menos intenso de 

transe sonambúlico. Estudaremos as proporções 

mais comuns ao longo deste artigo. 

Na imagem a seguir, temos alguns exemplares 

da folha de Chacrona:

Esta folha é encontrada em abundância por toda 

região amazônica, e é considerada a Rainha do 

reino vegetal, assim como o Cipó de Mariri é con-

siderado Rei, em um contexto ritualístico. O cipó 

leva aproximadamente 7 anos para atingir a ma-

turidade, embora seja possível a realização de 

um feitio com um cipó a partir do 2º ano de plan-

tio. 

Na imagem a seguir, um exemplar de 7 anos do 

cipó, com aproximadamente 15 metros de altura 

por 20cm³ de largura, na idade adulta.

Considerado um parasita, ele se nutre das árvo-

res ao seu redor, esta espécie de cipó possui es-
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truturas que penetram na árvore hospedeira para 

retirar os nutrientes necessários à sua sobrevivên-

cia, diferentemente das orquídeas que  se fixam 

nas árvores que se tornam tão somente uma 

base.  O cipó, entretanto, não aniquila o seu hos-

pedeiro como no passado se acreditava, mas 

coabita com ele durante toda sua vida, sem o 

quê, não teria recursos para sobreviver.

Na figura a seguir, temos exemplares cortados 

do cipó antes do processo de cozimento com as 

folhas:

Após o corte, ele passa pelo processo de higieni-

zação com a escova de aço:

Após a escovação:

Neste estágio o cipó estará pronto para macera-

ção com uma ferramenta semelhante a um marte-

lo de madeira.
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Antes de prosseguir com o cozimento, coloca-se 

o cipó em camadas intercaladas com as folhas, 

em quantidades que variam de acordo com a re-

ceita do preparador ou mestre do feitio. Geral-

mente deste ponto em diante, a experiência do 

preparador determina os detalhes seguintes de 

preparo até o engarrafamento. 

Na figura a seguir temos uma panela de aproxi-

madamente 30 litros com ¾ de folha e cipó mis-

turados em processo de cozimento, que também 

varia de 6 a 8 horas.

Após o cozimento, o chá passa por vários proces-

sos de filtragem:

Terminado o processo de filtragem, inicia-se o 

processo de engarrafamento e armazenagem 

que requerem cuidados especiais, pela necessi-

dade de remover o ar excessivo das garrafas.

Engarrafadas de forma adequada, este processo 

preservará o chá da fermentação natural alteran-

do consideravelmente seu sabor e as reações or-

gânicas da sua ingestão, embora seja de valida-

de indeterminada, o chá poderá fermentar caso 

não seja tratado com fervuras regulares antes de 

ser consumido. 

O feitio recebe o selo do seu feitor, e irá ser dis-

tribuído nas Igrejas ou centros terapêuticos, que 
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só poderão fazer a aquisição legal sob os confor-

mes da lei em vigor com seu emprego apenas 

no contexto terapêutico-religioso, sendo vetada 

a sua venda à outras fontes. Para que seja trans-

portado também se exige documentação deta-

lhada e descritiva de origem e destino.

Algumas considerações orgânicas e espirituais 
da sua ingestão no contexto terapêutico e reli-
gioso

Embora de modo geral seja considerada pela ci-

ência acadêmica como saudável para consumo 

em um contexto terapêutico, sem causar danos a 

curto, médio ou longo prazo, recuperando em 

mais de 90% dos casos os dependentes quími-

cos em um tempo recorde, e eliminando em 

80% as depressões de origem orgânica e psicoló-

gica, a Ayahuasca possui seus perigos e contra 

indicações que, não sendo respeitadas rigorosa-

mente, podem levar ao agravamento de quadros 

psicológicos, já que não pode ser consumida por 

quem sofre de esquizofrenia e distúrbios de or-

dem mental. Também pode interagir com outras 

substâncias, comumente encontradas em medica-

ções para tratamento contra depressão, pressão 

alta, problemas cardiovasculares e levar até ao 

coma, embora não letal.  

A mediunidade provocada pela Ayahuasca ofere-

ce os mesmos perigos para quem não possui 

qualquer conhecimento prévio sobre o mecanis-

mo de comunicação e a natureza espiritual, com 

um agravante do abuso que pode ser feito dela. 

Nos últimos anos, cientistas e acadêmicos de re-

nome voltaram seus olhos para um estudo sério 

e metódico das suas propriedades, derrubando 

muitos mitos sobre seus limites, aplicações e peri-

gos. Em seus primórdios na nossa sociedade ur-

banizada, fora classificada como poderosa droga 

alucinógena e consequentemente danosa para a 

saúde física e mental quando ingerida por seres 

humanos. Hoje em dia, porém, após severa análi-

se, por centenas de centros acadêmicos, sabe-

mos que muitas afirmações negativas decorriam 

da ignorância e de opiniões preconcebidas sem 

fundamento científico, e alguns perigos e preven-

ções ganharam sanções, que iremos analisar de-

talhadamente mais adiante. 

Breve abordagem sob a ótica da Ciência 
Espírita

A ingestão das combinações destas substâncias 

“afrouxa” a alma presa ao corpo, provocando o 

fenômeno denominado pela Ciência Espírita 

como Emancipação da alma. O indivíduo é proje-

tado pouco a pouco, ou bruscamente, para uma 

realidade fluídica, o que não quer dizer necessa-

riamente que sua alma se desloque do corpo, 

mas que torna-se apta a captação de informa-

ções, e sensações que ordinariamente não as 

tem. Permanece a todo momento consciente e 

capaz de movimentar seus membros quando 
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abre seus olhos, mas outra é sua maneira de ver, 

ouvir e sentir. O seu pensamento “vagueia” a 

seu redor, sua sensibilidade auditiva potencializa-

se, e através do seu próprio pensamento, cria a 

realidade do ambiente em que se encontra mani-

pulando conscientemente e inconscientemente 

os fluídos espirituais. 

Em uma próxima etapa, ele entra em um estado 

particular denominado sonambulismo lúcido, ou 

seja, está parcialmente aberto as interações espi-

rituais, totalmente consciente de si, de onde se 

encontra e de suas responsabilidades, passa a 

captar informações do seu subconsciente, tam-

bém pensamentos provenientes de outros Espíri-

tos que o cerceiam, sendo capaz de travar lon-

gas conversas mentais, distinguir de onde e de 

quem elas emanam, fazer questionamentos com-

plexos e receber respostas à altura, que saberá 

reconhecer não serem suas através de um crité-

rio e bom senso desenvolvidos previamente por 

um estudo metódico e aplicado do mecanismo 

mediúnico.

O chá pode provocar fortes reações orgânicas 

embora não seja via de regra em todos os casos, 

vômitos e diarreia são muito comuns, sendo atri-

buídos aos alcalóides encontrados no cipó. Os 

primeiros contatos com o chá, geralmente acarre-

tam no vômito e no desconforto estomacal. Já 

nas próximas ingestões, tais reações tornam-se 

mais incomuns, embora possam acontecer. Este 

processo pode parecer aceitável à primeira vista, 

mas afasta consideravelmente a maior parte dos 

aventureiros e curiosos, como uma espécie de 

seleção natural. 

Dependendo da graduação das substâncias no 

composto. As reações psicológicas podem ser 

verificadas a partir de aproximadamente 20 minu-

tos após a ingestão, embora comumente se veri-

fique apenas a partir de 1 hora. A pressão sanguí-

nea sofre alteração e os batimentos aceleram, 

notória mudança no metabolismo se verifica, mu-

danças bruscas na percepção auditiva, visual e 

sensorial se verificam. Para o marinheiro de pri-

meira viagem este é o momento mais angustian-

te, pois tem-se a impressão de que pouco a pou-

co perde-se a consciência, quando na verdade 

acontece o contrário. Daí em diante toda espé-

cie de pensamento; seja de medo, angústia, inse-

gurança e resistência ao processo, se potenciali-

za. Quando não se tem o controle sobre isto, a 

experiência passa a ser muito desagradável inici-

almente, afinal, é o estado sonambúlico que 

toma lugar, e tal estado intenso vislumbra e apa-

vora especialmente aqueles que não tendo ne-

nhuma ideia do processo mediúnico, acreditam 

que a morte se aproxima. 

Na segunda parte deste artigo (Edição DEZ/

2016 da Revista Ciência Espírita), vamos esmiu-

çar a fenomenologia sonambúlica, conhecer suas 

características, seus limites e seu emprego útil 

segundo a ciência espírita, então faremos uma 

comparação com o sonambulismo provocado e 

o sonambulismo natural, até lá!
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Caros leitores
Chegamos ao final da nossa edição.
Acreditamos que poderemos fazer mais, por isso é importante a 
participação de todos os espíritas pesquisadores e interessados 
em fazer pesquisa espírita.

Meus sinceros agradecimentos a todos os que participaram dessa 
edição, direta ou indiretamente:

Felipe Fagundes                 Suely Raimundo             Rafaela Respeita                     Victor Machado


