
INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO E AO 
SONAMBULISMO

A cura pelo magnetismo não é algo novo, re-
montando a história dos povos antigos, encon-
tramos relatos das técnicas e testemunhos dos 
seus efetivos resultados, muitos registrados em 
escritos nos papiros e até esculpidos em pedras 
nas paredes de templos como os do Antigo Egi-
to, descrevem a utilização terapêutica da imposi-
ção das mãos sobre os doentes. 

O que hoje nós conhecemos por “passe” surgiu 
inicialmente como ritual empregado nas crenças 
religiosas primitivas, e que tinha seu efeito ates-
tado pelo resultado do dia a dia. As civilizações 
antigas não teorizavam muito, mas exerciam a 
técnica instintivamente. Encontramos no Velho 
testamento em II Reis, contada por Naamá: 
“pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-
ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, 
moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restaura-
ria o leproso”.

 No Egito, as pessoas eram socorridas pe-
los sacerdotes nos templos da deusa Ísis, bus-
cando alivio das suas dores através da imposi-
ção das mãos e através da utilização de poções, 
extratos e bebidas medicinais sagradas. Temos 

o mesmo testemunho na história dos demais po-
vos na Caldéia, na Índia, na Grécia, em Roma e 
em praticamente todas as civilizações e povos, 
incluindo os nativos indígenas.

 O historiador Heródoto destaca que na 
Grécia e em Roma, dezenas de santuários existi-
am exclusivamente para a cura através da impo-
sição das mãos. Galeno, um dos fundadores da 
medicina moderna empregava a técnica e tam-
bém fazia diagnósticos que “recebia” durante o 
“sono”. Não seria este o sono sonambúlico mag-
nético ou êxtase? Hipócrates, Avicena, Paracel-
so e centenas de gênios da terapêutica e da me-
dicina também faziam uso da imposição das 
mãos, da gesticulação e da hipnose. 

 Desde o período primitivo da nossa ciên-
cia, o magnetismo tem sido empregado para a 
cura. É de se espantar que seja tão pouco co-
nhecido, e encarado como uma questão apenas 
de crença e fé, muito provavelmente pelo em-
prego incorreto e ineficaz, reduzindo considera-
velmente os seus efeitos salutares e curadores. 

Engana-se quem acredita que a força do magne-
tismo para a cura, reside unicamente na questão 
religiosa, de dogmas e crenças. O magnetismo 
animal é uma ciência positiva, e nos dias atuais, 
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desde o desabrochar do método científico, pas-
sou por estudos e foi objeto de trabalhos acadê-
micos que procuravam demonstrar seus limites e 
aplicações, sob o rigoroso método científico em 
algumas universidades pelo mundo, inclusive no 
Brasil pela USP (Universidade de São Paulo). 

 Grande parte do ceticismo e do desprezo 
dado ao passe magnético tem explicação aparen-
te, pelo ridículo que os próprios utilizadores fa-
zem dele. Neste método de tratamento terapêu-
tico, a razão do resultado está intimamente liga-
da a força magnética do aplicador como na natu-
reza da enfermidade do paciente. Por outra; 
nem todos os “passistas” conhecem, ou estão 
aptos a realizar a aplicação do “passe” magnéti-
co, e do mesmo modo, nem todos os pacientes 
conseguem notar os resultados de imediato. Isso 
se dá principalmente porque o “passe” magnéti-
co deve ser encarado como um tratamento, com 
várias aplicações ao longo dos dias, e não so-
mente uma única aplicação. Também e principal-
mente pelo modo como age a distribuição do 
fluido magnético nas regiões debilitadas do cor-
po, as melhoras na aplicação do “passe” magné-
tico ocorrem a níveis muito sutis, embora uma 
observação atenta ao longo dos dias, demonstre 
seu modo de ação e as melhoras da qualidade 
de vida das pessoas. 

 Para uma classificação mais didática, va-
mos separar os “passistas” magnetizadores em 
três categorias.

- 1 -

Os magnetizadores clássicos, seguem somente 
as instruções de Mesmer[1]. Embora seja raro en-
contrar um magnetizador que siga estritamente 
as técnicas magnéticas como explicadas e ensina-
das por Mesmer, dá-se a eles o nome de magne-
tizadores mesméricos. Estes não fazem uso do 
hipnotismo, do estado letárgico nem do 
sonambulismo.

Uma das características do método terapêutico 
de Mesmer, conta-nos um grande estudioso do 

tema[2]: […] Era a provocação das crises, segui-
das de convulsões e de outras manifestações his-
téricas. Na maioria das vezes o doente debatia-
se, agitava-se violentamente, parecia, finalmen-
te, desfalecer e entrar em calma, tendo os seus 
sintomas aliviados. Junto às tinas (baquet[3]), pro-
videnciava-se uma sala acolchoada guarnecida 
de almofadões, para onde eram transportados 
os pacientes em estado convulsivo. Ali, eles es-
trebuchavam à vontade, sem o perigo de se ma-
chucarem.

Atualmente os magnetizadores mesméricos utili-
zam-se da gesticulação das mãos, do topo da ca-
beça em direção aos membros ou órgãos em mo-
vimentos circulares ou retos. Mas não chegam a 
provocar crises letárgicas. Seu objetivo é unica-
mente a doação própria e/ou a distribuição de 
Fluído Magnético do paciente, que fica acumula-
do especialmente na região da cabeça ou outros 
membros específicos. Portanto, geralmente não 
se verifica crises marcantes, nem convulsões, ou 
manifestações histéricas, embora seja possível 
todos estes sintomas em alguns[4] pacientes.

Ilustração do Baquet Mesmérico: 

- 2 -

A segunda classe de magnetizadores, é um des-
envolvimento e uma extensão da primeira, reali-
zam aplicações mais longas e provocam o esta-
do hipnótico e sonambúlico através do sugestio-
namento, ou seja, o estado mediúnico provoca-
do. Esta classe de magnetizadores é ainda mais 
rara. Conta-nos o ilustre Prof. Hernani, como sur-
giu de modo oficial esta técnica:
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[1] Descobridor e organizador da Ciência do Magnetismo Animal /  [2] Professor Hernani Guimarães Andrade, foi um Cientista Espírita e estudio-
so de vários temas relacionados, como o magnetismo animal, a Transcomunicação Instrumental e a mecânica da reencarnação, entre outros. /  
[3]Equipamento criador por Mesmer para potencializar e magnetizar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. / [4] Algumas pessoas possuem 
sensibilidade aguçada para a magnetização, podem apresentar alguns sintomas desagradáveis que depois de um breve período se normalizam.  
Isto também depende a qualidade do fluido sendo distribuído, ou doado.
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Ilustração da indução ao estado sonambúlico:

 “Discípulo fiel de Mesmer, o marquês Armand 
Jacques Chastenet de Puységur (1751-1825) foi, 
na França, um dos seus mais ilustres seguidores. 
A ele se atribui a descoberta do hipnotismo. 
Puységur era um marquês, um homem abastado 
e filantropo. Abraçara as ideias de Mesmer por 
diletantismo e por se ter apaixonado pelo mag-
netismo animal. Assim, enquanto Mesmer, em 
Paris, atendia às elites parisienses, ociosas e ávi-
das de novidades, o marquês de Puységur, em 
Buzancy, acudia gratuitamente à pobreza. Uma 
multidão procurava o marquês, o qual se esforça-
va por medicar seus clientes rigorosamente de 
acordo com as prescrições do seu mestre.

Certa ocasião, Puységur foi procurado para so-
correr um jovem pastor, de 18 anos, chamado 
Victor Race. Ele estava enfermo, sofria de dores 
nas costas, respirava com dificuldade e necessita-
va de ser tratado pelo marquês. Este aplicou-lhe 
os passes magnéticos, como era da praxe. Qual 
não foi a surpresa de Puységur quando, em lugar 
das reações costumeiras, espasmos, convulsões, 
etc., o paciente mergulhou tranquilamente em 
sono profundo! Puységur tentou despertar o pas-
torzinho, sacudindo-o. Mas debalde! O jovem 

continuou a dormir profundamente. O marquês 
ordena-lhe, então, que se levante. Surpresa mai-
or, o rapaz ergue-se dormindo e, de olhos fecha-
dos, perambula pelo quarto como se estivesse 
acordado e de olhos abertos. Comportava-se 
como um sonâmbulo comum que, à noite, se 
afasta da cama e, dormindo, caminha por quais-
quer lugares, beirais, telhado, terraços de difícil 
acesso, etc., tendo os olhos cerrados.

Puységur, interessado na sua nova descoberta, 
procurou investigar melhor aquele singular esta-
do de sono acordado e vigília dormente. Tentou 
repetir a mesma condição noutras pessoas, usan-
do o magnetismo e a sugestão verbal. Teve êxi-
to.

Procurou dar ordens pós-hipnóticas, isto é, suge-
rir uma dada tarefa para o paciente cumprir de-
pois de acordado. Foi bem-sucedido. O sujeito 
cumpria à risca a ordem dada durante o sono, 
após haver retornado ao estado de vigília. As su-
gestões dadas em estado de hipnose eram mais 
atuantes e, por este método, também se obti-
nham as curas. Foi assim que Victor, o jovem pas-
tor doente, ao acordar, se viu livre dos seus sinto-
mas. Estava curado.

Naturalmente, Mesmer e outros magnetizadores 
já haviam observado o transe sonambúlico, seme-
lhante ao obtido por Puységur. Mas não lhe pres-
taram a devida atenção. Mais ainda, ele obser-
vou que, numa ocasião, Victor Race, ao ser leva-
do ao estado hipnótico, mostrou-se possuidor 
de impressionantes faculdades paranormais: via 
à distância e, com os olhos fechados, obedecia 
às ordens mentais de Puységur (telepatia) e fala-
va com uma linguagem acima das suas possibili-
dades culturais. Puységur havia descoberto o hip-
notismo!

O marquês comunicou a sua descoberta à Acade-
mia de Medicina, chamando a atenção dos cien-
tistas para a nova forma de curar através do sono 
induzido magnético. A Academia de Medicina 
mostrou-se interessada na questão e nomeou co-
missões para estudarem os casos. Uns relatórios 
foram a favor e outros contra, sem haver uma opi-
nião unânime. Finalmente, em 1837, instituiu-se 
um prêmio para se dirimirem as dúvidas. Mas, ao 
contrário do que se esperava, a prova não envol-
via qualquer demonstração de cura pela hipno-
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se. Ofereciam-se 3000 francos ao hipnotizador 
que apresentasse um sonâmbulo capaz de enxer-
gar através de obstáculos opacos!

Jamais qualquer paciente passaria numa prova 
destas. Basta que se cite o exemplo da filha do 
Dr. Pigaire, cuja clarividência havia sido atestada 
por Arago. A garota, de 12 anos apenas, cujos 
olhos foram totalmente vendados pelos experi-
mentadores, mostrou que podia ver perfeitamen-
te os objetos, mesmo nestas condições. Pois 
bem, o veredito dos doutos acadêmicos foi con-
trário. Chegaram à conclusão de que embora ri-
gorosamente blindados os seus olhos, a sua fa-
culdade da visão não podia ser descartada por 
ter ela uma vista fisiológica normal; não era 
cega, logo… E a questão do hipnotismo foi arqui-
vada pela Academia[5].

- 3 -

Por último, nós temos o magnetizador espírita, 
que realiza unicamente a reposição de fluído 
magnético utilizando somente a imposição das 
mãos, sem qualquer gesticulação. Nas duas pri-
meiras classes descritas anteriormente, para que 
a magnetização seja efetiva, se faz necessário 
que o magnetizador possua a faculdade medianí-
mica, ou seja, que tenha um certo grau de desen-
volvimento que permita a manipulação dos fluí-
dos magnéticos próprios ou alheios, sem a neces-
sidade de um assistente desencarnado. Não exis-
te fórmula para descobrir se o magnetizador tem 
ou não a faculdade, mas é certo que todo Ser 
Humano dotado de organismo tem em potencial 
a faculdade medianímica e a pode desenvolvê-la 
através do exercício, e para descobri-la é somen-
te através da experimentação, tentativa e acerto. 
Selecionei abaixo um breve dicionário espírita 
com as palavras que se relacionam a medianimi-
dade, a mérito de esclarecimento e compreen-
são dos leitores:

 Medianímico  [do latim mediu +  anima + -ico]- 
Qualidade do poder dos médiuns; faculdade de 
intermediário através dos recursos de sua pró-
pria alma.

Medianimidade  [do latim mediu + anima + -ida-
de]- Faculdade dos médiuns. Sinônimo de mediu-
nidade. Essas duas palavras, amiúde, são empre-
gadas indiferentemente. Querendo fazer uma dis-
tinção, poder-se-ia dizer que mediunidade tem 
um sentido mais geral; medianimidade, um senti-
do mais restrito. Ver: mediunidade.

Ilustração do passe espírita:

Médium [do latim medium= meio, intermediário] 
– 1. Pessoas acessíveis à influência dos Espíritos, 
e mais ou menos dotadas da faculdade de rece-
ber e transmitir suas comunicações. Para os Espí-
ritos, o médium é um intermediário, um instru-
mento segundo a natureza ou o grau da faculda-
de mediúnica. Esta faculdade depende de uma 
disposição orgânica especial, suscetível de 
desenvolvimento.  2.  Há uma diversidade de 
médiuns: falantes (psicofonia), escreventes (psico-
grafia), videntes, audientes, curadores, etc..

Mediunato [do latim medium + actu]- Nome cria-
do pelos Espíritos, para significar a missão provi-
dencial dos médiuns, a ação mediúnica que eles 
desenvolvem durante a reencarnação.

Mediunidade  [do latim  medium + -idade] –
 1. Faculdade que a quase totalidade das pesso-
as possuem, umas mais outras menos, de senti-
rem a influência ou ensejarem a comunicação 
dos Espíritos, tanto que Allan Kardec afirma se-
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 [5] Fodor, N. - Encyclopaedia of Psychic Science, USA; University Books, 1974, p. 45.
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rem raros os que não possuem rudimentos de 
mediunidade. 2. Em alguns, essa faculdade é os-
tensiva e necessita ser disciplinada, educada; em 
outros, permanece latente, podendo manifestar-
s e e p i s ó d i c a e e v e n t u a l m e n t e . 
Ver: medianimidade.

Quando o magnetizador não tem a qualidade 
medianímica em grau já desenvolvido, o “passe” 
só é efetivo se junto a ele houver um Espírito 
que saiba operar o seu fluido magnético e espiri-
tual, e aplicá-lo, ainda assim a transfusão ocorre 
de modo muito menos efetivo e intenso, como 
ocorreria se o “passista” possuísse a faculdade 
medianímica, e também o auxílio dos desencar-
nados. De modo geral, a simples reposição de 
fluido espiritual, ou seja, proveniente do próprio 
desencarnado que tenha os conhecimentos ne-
cessários, funciona satisfatoriamente. 

Os fluídos magnéticos “espirituais” atingem os 
centros nervosos através do períspirito do pacien-
te, pela manipulação do magnetismo doado 
pelo encarnado e aplicador, utilizando-se princi-
palmente do seu condicionamento mental e mo-
ral, pois isto determinará a qualidade e a intensi-
dade do fluido a ser transmitido. Por isso, é im-
prescindível que o magnetizador espírita mante-
nha a mente serena, tranquila e confiante naqui-
lo que está fazendo, pois está sendo utilizado 
por um Espírito.

Quando o magnetizador espírita possui a qualida-
de medianímica em grau desenvolvido, ele não 
necessita necessariamente da assistência de um 
desencarnado para aplicação do “passe”. Ele 
também é capaz de ir muito além, induzindo o 
paciente ao estado cataléptico, anestésico e con-
sequentemente no estado sonambúlico que 
pode chegar até a lucidez. É sobre este estado 
que nós faremos o objeto de estudo desta tercei-
ra parte do artigo.

 Porque classifiquei a aplicação do magne-
tismo em três categorias?

Para evitar confusões, e separar a técnica espírita 
de outras técnicas, uma vez que Kardec circuns-
creveu a aplicação magnética espírita, a simples 
imposição das mãos, pensamento sereno, arden-
te no desejo de auxiliar e se doar ao próximo, 
sem movimentos escandalosos e metódicos, 

sem a indução ao estado hipnótico, cataléptico e 
sonambúlico.

Sabemos através de alguns biógrafos que 
Kardec havia planejado a publicação de uma 
obra sobre a utilização do magnetismo junto ao 
espiritismo, ciências irmãs como ele a classifica-
va, no entanto retornou ao mundo dos espíritos 
antes que pudesse traçar as primeiras linhas, dei-
xando somente um breve desenvolvimento e 
aplicação através dos artigos publicados na Revis-
ta Espírita.

É importante deixar claro que independente da 
técnica sendo utilizada, o fluido magnético e sua 
forma de ação é a mesma para todos, até mes-
mo pelos povos antigos.

 A mediunidade natural e a mediunidade 
provocada.

Antes que os fenômenos mediúnicos espontâ-
neos viessem a surgir de modo frequente e gene-
ralizado em 1848, havia uma Doutrina “Magnéti-
ca” criada logo após a desencarnação de Mes-
mer, por alguns dos seus adeptos. Ela ficou co-
nhecida na França como “Escola Espiritualista”, 
mas que não tinha relação com o Espiritualismo 
Moderno e Espiritismo, pois estes dois movimen-
tos ainda não existiam oficialmente. Podemos 
citar dois dos principais adeptos de Mesmer que 
deram grande impulso a esta escola: Armand 
Jacques Chastenet de Puységur (1751-1825), Jo-
seph Philippe François Deleuze (1753-1835)

Uma das razões pelo qual Kardec resolveu em-
pregar o termo Espiritismo para a Doutrina dos 
Espíritos, foi para se destacar desta Escola Espiri-
tualista e evitar confusões e associações inexa-
tas.

O estado mediúnico pode ser provocado através 
do magnetismo. E nós estamos recheados de tes-
temunhos de uma quantidade inumerável de 
magnetizadores espíritas, espiritualistas ou não, 
de antes, durante e depois de Kardec, que de-
monstraram de modo claro e evidente a obten-
ção de comunicações patentes, através do esta-
do de sonambulismo magnético provocado.

Alguns adeptos de Mesmer (em especial o Mar-
quês de Puységur), descobriram que a persistên-
cia na magnetização induzia “alguns” pacientes 
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ao um estado peculiar de hipnotismo. Neste esta-
do o paciente estava propenso ao sugestiona-
mento pelo magnetizador, que utilizava deste es-
tado mental peculiar para tratar problemas trau-
máticos em acontecimentos marcantes, na infân-
cia ou madureza, medos e fobias.  Também para 
a realização de pequenas intervenções cirúrgicas 
sem a necessidade de cloroformização. 

Através do estado de hipnose, milhares de paci-
entes foram submetidos a procedimentos cirúrgi-
cos complexos, sem esboçar qualquer reação de 
dor ou desconforto, e sem ter consciência do 
que se passava durante o procedimento e sem 
despertar da letargia até o comando do seu mag-
netizador.

Há um relato interessante de uma senhora mag-
netizada por Barão Du Potet, que passou por 
uma cirurgia em uma das axilas para a retirada 
de um tumor do tamanho de uma laranja, que 
ao acordar, já suturada e com os curativos, per-
guntou aos enfermeiros quando começaria o pro-
cedimento, relatando posteriormente seu espan-
to ao verificar que já havia sido operada e nada 
havia sentido, que repousava em sono profundo 
de que não se lembrava. 

Conta-nos Prof. Hernani:

“O mais extraordinário uso da hipnose foi feito 
pelo cirurgião escocês James Esdaile (1808-
1859), o qual através do emprego do hipnotismo 
fez, com total êxito, mais de 3 mil intervenções 
cirúrgicas cerca de 300 delas de profundidade e 
gravidade consideráveis sem o emprego de anes-
tesia química e da assepsia”.

 Estes e outros casos não são raros, e estão 
abundantemente relatados em dezenas de livros 
sobre magnetismo, que podem ser encontrados 
na internet, inclusive em português. Mas não 
para por aí. 

O magnetismo vai muito longe; uma vez atingi-
do o estado hipnótico de letargia, o sugestiona-
mento pode induzir o paciente ao estado sonam-
búlico. Este estado se dá quando ocorre o afrou-
xamento dos laços magnéticos que prendem a 
alma ao corpo, permitindo a encarnado ver e ou-
vir com os sentidos espirituais, trafegar pelo mun-
do espiritual, interagir tanto com seu subconsci-
ente como terceira pessoa e com os Espíritos, 

fica apto a receber instruções e informações pes-
soais diversas, ou alternativamente servir como 
“médium” entre os assistentes encarnados e os 
Espíritos, tanto pela psicografia ou pela psicofo-
nia, ou como mero observador relatando por sua 
própria voz, o que testemunha com os demais 
sentidos espirituais. É este estado peculiar, inten-
so que a Ayahuasca proporciona no organismo 
humano.

O SONAMBULISMO SEGUNDO A CIÊNCIA 
ESPÍRITA

Recorrendo a Codificação, especificamente ao 
Livro dos Espíritos, segunda edição, começando 
pelo Sonambulismo natural e inconsciente após 
o despertar:

(Grifos do autor)

425 O sonambulismo natural tem relação com os 
sonhos? Como se pode explicá-lo? - É uma situa-
ção de independência do Espírito mais completa 
do que no sonho, porque então suas faculdades 
abrangem maior amplidão e passa a ter percep-
ções que não tem no sonho, que é um estado 
de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, 
o Espírito atinge a plena posse de si, é inteira-
mente ele mesmo; os órgãos materiais, estando 
de alguma forma em catalepsia, não recebem 
mais as impressões exteriores. Esse estado se ma-
nifesta principalmente durante o sono. É o mo-
mento em que o Espírito pode deixar provisoria-
mente o corpo, estando este entregue ao indis-
pensável repouso da matéria.

Quando os fatos do sonambulismo se produzem, 
é que o Espírito, preocupado com uma coisa ou 
outra, se entrega a uma ação qualquer que ne-
cessita da utilização de seu corpo, do qual se ser-
ve, então, de uma maneira semelhante ao que 
se faz com uma mesa ou com qualquer outro ma-
terial no fenômeno das manifestações físicas, ou 
até mesmo de vossa mão, no caso das comunica-
ções escritas.

Nos sonhos de que se tem consciência, os ór-
gãos, incluindo o da memória, começam a des-
pertar e recebem imperfeitamente as impressões 
produzidas pelos objetos ou as causas exteriores 
e as comunicam ao Espírito, que, em repouso, 
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não se apercebe a não ser de sensações confu-
sas e frequentemente sem nexo e sem nenhuma 
razão de ser aparente, misturadas que estão com 
vagas lembranças, seja desta ou de existências 
anteriores.

Fica então fácil compreender por que os sonâm-
bulos, enquanto no estado sonambúlico, não 
têm nenhuma lembrança do que ocorreu, e por 
que os sonhos, dos quais se conserva a memó-
ria, não têm muitas vezes o menor sentido. Digo 
muitas vezes porque pode acontecer que sejam 
a consequência de uma lembrança precisa de 
acontecimentos de uma vida anterior e, algumas 
vezes, até mesmo uma espécie de intuição do 
futuro.

426 O sonambulismo chamado magnético[6] 
tem relação com o sonambulismo natural?

– É a mesma coisa; a diferença é que ele é provo-
cado.

____________________

Para uma melhor didática, separamos o 
sonambulismo nas seguintes subcategorias. 

A) O sonambulismo natural, verificado geralmen-
te durante o “sono comum”, mas que pode se 
apresentar em estado de vigília, e pode, algu-
mas vezes, fazer com que a pessoa se locomova 
da cama e possa perambular pela casa, abrindo 
portas e ir até outros lugares. De modo geral ao 
despertar, o sonâmbulo nada se recorda do que 
viu e se espanta por se ver longe da cama, sua 
última recordação. Podemos classificá-lo tam-
bém como uma faculdade mediúnica ainda im-
perfeitamente desenvolvida, ou em passível de 
se desenvolver.

 B) O sonambulismo lúcido natural, que é 
uma faculdade mediúnica em melhor desenvolvi-
mento e que pode ocorrer voluntariamente atra-
vés do próprio desejo do médium, ou involuntari-
amente em ocasiões diversas. Neste estado, o 
sonâmbulo lembra-se imperfeitamente das vi-
sões e comunicações que teve durante o transe, 
após despertar. Este estado geralmente se alcan-

ça após exercícios de condicionamento mental 
com o propósito de ter controle sobre o fenôme-
no.

C) O sonambulismo magnético, provocado pela 
sugestão hipnótica de um magnetizador, muito 
utilizado no século 19 e 20, para o diagnóstico 
de doenças em terceiros, e entrar em comunica-
ção com os Espíritos. Em geral, o sonambulo 
não se lembra de nada após o despertar do tran-
se, mas é capaz de responder questões feitas 
por terceiros, tal como psicografar (enquanto no 
estado sonambúlico)

D) O sonambulismo lúcido provocado por sub-
stâncias psicoativas como a Ayahuasca, estado 
este que proporciona lucidez do que se vê e 
ouve durante o transe e a lembrança após o des-
pertar. Embora não seja via de regra, pode acon-
tecer que após o despertar muito pouco se lem-
bre daquilo que se viu, restando somente uma 
vaga lembrança das impressões que se teve. A 
isso credita-se o merecimento do médium e tam-
bém ao exercício da faculdade. Nesta subcatego-
ria do fenômeno, a pessoa tem controle sobre o 
seu corpo, podendo interagir com outros encar-
nados, dar conta do que está vendo ou sentido, 
mexer seus membros, deslocar-se, etc.  

Liberto mais ou menos da matéria, o Espírito do 
sonâmbulo, seja provocado ou seja natural, 
pode atingir um estágio mais apurado do fenô-
meno, denominado Êxtase Sonambúlico. Veja-
mos:

439 Que diferença existe entre o êxtase e o 
sonambulismo?

– O êxtase é um sonambulismo mais depurado; 
a alma do extático é ainda mais independente.

440 O Espírito do extático penetra realmente 
nos mundos superiores?

– Sim, ele os vê e compreende a felicidade da-
queles que os habitam. Deseja, por isso, lá per-
manecer. Mas existem mundos inacessíveis aos 
Espíritos que não são suficientemente depura-
dos.
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[6] Sonambulismo magnético, lúcido ou não é o termo adotado para distinguir quando o fenômeno é provocado por um magnetizador através 
da sugestão durante a aplicação do “passe” magnético.
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No rol das faculdades mediúnicas, a do 
sonambulismo lúcido extático, (êxtase sonambúli-
co), sem dúvida, constitui uma experiência mar-
cante e intensa. O mundo espiritual, mesmo que 
observado imperfeitamente se abre às vistas 
com todo seu esplendor e magnitude, Espíritos 
de todas as classes podem interagir, a Alma do 
encarnado pode trafegar por esferas e regiões 
que vislumbram e impressionam, recolhe lições e 
aprendizados, tem sensações embora impreci-
sas, análogas ao que só os Espíritos libertos po-
dem ter na sua plenitude. Podem comunicar-se 
com os Espíritos dos seus familiares, amigos e 
guias, sente as emanações dos pensamentos dos 
encarnados e desencarnados que preenchem o 
Fluido Cósmico Universal[7] e formam uma cor-
rente visivelmente distinguível. No entanto exis-
tem vários graus, e o acesso a todas as essas ca-
racterísticas podem não se dar a partir de uma 
única experiência. 

Pode constituir também, para as pessoas excessi-
vamente materialistas, viciosas ou imbuídas em 
profundo sentimento de culpa, medo ou arrepen-
dimento, experiências ruins, com ataques de pâ-
nico e medo. Seguindo o princípio da sintonia e 
da reciprocidade, a razão da experiência reside 
unicamente no seu estado físico, espiritual e 
emocional, mais ou menos equilibrado.

Ressalto também os limites daquilo que se vê no 
estado sonambúlico extático. Pois em pessoas 
excessivamente crédulas, sem estudo prévio, ela 
impressiona e pode fanatizar, especialmente ao 
se considerar que tudo o que se vê e ouve como 
fato. É imprescindível lembrar que entre os Espíri-
tos como entre os homens também há desones-
tos, zombeteiros e fanfarrões, que se comprazem 
em causar o mal, o engano e perturbações psico-
lógicas de toda a espécie. Somados a isso, te-
mos as criações fluídicas do pensamento. 
Formas e lugares que são criados pelo próprio 
pensamento inconsciente do médium, sugerem 
uma visita, quando na verdade, o subconsciente 
está somente tentando criar analogias em formas 
abstratas, mas que são embaralhadas pela neces-
sidade de filtrar a informação através do cérebro 
humano. Preconceitos e ideias terrenas, procuran-
do compreender o que somente o Espírito liber-
to pode ter exata ideia.

443 Existem coisas que o extático pretende ver 
e que são evidentemente fruto de uma imagina-
ção impressionada pelas crenças e preconceitos 
terrenos. Tudo o que vê não é, então, real?

– O que vê é real para ele, mas como seu Espíri-
to está sempre sob a influência das ideias terre-
nas pode vê-lo à sua maneira ou, melhor dizen-
do, pode se exprimir numa linguagem apropria-
da a seus preconceitos ou às ideias em que foi 
educado, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer 
compreender. É, principalmente, nesse sentido 
que ele pode errar.

444 Que grau de confiança se pode depositar 
nas revelações dos extáticos?

– O extático pode, muito frequentemente, se en-
ganar, principalmente quando pretende penetrar 
naquilo que deve permanecer em mistério para 
o homem, porque então revelará suas próprias 
ideias ou se tornará joguete de Espíritos engana-
dores que se aproveitam de seu entusiasmo para 
fasciná-lo.

445 Que consequências se pode tirar dos 
fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não 
seriam uma espécie de iniciação à vida futura?

– É, verdadeiramente, a vida passada e a vida fu-
tura que o homem entrevê. Se estudar esses 
fenômenos, aí encontrará a solução de mais de 
um mistério que sua razão procura inutilmente 
penetrar.

446 Os fenômenos do sonambulismo e do êxta-
se poderiam se conciliar com o materialismo?

– Aquele que os estuda de boa-fé, sem preven-
ções, não pode ser nem materialista nem ateu.

Nesta categoria de fenômenos de emancipação 
da alma, nós temos também a dupla vista, facul-
dade de ver peculiaridades e detalhes que ordi-
nariamente estão ocultos, através da visão da 
alma, mesmo em estado de vigília.
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[7] Fluido Cósmico Universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inu-
merável variedade dos corpos da Natureza.
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447 O fenômeno conhecido como dupla vista ou 
segunda vista tem relação com o sonho e o 
sonambulismo?

– Tudo isso é a mesma coisa. O que chamais de 
dupla vista é ainda o Espírito que está mais livre, 
embora o corpo não esteja adormecido. A dupla 
vista é a vista da alma.

Vamos nos debruçar sobre esta classe de 
fenômenos para podermos compreendê-los de 
modo mais íntimo.

RESUMO TEÓRICO DO SONAMBULISMO, DO 
ÊXTASE E DA DUPLA VISTA

455 Os fenômenos do sonambulismo natural se 
produzem espontaneamente e são independen-
tes de toda causa exterior conhecida. Contudo, 
o organismo físico de algumas pessoas pode ser 
especialmente dotado para isso e os fenômenos 
podem, então, ser provocados artificialmente, 
por um magnetizador[8].

 O estado designado sob o nome de 
sonambul ismo magnético só di fere do 
sonambulismo natural porque é provocado, en-
quanto o outro é espontâneo.

 O sonambulismo natural é um fato notório 
que ninguém mais põe em dúvida, apesar do as-
pecto maravilhoso dos seus fenômenos. O que 
tem, então, de mais extraordinário ou de mais 
irracional o sonambulismo magnético? Apenas 
por ser produzido artificialmente, como tantas 
outras coisas? Os charlatães, dizem, o têm explo-
rado. Eis uma razão a mais para não o deixar nas 
mãos deles. Quando a ciência o tomar para si, 
admitindo-o, o charlatanismo terá bem menos 
crédito sobre as massas. Contudo, enquanto isso 
não acontece, o sonambulismo natural ou artifici-

al é um fato, e como contra fatos não há argu-
mentos, se propaga, apesar da má vontade de 
alguns, e isso até mesmo na ciência, onde pene-
tra por uma infinidade de pequenas portas em 
vez de ser aceito pela porta da frente. Quando 
estiver plenamente firmado lá, será preciso con-
ceder-lhe direito de cidadania.

 Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais 
que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada 
sobre a psicologia; é aí que se pode estudar a 
alma, porque ela se mostra descoberta. Ora, um 
dos fenômenos pelos quais a alma ou Espírito se 
caracteriza é a clarividência, independentemente 
dos órgãos ordinários da vista. Os que contes-
tam esse fato se apoiam no argumento de que o 
sonâmbulo nem sempre vê como se vê pelos 
olhos e nem sempre vê conforme a vontade do 
experimentador. É natural. E devemos nos surpre-
ender que, sendo os meios diferentes, os efeitos 
não sejam os mesmos? É racional querer efeitos 
idênticos quando o instrumento não existe mais? 
A alma tem suas propriedades assim como o 
olho tem as suas; é preciso julgá-las em si mes-
mas e não por comparação.

 A causa da clarividência tanto no 
sonambulismo magnético quanto no natural é a 
mesma: é um atributo da alma, uma faculdade 
inerente a todas as partes do ser incorpóreo que 
está em nós e cujos limites são os mesmos da 
própria alma. O sonâmbulo vê todos os lugares 
aonde sua alma possa se transportar, seja qual 
fora distância.

 Na visão à distância, o sonâmbulo não vê 
as coisas do lugar em que está seu corpo e sim 
como por um efeito telescópico. Ele as vê pre-
sentes e como se estivesse no lugar onde elas 
existem, visto que sua alma lá está em realidade. 
É por isso que seu corpo fica como se estivesse 
aniquilado e parece privado de sensações até o 
momento em que a alma vem retomá-lo.
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[8] É imprescindível lembrar e deixar claro, que a mediunidade segundo a Ciência Espírita, não precisa ser provocada por substâncias. Ela deve 
ser desenvolvida naturalmente em quem possui o seu gérmen. Embora nem todas as pessoas sejam propensas a apresentar o estado sonambúli-
co magnético apesar da tentativa por vários magnetizadores pois alguns organismos apresentam-se muito refratários ao hipnotismo, ao estado 
cataléptico e ao estado sonambúlico, devido a predisposições físicas que somente agora no século 21 começamos a compreender. Estudos de 
neuroimagem nos dão uma ideia de como age o cérebro durante o transe mediúnico, e segundo alguns neurocientistas, o sonambulismo e a 
mediunidade em geral, pode estar relacionada a glândula pineal, sugerindo uma íntima relação entre a produção do DMT por ela com o estado 
mediúnico (O DMT é sintetizado pelo corpo humano. Não existem ainda respostas conclusivas sobre as funções deste DMT internamente, e 
nem certeza sobre qual órgão responsável por esta produção - mas a função é dada à epífise neural. Há, no meio científico, uma série de aponta-
mentos e teorias a este respeito). Possibilitando as visões e experiências ditas espirituais.
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 Essa separação parcial da alma e do corpo 
é um estado anormal que pode ter uma duração 
mais ou menos longa, mas não indefinida; é a 
causa do cansaço que o corpo sente após um 
certo tempo, principalmente quando a alma se 
entrega a um trabalho ativo.

 O órgão da visão na alma ou Espírito não é 
circunscrito e não tem um lugar determinado, 
como no corpo físico, o que explica por que os 
sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão 
especial. Eles veem porque veem, sem saber 
como ou por que, pois para eles, como Espíritos, 
a vista não tem sede própria. Ao se reportarem 
ao seu corpo, essa sede lhes parece estar nos 
centros onde a atividade vital é maior, principal-
mente no cérebro, na região epigástrica, ou no 
órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais 
intenso entre o Espírito e o corpo.

 O poder da lucidez sonambúlica não é ilimi-
tado. O Espírito, mesmo completamente liberto 
do corpo, está limitado em suas faculdades e co-
nhecimentos de acordo com o grau de perfeição 
que atingiu, e mais ainda por estar ligado à maté-
ria da qual sofre influência. Por causa disso é que 
a clarividência sonambúlica não é comum, nem 
infalível. Muito menos se pode contar com sua 
infalibilidade quanto mais se desviado objetivo 
proposto pela natureza e quanto mais se faz dela 
objeto de curiosidade e experimentação.

 No estado de desprendimento em que se 
encontra, o Espírito do sonâmbulo entra em co-
municação mais fácil com outros Espíritos encar-
nados ou não encarnados; essa comunicação se 
estabelece pelo contato dos fluidos que com-
põem os períspiritos e servem de transmissão 
para o pensamento, como o fio na eletricidade.

 O sonâmbulo não tem, portanto, necessida-
de de que o pensamento seja articulado pela 
fala: ele o sente e adivinha, é o que o torna extre-
mamente impressionável às influências da atmos-
fera moral em que está. É também por isso que 
uma assistência numerosa de espectadores, e 
principalmente de curiosos mal-intencionados, 
prejudica o desenvolvimento dessas faculdades, 
que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, 
e não se desdobram com toda a liberdade como 
numa reunião íntima e num meio simpático. A 
presença de pessoas mal-intencionadas ou anti-

páticas produz sobre o sonâmbulo o efeito do 
contato da mão sobre a planta sensitiva.

 O sonâmbulo vê às vezes seu próprio Espí-
rito e seu próprio corpo; são, por assim dizer, 
dois seres que lhe representam a dupla existên-
cia, espiritual e corporal, e, entretanto, se confun-
dem pelos laços que os unem. Nem sempre o 
sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa du-
alidade faz com que muitas vezes fale de si 
como se falasse de outra pessoa; é que, às ve-
zes, é o ser corporal que fala ao espiritual e, ou-
tras, é o ser espiritual que fala ao corporal.

 O Espírito adquire um acréscimo de conhe-
cimento e experiência a cada uma de suas exis-
tências corporais. Ele os esquece em parte, du-
rante sua encarnação numa matéria muito gros-
seira, mas sempre se lembra disso como Espírito.

 É por isso que certos sonâmbulos revelam 
conhecimentos além da instrução que possuem 
e até mesmo superiores às suas aparentes capaci-
dades intelectuais. A inferioridade intelectual e 
científica do sonâmbulo quando acordado não 
interfere, portanto, em nada nos conhecimentos 
que pode revelar. De acordo com as circunstânci-
as e o objetivo a que se proponha, pode tirá-las 
de sua própria experiência, na clarividência das 
coisas presentes ou do conselho que recebe de 
outros Espíritos, ou ainda do seu próprio Espíri-
to, que, podendo ser mais ou menos avançado, 
pode então dizer coisas mais ou menos certas.

 Pelos fenômenos do sonambulismo, tanto 
o natural quanto o magnético, a Providência nos 
dá a prova irrecusável da existência e indepen-
dência da alma e nos faz assistir ao espetáculo 
sublime da liberdade que ela tem; assim, nos 
abre o livro de nossa destinação. Quando o so-
nâmbulo descreve o que se passa à distância, é 
evidente que ele vê, mas não pelos olhos do cor-
po; vê a si mesmo e sente-se transportado para 
lá; há, portanto, naquele lugar algo dele, e esse 
algo, não sendo seu corpo, só pode ser sua alma 
ou Espírito.

 Enquanto o homem se perde nas sutilezas 
de uma metafísica abstrata e incompreensível 
para pesquisar as causas de nossa existência mo-
ral, Deus coloca diariamente ao alcance de nos-
sos olhos e nossas mãos os meios mais simples e 
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evidentes para o estudo da psicologia experi-
mental.

O êxtase é o estado em que a independência da 
alma e do corpo se manifesta de maneira mais 
sensível e torna-se de certo modo palpável.

 No sonho e no sonambulismo, a alma per-
corre os mundos terrestres. No êxtase, penetra 
num mundo desconhecido, dos Espíritos eté-
reos, com os quais entra em comunicação, sem, 
entretanto, ultrapassar certos limites que não te-
ria como transpor sem romper totalmente os la-
ços que a ligam ao corpo. Sente-se num estado 
resplandecente completamente novo que a cir-
cunda, harmonias desconhecidas na Terra a arre-
batam, um bem-estar indefinível a envolve. A 
alma desfruta por antecipação da beatitude ce-
leste e pode-se dizer que põe um pé sobre o li-
miar da eternidade.

No estado de êxtase o aniquilamento do corpo 
é quase completo; tem apenas, por assim dizer, 
a vida orgânica e sente que a alma está a ele liga-
do apenas por um fio que um pequeno esforço 
extra faria romper para sempre.

 Nesse estado, todos os pensamentos ter-
restres desaparecem para dar lugar ao sentimen-
to puro, que é a própria essência de nosso ser 
imaterial. Inteiramente envolto nessa contempla-
ção sublime, o extático encara a vida apenas 
como uma paragem momentânea. Para ele tanto 
o bem quanto o mal, as alegrias grosseiras e mi-
sérias aqui da Terra são apenas incidentes fúteis 
de uma viagem cujo término que avista o deixa 
feliz.

 Os extáticos são como os sonâmbulos: sua 
lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu 
próprio Espírito, conforme for mais ou menos ele-
vado, estará também igualmente apto a conhe-
cer e compreender as coisas. Há neles, algumas 
vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez 
ou, melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua 
lucidez. É por isso que suas revelações são fre-
quentemente uma mistura de verdades e erros, 
de coisas sublimes e absurdas ou até mesmo ridí-
culas. Os Espíritos inferiores se aproveitam, fre-
quentemente, dessa exaltação, que é sempre 
uma causa de fraqueza quando não se sabe repri-
mi-la, para dominar o extático, e se fazem passar 

aos seus olhos com aparências que o prendem 
às ideias e preconceitos que têm quando acorda-
do. Isso representa uma dificuldade e um perigo, 
mas nem todos são assim; cabe a nós julgar fria-
mente e pesar suas revelações na balança da ra-
zão.

 A emancipação da alma se manifesta às ve-
zes no estado de vigília e produz o fenômeno co-
nhecido como dupla vista ou segunda vista, que 
dá àqueles que dela são dotados a faculdade de 
ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sen-
tidos. Eles percebem coisas distantes em todas 
as partes onde a alma estenda sua ação; eles as 
veem, por assim dizer, pela visão ordinária e por 
uma espécie de miragem.

 No momento em que se produz o fenôme-
no da dupla vista, o estado físico do indivíduo é 
sensivelmente modificado; o olhar tem algo de 
vago: olha sem ver; a fisionomia toda reflete um 
ar de exaltação. Constata-se que os órgãos da 
vista ficam alheios ao processo porque a visão 
persiste, apesar dos olhos fechados.

 Essa faculdade parece, para aqueles que 
dela desfrutam, tão natural como a de ver; é 
para eles uma propriedade normal do seu ser e 
não lhes parece excepcional. O esquecimento se 
segue em geral a essa lucidez passageira da qual 
a lembrança, cada vez mais vaga, acaba por de-
saparecer como a de um sonho.

 O poder da dupla vista varia desde a sensa-
ção confusa até a percepção clara e nítida das 
coisas presentes ou ausentes. No estado rudi-
mentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, 
uma espécie de certeza em seus atos que se 
pode chamar de precisão do golpe de vista mo-
ral.

Um pouco mais desenvolvida, desperta os pres-
sentimentos; ainda mais desenvolvida, mostra os 
acontecimentos ocorridos ou em via de ocorrer.

 O sonambulismo natural ou artificial, o êxta-
se e a dupla vista são apenas variedades ou mo-
dificações de uma mesma causa. Esses 
fenômenos, assim como os sonhos, estão na lei 
da natureza; eis por que existiram desde todos 
os tempos. A história nos mostra que foram co-
nhecidos e até mesmo explorados desde a mais 
alta Antiguidade e neles está a explicação de di-
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versos fatos que os preconceitos fizeram conside-
rar sobrenaturais. – Allan Kardec

O SONAMBULISMO E O EXTATISMO 
PROVOCADOS PELA AYAHUASCA

Resumo das observações

As afirmações a seguir constituem unicamente a 
opinião pessoal do autor, de um ponto de vista 
particular e segundo sua experiência pessoal, 
seja da Doutrina Espírita, seja dos Grupos Espiri-
tualistas que fazem utilização da substância en-
teógena como ponte para o crescimento pesso-
al, para aplicações medicinais e/ou crenças religi-
osas.

Os grupos xamânicos que conduzem as cerimôni-
as de ayahuasca, costumam associar a palavra 
ritual, a estes encontros, pois eles seguem rotei-
ros estabelecidos para cada etapa. O funciona-
mento dos institutos e grupos organizados que 
conduzem os rituais com Ayahuasca, muito se 
assemelham ao que nós encontramos de modo 
geral nos Centros Espíritas. Porém, ficam geral-
mente localizados em chácaras ou sítios, ou ain-
da, bem afastados dos centros urbanos, embora 
não seja via de regra. Pela razão de que são en-
contros relativamente longos e que exigem uma 
certa acomodação e sintonia com a natureza. Al-
gumas Igrejas do Santo Daime e vertentes, utili-
zam unicamente assentos. O silencio e a imersão 
em meio a natureza é um fator muito positivo, 
quase sempre um diferencial que intensifica o 
contato com o magnetismo terrestre e animal.

Estes grupos, geralmente dispõem de um espa-
ço para a acomodação de colchonetes e sacos 
de dormir, para que a experiência se aproxime 
mais dos grupos nativos que se reuniam ao redor 
do fogo para consagrar as medicinas sagradas. 
No entanto, isso não significa que os participan-
tes devam ficar imóveis nas suas acomodações. 
É prática comum a dança e a livre expressão do 
corpo, e isto constitui uma importante parte do 
ritual, aparentemente auxiliando muitas pessoas 
a se libertar de uma excessiva timidez.  

Há sempre um dirigente, responsável por condu-
zir os trabalhos e garantir que tudo ocorra dentro 
das regras e limites exigidos para um bom ritual. 

Também e principalmente os trabalhadores do 
local, auxiliares e ajudantes que executam as tare-
fas mais comuns de manutenção principalmente 
auxiliando outros participantes com suas necessi-
dades, amparando e acolhendo as reações advin-
das da utilização das medicinas, que quase sem-
pre causam forte abalo físico e emocional em al-
gumas pessoas. 

O contexto religioso, observado nas Igrejas do 
Santo Daime tem uma mecânica um pouco distin-
ta. Durante a maior parte do trabalho, utilizam-se 
da dança mecanizada típica e disciplinada, deno-
minada “bailado”. Esta ritualística nasceu com o 
senhor Raimundo Irineu Serra, tal como as vesti-
mentas especiais, denominadas “fardas” e a utili-
zação do maracá, instrumento indígena que se 
credita a função de auxiliar na concentração du-
rante o estado emancipatório quando tocado jun-
tamente com os cânticos, denominados de hiná-
rios. Podemos classificar seguramente tal prática 
como uma ritualística religiosa tradicional do San-
to Daime e também de suas vertentes, embora 
cada qual tenha suas próprias vestimentas e práti-
cas um tanto quanto diferentes, o “bailado”, os 
“hinários”, o uso do “maracá” e do “violão”, são 
um ponto em comum.

Encontramos frequentemente grupos que agre-
gam práticas das duas vertentes. Utilizam-se da 
mecânica preconizada pelos dirigentes daimis-
tas, denominados como “padrinhos”, para o fun-
cionamento do trabalho como por exemplo, re-
partir o ritual em três etapas distintas, entre perí-
odos que são permitidos a utilização de outras 
medicinas como o Rapé, a Sananga e o Cachim-
bo. Estas práticas provam-se muito eficientes no 
que diz respeito ao controle e a disciplina em ri-
tuais muito numerosos. Isto garante acima de 
tudo, que não se faça abuso das medicinas; per-
mitindo aos auxiliares maior tempo para o cuida-
do com os que necessitam de uma atenção espe-
cial.

A utilização de uma fogueira é frequentemente 
verificada nas reuniões xamânicas. O fogo tem 
uma simbologia muito importante e significativa 
nestes encontros, e segundo todos povos e cultu-
ras xamânicas, ele é um elemento sagrado de 
destaque. Sua principal função é, entretanto, dilu-
ir pela fumaça e pelas chamas os fluídos impu-
ros, sejam físicos, sejam espirituais. À ação da fu-
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maça, atribui-se ações magnéticas de purificação 
dos variados miasmas do ambiente. A função do 
fogo nos rituais xamânicos é extensa e exigiria 
um desenvolvimento muito maior, concluímos, 
entretanto, uma necessidade física e espiritual, 
seja pelos condicionamentos psicológicos que 
ele proporciona como pelas suas aplicações ma-
teriais.

Segundo minha experiência pessoal, para se ter 
melhor ideia da sua função e seus limites, e ne-
cessário encará-lo no estado emancipado, ou 
seja, na força da Ayahuasca; estuda-lo nas suas 
expressões e nos seus significados com a consci-
ência mais liberta dos conceitos materiais, irá as-
segurar uma atenção especial, as mais variadas 
funções que saltam às vistas e ao entendimento 
do zeloso observador.    

 Nas duas primeiras partes deste artigo, nós apre-
sentamos o que se sabe até o momento segun-
do a ciência acadêmica sobre a ação da 
Ayahuasca no organismo humano. 

Estudando zelosamente a Ciência Espírita pelos 
últimos 15 anos, pude presenciar muitas manifes-
tações inteligentes de ordem psicológica, psico-
grafias, psicofonias, etc. Colhendo evidências e 
fazendo convergências, despertando no meu pró-
prio organismo um grau de mediunidade, embo-
ra sutil, como a dupla vista e clarividência, jamais 
havia podido contemplar um fenômeno tão im-
pressionante de emancipação lúcida, como o ex-
tatismo.

Hoje consigo compreender a dificuldade em ex-
plicar certos fenômenos, procurando analogias e 
utilizando de nossa capacidade de expressão ra-
cional influenciada por ideias e conceitos terre-
nos, e exalto o pioneirismo dos grandes homens 
que dedicaram suas vidas a descortinar a realida-
de espiritual com o pensamento científico com 
clareza e segurança, mesmo com a falta de méto-
dos de metrificação adequados, sem linguagem 
precisa e bases de comparação.

Sem dúvida Kardec surge neste cenário como 
um pioneiro, eu seria suspeito se não viesse a re-
conhecer seu gênio e suas extensas capacidades 
como também e principalmente sua coragem 
contra o escárnio e o deboche dos homens. Se-
gundo meu ponto de vista, ele se destacou, tal-

vez pelo caráter missionário que teve, mas princi-
palmente pela inteligência e pelo domínio da ci-
ência. Conhecendo também o Espiritualismo Mo-
derno e algumas das suas principais obras, jor-
nais e revistas, confesso que compreendo a posi-
ção um tanto quanto conflitante e discordante 
de formas, com que outros autores, como Cahag-
net e as suas obras que são consideradas “codifi-
cações” do Espiritualismo Moderno, apresenta-
ram como resultado de suas observações. Sir 
William Crookes, Robert Hare, John Worth Ed-
monds, George T. Dexter, Albert de Rochas, 
Charles Richet, Von Schrenk Notzing, William 
Stead e tantos outros, cada qual exprimindo-se 
de acordo com seus conhecimentos científicos 
de sua época, conflitantes pela explicação dos 
fenômenos, mas unânimes em confirmar o cará-
ter metafísico dos mesmos.

Sem sombra de dúvida, o contexto em que se 
conhece a Ayahuasca determinará muito da qua-
lidade da experiência. A nível biológico, é inegá-
vel a sua ação no organismo passadas as primei-
ras horas, os níveis neuroquímicos são equilibra-
dos, e isso dá a ela o título de melhor terapêuti-
ca contra a depressão; apontada como melhor 
alternativa as medicações farmacêuticas que vi-
sam tratar estes desequilíbrios, sem efeitos cola-
terais posteriores. 

Seguindo a minha primeira experiência pessoal, 
o dia seguinte ao despertar, senti os benefícios a 
nível psicológico, com uma tranquilidade e uma 
paz que raramente tinha experimentado. Os pen-
samentos em ordem, vigor físico, serenidade na 
tomada de decisões, e uma capacidade criativa 
muito acima do normal. Nos 15 dias que se se-
guiram a experiência, tive a sensação de estar na 
plenitude física e psicológica, e credito todos es-
tes benefícios a ação terapêutica desta medicina; 
estava muito atento a toda e qualquer mudança 
que viesse a ocorrer, seja de ordem física, psico-
lógica ou espiritual. Fiz anotações diárias e cons-
tantes em um pequeno caderno que tenho utili-
zado para compor este artigo; não tive a oportu-
nidade por falta de recursos, de realizar exames 
de hemograma para as comparações. Entretanto 
fiz coleta de fluídos corporais, procurando toxi-
nas, mas devida a ausência de logística o materi-
al acabou se deteriorando antes do envio ao la-
boratório.
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Sobre o contexto da experiência, é necessário 
falar sobre o conceito de Set e Setting. Uma vez 
que isto determina a qualidade da experiência, 
potencializando ou extinguindo completamente 
os efeitos psicológicos da utilização da 
Ayahuasca, como também, de outras substâncias 
psicoativas com poderes emancipativos, ou seja, 
que afrouxam os laços corporais da alma e permi-
tem a interação com o ambiente espiritual a nível 
ordinariamente imperceptível. O ambiente e con-
texto em que se utiliza a medicina com a inten-
ção de obter experiências espirituais, é fator es-
sencial de êxito ou fracasso. 

Este conceito, foi proposto por um cientista e psi-
conauta chamado Norman Zinberg, e ele fala 
sobre A) O estado mental presente no indivíduo 
antes da experiência. B) O estado e o local físico 
e social em que a experiência ocorre. Vejamos 
mais detalhadamente como isso se processa, pe-
las palavras de um dos seus contemporâneos e 
estudiosos:

 

 “[...] Ela (a substância) age como uma cha-
ve química, abre a mente, liberta o sistema nervo-
so da sua frequência e estrutura ordinárias. A na-
tureza da experiência depende quase que inteira-
mente do Set (estado da mente) e o Setting (am-
biente). O Set denota a preparação do indivíduo, 
incluindo a estrutura da sua personalidade e seu 
humor no momento. Setting é físico, o clima, o 
ambiente do local, a atmosfera social, o senti-
mento das pessoas presentes no local em rela-
ção as outras, e as afinidades culturais, prevale-
cendo sobre o que é real. É por esta razão que 
manuais ou livros-guia são necessários. O propó-
sito deles é permitir as pessoas entenderem 
como funciona as novas realidades de uma cons-
ciência expandida, para server como mapas, 
para os novos territórios interiores que se torna-
ram acessíveis”. - Timothy Leary - The Psychede-
lic Experience: A Manual Based on the Tibetan 
Book of the Dead

 Apesar de discordar um pouco sobre a gê-
nese da experiência descrita por Timothy, ele é 
exato sobre a relação e a influência do Set & 
Setting. E todo investigador, para não tirar con-

clusões errôneas, deve se atentar a este quesito. 
O estado mental e a esfera social do local são 
tão importantes quanto a própria medicina e 
seus efeitos. Foi ignorando este conceito, seja 
por desconhecimento ou mero desprezo, que 
muitos investigadores obtiveram resultados ine-
xatos e incorretos em suas experiências. 

A utilização de modo recreativo e não medicinal 
deve ser desencorajada. Temos relatos de experi-
ências sem os devidos preparos e precauções 
que costumam conduzir o experimentador a de-
sagradáveis distúrbios psicológicos. A Ayahuasca 
é uma medicina poderosa, é uma droga no senti-
do que se dá as medicações que objetivam com-
bater as enfermidades físicas e também psicoló-
gicas; não no sentido prejudicial ou ilícito, como 
o crack e a heroína; a ciência acadêmica já reco-
nheceu esta medicina indígena; sua importância 
e sua relevância no tratamento de inúmeras do-
enças neurodegenerativas. Como toda medica-
ção, o seu abuso pode causar graves e sérios pro-
blemas de saúde, psicológicos e espirituais. 

Aos poucos as camadas mais conservadoras da 
nossa sociedade vão se rendendo a evidência, 
mas o preconceito leva tempo a ser extirpado de 
um núcleo cultural, somente os benefícios da ins-
trução podem varrer para longe, os preconceitos 
distorcidos e atrasados que nos garantem um 
dos piores rankings da educação a nível mundial. 
Mas nem sempre a ignorância ou simples atraso 
moral explica estes preconceitos; alguns países 
onde a Ayahuasca e outras medicinas naturais 
são proibidas, estão aí para atestar isso. Ela afeta 
profundamente o meio social em que age, reali-
zando transformações de pequena e grande es-
cala nos indivíduos, no que concerne à alimenta-
ção, aumento exponencial na procura por medici-
nas naturais, e consequentemente menos depen-
dência da indústria farmacêutica. Ainda procura-
mos compreender por qual mecânica isso ocor-
re.

Após o período inicial e as constatações positi-
vas da primeira experiência ao longo dos dias, 
venci os preconceitos remanescentes e parti no-
vamente para os próximos desafios, no mesmo 
local e contexto, enfrentando o receio dos distúr-
bios físicos. Tive enfim, experiências totalmente 
diferentes. Pude contemplar a “alta engenharia 
divina” (expressão que de modo muito simpático 
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e extrovertido, um desencarnado me dirigiu) na 
sua plenitude, e mergulhei de alma (literalmente) 
no mundo espiritual. As sensações de desprendi-
mento foram pouco a pouco tomando conta do 
meu organismo físico, após 45 min. cronometra-
dos. As sensações experimentadas com os olhos 
fechados variavam entre os batimentos cardíacos 
acelerados e fortes (duraram aprox. 8 minutos), 
frouxidão nos membros inferiores e na região cer-
vical, (duração aprox. 10 minutos), potencializa-
ção do aparelho auditivo de modo vigoroso, fui 
capaz de ouvir sons e conversas bem distantes, 
como também o estalar dos galhos das árvores 
pelo vento que soprava do lado de fora do local, 
(sensação perdurou durante toda a noite), transpi-
ração cutânea intensa e mudança na percepção 
do tato, com uma certa anestesia e insensibilida-
de. (Neste momento eu já não conseguia me 
concentrar no relógio para metrificar o tempo). 
Imersão completa nas criações fluídicas do pen-
samento. Formas geométricas bem estruturadas 
com cores que não conseguiria descrever, pulsan-
tes e radiantes. A música ao fundo, trafegava 
pelo ambiente como uma nuvem de ondas geo-
métricas de beleza ímpar, os sons eram “visivel-
mente” distinguíveis e cada choque de onda atin-
gia em cheio as pessoas e o ambiente. 

O fogo, que ardia e crepitava um pouco distante 
de onde eu me encontrava, passou a irradiar mai-
or calor, e apesar da sensação anestésica, fui ca-
paz de perceber de modo muito distinto a luta 
entre o calor do fogo e o frio. (Esta experiência 
de conexão com o ambiente e os seres espiri-
tuais que rodeavam o local, foi marcante e é dig-
na de um desenvolvimento melhor no futuro. Re-
comendo aos neófitos a leitura da obra: Deus na 
Natureza por Camille Flammarion, para se ter 
exata ideia da enorme engrenagem que é a natu-
reza e o propósito em cada expressão da mesma 
através dos seus elementos sob uma visão 
espírita). 

O pensamento dos presentes era visível em ema-
nações de cores que iam do amarelo ao verme-
lho intenso, como uma fumaça expelida e que 
subia até atmosfera do local, conectava-se a uma 
nuvem onde juntavam-se todos os pensamentos; 
via os corpos etéreos e físicos emergidos neste 
fluído. (Uma analogia aos nossos pensamentos 
que trafegam pelo Fluído Cósmico Universal - 
FCU)

Permaneci um tempo que não pude medir, mas 
que pareceu bastante longo, neste estado de 
consciência. Acostumava-me pouco a pouco a 
nova realidade que se abriu aos meus sentidos, 
e afirmo que em uma intensidade inédita. Esta-
va, porém, desconfiado de se tratar muito e prin-
cipalmente da ação do meu subconsciente ou 
inconsciente manipulando segundo as minhas 
ideias preconcebidas os fluídos espirituais (reco-
mendo estudo do Capítulo XIV - Os fluídos, do 
livro A Gênese Segundo O Espiritismo). No en-
tanto, após algum tempo, comecei a receber 
emanações de focos de luz que não conseguia 
distinguir como períspiritos, embora tivesse a 
sensação de que se tratava de desencarnados 
que tutoravam os presentes no processo de liber-
tação corporal e entrada na atmosfera espiritual. 

Naquele momento comecei a travar diálogos 
que descobri não se tratarem do meu subconsci-
ente, pela personalidade forte, viril e distinta que 
emanava nas respostas, em um “vocabulário” 
muito distinto, sem demora nas respostas, pensa-
mentos irradiados que chegavam até mim carre-
gados de sentimentos de moralidade, elevação 
e carinho pelo meu Ser. Mas estava meio pertur-
bado pela imersão inédita neste patamar, perdi 
um pouco os critérios de atenção e alerta men-
tal, no entanto, ressalto: tinha total controle do 
meu corpo, eu poderia abrir os olhos, levantar, 
utilizar o sanitário, ou fazer qualquer atividade 
básica e imediata, porém creio que não consegui-
ria executar qualquer tarefa que requeresse mais 
atenção cognitiva, como olhar para o relógio e 
distinguir o horário pelos ponteiros de forma 
ágil, ou talvez, proferir um discurso ou elaborar 
uma frase com começo, meio e fim, lógicos. 

O primeiro diálogo foi uma série de instruções 
acerca do meu comportamento pessoal, fui lem-
brando por esta “entidade” de acontecimentos 
que remontavam momentos marcantes da minha 
personalidade um tanto quanto colérica e incon-
sequente, memórias e acontecimentos de longís-
sima data da qual eu não guardava mais lembran-
ças, ou achava que já as tinha esquecido ou supe-
rado. As lições foram duras e rigorosas, diziam 
respeito sobre meus preconceitos, sobre meu 
modo de defender pontos de vista. Reconheci 
equívocos da minha personalidade, quase que 
imediatamente, envergonhado no mesmo mo-
mento, recebi nova instrução: - “Sem lamenta-
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ções, sem arrependimentos, sem vitimísmo. Re-
conheça os erros e os corrija, no seu tempo, mas 
os faça”. 

Recebia a todo o momento as emanações de 
compreensão e amor desta figura marcante e in-
trépida, e não sabia como agradecer os cuida-
dos dispensados a mim, e por várias vezes me 
senti constrangido, mas guardei tudo o que 
pude das lições e recomendações. Quanta infor-
mação! Meus pensamentos ganhavam intensida-
de, uma mistura de nervosismo e ansiedade, 
mas eu queria ir mais longe. Fui então alertado 
de que já era o suficiente sobre isso, que tudo 
deveria ser dosado com cautela para evitar o fas-
cínio. Tinha muita informação a ser processada e 
certamente, passei os 20 dias seguintes digerin-
do e analisando cada momento, confrontando 
cada experiência com os ensinos aferidos na Co-
dificação. 

Logo após ser alertado sobre o fim das lições 
por aquele momento, subitamente fui tomado 
por um sentimento de gratidão, pois sentia que 
aquela experiência era a recompensa pela minha 
persistência, incessante busca pelo conhecimen-
to da espiritualidade, e principalmente pela ousa-
dia de dar um passo fora dos princípios que esta-
va imbuído toda a vida, leia-se preconceitos e 
conservadorismos. Ao retornar ao estado mental 
ordinário, rememorei as inumeráveis leituras 
sobre o magnetismo, sobre o sonambulismo pro-
vocado, havia finalmente experimentado a pode-
rosa e salutar experiência emancipativa de modo 
lúcido e extremamente vigoroso, uma espécie 
de treino para a vida espiritual, embora muito sin-
gelo e embaralhado, devido a inúmeros fatores 
que me foram revelados posteriormente em ou-
tras experiências.

Eu poderia preencher centenas de páginas neste 
artigo sobre as inúmeras experiências em vários 
contextos, que me sujeitei em nome da curiosida-
de embora honesta, positiva e de boa intenção, 
mas principalmente da pesquisa e da investiga-
ção. Não se tratava de uma empreitada egoísta, 
de fato, meu desejo era desbravar a fenomenolo-
gia emancipativa, compreender o motivo pelo 
qual os sonâmbulos se enganavam tão frequente-
mente sobre certos assuntos, o modus operandi 
das visões espirituais intensas, vivenciar a tão 
descrita felicidade da vida do espírito, e pude, 

mesmo que muito superficialmente ter uma ideia 
de tudo isso. 

 Lembrei dos sonâmbulos provocados pelos 
magnetizadores na França na época de Kardec, 
que realizavam diagnósticos clínicos com preci-
são, e compreendi o modo pelo qual faziam a 
análise dos corpos orgânicos. A vista espiritual, 
lhe fornece uma perspectiva interna dos corpos, 
o fluxo sanguíneo, as estruturas ósseas, o siste-
ma circulatório e principalmente das “qualidades 
superiores ou inferiores” de energia, traduzidas 
em cores que circundam em certos locais do or-
ganismo observado. Assim, uma pessoa que pos-
sui problemas gástricos, será vista como uma luz 
avermelhada enegrecida nesta região, por um 
médium no estado sonambúlico. Com minhas 
faculdades naturais ordinárias que já compreendi-
am a dupla-vista e a clarividência, porém em um 
estado sutil e tímido, eu fui capaz, em algumas 
ocasiões de perceber estas tonalidades em cer-
tas regiões do corpo humano. Nada, entretanto, 
e repito, nada comparado a intensidade, clareza 
e precisão no estado sonambúlico e extático. E 
aqui faço uma observação, a tonalidade de cores 
pode variar de acordo com o observador. Possi-
velmente minha mente racional associou as co-
res a certos níveis vibracionais salutares ou maléfi-
cos, mas isso poderá variar muito.

As experiências seguintes foram no sentido de 
desbravar a mecânica emancipativa provocada 
pela substância. Neste sentido, tive o privilégio 
de dialogar com alguns desencarnados ao longo 
de vários meses, cada qual, assim como com os 
encarnados, acrescentava um pouco do que sa-
bia ou do ponto de vista que enxergava certos 
processos. Foi recolhendo a opinião deles, que 
cheguei à conclusão de que o estado provocado 
pela Ayahuasca é o de desprendimento espiritu-
al, e que segundo a analogia com a fenomenolo-
gia mediúnica, se assemelha mais a dupla-vista 
no seu máximo grau, e ao extatismo sonambúli-
co, que é o estado sonambúlico mais intenso e 
mais apurado. 

Recolhi atentamente destes mesmos desencarna-
dos, as instruções de que os perigos deste esta-
do emancipatório provocado correspondem aos 
mesmos perigos da mediunidade natural que 
proporcione essa natureza de fenômeno. A fasci-
nação, o deslumbre e a obsessão são as mes-
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mas, com o agravante de que, no estado emanci-
patório provocado, pode sofrer maior abuso por 
experimentadores inconsequentes, ou ignoran-
tes das relações perigosas e das sintonias espúri-
as com espíritos infelizes que, frequentemente 
atormentam as experiências feitas de modo irres-
ponsável e inconsequente que visam unicamente 
a recreação, sem fim útil e nobre.

Soube de estórias de jovens inconsequentes que 
permaneceram na fascinação por espíritos inferio-
res, durante longo período de aprendizado dolo-
roso, apesar da forte investida dos guias para cor-
tar essa relação danosa, (não quero com isso dar 
a entender que permaneceram irreversivelmente 
perturbados por fazer uso da medicina, não! Vol-
tam ao estado psicológico ordinário e natural, 
porém toda vez que fazem uso da medicina e en-
tram no estado emancipado, mantém as mesmas 
relações com os mesmos espíritos inferiores).

Não posso encerrar com uma conclusão definiti-
va a respeito desta fenomenologia transformado-
ra. Posso atestar, a partir da minha série de expe-
riências e observações, a poderosa ferramenta 
com que as forças espirituais presentearam os 
homens. Ciente de que é uma ferramenta com-
plexa e que requer toda cautela, respeito e cuida-
do na sua utilização, e que mesmo sendo livre 
para quase todas as pessoas, exceto as que pos-
suem “características” específicas, como os men-
cionadas na primeira e segunda parte deste arti-
go; esta medicina não é para todos, pois nem 
todos estão preparados para o estado sonambúli-
co. O que não quer dizer que não possam estar. 

Esta faculdade mediúnica em estado natural é 
rara, e há nisso um propósito sábio do Criador. 
Encerro como uma frase muito frequentemente 
repetida nos meios que utilizam esta medicina: 
“A Ayahuasca é para todos, mas nem todos são 
para a Ayahuasca”.  Não se deve atribuir a me-
lhora espiritual ou moral da sua utilização regular 
ou esporádica. O refinamento moral e conse-
quentemente o espiritual, se dá primeiramente 
por uma mudança de atitude, não uma depen-
dência do estado de consciência expandida. Isto 
pode ser feito através de uma reforma íntima. 
Mas então por que o uso da Ayahuasca? Em pri-
meiro lugar como terapêutica poderosa e trans-
formadora, ou seja, como MEDICINA.  Para isso 
exige-se que os preconceitos e tabus sejam dis-

solvidos, ou até que se reconheça que todos nós 
precisamos de curas, sejam físicas, psicológicas 
ou espirituais. Entenda-se como cura espiritual, o 
reconhecimento das influências que nos rodeiam 
a todo o momento em nosso dia-a-dia, o desper-
tar do materialismo. As experiências de emanci-
pação que ela proporciona, são o meio pelo qual 
algumas curas são alcançadas, ferramentas que 
podem ser usadas para se colocar em relação 
com o mundo espiritual de um modo provocado, 
logo, exclusivamente e unicamente para a práti-
ca do Espiritismo, ela é dispensável, o que não 
quer dizer que não possa ser utilizada de modo 
responsável e com propósito útil por outras dou-
trinas, seitas e religiões; ou que seja prejudicial, 
pois o estudo controlado sob rigoroso método 
científico já nos demonstrou sua ação salutar. 

Um dia, todos nós estaremos no permanente es-
tado emancipatório, a curiosidade deve ser dosa-
da com utilidade e propósito. As prevenções de-
vem martelar na consciência, como uma marreta 
estremece o concreto. O respeito deve ser a via 
de regra, com cuidados redobrados sobre aquilo 
que nós conhecemos muito pouco e que está 
alheio as nossas vontades, como o mundo espiri-
tual.

No que concerne a Ciência Espírita, encontra-
mos atualmente diversos artigos de autores co-
nhecidos que tratam do assunto de forma superfi-
cial e cravada de equívocos. A maior parte não 
apresenta argumentos baseados nas investiga-
ções científicas e transformam o tema em uma 
abominação, chegando a invadir e julgar de 
modo negativo os grupos espiritualistas que fa-
zem uso religioso ou terapêutico.  Isso não é fa-
zer Ciência Espírita, nem teórica nem experimen-
tal. O assunto chama atenção pelo caráter espiri-
tual que os utilizadores relatam, logo, pode ser 
analisado e estudado segundo o método positi-
vista que o Espiritismo nos ensina. Isso não quer 
dizer que estamos tentando abrir espaço dentro 
da Doutrina Espírita para a utilização desta medi-
cina. Não! Procuramos, tão somente compreen-
der o que se passa durante o estado que a 
Ayahuasca proporciona, e fornecer um conheci-
mento mesmo que razoável para que o pesquisa-
dor e adepto da Doutrina Espírita possa se expri-
mir sobre o assunto quando questionado, e ja-
mais incentivar a censura de outros grupos espiri-
tualistas que dela fazem objeto. 
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Finalizo este trabalho com as palavras do Codifi-
cador a respeito da autoridade necessária sobre 
um determinado assunto, para dele discorrer:

“Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, 
preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião 
de um crítico só tem valor, quando ele fala com 
perfeito conhecimento de causa. Então, somen-
te, sua opinião, embora errônea, poderá ser to-
mada em consideração. Que peso, porém, terá 
quando ele trata do que não conhece? A legiti-
ma crítica deve demonstrar, não só erudição, 
mas também profundo conhecimento do objeto 
que versa, juízo reto e imparcialidade a toda pro-
va, sem o que, qualquer menestrel poderá arro-
gar-se o direito de julgar Rossini e um pintamo-
nos o de censurar Rafael” – Allan Kardec em LM 
- Cap II - Do Maravilhoso e do Sobrenatural
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