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Neologismo

sim. Vorticizar significaria sair da estática,
movimentar-se, girar em torno de um objetivo mergulhando rumo
ao âmago. Mas também poderia significar um leitor atento e
adepto dos ensinos do Vórtice, jornal que tem apresentado uma
linda face de uma grande bênção: o Magnetismo.
O Jornal eletrônico Vórtice tem feito uma enorme diferença em
nosso mundo, apesar de ainda sermos relativamente poucos os
que temos acesso aos seus benefícios. E isso não é por culpa de
seus responsáveis ou mesmo descaso dos seus leitores; apenas o
marasmo que tomou conta do Magnetismo após Kardec nos levou
a essa excessiva despreocupação com ele e, com isso, perdemos
todos os benefícios que há muito deveríamos vir aproveitando com
sabedoria e melhores condições de vida e saúde.
Vorticizando quero, neste momento em que com total alegria
comemoramos o terceiro ano de existência deste Vórtice, fazer um
rápido balanço desses últimos anos sobre como tem andado o
Magnetismo em nosso meio.
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Muitos amigos e companheiros de
tarefas
magnéticas
costumam
dizer que o trabalho é grande e
árduo, mas a força que vem desse
jornal tem sido uma alavanca de
um poder quase sobrenatural a
nos fortalecer e estimular para
seguirmos adiante. Os artigos, as
considerações sobre experiências
específicas, os textos traduzidos
ou rememorados, as notas dos
Encontros Mundiais de Magnetizadores Espíritas, enfim, tudo o
que vem sendo publicado nos
coloca ante um mundo novo e
ávido por saber, por conhecer, por
fazer e fazer bem feito.
O Magnetismo, nos últimos anos,
tem ganho mais e mais espaço,
apesar de continuar achando que
seguimos muito mais lentos do
que o que seria de se esperar. Mas
já vemos pessoas e Casas que
antes eram radicalmente contra a
prática magnética nas instituições
espíritas, agora reverem suas
posturas e começarem a estudar
com mais abertura e objetividade;
várias deram partida à implantação de estudos específicos
e/ou momentos apropriados para a realização de terapias
mais complexas e direcionadas. Vemos pessoas realmente
interessadas em aprofundar estudos e pesquisas, tudo
com o intuito puro de transformar o abandono total de
ontem na redenção inadiável do magnetismo no hoje.
E um aspecto por demais relevante nisso tudo precisa ser
destacado: com o “ressurgimento” mais harmonioso do
Magnetismo em nosso meio, o próprio Espiritismo começa
a tomar novo formato, mais próximo, de fato e de direito,
de seu insigne codificador, o senhor Allan Kardec e de
suas obras.
O Magnetismo fez ressurgir a imperiosidade de se ler,
conhecer, estudar e divulgar a Revista Espírita, dali
extraindo uma rica parte prática desse notável e
incomparável homem chamado Kardec.
Esse mesmo Magnetismo segue nos levando a resultados
extremamente positivos e estimulantes, como cura de
hepatite C, terapia das depressões, mudança quase total
no comportamento de portadores de autismo, eplepsias,
problemas de circulação periférica, estudos avançados em
pessoas com doenças no sistema nervoso, como
escleroses, mal de parkinson e tantas outras. Ainda não
se tem procedimentos padrões para muitos casos, mas
todas as experiências vêm sinalizando que a se manter a
seriedade e a regularidade do que se vem estudando e
pesquisando, dentro de poucos anos obteremos
confirmações surpreendentes, as quais deixarão os mais
cétidos boquiabertos e os mais crentes não menos
espantados. Posso dizer, com total convicção, que Deus
nos dirá, mais uma vez, que nunca nos abandonou, mas
temos muito pouco nos lembrado dEle e de suas bênçãos,
como o Magnetismo.

“

com o
“ressurgimento”
mais harmonioso do
Magnetismo em
nosso meio, o
próprio Espiritismo
começa a tomar
novo formato, mais
próximo, de fato e
de direito, de seu
insigne codificador,
o senhor Allan
Kardec e de suas
obras.

”
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No momento presente estão sendo levadas a
efeito algumas experiências muito interessantes
como: controlar hipertensão, reverter a diabetes,
descobrir como fazer estacionar o avanço
inclemente do Alzheimer, aprimorar o ataque a
cânceres de maior poder de agressividade, tentar
estabelecer novos canais para que a medula
espinhal se recupere ante traumas ou rupturas até
hoje
sem
solução
na
Medicina
clássica,
somatização de “suportes fluídicos” para estabilizarem zonas ou regiões físicas que precisam de
ancoramento...
Dá para se perceber que o universo é imenso e
que tanto mais e melhores soluções alcançaremos
quanto maior for o número de pessoas dispostas a
esse mister.
No mundo já contamos com alguns eficientes
grupos nos Estados Unidos (Flórida, Massachussets, Texas e Connecticut) e no Canadá
(Montreal); outros existem, mas que não se
pronunciaram oficialmente, entretanto sabemos
estarem agindo com relativo sucesso – Ilha dos
Açores, Portugal, Noruega e Espanha.
Ainda é pouco, muito pouco, mas me recordo que
há menos de 10 anos não havia um único grupo
atuando de verdade com o Magnetismo e hoje já
são contados às dezenas.
Nesse decênio o mundo espírita ganhou duas
obras notáveis: a tradução para o português de
todos os livros de Franz Anton Mesmer, o pai do
Magnetismo Animal, e, mais recentemente, de
uma primeira obra do Barão du Potet – Manual do
Estudante Magnetizador. E está no ar a perspectiva de que em breve seremos agraciados com
outras traduções equivalentes ou mesmo livros
fazendo o resumo de outros clássicos do
Magnetismo.

Culminando, no 4º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, ocorrido em Pelotas/RS no mês
de abril deste ano, foi definido que no próximo
ano estaremos reunidos na Flórida-USA para a
quinta edição. Será a primeira vez que este
grande evento sairá do Brasil e levará para o
mundo tudo de melhor que vimos produzindo. A
equipe que prepara o evento já está a pleno
vapor dotando o EMME de todas as melhores
condições a fim de que, literalmente, o mundo
saiba de que o Magnetismo ressurgiu e que veio
pra ficar, para fazer o bem que lhe cabe fazer.
O papel do Vórtice, nisso tudo, é fundamental e
será cada vez mais e maior. Seus dirigentes,
tenho
certeza
disso,
sabem
da
imensa
responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros.
Por isso mesmo é visível e sensível que a cada
edição o jornal melhora mais, se aprimora mais,
se engrandece, em todos os bons sentidos da
palavra.
Por tudo isso, asseguro
Vorticizei! E você???
Grande abraço.
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