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Precognição do futuro, vidência, cálculo lógico, pior ou melhor.
Casos da prática espírita envolvendo pessoas curiosas, estudiosas e preocupadas.
Óbvio, que médiuns de precognição são raríssimos no movimento espírita tradicional e ora ortodoxo, já tão desfalcado de bons médiuns... Por que estaria existindo tanta falta de médiuns em centros/grupos espíritas?
Entretanto, não faltam teóricos: palestrantes em geral e meros espíritas ouvintes1...
Detalhamento:
1.Que não são colaboradores/trabalhadores espíritas.

Contudo, é possível calcular, para fins de estudo, pesquisa e evangelização,
construtivamente e sempre no bem, sobre as perspectivas futuras, ruins ou razoáveis, de encarnados considerando os seguintes parâmetros:
-O futuro existe: realmente, porquanto que, ninguém realmente morre, sendo
formado/construído, instantaneamente, por nossos pensamentos, sentimentos,
sensações, imagens, movimentos, ações etc. que geramos mental e diuturnamente, durante toda vivência encarnada e desencarnada;
-qualquer atividade mental nossa fica contabilizada, instantânea e automaticamente, no cérebro espiritual/perispiritual, é da Lei de DEUS, em forma de créditos ou de débitos e respectivo saldo/acumulado cármico;
-os débitos espirituais: são formados por quaisquer atitudes que prejudiquem a
si mesmo, a outrem, a outros espíritos, às obras, aos bens, aos animais, à natureza etc. Alguns exemplos: inutilidades, maldades, explorações, prejuízos, omissões, alheiamentos, atrasos, preguiça, perdas de tempo, imobilismos, magias negras, viciações, luxos, abandonos, separações, rejeição de filhos, abortos,
envolvimentos com roubos, golpes, suicídios, crimes, pelo mal etc., de qualquer espécie;
-os créditos espirituais: são construídos por quaisquer atitudes em favoreçam a si mesmo, a outrem, a outros espíritos, às obras, aos bens, aos animais, à natureza etc. Alguns exemplos: bondades, amor, ajudas, construções, atividades, tempo bem aplicado, progressos espirituais, recebimento

de filhos, colaborações, estudos, evangelizações, cumprimento da mediunidade, caridades, o bem etc., de qualquer espécie;
-o saldo cármico é a diferença entre o carma acumulado de vidas passadas e o
carma formado atualmente, resultando em saldo devedor ou credor;
-pregações de certas religiões com elogios e/ou promessas sobre o recémdesencarnado ‘que ficou bem’ ou de ‘que foi para o céu’ etc., são meras enganações, explorações e confortamento de parentes e/ou de amigos, sem apoio
em textos bíblicos e ensinos espirituais autênticos atuais...
Exemplo hipotético prático negativo representável em porcentagem:
-dívidas cármicas acumuladas de encarnações passadas... 50%;
-débitos espirituais contraídos na atual encarnação de.... +30%;
-créditos espirituais formados na atual encarnação de.... -10%;
-saldo cármico teria aumentado para.........................total 70%
Então teria, lamentavelmente, havido prejuízo na atual encarnação com perspectiva atual e futura de pioras, mais dificuldades, sofrimentos, doenças, acidentes etc.
Exemplo hipotético prático positivo representável em porcentagem:
-dívidas cármicas acumuladas de encarnações passadas... 50%;
-débitos espirituais contraídos na atual encarnação de.... +10%;
-créditos espirituais formados na atual encarnação de.... -30%;
-saldo cármico teria diminuído para...........................total 30%
Então teria, felizmente, havido lucro ou melhoramento espiritual naquela encarnação e, portando, esperança atual e de futuro melhor.
Dívidas cármicas acumuladas reúnem, geralmente, várias encarnações passadas,
cujo percentual hipotético de 50%, pode ser menor ou maior ainda, perceptível/admissível no caso de reencarnações com menores ou maiores dificuldades.
Exemplos: em abandonos, na miséria, com doenças graves, com retardamentos
mentais ou com deficiências físicas etc.
Ora, todos sabem o que fazem ou fizeram da sua vida... basta contabilizar as
horas perdidas em inutilidades, maldades, em omissões, vida mundana etc., o que,
lamentavelmente, acontece ainda com a maioria dos encarnados, então, com perspectiva de um futuro1 ainda pior... ou os poucos casos em que acontecem melhoramentos espirituais, então, com perspectiva de futuro2 melhor...
Detalhamentos:
1,2.No intervalo entre-vidas e em futura reencarnação.

Todavia, a vida pode mudar para pior ou para melhor a cada momento, via livrearbítrio de cada um. Vide o ensinamento espírita a seguir:
Prova espírita semelhante:
-MELHORAMENTO DE CRÉDITOS, DA VIDA, DO DESTINO, ATUAL E FUTURO,
SURPRESAS TERRÍVEIS, OBSESSÕES, DOENÇAS E MORTE FORÇADA: “Entretanto,
não desconhecemos que nós, consciências endividadas1, podemos melhorar nossos créditos2,
todos os dias. Quantos romeiros terrenos3, em cujos mapas de viagem4 constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada5 não lhes assalte o corpo, em
razão dos atos louváveis a que se afeiçoam!...6.” (extenso, vide no livro) Detalhamentos: 1.Do
passado e ora já no presente; 2.ou merecimentos, no estudo, na caridade, na mediunidade aplicada etc.; 3.encarnados; 4.cronologia cármica; 5.via obsessores, magia negra obsessiva, separações e perdas familiares, acidentes obsessivos, doenças obsessivas, assassinatos obsessivos
etc.; 6.na caridade organizada, diária, semanal... XAVIER, Francisco C, pelo espírito de André
Luiz, Ação e Reação, 6ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 241, cap. XVIII, Resgates Coletivos.

Tais dramáticas circunstâncias já são possíveis de observação, análise e cálculo
objetivo em casos práticos de assistência medianímica em velórios, via vidência e
mentalização1 com os recém-desencarnados. Aqueles com pouco ou mau aproveitamento apresentam aspecto desolado, enfraquecido e prejudicado, sequer conseguindo desvencilhar-se das amarras2 do corpo morto e, ainda, com tendência, de
serem judiados e vampirizados por suas vítimas-desencarnadas ou por vampirosespíritos de cemitérios, de ficarem prisioneiros do caixão e da sepultura, ora com
enlouquecimento e, depois ainda, submetidos ao umbral sabe lá por quanto tempo...
Detalhamentos:
1.Conversação mental, embora breve;
2.liames.

Outros desencarnados menos agravados, após algum tempo, conseguem libertarse das amarras do corpo morto e da sepultura, sentindo-se atraídos e retornados ao
antigo lar, aonde tentam comunicar-se com os familiares, porém, sem resultado,
passando a morar na casa e vampirizando/nutrindo-se de familiares e, às vezes, são
sentidos e até visualizados por familiares ou médiuns mais sensíveis.
Para os desencarnados com algum ou melhor aproveitamento da encarnação
conseguem romper, naturalmente, as amarras do corpo morto, ter alguma liberdade de movimentação no ambiente do velório, comunicar-se mentalmente com médiuns mais sensíveis e, embora não-felizes, apresentam aspecto melhorado, com

esperança e merecimento de serem, logo a seguir, recolhidos/socorridos por equipes de espíritos evoluídos já aguardando... com tendência dum futuro melhor...
Pretensões de direitos pessoais, vantagens ou privilégios pós-desencarnação, sem
a correspondência em vida encarnada da realização de muito bem, de obras práticas, de cumprimento da mediunidade, de caridades etc., é mera ilusão pseudodoutrinária...
Vide mais detalhes no capítulo, a seguir, sobre velórios.
CENA
SOFRIDA:

Imagem da internet.
E, o/a confrade já calculou o seu presumível futuro?
Provas espíritas semelhantes:
-CARMA, CONTABILIDADE DIVINA, CONTA DE DÉBITOS E CRÉDITOS, MERECIMENTOS E DEMÉRITOS: “Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos
e os débitos que, em particular, nos dizem respeito.(...) - Para melhor entender o ‘carma’ ou
‘conta do destino criada por nós mesmos’, convém lembrar que o Governo da Vida possui
igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. (extenso, vide no livro).” XAVIER, Francisco C, pelo espírito de André Luiz, Ação e
reação, 6ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1970, p. 83, cap. VII, Conversação Preciosa.
-TEMPOS CHEGADOS, DESVIRTUAMENTOS OU APROVEITAMENTO ESPIRITUAL E
CONTABILIDADE DIVINA: “È chegado o momento de nosso degrau evolutivo para a casa
planetária a que chamamos Terra. O prazo de 20 séculos da mensagem espiritual do Mestre
inesquecível, desde sua passagem renovadora às margens do mar da Galiléia, chegará no próximo ano de 2030. Desde o advento do novo século XXI, por determinação superior, apenas
têm acesso à porta da reencarnação os espíritos que atingiram em suas conquistas espirituais a
mansidão, a brandura e a humildade. Aqueles que não souberam adquirir esses patrimônios
morais na contabilidade de seus créditos pessoais, o transcurso de suas sucessivas reencarna-

ções em 20 séculos de vida cristã na face da Terra, serão, como já estão sendo, conduzidos a
mundos de expiação e provas que se lhes afinem com as tendências inferiores e infelizes.”
Nobre, Marlene e Lemos, G. Neto, pelo espírito Francisco C. Xavier, revela a data-limite do
velho mundo, Não será em 2012, FE Editora Jornalística Ltda. São Paulo, 2012, 3ª reimpressão, cap. 5 Revelações de Chico Xavier Mostram que o Futuro da Terra está nas Mãos do
Homem, p. 60.
-CADA CRIATURA RETORNA À TERRA COM A AFLIÇÃO, O PASSADO RENASCENTE E O DÉBITO ATUANTE: “Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito
atuante na Contabilidade Divina.” Xavier, Francisco C. pelo espírito de Emmanuel, Ceifa de
Luz, 2º ed., 1984, Federação Espírita Brasileira, Brasília, DF., cap. 31, Aflição, p. 115.
-PRÁTICA DO BEM, LEI DO MERECIMENTO, MUDANÇA DE GENES (doenças) E DO
DESTINO: “(...) prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de
vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares,
tanto quanto nos eventos humanos (...).” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel,
Pensamento e vida, 4ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 72/3.
-DESENCARNAÇÃO PRECÁRIA DE ESPÍRITAS, DESENCARNANDO MAL: “Tenho
visto vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além...” O Evangelho de
Chico Xavier, p. 67.
-DESORGANIZAÇÃO NOS DESTINOS, PESSOAL, ALHEIA E FORMAÇÃO DE CARMA: “(...) acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades
que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na
máquina do destino (...).” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e vida,
4ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 101.
-PERDÃO, EMPRÉSTIMO, MORATÓRIA, REFORMA, SOLIDARIEDADE, TOLERÂNCIA E PAGAMENTO. “O perdão na vida, qual ocorre na organização bancária do mundo,
será empréstimo de recursos, moratória benevolente, reforma de compromissos e aval generoso e nobre com bases na solidariedade e na tolerância, porque, em verdade pura, consciência
nenhuma, quando voltada ao bem, deseja inocentar-se e, agora, hoje ou amanhã, consagra-se a
pagar seus débitos (lei causa e efeito) no mundo para reerguer-se, limpa ante a Justiça Eterna
que coroa de luz quem lavou, por fim, o mal das suas próprias contas em ceitil por ceitil.” Fé,
Paz e Amor, Xavier, F. Candido, pelo espírito de Emmanuel, 3ª ed., 2010, GEEM, Grupo
Espírita Emmanuel, São Bernardo do Campo, SP., cap. Estudando o Perdão, p. 62.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias
(através do livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-Vidência de bloqueio de medicamentos de enfermos em UTI hospitalar, obsessores, parasitamentos, vampirizações, transferência de magias negras, entre pacientes graves e de atendentes, e desencarnes que poderiam ter sido evitados.
-Vidência e recolhimento de espíritos em velórios e cemitérios ou para hospital espiritual.
-Vidência de obsessão espiritual à distância, através de duplos de médiuns em caixões, em
velórios e em cemitérios.
-Modelo teórico-elitista e estagnação e modelo mediúnico-prático de espiritismo e crescimento.

