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Vidência, pesquisa e estudo de náuseas e vômitos obsessivos.
Medicina oficial e medicina espírita...
Náuseas e vômitos: de pacientes com sintoma(s) e/ou doença(s) que fora(m)
previamente diagnosticada(s) e tratada(s) pela medicina oficial, mas que, ainda,
buscaram nossa consulta espírita aprimorada, à luz da Doutrina Espírita.
Observem os leitores as possíveis diferenças ou semelhanças, entre o enfoque
no corpo físico da medicina materialista oficial e o enfoque da medicina espírita no perispírito conforme o Espiritismo.
Dicionário Medicina e Saúde Rey; náusea: Desejo de vomitar, seguido ou não de vômito. Trata-se de uma experiência psicológica desagradável, difícil de definir, acompanhada de inibições
de tono e da contratilidade gástrica normal etc. (extenso)
Dicionário Houaiss Língua Portuguesa; náuseas: tontura e enjôo (...) sentimento de repugnância; aversão, repulsa; desejo ou ânsia de vômito; enjôo.

Caso prático de desesperada paciente, que já não sabia mais o que fazer da vida...
pois, quando menos esperava era acossada por crises de náuseas e vômitos, provocando, ainda, subsequentes enfraquecimentos, com perigo de perda de emprego.
Embora os esforços de médicos, sofisticados exames e medicações, apenas surgia,
temporariamente, algum alívio. De repente, recorrências e as crises novamente...
De boa-em-boca popular, indicaram-lhe um modesto grupo espírita independente,
especializado (vide em

provas espíritas semelhantes)

em obsessões e desobsessões que, na con-

sulta espírita aprimorada, com a paciente presente na sala de consultas, que viu, ouviu, sentiu, dialogou, compreendeu e conferiu a pesquisa, via vidência e outras faculdades anímicas, passando a ganhar confiança no Espiritismo...

Na respectiva consulta espírita aprimorada, sem preconceitos ou sectarismos
e atendendo a quaisquer casos de sofrimentos, foram pesquisadas as causas dos
problemas:
-Presença de espírito atrasado, mal-cheiroso1, operário2 e escravo de magias
negras, que, encostando-se no perispírito da doente e transferindo-se, por
osmose, seus próprios problemas...
-estômago e intestinos infestados por escurecidos miasmas3, provocando
mau funcionamento orgânico;
-surgimento de cartas e mais cartas de certas cartomantes... sugerindo várias
buscas por meios trevosos para resolver, a jato, complicados anseios sentimentais ou dificuldades pessoais;
-aparecimento de sugestivos despachos ideoplásticos de magia negra fixados nos tornozelos do perispírito;
-a percepção olfativa da paciente sugeria que a mesma tinha, também, mediunidade anímica olfativa latente a desenvolver...
Detalhamentos:
1.Pesquisa através da mediunidade anímica olfativa;
2.espírito sob zoantropia, lidador de despachos de magia negra com sacrifício de animais,
sangue etc.;
3.perceptíveis como pequenos bichinhos ou minhoquinhas em movimento.

E quantos casos orgânicos e obsessivos semelhantes pululam por aí... mantendo muitas pessoas na ignorância, no sofrimento, na doença e, às vezes, até
caindo tentativas e, mesmo, em suicídios, sem solução na medicina oficial e
sem esperança em certos centros/grupos espíritas não progressistas e sem atualizações...
Só então agora, aquela paciente conseguiu compreender que havia buscado
caminho errado1 para o amor... que, desesperadamente, ansiava alcançar... afundando-se em cruel obsessão espiritual, encomendada e paga pela mesma.
Detalhamento:
1.Para realizar seu anseio sentimental, pagando despacho de forçamento via magia negra com
apoio de espíritos trevosos, ficando enfermizada e prisioneira.

A outra vítima, o pretenso namorado ou o futuro cônjuge, também foi, certamente, prejudicado pela mesma obsessão espiritual, encomendada e paga, contudo, até aquele momento ainda não tinha sido cogitado pela dita paciente.

Respectiva enferma foi bem orientada, entrou, imediatamente, em tratamento
espírita avançado, com a lembrança de estudo, de desenvolvimento e de cumprimento da mediunidade no bem.
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a-Mulher enferma que, também, poderia ser do sexo masculino;
b-aura confusa indicando a desestruturação, perispiritual e orgânica, da paciente;
c-vidência de escurecido espírito obsessor, ora encostado na paciente, nauseabundo, mal-cheiroso, escravo e sob zoantropia que, obviamente, provocava
as crises de náuseas e vômitos;
d-sugestivas cartas, imagem mental de anseio sentimental e despacho de forçamento, via magia negra, fixada aos tornozelos perispirituais da enferma;
não desenhados: outros parasitamentos antes já descritos.
A suposição de não ‘contaminação’ ou de manter-se em ‘pureza’ (?!) de certos preconceituosos espíritas, omitidos da realidade de antigos e atuais problemas práticos da vida, referente ao respectivo fato prático, sobre as tradicionais
e abundantes magias negras, seria mesmo conduta, fraternidade e exemplo prático de ajuda recomendada em livros espíritas?
Provas espíritas semelhantes:
-GRUPO ESPÍRITA ESPECIALIZADO EM DESOBSESSÃO: sobre o número crescente de
obsidiados e doentes mentais e a necessidade de criar um grupo espírita especializado independente para os problemas difíceis, isto é, obsessões espirituais complexas e graves. Um desses grupos espíritas já existe em São Leopoldo (RS), é o nosso Grupo Espírita CHICO XAVIER. “Em conversações fraternas e amigas com o nosso companheiro de ideal Francisco
Cândido Xavier (em 1951), muitas vezes observávamos o volume crescente dos casos de obsessão que procuravam incessantemente as reuniões públicas do “Centro Espírita Luiz Gonzaga”, nas noites de segundas e sextas-feiras.(...) E o Chico, por várias vezes, falou-nos do
desejo expresso pelos mentores espirituais, no sentido de se criar um grupo de irmãos conscientes e responsáveis para a assistência especializada aos problemas difíceis.(...) E de quando

em quando nos perguntava o Chico se não nos decidiríamos a aceitar a direção de um núcleo
doutrinário independente1, para atender às tarefas da desobsessão.(...) Os dias, porém, sucediam-se uns aos outros e, com a romaria constante dos enfermos mentais, repetiam-se as indagações do amigo.(...) Grupo reduzido, vinte companheiros2 que perseveram unidos até agora,
dos quais dez médiuns com faculdades psicofônicas apreciáveis3.” (extenso, vide no livro)
Detalhamentos: 1.Note-se: grupo espírita independente; 2.confrades estudiosos, capacitados e
responsáveis; 3.médiuns aprimorados... XAVIER, Francisco C, por vários espíritos, Instruções Psicofônicas, 2ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1962, p. 9/1l, Explicação Necessária (no início).
-VAMPIROS, FLUIDOS E VÔMITOS: “(...) em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes
se comprazem (...).” Justiça Divina, p. 96.
-GESTAÇÃO E ENJÔOS: “(...) organismo materno funciona como um exaustor de fluidos em
desintegração.” Pérolas do Além, p. 110.
-VÔMITO DE AUTO-PARASITISMO DINÂMICO E ARREPENDIMENTO: “ Neste trecho
da narrativa, o companheiro teve uma crise de vômito que precisei acudir. Ele expelia uma
substância escura (parasitismo) que - pasmem! - Parecia ter um movimento próprio1. Mais
tarde, vim a saber tratar-se de matéria mental elaborada por ele mesmo que se lhe alojava no
estômago. Ele vomitava o seu arrependimento.” Detalhamento: 1.Parasitismo que se mexia,
movimentava. Baccelli, Carlos A., Inácio Ferreira, Do Outro Lado do Espelho, 3ª ed. p. 64.
-ESTÔMAGO E INTESTINOS: “(...) os desajustamentos gastrintestinais repetidos (...) determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de
abordagem complexa (...).” XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e
Vida, 4ª ed., R.Janeiro, RJ, FEB, 1971, p. 129.
-CONFLITOS E ESTÔMAGO: “(...) quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas
secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico (...).”
XAVIER, Francisco C, p/espírito de Emmanuel, Pensamento e Vida, 4ª ed., R.Janeiro, RJ,
FEB, 1971, 128/9.
-ESTÔMAGO COM BICHOS, POR GLUTONIA: “(...) suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição.” A Obsessão e suas Máscaras, p. 75.
-COMPLEMENTAÇÕES DA PRÁTICA ESPÍRITA AVANÇADA: vide nas Enciclopédias
(através do livro Sumariozão, com a ferramenta Localizar/Pesquisar do programa Adobe Reader) capítulos sobre:
-Vidência, pesquisa e estudo de náuseas e vômitos obsessivos.
-Estômago com miasmas, agulhas e ressonância mental forte.
-Televidência de fortes dores de estômago, dificuldade de alimentação, rápido emagrecimento e tomada cármica sob ressonância mental forte.
-Vide, também, Doenças Mentais no 7º/8º vol. da Enc. de Vidência, Desenvolvimentos, Técnicas Mentais, Desobsessão e Aprimoramentos.

