
Uma dupla fonte do invisível

Sempre fez parte da dimensão humana, do ser humano em essência um aspecto invisível no que 
se diz a forças que o influenciam, o orientam, o conduzem a essa ou aquela situação, opção de 
vida. Na contemporaneidade, há forte concorrência de explicação dos fenômenos visíveis do ser 
humano, seja individualmente ou coletivamente, fenômenos com razões invisíveis. Compreenda-se 
por invisíveis não só o não tátil  ou não perceptível a qualquer um dos órgãos do sentido, mas 
aquilo  que  não  é  mensurável  por  qualquer  um  instrumento  de  precisão  da  ciência  humana 
contemporânea. Compreenda-se mais ainda este conceito quando observa-se por exemplo, que 
ondas de rádio (em Hertz) não são perceptíveis aos sentidos humanos, mas existem, bem como 
são mensuráveis  por  aparelhos criados pela ciência moderna e contemporânea.  Pois  que nos 
referimos a forças extra-perceptíveis, seja aos órgãos do sentido humano, seja a qualquer aparelho 
por ele criado. Aí vamos adentrar num território conceitual de dúvidas, incertezas, especulações, 
imprecisões e toda sorte de definição, uma vez pouco, ou quase nada está definitivamente provado 
pelos compêndios da ciência atual.  Porque toma-se a ciência como lastro referencial  do saber 
humano, onde a partir de sua estrutura, de suas partes constituintes constroem-se todo um legado 
de saber!!! (também pela ciência preserva-se o saber antigo e ainda redescobre-se muito do que 
estava “esquecido”, ou oculto pelo tempo). É o inconsciente o grande espectro, o grande campo de 
investigações da ciência que retém as forças além-perceptíveis e que são forças que findam por  
influenciarem decisivamente os indivíduos, muitas vezes de forma involuntária, e também muitas 
vezes de forma contrária a vontade de suas razões - “porque fiz isso?”, “porque ele fez isso?”, “não  
me lembro de nada!”, “não sei como consegui!”, “eu não estava sozinho, tenho certeza!” “já estive 
aqui,  tenho  certeza!(sendo  a  primeira  vez  em  vida  que  lá  esteve),  e  assim  por  diante.  O 
inconsciente é campo que se atribui já há pouco mais de um século, o grande depósito de forças 
superiores a todo emaranhado da consciência humana. Após Freud, com suas primeiras teses de 
psicanálise, sedimenta-se por definitivo o campo da ciência que especula, estuda e explica uma 
série de fenômenos do ser humano individualmente ou coletivamente e que aparentemente não 
encontram uma ressonância em suas estruturas conscientes de vida individual e/ou social. Quanta 
energia  desprendida  do  inconsciente  leva  os  indivíduos  a  agirem  de  diversas  formas,  ou  a 
manifestarem  vários  aspectos  em  seu  corpo  biológico,  ou  em  suas  estruturas  sociais, 
organizacionais  as  quais  estão  designados  a  chefiar  ou  mesmo  ser  membro  participante,  
operacional, onde a energia mesma do inconsciente vai atuar sem que o indivíduo perceba, para  
um rumo inesperado, algumas vezes gratificante, outras vezes indesejável. Diz a psicologia por 
exemplo de doenças psicossomáticas, onde estaria o cérebro em sua dimensão inconsciente a 
manifestar-se em corpo biológico maleficamente. A grosso modo diz-se ser, a partir de tratamento 
psicanalítico  que  alcança-se  a  cura,  ou  ainda  (embora  mais  raramente)  mantem-se  a  saúde 
daquele inconsciente frutificador de bons resultados, daí inclusive o senso comum designar de 
“terapia”  um estado  de  exercício  despretensioso  que  alivia  as  tensões  dos  indivíduos  (terapia 
também é a sessão psicanalítica). 
Mas  como  lidar  com  esta  mesma  tipologia  fenomenal  humana,  individual  ou  coletiva  se  são 
características não mais da dimensão do ser humano, mas sim do ser espiritual?? Porque é desta 
forma que vê alguns leitores e estudiosos do que é “invisível ao ser humano”, e diga-se uma força 
bem mais poderosa que sua razão. Força que o guia, o influencia, o determina a agir de diversas 
formas, muitas vezes e geralmente, além de seu domínio inconsciente. Ora, por milênios o ser 
humano, a humanidade viveu bem mais em descobertas que em valorização do já descoberto. 
Porque havia muito a se saber do potencial terreno, do potencial do próprio humano no planeta  
terra. Por uma questão de manutenção da vida em primeira grandeza é que alguns indivíduos 
lideravam suas tribos, seus grupos, seus clãs a esforçarem-se intelectualmente e descobrirem algo 
de mais útil, talvez de mais prático, algo de mais eficiente para a melhoria da vida como um todo.  
Tudo que é humano que é criação humana parte deste princípio: o melhor bem estar para uma 
coletividade -se é utilizado para o bem ou para o mal é um outro aspecto... E aí nos perguntamos 
como deveria ser a dimensão mística antiga desenvolvida quando muitos dos fenômenos que hoje 
compreendemos como naturais lhes eram incompreensíveis e indomináveis!? Ora, se há uma força 
maior  que toda a minha coletividade e que não a compreendo,  que não a controlo,  só posso 
atribuir-lhe uma dimensão extraordinária! Daí talvez uma intensa mitologia antiga, uma tipologia 
divinal associada a cada uma das forças naturais que agiam no cotidiano do ser humano ancestral  
nosso, seja para sua serventia, seja para sua ruína. Mas ainda na esfera do dimensionado “divinal”,  
ou  seja,  do  “incontrolável  ao  humano”,  vai  está  aspectos  que  lhe  fogem mesmo a  analogias, 



representações misteriosas, significações de inatingíveis, e estes aspectos em si mesmo estão na 
dimensão do místico, do espiritual. Qual a região do planeta Terra que não tenha no século XXI um 
registro da ancestralidade ali  vivida há três, quatro milênios, mais ou menos que não atribuía a 
“espíritos”  fenômenos desejosos ou indesejosos do ser  humano? Se não a espíritos,  a  forças 
divinais que agiam sem piedade ou consentimento dos terrenos mortais!? Ainda hoje em culturas 
modernas persistem sinais de reverências a forças ocultas, nitidamente espirituais. Faz-se ainda 
apelos,  comunicações,  ou  agradecimentos,  provando  que  o  dimensionado  “espiritual”  é  parte 
constitutiva  dos  ser  humano!!  No  ocidente,  cabe  ao  campo  do  conhecimento  chamado  de 
espiritismo e/ou espiritualismo em seus diversos segmentos doutrinários e reflexivos a explicação 
de fenômenos visíveis nos seres humanos, fenômenos esses que escapam à explicação racional,  
motivados por forças não mensuráveis pelo arcabouço do saber racional atual, do saber puramente 
científico. Uma energia que influencia, determina, as vezes domina o ser humano racional a lhe 
impor costumes, hábitos bons ou ruis, a lhe conduzir as vezes ou apenas a lhe sugerir, mas sempre 
a interferir além de seu poder, além de suas vontades, forças que ele, o ser humano não pode 
ignorar porque estarão sempre a participar de suas decisões complexas ou elementares: o mundo 
espiritual, os espíritos. Sim! Espectros energéticos que um dia estiveram em corpos biológicos no 
planeta  Terra.  Espíritos  de  mortos,  ou  como sugerem os  espíritas  em geral  (leia-se  espíritas, 
praticantes  do  espiritismo),  de  forma  mui  delicada,  respeitosa  e  humana,  espectros,  almas, 
espíritos que pertenceram a pessoas já desencarnadas.
Quando escapa os poderes da razão, estaria esta força poderosa no terreno da espiritualidade ou 
da psicanálise? Ou de ambas? 
Este  campo dúbio  de  interpretação  de  mesmos fenômenos  tem gerado amplos  debates  entre 
envolvidos com os temas e não raros os conflitos de pessoas irredutíveis em admitir as teses dos  
outros. Por exemplo, obsessão espiritual e trauma psicológico podem ser um mesmo fato, numa 
mesma pessoa e não há consenso do que de fato “sofre” aquele indivíduo em específico. Muitas 
vezes  aumenta  o  sofrimento  de  indivíduos  e/ou  familiares  quando  não  identifica  nenhuma 
consonância com a corrente espiritualista e a psicanalista, ou mesmo a psiquiátrica. Ambas são 
irredutíveis,  geralmente  em suas observações ao mesmo fenômeno e  infelizmente  ambas são 
imensamente incongruentes em seus campos especulativos,  muitas vezes opostas,  geralmente 
incompatíveis em seus encaminhamentos, mas principalmente incompatíveis em suas leituras do 
fenômeno.  Ora  como  é  comum  o  diagnóstico  psiquiátrico  ou  psicanalítico  da  depressão  por 
exemplo a partir de leituras do mau funcionamento neuronal, motivado, cite-se aqui a grosso modo,  
por  vivências sofríveis de alto grau emotivo... E a medicina psiquiátrica faz um minucioso percurso 
do trauma neuronal, mostrando o fenômeno como naturalíssimo dado a exposição do indivíduo 
àquela  situação,  diga-se  ainda  que  havia  neste  indivíduo  em  sua  formação  inconsciente  de 
personalidade uma predisposição a tal fragilidade (aí a psicanálise refaz o percurso de formação de  
personalidade do indivíduo, buscando encontrar as “frestas” do mesmo, que geralmente estão na 
infância).
Ora,  do  mesmo  fenômeno  vemos  o  espiritismo  taxar  que  é  “obsessão”  de  um  espírito 
desencarnado  a  prejudicar  aquele  indivíduo  encarnado  que  não  consegue  desenvolver  seu 
potencial a que se destina no mundo terreno em sua fase biológica atual. Daí um estudo do mundo 
espiritual para lidar com estas forças além-razão, além-humanas e conciliar com elas, perdoando-
as se necessário, pedindo-lhes perdão outras vezes ante a situações vivenciadas em outras vidas 
encarnadas, num passado distante ou próximo. Oração ao espírito obsessor, as vezes regressão 
de vidas passadas, etc., etc,...

Lançamos então o desafio de tecermos reflexões e estudos sobre uma mesma fenomenologia e  
duas grandes  formas de com elas lidar. Porque acreditamos que estamos num alvorecer de uma  
nova era humana, onde a congruência é mais forte que a concorrência; onde não há vencedores  
porque não há disputas; onde o certo e a verdade é reservado a todos e não a poucos iluminados e  
iluminadas; onde o tempo fez-se acontecer e que pessoas expoentes como Kardec  e Freud por  
exemplo, mais tem haver em comum que em opostos - não estavam a imaginar um bem maior a  
toda a humanidade? Não estavam sugerindo ambos uma nova forma de ver a vida humana na  
terra? Onde o tempo fez-se acontecer e é preciso revisar e refletir as formas de apresentarmos o  
amor que aprendemos com o passado humano, de Cristo até hoje e antes dele também.
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