TRATAMENTO ESPIRITUAL
Faz-se necessário, termos uma superficial visualização da problemática
espiritual ocasionada pelo consumo do químico, para então falarmos dos métodos
espíritas que utilizaremos para este fim.
Temos, com o consumo, vários agravantes no que tange a problemática
espiritual. Dentre elas, resumidamente, destacamos:
A facilidade com que se desenvolvem processos obsessivos, que podem ser por
parte de adversários de outras épocas, como também única e exclusivamente, por parte
de desencarnados dependentes químicos. O primeiro objetiva algum tipo de vingança
descabida; o segundo tão somente a utilização do químico pelas vias fluídicas.
Os danos que se causam no perispírito. Segundo Joanna de Ângelis e Manoel
Philomeno de Miranda em “S.O.S. Família” e “Nas Fronteiras da Loucura”,
dependendo da intervenção danosa ocorrida nas organizações perispirídicas, as
consequências podem não ter soluções nesta encarnação. São os casos em que os
malefícios são tão profundos que desorganizam a estrutura mental do indivíduo
deixando-o louco. Para esta situação diz-nos Joanna de Ângelis, que somente através de
sucessivas encarnações seria possível se resolver a problemática.
O processo do suicídio indireto que se submete o dependente químico, e tudo
que envolve esta circunstância.
Entendemos que um tratamento completo envolveria o ser integral, e, para
ajudarmos o dependente químico a sanar os malefícios causados numa visão
transcendental, usaremos os mecanismos básicos usados em qualquer Casa Espírita. A
saber:
Reuniões Públicas.
Fluidoterapia. A ser ministrada depois das palestras, com passes e água
fluidificada. A água fluidificada traz recursos magnéticos de muito valor para o
equilíbrio do indivíduo. No passe há uma transfusão de energia, que de certa forma,
reorganiza o corpo celular favorecendo a recuperação do indivíduo.
Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo
físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados
se disponham a própria cura.
Nos Domínios da Mediunidade.
Em se tratando da gravidade do caso, pode o passe ser aplicado com uma
regularidade maior.
Reuniões Mediúnicas. Traz o objetivo, antes de tudo, do tratamento do
dependente químico desencarnado ou de algum adversário de outras existências. Diznos Suely Caldas Schubert que é, o pronto socorro de espíritos sofredores. Hospital de
Amor para os doentes da alma.

Participação em tarefas edificantes na Casa Espírita.
Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores.
Correio Fraterno
Chico Xavier.
Incentivo ao Culto no Lar, a uma leitura edificante e ao uso dos benefícios
da prece. Com a criação destes hábitos estará, o reformulando, cultivando boas
ambiências ao seu redor, atraindo para si uma interferência positiva por parte da
espiritualidade.

