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Moderador: "Brab" (nick: [[Moderador]])
"Médium digitador": "jaja" (nick: Marlio_Lamha)
Oração Inicial:
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<Brab> Senhor Deus de bondade, de justiça e de amor, estamos
mais uma vez reunidos em Teu Nome para aurirmos aos nossos
Espíritos a sabedoria, a paz e o conhecimento que o contato
com irmãos nossos que nos auxiliam nos proporciona. Permita,
Senhor, que tenhamos êxito sempre, não só no aprendizado, mas
na prática que o deve seguir em nossas lutas interiores
diárias. Permita, Senhor, que nosso coração ouça e nossa
mente aprenda as lições da moral e das Leis de Deus que nos
chegam às mãos pela Doutrina Espírita.
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Assim, Senhor, pedimos mais uma vez paz, sustentação e
serenidade
para
estarmos
em
ambiente
de
estudo
e
confraternização, em nome de Jesus. Graças a Deus! (t)
Apresentação do Palestrante:
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<Marlio_Lamha> Meu nome é Márlio, sou trabalhador da Escola
Espírita Cristã Maria de Nazaré, no bairro do Leblon, no Rio
de Janeiro. Trabalho com a divulgação doutrinária e me coloco
a disposição dos internautas para, juntos, fazermos uma
reflexão sobre o que a doutrina espírita tem a nos oferecer
sobre o tema "Afinidade e Sintonia". (t)
Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Marlio_Lamha> É comum em nossa vida de relações encontrarmos
pessoas que nos são totalmente desconhecidas, com as quais,
com muita rapidez, conseguimos encontrar grandes afinidades.
Muitas vezes maiores até com a que temos com alguns de nossos
familiares próximos. A nossa intenção é estudar o que a
doutrina espírita tem a nos oferecer para explicar este
aparente fenômeno. (t)
Perguntas/Respostas:
<[[Moderador]]> [01] <Brab> Certamente o Sermão do Monte é a
mais bela canção que o mundo já ouviu. Mas, além disso,
Jesus, quando, no Sermão do Monte, falou sobre a Lei Antiga e
seus ensinamentos que a complementavam, inaugurou a era do
Pensamento. Quando disse que o erro nascia no pensamento e

que a conseqüência era só visível, mas o fundamento existia e
merecia também atenção, nos acordou de nossos olhos ao nosso
coração. Pergunto: Como relacionar os ensinos do Cristo com a
Lei de Afinidade?

ism

o

<Marlio_Lamha> Jesus, quando entre nós, teve por missão nos
orientar nas nossas escolhas nos dando subsídios para que,
com os seus ensinamentos, pudéssemos alterar o nosso modelo
comportamental a fim de nos conduzirmos melhor nas nossas
escolhas em direção à felicidade para qual nós fomos criados.
Deixou-nos muito veladamente noções sobre a vida espiritual e
muito menos sobre as leis que regem os fenômenos espirituais.
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Basicamente, o que Ele nos deixou foi um código de
conduta pessoal para com este código orientarmo-nos melhor. A
doutrina espírita, como consolador prometido, é que nos traz,
de forma mais clara, esses esclarecimentos. (t)
<[[Moderador]]> [02] <bic0> Basta estarmos pensando em um
dado tema ou assunto, para, de imediato, atrairmos os
espíritos em sintonia com o tema?
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<Marlio_Lamha> Com certeza. (t)

<[[Moderador]]> [03] <lflavio>
afinidade e o que é sintonia?

Como

diferenciar

o

que

é

<Marlio_Lamha> As duas definições são muito parecidas. São
quase sinônimos. Podemos admitir, para nosso trabalho, que
são a mesma coisa, já que as diferenças são muito sutis. Mais
na área da semântica do que na área prática. (t)
<[[Moderador]]> [04] <lflavio> Quais as condições para que se
estabeleça os laços de sintonia entre dois espíritos?
<Marlio_Lamha> Terem os mesmos interesses. (t)

IR

<[[Moderador]]> [05] <lflavio> Como entender a afinidade e
sintonia nos processos de intercâmbio mediúnico?
<Marlio_Lamha> Vamos por partes. Uma pessoa encarnada
portadora de possibilidades mediúnicas se dispõe a utilizá-la
em uma determinada direção (independente de ser boa ou má
esta direção). Em função da direção que ele decide optar,
entrará em sintonia com a faixa vibratória daqueles que têm
os mesmos interesses. Já está feita a conexão necessária. (t)
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<[[Moderador]]> [06] <Brab> Há uma lei da eletricidade que
nos mostra que "pólos de polaridades opostas se atraem". No
mundo dos Espíritos, é natural que o mais esclarecido atraia
para si Espíritos que necessitem de seu amparo, mas que,
logicamente, não têm com ele afinidade vibratória, mas
necessidade de seu suporte. Jesus mesmo nos disse: "Os
doentes não precisam de médico". Seria essa atração natural
('pólos opostos') uma "exceção" à Lei de Afinidade?

ism

<Marlio_Lamha> Na realidade não são só os que necessitam de
amparo que buscam os espíritos mais esclarecidos. É o oposto.
São os mais elevados que buscam os menos elevados. Neste
caso, a sintonia dos espíritos mais elevados é com a lei da
caridade. (t)
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<[[Moderador]]> Duas perguntas correlatas: [07] <lflavio>
Quando não gostamos de alguém, podemos dizer que isto também
é um processo de sintonia? // [08] <Bianca-_-> Gostaria de
saber se as antipatias seguem o mesmo princípio das
afinidades.
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<Marlio_Lamha> Quando não gostamos de alguém, o processo é de
antipatia. Na realidade, a lei que rege os dois processos é a
mesma: interesses iguais se atraem (simpatia), interesses
diferentes se repelem (antipatia). (t)
<[[Moderador]]> [09] <Guerreira> Como romper a afinidade com
quem nos faz mal? (A lembrança de vidas passadas ajudaria no
processo de rompimento ou prejudicaria ainda mais?)
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<Marlio_Lamha> Na realidade, não há afinidade com quem nos
faz mal. O que temos, no caso, é uma sintonia com uma
determinada situação, causada pelas nossas imperfeições, que
atraem espíritos que se aproveitam dessa imperfeição para nos
causarem danos. A única forma de afastá-los da nossa
ambiência espiritual é modificá-la, modificando os nossos
pensamentos e atos. A prece sincera também é um recurso
extremamente válido para atrair os bons espíritos que nos
suprirão das forças necessárias para resistirmos às nossas
tendências inferiores.
Com relação a lembrança das vidas passadas, no estado de
encarnado, ela não é um estado natural, visto que esta
lembrança mais atrapalharia do que nos ajudaria.
Na questão 392 de "O Livro dos Espíritos", os espíritos
nos esclarecem que, esquecido do seu passado, o encarnado é

mais senhor de si. Esta é uma lei natural que provém de Deus
e que, portanto, é sábia e age a nosso favor. (t)

o

<[[Moderador]]> [10] <Brab> Qual é exatamente o mecanismo de
atração entre dois Espíritos? Como se reconhece ou se sente
um Espírito afim? Há algum processo físico que explique a
afinidade espiritual?
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<Marlio_Lamha> Existem dois tipos de atração. A atração
física é regida por leis materiais e que nada tem a ver com a
atração por sentimentos.
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Entre espíritos que têm interesses iguais a atração é
por sentimentos. Podemos ter afinidades e sintonias com
pessoas com as quais não temos a menor atração física e
podemos ter atração física com pessoas com as quais não temos
nenhuma afinidade, o que mostra que as origens das duas
atrações são diferentes. Uma é material, a outra é de ordem
espiritual. (t)
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<[[Moderador]]> [11] <Brab> A identidade cultural, racial ou
cronológica dos povos seria motivo para sua atração ou
sintonia espiritual após o desencarne (ex: chineses, romanos,
escravos, etc.)?
<Marlio_Lamha> Os espíritos nos ensinam que após o desencarne
o espírito desencarnante passa por um período de perturbação
espiritual no qual ele precisa se adaptar às novas condições
de existência.
Certamente os ambientes para essa adaptação deverão ser
propícios a isso. Para os espíritos mais apegados à matéria,
ou menos esclarecidos, é necessário que sejam conduzidos a
meios que lhes sejam mais familiares. É por isso que na
ambiência espiritual terrena existem colônias de acordo com
as raças e culturas terrenas. (t)
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<[[Moderador]]> [12] <lflavio> Pessoas que gostamos, digamos,
de graça, tiveram algum relacionamento conosco em vidas
anteriores ou esta simpatia pode se desenvolver na presente
vida?
<Marlio_Lamha> Na questão 387 de "O Livro dos Espíritos", os
espíritos nos dizem que dois espíritos que se ligam bem
naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham
conhecido como homens. Não necessariamente a simpatia se

forma nas vidas passadas. Pode também se
interesses iguais nesta própria existência. (t)

formar

por

<[[Moderador]]> [13] <Brab> O que nos dizem os Espíritos
sobre a afinidade levada ao nível de nação (Nações simpáticas
e antipáticas)?
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<Marlio_Lamha> Nações são entidades abstratas. São formadas
por agrupamento de espíritos. Na escolha das provas, no mundo
espiritual,
os
espíritos
buscam
escolher
as
melhores
condições para as tarefas que precisam realizar, entre elas o
local onde irão reencarnar.
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Podemos dizer que, a grosso modo, os espíritos que
encarnam numa determinada região, encarnam porque, de alguma
forma, estão sintonizados com esta região. Portanto, há um
laço de sintonia entre todos os encarnados numa mesma região,
que podem ter interesses diferentes ou afins com outro
agrupamento espiritual encarnado em outra região. Isto
explica as antipatias ou simpatias existentes entre as
diversas nações do planeta. (t)
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<[[Moderador]> [14] <Bianca-_-> Gostaria de saber se as
antipatias poderiam estar relacionadas a aspectos interiores
nossos, dos quais não gostamos e vemos refletidos no outro,
como postulou Freud em seu conceito de projeção.
<Marlio_Lamha> Desconheço este conceito de Freud, portanto
não tenho condições de responder a pergunta. (t)
<[[Moderador]> [15] <Brab> Por que certas crianças, ainda em
idade muito reduzida, apresentam para com certas pessoas
comportamentos onde a simpatia e a antipatia são visíveis, se
não tiveram tempo de desenvolverem caracteres racionais que
as expliquem?
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<Marlio_Lamha> Isso só pode ser explicado pelo conceito das
vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação. (t)
<[[Moderador]>
antipatias?

[16]

<Brab>

Os

Espíritos

Superiores

têm

<Marlio_Lamha> Depende do que você entenda por Espíritos
Superiores. Um espírito num grau de elevação ainda que
pequeno em relação ao nosso, do nosso ponto de observação é
um espírito superior, mas não é um espírito perfeito.

Portanto, ainda que não tenha mais sentimentos de ódio
ou raiva por já os ter trabalhado, pode ainda guardar algum
resquício de antipatia para com aqueles que não lhes comungam
os interesses. Os espíritos muito elevados em relação a nós
já trabalharam os seus sentimentos e não guardam mais este
tipo de vibração. (t)
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<[[Moderador]> [17] <Bianca-_-> Existe a possibilidade de uma
pessoa "prender" outra por meio de magias? Como explicar
ligacões doentias, como um pedófilo que maltrata seu próprio
filho?
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<Marlio_Lamha> Uma magia é uma materialização de um
sentimento que alguém possui por outra pessoa. Para que possa
atingir ao seu objetivo é preciso que este objetivo esteja ao
seu alcance, ou seja, que tenha vibrações na mesma faixa do
emissor. Neste caso, e somente neste caso, o objetivo pode
ser atingido. Um desvio de conduta ao nível da pedofilia é
uma característica de um espírito ainda muito apegado ao
mundo material e às sensações físicas. Na realidade, o que
ele tem é uma atração física (material) por uma determinada
sensação e que ele busca satisfazer independente das
conseqüências morais envolvidas. (t)
<[[Moderador]]> [18] <Brab> O que é afinidade fluídica e que
relação tem com a afinidade espiritual?
<Marlio_Lamha> Fluido é energia. Energia é característica da
matéria.
Portanto
as
atrações
fluídicas
são
atrações
materiais. As afinidades espirituais, a meu ver, estão
relacionadas nas afinidades de sentimento, que é uma
característica do espírito. (t)
<[[Moderador]]> [19] <Bianca-_-> Como se explicaria a questão
do homossexualismo dentro dos princípios da afinidade?
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<Marlio_Lamha> Todas as questões associadas às atrações
materiais, a meu ver, são associadas à busca do prazer e da
satisfação dos sentidos. Toda e qualquer busca de prazer
encontra alguém que também esteja na mesma procura, seja essa
busca relacionada à área do sexo, da posse, dos vícios, etc.
(t)
<[[Moderador]]>
[20]
<Guerreira>
Como
explicar
relacionamentos que pareciam em sintonia e acabam com grande
desarmonia entre o casal?
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<Marlio_Lamha> É o velho problema da atração física sem que
haja identidade de sentimentos. Todas as atrações baseadas na
matéria são, por definição, instáveis, já que o elemento
material é instável. Um relacionamento construído apenas em
cima de uma atração física é fadado ao insucesso, já que esta
atração, mais cedo ou mais tarde, terá o seu objeto mudado
por um outro mais a frente que o atraia mais.
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As relações construídas não só na atração física, que é
importante, como também na área do sentimento, tendem a ser
mais
duradouras
porque
são
sustentadas
por
valores
espirituais que, por definição, são estáveis. (t)
<[[Moderador]]> [21] <Bianca-_-> Existe algum tipo de
imposição genética que predisponha afinidades por esta ou
aquela nação?
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<Marlio_Lamha> Predisposição genética é predisposição da
matéria. Se a sua pergunta tem a ver com a escolha que o
espírito desencarnado faz do ambiente em que irá reencarnar,
essa escolha estará sempre associada às necessidades do
espírito. Se para realizar esta ou aquela tarefa ele precisar
reencarnar numa determinada nação, ele o fará.
Mas o que determinará a escolha da nação será a tarefa e
não a nação em si mesma. Isto no caso dos espíritos mais
esclarecidos, com possibilidades de influírem no seu processo
reencarnatório. (t)
<[[Moderador]]> [22] <Brab> Até que ponto a educação pode
ajudar a criar na criança e no jovem afinidades saudáveis e
não saudáveis?
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<Marlio_Lamha> A infância é a época em que o espírito
reencarnante é mais sensível às influências da educação. Num
espírito com um grau de conquistas morais mais elevado as
influências não saudáveis não serão absorvidas, já que o
espírito não retrograda.
Porém, num espírito em desenvolvimento na busca dos
ambientes propícios às conquistas de valores morais, a
educação saudável ou não que lhe for fornecida será
determinante do seu sucesso ou insucesso na encarnação. (t)
Considerações Finais do Palestrante:

<Marlio_Lamha> Agradeço a
atenção dos internautas e
prováveis falhas que possa
essas reflexão em conjunto
todos nos nossos esforços
sinceros. Paz a todos! (t)

possibilidade da participação, a
peço desculpas pelas possíveis e
ter cometido na tentativa de fazer
com todos. Que Jesus nos abençoe a
de melhoria que, com certeza, são

o

Oração Final:

IR
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<Bianca-_-> Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar
unida a irmãos tão desejosos de informação e conhecimento e
que possamos todos fazer uso de tudo que aqui ouvimos por
meio não só de nosso intelecto, mas de nossos corações,
conectados a Deus e ao Espírito Consolador, que nos revela
verdades tão valiosas e imprescindíveis. Que os caminhos que
trilharmos sejam guiados por Jesus, que o Bem esteja em
nossos corações. (t)

