Vidas Passadas - Ver e sentir com consciência
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A resolução de um trauma físico ou emocional quando um
indivíduo toma consciência de um evento que parece ter ocorrido
numa vida passada, é, para mim, mais uma evidência da natureza
bioinformacional do ser humano.
Num documentário da BBC intitulado Vidas Passadas, é relatado um caso de uma
criança que, desde o primeiro ano de idade, tinha uma estranha fobia a dias
cinzentos, húmidos, lamacentos e frios. Em dias assim, a criança tornava-se muito
medrosa, chorava e agarrava-se à mãe. Aos 4 anos, começou a dizer aos pais que
tinha estado nas batalhas da Primeira Guerra Mundial. O menino queixava-se
também muito da garganta e estava constantemente doente com amigdalites. Estes
problemas agravaram-se, e ele acabou mesmo por desenvolver um tumor grave na
zona da garganta.
Depois da operação, o miúdo disse ter-se lembrado de algo, e relatou à mãe, em
pormenor, a vida de um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Disse
o seu nome e descreveu como quando morrera: num dia cinzento, frio e húmido,
algures na Europa, num cenário de guerra e desolação. No meio da batalha, quando
supostamente ele e os colegas fugiam do inimigo, levou um tiro de espingarda na
parte de trás do pescoço, de uma bala que fez ricochete numa outra pessoa. Disse
que, naquele instante, sentira «a garganta a encher-se de sangue».

COMPLETAMENTE CURADO
O interessante foi que, após esta memória, o tumor do rapaz começou a regredir
espontaneamente e desapareceu. Foi como se o ter-se recordado completa e
claramente de uma vida passada o tivesse curado do trauma e resolvido, assim, os
sintomas físicos que estavam aparentemente relacionados. Os médicos do rapaz (e
o seu próprio pai, que também era médico) ficaram perplexos, pois sabiam que
aquilo não era de todo normal acontecer, pois tumores daquele género não
desapareciam assim.
ESTE NÃO É UM CASO ÚNICO!
Vários cientistas estudaram alegadas ocorrências de vidas passadas, investigando
crianças e adultos que descreviam em detalhe as suas supostas vidas anteriores.
Muitos destes indivíduos sabiam pormenores que dificilmente poderiam ter
aprendido em algum lugar, ou até imaginado. Algumas crianças tinham também
marcas de nascimento muito específicas, que pareciam estar relacionadas com
vidas anteriores. Muitos cientistas fizeram regressões a estes sujeitos para
procurar desvendar mais detalhes significativos sobre essas vidas passadas — ou
verificar a consistência das mesmas — e, quando as histórias eram suficientemente
detalhadas para merecer investigações mais profundas, viajavam com essas
pessoas até aos locais em que alegadamente teriam vivido essas vidas.
Para esta discussão não é relevante discutir em pormenor se as vidas passadas
realmente existem ou não. O que interessa particularmente é o facto documentado
de que a aparente recordação de eventos vividos no passado resolve problemas
físicos e emocionais reais no presente. O que a pessoa vê, o que a cura, é um pedaço
de bioenergia-informação — energia, porque é experienciado e revivenciado
sensorialmente (isto é, no corpo); informação, porque são histórias, com
descrições de situações, pessoas e factos específicos, que provocam as
transformações tantas vezes profundas.

Qualquer padrão informacional pode ser acedido por
qualquer pessoa, em qualquer lugar.
INFORMAÇÃO QUE NOS ADOECE
Uma vez que a informação pode pôr-nos doentes, não
admira que seja também a informação que nos cura. Mais:
parece ser a reconexão com um padrão bioenergéticoinformacional específico subconsciente (isto é, senti-lo e
revivê-lo organicamente) que o resolve. O importante é que
a informação e a sensação, que aparentemente estavam por
detrás dos sintomas, quando vistas e sentidas, os resolvem.

O Dr. Yuen sempre afirmou que existe uma causa ou um
conjunto de causas que provocam especificamente um
problema, e que quando essas causas são vistas o problema
fica resolvido. Acho que as curas que acontecem com
pessoas que tomam clara consciência das suas «vidas
passadas» (e assim as resolvem) constituem um fenómeno
semelhante. Vidas passadas, vidas paralelas, metáforas,
figuras geométricas - tudo isto pode curar, uma vez que a
inteligência subconsciente em nós parece entendê-las. Se
ver e sentir algum destes padrões resolve a bioenergia por
trás de um sintoma, quem somos nós para dizer que não é
válido? Mais uma vez, é o ver e sentir, com consciência, o
padrão informacional interno que parece estar a causar o
problema a alguém, que o dissolve automaticamente. É o
sentir que faz a conexão com a informação e o que permite
libertar e resolver o padrão por trás de um sintoma.
Acredito que uma «vida passada» pode ser tão «real» como
a «vida presente», da mesma forma que um sonho parece
real a quem está a vivê-lo. Estas manifestações não são mais
do que padrões de energia e informação, correntes de
consciência nas quais estamos imersos, e com as quais nos
identificamos em diferentes fases da nossa existência.

