
COMPREENDENDO O CAMINHO 

ESPIRITUAL 

Recordo-me que minhas primeiras manifestações mediúnicas surgiram na infância – mais 

propriamente por volta de meus nove anos. Eram inquietações produzidas, 

principalmente, pelo medo da noite quando eu visualizava sombras nas paredes da casa 

onde eu morava com minha querida madrinha. Essas sombras não me permitiam dormir, 

pois, iam e vinham conforme eu abrisse ou fechasse os olhos. Na tentativa de resolver a 

questão mudamos para a casa de minha mãe, porém, lá também as aparições se fizeram 

presentes e muito mais fortes, assumindo a forma de macacos que subiam e desciam pelas 

paredes. 

Desde a infância, estudei em colégio católico o que, obviamente, me influenciou a seguir 

o catolicismo. Assim, eu frequentava, principalmente, as missas que se realizavam aos 

domingos e dias santos e costumava participar de procissões: toda uma formação 

impensável em acreditar e até entender o que era mediunidade! Só que, por consequência 

dessas inquietações que se passaram a ser um tormento para todos da família, fui levada 

a ser consultada por uma vizinha senhora que trabalhava com a área espiritual. Nessa 

consulta, a referida senhora identificou  a minha mediunidade orientando que, em razão 

de minha pouca idade,  essa mediunidade deveria ser “bloqueada”por meio de um 

trabalho espiritual. (Não lembro muito bem do que constou esse trabalho, mas lembro de 

que isso acabou sendo realizado num sítio com igarapé onde outras pessoas faziam de 

uma feijoada, uma festa. Esse episódio, por alguma razão que não sei explicar, não me 

traz boas recordações...). 

A questão “mediunidade” sempre deixou-me com muitas dúvidas e bastante insegura, 

levando-me a considerar que o melhor seria mantê-la “bloqueada”. Nisso, muito pesou o 

uso de meu livre arbítrio de maneira errada: vivenciei momentos de boas emoções, mas, 

logo percebia o desencadear de desencontros que resultaram em mais perdas do que 

ganhos, atingindo-me especialmente, na área financeira – em que mesmo ganhando muito 

dinheiro, somente constatava o seu escoar por entre meus dedos, com uma rapidez 

incrível. 

Em 2015, estarei completando 61 anos de idade. Em minha busca de equilíbrio e também, 

por curiosidade, frequentei muitos “lugares”, inclusive, fui trabalhadora por dois anos em 

um centro espírita. Nessa caminhada, há cerca de sete anos comecei a engordar e a 

manifestar diversas doenças, principalmente no estômago, cujo atendimento médico 

apontou a existência de células pré-cancerosas. Desenvolvi, também, esteatose (gordura 

no fígado) e, finalmente comecei a apresentar distúrbios cardíacos que me levaram por 

várias vezes a buscar atendimentos de emergência, já que sentia a sensação de infartos 

iminentes durante as madrugadas. O interessante do fato é que ao realizar exames, nada 

acusavam.  

Busquei novamente, um centro espírita, onde eu sentia uma aparente paz ao adentrá-lo. 

Quando eu cruzava sua porta de vidro, era como se eu estivesse voltando ao meu lar. 

Cheguei pela dor, como quase todo mundo, sentindo todas essas doenças e muito medo 

das sensações que sentia. Passei a trabalhar, ali, semanalmente sob a orientação de que a 



doença que eu sentia não era minha, mas do espírito necessitado que me acompanhava. 

Assim, foi-me proposto, também, ajudar a quem precisasse com a minha energia. 

Algum tempo depois, veio à tona a carga negativa, o fundo do poço, o 

desconforto  progressivo em qualquer hora e lugar, as sensações de doenças físicas e a 

crescente falta de sociabilidade, tudo pela falta do conhecimento necessário e obrigatório, 

não somente das minhas potencialidades, mas de quem EU SOU, para quê e porquê EU 

SOU. E aqui entra o Reiki, quando o bom Deus permitiu que eu conhecesse os Mestres 

Ascensos, especialmente Saint Germain, a Chama Violeta, Summit Lighthouse, o Grupo 

de Oração Amigos de Kwan Yin, os Florais, tudo por meio do ESPAÇO HOLÍSTICO 

HARMONIZZE. E aqui eu resumo essa história:    

  Em 25.08.2014, entrei no hospital com sintomas de infarto, muita falta de ar e sensação 

de desmaio. Entretanto, mais uma vez os exames não acusavam nada, nada de coração. 

Aceitando o convite de familiares dali saí direto para receber uma sessão de Reiki no 

Espaço HARMONIZZE. No mesmo dia, também, iniciei a Terapia com Florais de Saint 

Germain: hoje já não tomo mais aquela quantidade de medicamentos diários. Permaneço, 

com dois anti hipertensivos, mas os exames já nada acusam sobre as células pré-

cancerosas e sobre a gordura no fígado. Os sintomas desapareceram completamente. 

Semanalmente frequento o Espaço Harmonizze. Tenho percebido que uma mudança 

comportamental muito grande se implantou em minha vida: a agressividade que eu 

tinha,  diminuiu a olhos vistos; meu senso de solidariedade aflorou e minhas relações, em 

todos os grupos, mudaram para muito melhor. Ainda persiste um medo do que sinto, mas 

à medida que vou lendo ou ouvindo as palestras, fazendo cursos, vou entendendo a 

espiritualidade e em conjunto às orações diárias me sinto melhor a cada dia, embora 

reconheça que preciso cultivar a reforma íntima, que deve ser contínua e infinita, porém 

necessária para o meu melhoramento físico, mental e  espiritual. 

Essa SOU EU e EU SOU, EU SOU, EU SOU. 

Franco, L.     

 


