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A familia Fox
 Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox, de origem canadense, instalou-se em uma casa modesta
na povoação de Hydesville, no Estado de Nova iorque, cerca de 30 Km da cidade de Rochester.
 O nome da família Fox origina-se do sobrenome "Voss", depois "Foss" e finalmente "Fox". Eram de
origem alemã, por parte paterna; e francesa, holandesa e inglesa, por parte materna.
 O grupo compunha-se do chefe da família, Sr. John D. Fox, da esposa Sra. Margareth Fox e de mais
duas filhas: Kate, com 11 e Margareth, com 14 anos de idade. O casal possuía mais filhos e filhas.
Entre estas, Leah, mais velha, que morava em Rochester, onde lecionava musica. Devido aos seus
casamentos, foi sucessivamente conhecida como Sra. Fish, Sra. Brown e Sra. Underhill.
 Leah (Lia) escreveria um livro, "The Missing Link" (New York, 1885), no qual faz referência às supostas
faculdades paranormais de seus ancestrais.
 Inicialmente, apenas Margareth e Kate tomaram parte nos acontecimentos. Posteriormente, Leah
juntou-se a elas e teve participação ativa nos episódios subsequentes ao de Hydesville.
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Os primeiros acontecimentos – nascimento do Novo Espiritualismo
 Na Casa da Familia Fox moraram, antes deles, os esposos Bell e sua criada Lucrécia Pelves.
 Nessa modesta residência se verificaram fatos estranhos, que alarmaram seus moradores e toda a vizinhança:
ruídos, pancadas, batidas, punham todos em desassossego. Ninguém descobria sua origem.
 As filhas do casal Fox, Margareth e Kate e ainda a mais velha, Leah, casada, eram mediuns. Kate, de 11 anos, no
dia 31 de março de 1848, quando as pancadas (em inglês chamadas “raps”) se tornaram mais persistentes e
fortes, resolveu desafiar o mistério, travando-se um diálogo com o que todos julgavam fosse o diabo:
“Senhor Pé-rachado, faça o que eu faço, batendo palmas”.
Imediatamente se ouviram pancadas, em número igual ao das palmas. A sra. Margareth, animada, disse, por sua
vez: “Agora faça exatamente como eu. Conte um, dois, três, quatro.”
Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes.

“É um espírito?”, perguntou, em seguida. “Se for, dê duas batidas.”
A resposta, afirmativa, não se fez esperar.
“Se for um espírito assassinado, dá duas batidas. Foi assassinado nesta casa?”
Duas pancadas estrepitosas se fizeram ouvir.

 Assim estabelecera-se a telegrafia espiritual.
 Hoje, em Lily Dale, no Estado de Nova lorque, a tosca cabana é admirada como relíquia histórica e uma placa
assinala a data considerada a do nascimento do Novo Espiritualismo.
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Os primeiros acontecimentos – nascimento do Novo Espiritualismo
 Um vizinho dos Fox, de nome Duesler, e um dos visitantes curiosos, Isaac Post, usando o alfabeto para obter
respostas mais rápidas, conseguiu saber:
 O nome do assassino (Sr. Bell), o motivo do crime (roubo do dinheiro e coisas do assassinado, um mascate, Charles
B. Rosma ou Joseph Ryan), o local (o quarto leste da casa), a data (havia 5 anos, à meia noite de uma terça-feira), o
modo como se dera o crime e onde o corpo foi enterrado.
 “Era como uma núvem psíquica, descendo do alto e se mostrando nas pessoas sucetíveis”, escreve A. Conan Doyle,
em sua “História do Espiritismo”. Os fatos, as batidas, produzidas pelos espíritos, se multiplicavam, despertando
consciências através de mensagens apropriadas.
 Grande número de adeptos das novas crenças fizeram realizar em Rochester, na Sala Coríntia (Corinthian HaIl) a
primeira reunião pública, para exame e debate dos fatos, nomeando-se comissões para investigar sua veracidade.
Nada menos de três tiveram de os confirmar.
 Figuras notáveis dos Estados Unidos reconheceram a veracidade dos fenômenos, que honestamente não podiam
negar: o Governador Tallmadge e o Juiz Edmons, cuja filha Laura se tornou depois médium notável de xenoglossia
(mediunidade poliglota).
 Entretanto, a reação e oposição foi grande, graças, sobretudo, ao meio intolerante em que se davam os fenômenos,
numa sociedade de protestantes e numa época de obscuridade. As irmãs Fox, certa vez, quase foram linchadas no
teatro, que tiveram de deixar às escondidas.
 Muito sofreram os médiuns, por meio dos quais, como sabemos, realizam-se os fenômenos e as irmãs Fox não
constituiriam exceção.
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 Graças ao depoimento de Lucrécia Pelves, criada dos Bell, Davi Fox e outros desceram à adega, onde cavaram,
encontrando tábuas, alcatrão, cal e cabelos humanos, bem como utensílios do mascate.
 Seu corpo, todavia, só apareceu em 1904 (56 anos depois), quando uma parede da casa ruiu, assustando
crianças que brincavam perto e deixando a descoberto o esqueleto do morto, inclusive uma lata, de seu uso,
hoje ainda guardada em Hydesville.
 Assim, os fatos vieram confirmar a estranha denúncia de um morto, que voltava para relatar a ação criminosa
de que fora vítima, há anos.
 Entretanto, a verdadeira finalidade do episódio não foi denunciar o crime, nem tinha a finalidade da punição do
culpado, porque à pergunta sobre se o assassino podia ser punido pela lei, se podia ser levado ao Tribunal,
nenhuma resposta foi dada.
 A finalidade era unir humanidade e convencer as mentes céticas da importalidade da alma, disseram os
Espíritos; era de fato o início de um movimento de caráter quase universal, tendente a despertar a Humanidade
para a vida espiritual, que seria revelada, pouco depois, pela Codificação da Doutrina Espírita, tarefa gigantesca
a ser realizada pelo grande missionário Allan Kardec.
 Como consta no livro História do Espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle:
"Era como uma nuvem psíquica, descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Sons idênticos foram
ouvidos em casa do Reverendo A. H. Jervis, ministro metodista residente em Rochester. Poderosos fenômenos
físicos irromperam na família do Diácono Hale, de Greece, cidade vizinha de Rochester. Pouco depois a Sra. Sarah
A. Tamlin e a Sra. Benedict de Auburn, desenvolveram notável mediunidade (...)."
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A perseguição - "Confissões" e "desconfissões"
A perseguição das médiuns traz como consequência o aumento de adeptos para a idéias de combate. Poucos anos
depois já havia milhares de seguidores do espiritualismo moderno nos Estados Unidos.
Ao fim da década de 1880, Kate e Maggie haviam se desentendido com Leah que, denunciando o alcoolismo das
primeiras, conseguiu retirar a guarda dos filhos de Kate.
As irmãs mais novas então, decididas a macular a imagem da mais velha, optaram por fazer alegações salientando
uma suposta manipulação que teriam sofrido de Leah quando crianças.
Inicialmente no The New York Herald de 24 de setembro de 1888, Margaret publicou longa crítica ao Espiritualismo
e culpou Leah por uma suposta manipulação de tudo o que se passava.
Ansiosas para prejudicarem Leah o tanto quanto possível, no mês seguinte Margaret e Kate viajaram para Nova
York, onde um repórter ofereceu 1.500 dólares para elas afirmarem publicamente que fraudavam os fenômenos de
alegadas comunicações com espíritos. Então Margaret, diante de uma platéia da Academia de Música de Nova
Iorque (a qual Kate estava presente) disse:
"Eu estou aqui hoje como uma das fundadoras do Espiritualismo, para denunciá-lo como uma falsidade absoluta do
começo ao fim, como a mais frívola das superstições, a blasfêmia mais perversa conhecida no mundo.„
Novas afirmacoes de Kate e Margareth foram publicadas em 10 e 21 de outubro de 1888.
Forte influência sofreram as duas dos maridos, que eram prostestantes e contra a atividade mediúnica de Kate e
Margareth.
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A retratação pública das Irmãs Fox
Um ano após as denúncias de supostas fraudes contra si mesma e suas irmãs, e percebendo não ter atingido a irmã Leah, Maggie
decidiu desmentir as suas "confissões", alegando tê-las feito em troca de dinheiro (US$ 1.500,00) de religiosos que se aproveitaram
de sua situação de pobreza.[1] [2] Disse Maggie ao The New York Herald de 24 de setembro de 1889:
"Preza a Deus que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do Espiritualismo quando, sob intensa influência psicológica de
pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos. Esta retratação e negação não parte apenas do meu próprio
senso daquilo que é direito, como também do silencioso impulso dos Espíritos que usam o meu organismo, a despeito da hostilidade
da horda traidora que prometeu riqueza e felicidade em troca de um ataque ao Espiritualismo, e cujas esperançosas promessas
foram tão falazes[...] Muito antes que falasse a quem quer que fosse sobre este assunto, estava sendo incessantemente advertida
por meu Espirito-guia daquilo que devia fazer; por fim cheguei à conclusão de que era inútil contrariar as suas recomendações."
Na mesma ocasião, um redator do The New York Herald perguntou-lhe o seguinte: “Havia alguma coisa de verdadeiro nas acusações
que você fez ao Espiritualismo?”, e Maggie respondeu:

"Aquelas acusações eram falsas em todas as minúcias. Não hesito em dizê-lo... Não. Minha crença no Espiritualismo não sofreu
mudanças. Quando fiz aquelas terríveis declarações não era responsável por minhas palavras. Sua autenticidade é um fato
incontroverso. Nem todos os Hermans vivos serão capazes de reproduzir as maravilhas que se produzem através de alguns médiuns.
Pela habilidade manual e por meio de espertezas podem escrever em papéis e lousas, mas mesmo assim não resistem a uma
investigação acurada. A produção da materialização está acima de seu calibre mental e desafio a quem quer que seja a produzir
batidas nas condições em que as produzo. Não há ser humano na Terra que possa produzir as batidas do mesmo modo que elas o
são por meu intermédio"
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A retratação pública das Irmãs Fox
O mesmo redator também a perguntou: "Que diz sua irmã Kate de sua presente atitude?” , e Maggie disse:
"Está de pleno acordo. Ela não concordou com a minha atitude no passado".
Kate Fox não se retratou publicamente de suas declarações, temendo retaliações. Contudo, no livro História do
Espiritismo de Sir Conan Doyle consta uma carta escrita por Kate em 1888 para uma amiga em que ela se retrata:
"[...] O empresário da exibição arranjou a Academia de Música, o maior auditório da cidade de New York; ficou
superlotado. Fizeram uma renda de mil e quinhentos dólares. Muitas vezes desejei ter ficado com você e se tivesse
meios agora voltaria para me livrar de tudo isso. Agora penso que podia fazer dinheiro, provando que as batidas
não são produzidas pelos dedos dos pés. Tanta gente me procura por causa da declaração de Maggie que me recuso
a recebê-los. Insistem em desmascarar a coisa, se puderem; mas certamente não o conseguirão[...]"

São estudados os fatos ocorridos em Hydesville por cientistas e estudiosos das ciências psíquicas e comprovados sua
autenticidade (Espiritismo e Animismo; Aksakof, Alexander), faleceram poucos anos depois como médiuns
respeitadas por vários estudiosos da moderna parapsicologia.
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A descoberta do esqueleto
 Na edição de 23 de novembro de 1904 do Boston Journal foi notificada a descoberta do esqueleto de
um homem, cujo espírito se supunha ter ocasionado os fenômenos na casa da família Fox em 1848.
 Alguns meninos de uma escola achavam-se brincando na adega da casa onde residiram os Fox, casa
que tinha a fama de ser mal-assombrada. Em meio aos escombros de uma parede que existira na
adega, os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano.

 Junto ao esqueleto foi achada uma lata de um produto costumeiro usado por mascates. Esta lata
encontra-se agora em Lily Dale, na sede central regional dos Espiritualistas Americanos, para onde
foi transportada da velha casa de Hydesville.
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As irmãs Fox e Daniel Dunglas Home
 Kate e Margareth conheceram Daniel Dunglas Home, um dos maiores médiuns da história.

 Daniel Dunglas Home (Currie, 20/03/1833 – 21 de julho de 1886), foi um espiritualista escocês,
famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até
várias alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa sem se machucar.
 Ele conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos — às quais compareceram muitos
dos mais conhecidos nomes da Era Vitoriana - sem ter sido exposto de forma conclusiva ou pública
como uma fraude.
 Home nunca cobrou dinheiro por suas sessões e apresentações espiritualistas, pois ele considerava
que havia sido designado espiritualmente com a "missão de demonstrar a imortalidade“.
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As mesas girantes
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 Depois das pancadas, o fenômeno tomou outro aspecto.
 As pancadas, em vez de se produzirem sobre as paredes e sobre o assoalho, faziam-se ouvir na mesa, em
torno da qual estavam reunidos os experimentadores. Este modo de proceder fora indicado pelos próprios
Espíritos.
 O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo
nome de mesas girantes ou dança das mesas.
 Este fenômeno, se inciou na América e propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do
mundo.
 Primeiras manifestações inteligentes: mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam certo número de
pancadas, respondendo desse modo -sim ou -não, conforme a pergunta feita.
 Até aí os cépticos podiam crer que tudo fosse obra do acaso.
 Posteriormente obtiveram-se respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto:
dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegavase a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas.
 A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto.
 O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era Espírito ou Gênio,
declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito.
 Há aqui uma circunstância muito importante, que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os Espíritos
como meio de explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que revelou a palavra.
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 Interessante: Essas manifestações novas na América atraíram muitos Intelectuais, como o juiz John W.
Edmonds, o professor James J. Mapes, o célebre professor Roberto Hare, o sábio Robert Dale Owen,
dentre outros, quee objetivavam esclarecer as pessoas quanto à ilusão em que estavam imersas.
 Mas, em vez disso, esses sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade
dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas, portadoras de
mensagens vindas do mundo espiritual.
 A notícia dos fenômenos misteriosos na América produziu na França viva curiosidade e, em pouco
tempo, a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Nos salões, a moda era interrogáIas sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de nova espécie e que fez furor.

 Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas
girantes e dançantes, considerado o maior acontecimento do século pelo Reverendíssimo Padre Ventura
de Raulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas.
 A imprensa informava e tecia largos comentários sobre as manifestações.

 Mas somente o grande físico inglês Faraday; o sábio químico Chevreul, o conde de Gasparin, o marquês
de Mirville, o abade Moigno, Arago, Babinet e alguns outros eminentes homens de ciência, se
importavam em descobrir-lhes as causas, em explicá-Ias. A maioria dos acadêmicos olhando os
fenômenos com superioridade e desdém.
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1853:
 Em meados de 1853 a França vivia dias tumultuados. Vários grupos de experimentadores curiosos se
haviam organizado. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da
Humanidade (...).

 Paris inteira assistia, atônita e estarrecida, a este turbilhão deslumbrante de fenômenos que, para a
maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar; mas que a realidade impunha aos mais cépticos e
frívolos.
 A Imprensa francesa, diante dos fenômenos, abriu amplo espaço em suas colunas ao noticiário a
respeito, ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os
observadores menos superficiais.
 Mas as mesas continuaram...
1856
 Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou os fenômenos, dizendo serem conseqüência
de hipnotismo e magnetismo (já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo), e tachava de
hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos.
 Estava, assim, cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial - invasão organizada, no dizer do
escritor inglês Arthur Conan Doyle -, programada pelos Espíritos Superiores, com vistas à chegada de
uma nova era de progresso para os homens.
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