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N

uma conferência em Yelm, Washington em Fevereiro de 1997, um painel distinto de dezoito
eruditos — incluindo cientistas, psicólogos, sociólogos, e peritos religiosos de tão diversas
instituições como o Seminário Teológico de Chicago, Universidade de Temple,
Universidade de Colgate, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Oregon, e Colégio Birkbeck
da Universidade de Londres — concluíram que JZ Knight, que tinha vindo a canalizar Ramtha o
Iluminado, um professor espiritual ao longo dos 20 anos anteriores, “não é uma fraude,” segundo o
Dr. Stanley Krippner, psicólogo e o principal investigador em parapsicologia nos E.U.A. que testou
rigorosamente Knight na Escola de Iluminação de Ramtha (RSE) em Yelm durante um período
de 18 meses.
“Ela não está a fingir” acrescentou Wickramasekera do Instituto Saybrook de Estudos Graduados
de São Francisco, “porque quando a ligamos para testar as suas respostas fisiológicas, nós tivemos
resultados que não podiam ter sido manipulados”. Segundo Wickramasekera, quando Knight deixou o
seu corpo e Ramtha tomou conta, o ritmo cardíaco atingiu uma baixa de 40 batimentos por minuto e
depois rapidamente subiu para 180 batimentos por minuto. No seu estado normal de descanso, o
ritmo cardíaco de Knight estava entre 85 e 90.
De acordo com o organizador da conferência Gordon Melton, Wickramasekera no início não
estava interessado em se envolver no estudo e não esperava obter resultados tão significativos. “Pode
ver isto em alguém que está a fazer jogging ou a ter um sério ataque de pânico, mas na altura a Sra.
Knight estava sentada completamente quieta,” disse Wickramasekera, que usou equipamento
sofisticado para testar Knight. Ele conduziu os testes fisiológicos três vezes e os resultados foram
consistentes nas três vezes. “A ciência requer repetibilidade e a Sra. Knight permitiu-nos fazer estes
testes três vezes.”
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Testes Fisiológicos e Psicológicos
Por Dr. Stanley Krippner, Drs. Ian e Judy Wickramasekera,
e Charles W. Winstead, III
Da Escola de Graduação de Saybrook & Centro de Investigação
Wickramasekera explicou como oito testes ﬁsiológicos, psicológicos
e comportamentais estandardizados foram administrados. “Quando
se vai à pesca usa-se uma grande rede” disse Wickramasekera. “O que não
estávamos à espera era de encontrar peixe em todas as oito redes.”
As oito medidas ﬁsiológicas estandardizadas de reactividade autónoma foram recolhidas da JZ
Knight antes, durante, e depois de canalizar Ramtha:
•
•
•
•
•
•
•
•

Electromiograﬁa do Músculo Frontalis
Electromiograﬁa dos Músculos do Trapézio
Temperatura de Pele Esquerda
Temperatura de Pele Direita
Ritmo Cardíaco
Volume de Sangue no Pulso
Resposta Electrodérmica Esquerda
Resposta Electrodérmica Direita

Os resultados dos testes ﬁsiológicos mostraram que quando Knight está a canalizar Ramtha, a sua
tensão muscular, pulso, e a resposta galvânica da pele aumentam enquanto que a temperatura da pele e
o volume do sangue ambos diminuem. Wickramasekera aﬁrmou que Knight não podia voluntariamente
mudar ou ter ﬁngido todos os oito resultados.
Os testes ﬁsiológicos e psicológicos incluíram:
• Absorvância
• Escala de Experiências Dissociativas
• Questionário de Limites
• Estudo Fenomenológico
• Stanford Gold Standard para Habilidades Hipnóticas
• Técnica de Rolamento do Olho
A JZ Knight também participou em alguns testes psicológicos, juntamente com alguns alunos
da RSE, incluindo o teste de habilidades hipnóticas de Stanford, a medida de ouro standard da
hipnotização. “Knight e os seus alunos atingiram um nível extremamente elevado nas suas habilidades
hipnóticas,” disse o Dr. Stanley Krippner, anterior presidente da divisão da Associação Americana
de Parapsicologia e professor de psicologia no Instituto de Saybrook. Krippner explicou que este foi
um achado signiﬁcativo por causa da relação entre a habilidade hipnótica e a personalidade bipolar
(esquizofrenia) e outras desordens mentais que contrabalançam — quando uma sobe a outra desce.
Krippner disse, “Ela obteve a validação que não é uma fraude e que não é doente mental.”
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A equipa de investigadores observou vários exemplos de telepatia, vidência, precognição, e
psicokinesis enquanto estudaram os alunos da RSE “e, enquanto reconhecendo a possível contribuição
de outras explicações para a proeza do seu sucesso, ﬁcaram espantados com a frequência dos seus
resultados.”
Ao compararem as habilidades de Knight às desordens dissociativas, os investigadores declararam,
“ela tem acesso a Ramtha através de um processo de indução voluntário, enquanto que os “múltiplos”
aﬂigidos com a desordem de identidade dissociativa são tomados de surpresa pelas suas “alterações”.
Um pequeno aumento na actividade geomagnética foi medida a partir da chegada de Ramtha
até ao momento da sua partida. Os investigadores foram incapazes de tirar conclusões da pequena
amostra de dados mas concordaram que “o fenómeno observado era suﬁcientemente provocante para
garantir a utilização contínua da monitorização geomagnética em investigações posteriores,” porque
correlações ﬁdedignas podem contribuir para compreender melhor como Ramtha aparece e
desaparece.
Uma das implicações excitantes para investigações posteriores foi o reconhecimento de que a
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“concentração” pode ser treinada e depois acedida voluntariamente. Os resultados dos participantes
nos diferentes testes consistentemente “sugerem que eles têm habilidades potentes e ﬁdedignas para
usarem as suas mentes para alterarem as suas percepções sensoriais, a s s u a s memórias, e
temperamentos para conduzirem mudanças ﬁsiológicas.” A magnitude dos resultados do grupo foi
maior que a observada anteriormente noutros grupos semelhantes. Finalmente, os resultados
individuais de JZ Knight demonstraram “uma robusta e ﬁdedigna capacidade da interacção entre
mente-corpo.”
Um documento apresentado na conferência foi publicado no Jornal da Sociedade Americana
para Investigação Psíquica ( Journal of the American Society for Psychical Research): “O Fenómeno Ramtha:
Psicológico, Fenomenológico e Dados Geomagnéticos,” publicado na edição de Janeiro 1998, volume
92, número 1. O livro dos procedimentos da conferência e um segundo documento apresentando os
dados ﬁsiológicos serão distribuídos em breve.

Peritos Religiosos da Universidade da Califórnia
Liderado por Dr. J. Gordon Melton,
Director do Instituto para o Estudo de Religião Americana
na Universidade da Califórnia, Santa Barbara.
Os vários peritos religiosos envolvidos na investigação, conduzidos por Dr. J. Gordon Melton,
Director do Instituto para o Estudo da Religião Americana na Universidade da Califórnia, Santa Barbara,
convergiram nas suas conclusões que “o que nós vemos aqui na Escola vem do mais profundo sobre o
que as grandes tradições falam sobre como meramente se manifesta uma nova consciência que realmente
espelha a essência ou o Deus ou o divino que é na realidade amor, a chave para o caminho ético,” nas
palavras do Dr. John Simmons, professor de estudos religiosos da Universidade de Western Illinois.
Gail Harley, professora de estudos religiosos da Universidade da Flórida do Sul, apresentou um
relatório comparando a JZ Knight a outras líderes espirituais femininas dos últimos 150 anos, como a
Mary Baker Eddy, fundadora da religião de Ciência Cristã (Christian Science religion), e Helena Blavatsky,
que originou a Sociedade Teosóﬁca (Theosophical Society), e os obstáculos que elas enfrentaram ao
revelarem o seu sistema de ensino. “Nós devíamos todos lembrarmo-nos que não existe realmente tal
coisa como um culto;” Harley disse na conferência, “existem apenas novas religiões. E não se esqueçam
que todas as religiões eram novas num determinado momento.”
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Equipa de Cientistas e Eruditos Que Estudaram Ramtha
A equipa de investigadores e eruditos que estudaram Ramtha, a sua escola, os seus ensinamentos,
e J Z Knight foi composta por neurocientistas, psicólogos, físicos, sociólogos e peritos religiosos de
topo de tão diversas instituições como Seminário Teológico de Chicago, Universidade de Temple,
Universidade de Colgate, Universidade da Califórnia, Universidade de Oregon, Escola de Graduação de
Saybrook & Centro de Investigação, e Colégio de Birkbeck da Universidade de Londres. Os resultados
das suas descobertas foram apresentados na Conferência, Na Procura do Self: O Papel da Consciência na
Construção da Realidade, Fevereiro 8-9, 1997, Yelm, Washington.
•

Colégio Birkbeck da Universidade
de Londres
Basil Hiley, Ph.D.

•

Universidade da Flórida do Sul, Tampa
Gail M. Harley, Ph.D.
Professora de Estudos Religiosos

•

Universidade de Colgate
Joscelyn Godwin, Ph.D.

•

•

Seminário Teológico de Chicago
Robert L. Moore, Ph.D.

Universidade de Washington
Carroll Adam Cobbs, M.S. – Estudante
de Doutoramento
Charles LeWarne, Ph.D. – Professor de
História Retirado

•

Universidade Concórdia, Quebec, Canadá
Susan Jean Palmer, Ph.D.

•

Universidade de Illinois Oeste
John Simmons, Ph.D.

•

União de Graduação Teológica,
Berkeley, Califórnia
Constance A. Jones, Ph.D.

•

Grupo de Investigação de Northwest
Joseph Bettis, Ph.D.

•

Escola de Graduação Saybrook &
Centro de Investigação
Stanley Krippner, Ph.D.
Ian Wickramasekera, Ph.D.
Judy Wickramasekera, Ph.D.
Charles Winstead, III, Ph.D.

•

Universidade de Temple
Franklin H. Littell, Ph.D.
Marcia Sachs Littell, Ph.D.

•

Universidade da Califórnia, Santa Barbara
J. Gordon Melton, Ph.D.
Director do Instituto para Estudos
de Religiões Americanas

•

Universidade de Oregon
Amit Goswami, Ph.D.
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