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SAÚDE
A verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os
desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerandose a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram
constituídos.

Joanna de Ângelis

1 - A SAÚDE HUMANA
Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando
descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana; todavia, sem
abstrairmos das diretrizes espirituais, que orientam os fenômenos
patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de
reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o
enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem.
2 - A RENOVAÇÃO DOS MÉTODOS DE CURA
Em todos os séculos tem-se estudado o problema da saúde humana. Até à
metade do século XVII, admitia-se plenamente a medicina da Idade Média
que, por sua vez, representava quase integralmente o mesmo processo de
cura dos egípcios, na antiguidade. Todas as moléstias era atribuídas à
vacilação dos humores, baseando-se a maior parte dos métodos
terapêuticos na sangria e nas substâncias purgativas.
No século XIX, as grandes descobertas científicas eliminaram esses
antigos conhecimentos. Os aparelhos de laboratório perquirindo o mundo
obscuro e vastíssimo mo da microbiologia, as novas teses
anatomopatológicas, apresentadas pelos estudiosos do assunto,
estabelecem, com a severidade das análises, que as moléstias residem na
modificação das partes sólidas do organismo, abandonando-se a teoria da
alteração dos humores. Os médicos esqueceram, então, o estudo dos
líquidos viciados do corpo, concentrando atenções e pesquisas na lesão
orgânica, criando novos métodos de cura.
3 - OS PROBLEMAS CLÍNICOS INQUIETANTES
Não obstante a nobreza e a sublimidade da missão de quantos se entregam
ao sagrado labor de aliviar as amarguras alheias aí no mundo,
reconhecemos que muitos estudiosos perdem um tempo precioso,
mergulhados na discussão de mesquinhas rivalidades profissionais,
quando não se acham atolados no pântano dos interesses exclusivistas e
particulares, desconhecendo a grandiosidade espiritual do seu sacerdócio.
O que se torna altamente necessário nos tempos modernos é reconhecerse, acima de todos os processos artificiais de cura da atualidade, o método
indispensável da medicina natural, com suas potencialidades infinitas.
Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos
dos vossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas, em virtude
dos novos conhecimentos humanos com respeito à bacteriologia, à
biologia, à química, etc., reconhecemos que, com exceção da cirurgia, que
teve com Ambroise Pare, e outros inteligentes cirurgiões de guerra, o mais
amplo dos desenvolvimentos, pouco têm adiantado os homens na solução
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dos problemas da cura, dentro dos dispositivos da medicina artificial por
eles inventada.
Apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões
clínicas tão inquietantes, como há duzentos anos. Os progressos regulares
que se verificam na questão angustiosíssima do câncer e da lepra, da
tuberculose e de outras enfermidades contagiosas, não foram além das
medidas preconizadas pela medicina natural, baseadas na profilaxia e na
higiene. Os investigadores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem
saber eliminá-lo. Se foi possível devassar o mistério da Natureza, a
mentalidade humana ainda não conseguiu apreender o mecanismo das
suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o
mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores,
incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas.
Sondam os fenômenos sem lhes auscultarem as causas divinas.
4 - MEDICINA ESPIRITUAL
A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de
soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos
para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade
e no seu meio ambiente. Há necessidade, nos tempos atuais, de se
extinguirem os absurdos da "fisiologia dirigida". A medicina precisa criar
os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem
que remoto para as suas atividades anatômicas, se focalizam todas as
causas dos fenômenos orgânicos tangíveis.
A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil
de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro; mas os
apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos
horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da
Humanidade. O estado precário da saúde dos homens, nos dias que
passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e
coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da Natureza. A
Civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os
vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho.
Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais.
A máquina, que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o
operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer,
igualmente, uma nova concepção da civilização que multiplicou os
requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde; há de
ensinar às criaturas a maneira de viverem em harmonia com a Natureza.
5 - O MUNDO MARCHA PARA A SÍNTESE
Marcha-se para a síntese e não deve causar surpresa a ninguém a minha
assertiva de que não vos achais na época em que a ciência prática da vida
vos ensinará o método do equilíbrio perfeito, em matéria de saúde. Os
corpos humanos serão alimentados, segundo as suas necessidades
especiais, sem dispêndio excessivo de energias orgânicas. As proteínas, os
hidratos de carbono e as gorduras, que constituem as matérias-primas
para a produção de calorias necessárias à conservação do vosso corpo e
que representam o celeiro das economias físicas do vosso organismo, não
serão tomados de maneira a prejudicar-se o metabolismo, estabelecendose, dessa forma, uma harmonia perfeita no complexo celular da vossa
personalidade tangível, harmonia essa que perdurará até o fenômeno da
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desencarnação.
Mas, todas essas exposições objetivam a necessidade de aplicarmos
largamente as nossas possibilidades na solução dos problemas humanos
para a melhoria do futuro. É verdade que, por muito tempo ainda, teremos,
em oposição ao nosso idealismo, a questão do interesse e do dinheiro,
porém, trabalhemos confiantes na misericórdia divina.
Emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que nobilitem o
penoso esforço das coletividades humanas, e não olvidemos que todo bem
praticado reverterá em benefício da nossa própria individualidade.
Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo
que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos
das almas desassombradas e valorosas.
Emmanuel
Enfocando este tema "SAÚDE", resolvemos por bem apresentar algumas
opiniões dadas pelos Benfeitores Espirituais e afins, dirimindo assim,
muitas dúvidas que foram propostas.
..ANDRÉ LUIZ
..ÁUREO
..EMMANUEL
..EURÍPEDES KUHL
..IRMÃO X (H.C.)
..JOAQUIM
MURTINHO
..MARTINS
PERALVA
..MIGUEL COUTO
..VINÍCIUS
SAÚDE
ESPIRITUAL

Abaixo, apresentaremos opiniões de BENFEITORES ESPIRITUAIS sobre o
tema DOENÇAS, e em seguida algumas doenças com as devidas
explicações de suas co-relações não somente com o mundo físico mas
também demonstrando que, a fonte, a sua origem situa-se no ser
espiritual.
ANDRÉ
LUIZ
NA SAÚDE, NA DOENÇA (CAP. XVII - ÍTEM 11 DO O EVANGELHO SEGUNDO
O ESPIRITISMO)
Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com
os recursos encontrados em você mesmo.
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Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos
males.
O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a
vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o
corpo.
Doença do corpo pode criar doença da alma e doença da alma pode
acarretar doença do corpo.
Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida.
Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e
turbilhonária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima
íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes,
na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental,
muito embora convivendo, dia a dia, com dezenas de enfermos em grandes
desequilíbrios.
Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo.
Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique
aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela
aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos
como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou
agravando os seus padecimentos físicos e morais...
Muitas doenças nascem da suspeita injustificável.
Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se
reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa
natureza, sem alarde e sem exagero.
O maior restaurador de forças é a consciência reta que asserena as
emoções.
Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de
que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em
dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma.
Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de
evolução; por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas
de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na Vontade
Superior.
André Luiz
SAÚDE E EQUILÍBRIO
Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo:
1 - Colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração e
sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra idéias de culpa.
2 - Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo.
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3 - Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração
constante do bem.
4 - Servir, desinteressadamente, aos semelhantes, quando esteja ao
alcance de suas forças.
5 - Regozijar-se com a felicidade do próximo.
6 - Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou
escutado.
7 - Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda
pessoa com quem estiver em contato.
8 - Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva,
estimulando-os a desenvolvê-las.
9 - Olvidar motivos de queixa, sejam quais sejam.
10 - Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no
próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de
encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros.
André Luiz
ÁUREO
(ESPÍRITO)
COMANDO MENTAL
Todos sabemos que é principalmente das queimas respiratórias
intracelulares que o corpo humano obtém a energia necessária ao seu
funcionamento.
Como aparelho vivo, o organismo somático do homem é realmente uma
máquina de combustão, onde a penetração de oxigênio em moléculas de
carbono libera a força íntima de pressão destas últimas, na formação de
gás carbônico, produzindo, desse modo, energia calorífica.
Entretanto, cada uma das trinta bilhões de células do corpo humano é não
somente uma usina viva, que funciona sob o impulso de oscilações
eletromagnéticas de 0,002 mm de comprimento de onda, mas, por igual,
um centro emissor, permanentemente ativo, de poderosos raios
ultravioleta.
Os processos de manutenção da biossíntese do ser humano podem ser
fundamentalmente endotérmicos, mas é a mente espiritual que comanda a
vida fisiopsicossomática, de modo mais ou menos consciente, conforme a
posição evolutiva de cada Espírito.
A mente espiritual não se alimenta, realmente, em exatos termos de vida
própria, senão de energias cósmicas, de natureza eminentemente divina,
das quais haure recursos para a sua auto-sustentação. Esses recursos, ela
os transforma na energia dinâmica, eletromagnética, que lança ao cosmo
em que se manifesta e que controla através dos liames de energia
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espiritual que a mantém em contato com o citoplasma e que impressionam
a intimidade das células com os reflexos da mente.
Quanto mais o Espírito evolve, tanto mais livre, efetiva e conscientemente
governa a si mesmo e ao seu cosmo orgânico, cujo metabolismo é
conduzido e controlado pelas forças vivas do seu pensamento e das suas
emoções.
Quem de fato cresce, definha, adoece e se cura é sempre o Espírito. Em sua
multimilenária trajetória no tempo e no espaço, ele aprendeu, aprende e
aprenderá, por via de incessantes experimentações, a manter e enriquecer
a própria vida.
O cristal cresce por acúmulo, em sua superfície, de substâncias idênticas à
de que se constitui; mas isso não se dá com os seres vivos. Mesmo no caso
de células nervosas, de características especialíssimas, que crescem sem
se dividirem, o fenômeno é outro, pois seu crescimento se verifica de modo
estruturalmente uniforme e não apenas superficial.
De regra, não é o aumento de volume das células, e sim a sua
multiplicação numérica, que determina o crescimento dos organismos. A
diferença entre um organismo recém-nascido e um organismo adulto não é
somente de tamanho, mas sobretudo de complexidade.
Assim também com o Espírito. Quanto mais evoluído, sábio e moralizado,
mais complexa e poderosa a sua estrutura orgânica perispiritual, capaz de
viver e agir em domínios cada vez mais amplos de tempo e espaço.
Se a conquista progressiva do conhecimento nos faz compreender sempre
melhor a modéstia da nossa atual condição evolutiva e a extensão do
quanto ainda ignoramos, compelindo-nos à humildade diante da sabedoria
e do poder de Deus, dá-nos também uma crescente noção de autorespeito, em face da excelsa nobreza da Vida.
Espírito Áureo
EMMANUEL
CIÊNCIAS APLICADAS - (O CONSOLADOR)
94 — Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena?
— A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades
superiores, constitui uma nobre missão espiritual.
O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um
apóstolo da Providência Divina, da qual recebe a precisa assistência e
inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na
vida.
95 — Em face dos esforços da Medicina, como devemos considerar a
saúde?
— Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos
órgãos materiais; para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita
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harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da
contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra.
96 — Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais?
— As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O
corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia
é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico.
E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos
medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não
pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos.
O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço.
Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor; todavia,
o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos,
quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra e eu vos direi que a
reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos
abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura e que há
enfermidades dalma, tão persistentes, que podem reclamar várias estações
sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores.
97 — Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos
medicamentos humanos, a cirurgia, etc., etc.?
— O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do
seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a Humanidade não poderá
prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico,
missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que
aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua
alma.
Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das
energias orgânicas, nos processos humanos, como atualmente se
verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços
santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o
homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão
transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina
achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto
das almas.
98 — Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe?
— Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das
forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a
diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório
limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das
forças espirituais.
99 — Como deve ser recebido e dado o passe?
— O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de
confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos
esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e
espiritual, dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação.
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100 — A chamada "benzedura", conhecida nos meios populares, será uma
modalidade do passe?
— As chamadas "benzeduras", tão comuns no ambiente popular, sempre
que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe
regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de
assistência.
Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas
sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do
Cristianismo primitivo.
"Toda boa dádiva e dom perfeito vêm do Alto" — dizia o apóstolo, na
profundeza de suas explanações.
A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência,
porém, é sempre a mesma diante do Senhor.
101 — Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos
processos de cura da lepra, do câncer, etc.?
— Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações
e a necessidade de sua execução plena.
Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao
planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência
dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas
mãos divinas.
O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio,
como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à
evolução de seus discípulos.
Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que
seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes
apodrecem a vaidade? Até aonde poderiam ir o orgulho e o personalismo
do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e
atormentada?
Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas,
mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os
hospitais isolados e escuros, onde, tantas vezes, a alma humana se recolhe
para as necessárias meditações.
102 — Podem os Espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana, nas
moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura?
— As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças
incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder
ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios
sábios e misericordiosos do plano superior.
103 — No tratamento ministrado pelos Espíritos amigos, a água
fluidificada, para um doente, terá o mesmo efeito em outro enfermo?
- A água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos;
todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e,
neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo.
Emmanuel
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SE TODOS PERDOASSEM
Imaginemos, por um minuto, que mundo maravilhoso seria a Terra, se
todos perdoassem!...
Se todos perdoassem, a ventura celeste começaria de casa, onde todo
companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na
reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente
disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a
fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que
se dirigem.
Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o
máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda
parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o
azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio
social.
Se todos perdoassem, o espírito de competição, no progresso das ciências
e na efetivação dos negócios, subiria constantemente de nível moral,
suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o
golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e
instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores
impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com
esquecimento do mal.
Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no Planeta,
de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade
traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais
se verificando a corrida de armamentos e sim a emulação incessante à
fraternidade entre os povos.
Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e
longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o
ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim assegurar, entre as
criaturas, terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à
morte.
Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas, de polo a
polo da Terra, e então o Reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para
sempre.
Emmanuel
EURÍPEDES
KUHL
1 - Psicossomática e Sexo
A Ciência Médica já reconhece que a mente e as emoções, quando em
conflito, são causadoras de doenças. A mente, no caso, é uma função
cerebral. O cérebro é uma parte do corpo. O corpo é instrumento da alma.
Assim, "mente", "cérebro", "corpo", "alma", constituem o ser.
Pedagogicamente, Kardec denominou de:
- "Espírito": o Espírito, quando desencarnado
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- "alma": o mesmo Espírito, quando encarnado.
2 - Karma
O Espiritismo, calcado na Lógica e na Justiça Divina, afirma que o ser de
hoje é o saldo condensado das experiências adquiridas ao longo das várias
jornadas terrenas (reencarnações). Em cada uma delas, pela Lei Divina da
Igualdade, o ser nasce com um programa de vida justo e individual, préestabelecido.
Os antigos denominavam de "karma"(do Sânscrito = ação), o saldo entre a
prática do Bem ou do Mal.
Nesses programas, cármicos, doença e susceptibilidade à doença são
consequência do funcionamento da lei de causa e efeito, tanto quanto
saúde e paz. No primeiro caso, há "mau karma" e no segundo, "karma
bom".
Muito seguidamente semeamos numa vida e colhemos na próxima.
Isso é especialmente verdadeiro para nós, ainda involuídos, nos casos de:
a. doenças causadas ou surgidas no nascimento;
b. susceptibilidade às doenças;
c. doenças hereditárias.
A cura real consiste em corrigir os erros do conhecimento e os defeitos do
caráter, eliminando da nossa vida, assim, definitivamente, as ações que
produzem dor, especialmente as de crueldade e abuso do corpo. Para o
estudo do presente trabalho, analisaremos tão somente as consequências
danosas resultantes das aberrações, desvios e abusos sexuais.
A cura acima referida é conquistada, segundo Kardec, pela "REFORMA
ÍNTIMA", que consiste, basicamente, na troca do "homem velho" por um
"homem novo", cuja transformação moral haja substituído as más
inclinações pelo amor ao próximo.
Não resta a menor dúvida que, do ponto de vista da evolução espiritual, o
sofrimento é educativo, tanto quanto também o são as experiências
agradáveis: dor ou bem-estar dependem da opção de quem age,
respectivamente, no mal ou no bem.
Está cientificamente comprovado que as emoções podem alterar o
equilíbrio das glândulas endócrinas, hipófise e epífise. A primeira,
produzindo e lançando hormônios (do Grego: "horman" = despertar para a
atividade), diretamente no sangue; a segunda, servindo de ligação entre os
impulsos eletromagnéticos e eletroquímicos, registrados nos nervos e
transmitidos para o Espírito.
Se as emoções forem provocadas por ódio, vingança, ciúme, angústia,
depressão etc., irão prejudicar a circulação sanguínea, a pressão arterial,
impedir a digestão, modificar o ritmo respiratório e a temperatura geral do
organismo.
Considerando o papel importantíssimo que desempenham essas glândulas
na atividade sexual do ser humano, torna-se relativamente fácil
compreender porque os distúrbios sexuais têm sua sede no cérebro, que as
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abriga. Quanto à epífise, particularmente, interessa-nos sobremaneira sua
atividade, dada sua grande importância para a mediunidade, já que é fiel
transmissora-receptora de vibrações do corpo físico para o Espírito e viceversa.
Espíritos infelizes, desencarnados, agindo obsessivamente, induzem
encarnados da mesma sintonia à prática sexual menos digna, para
usufruírem das sensações decorrentes. É nessa parte que a epífise é
largamente utilizada, na ligação encarnado-desencarnado, face à sintoma
vibratória similar estabelecida entre ambos. O desencarnado, usando faixa
de onda própria à recepção, transmite ao encarnado pensamentos que ele
mentalmente acolhe; a partir daí, exercita ele o sexo desregrado, julgando
ser o "dono" da idéia, desconhecendo que está sendo instrumento de
"vampiros".
3 - Emoções e Doenças
A parte da Medicina que trata da relação emoções-doenças denomina-se
"PSICOSSOMÁTICA"(do Grego: psyche = alma e soma = corpo).
Obviamente, não se pode afirmar que as emoções são o único vetor que
desencadeia doenças. Há causas físicas, também, e muitas, para um
mesmo quadro patológico.
Não é nossa intenção, neste foro, aprofundar detalhes sobre a
Psicossomática. Pretendemos, isto sim, deixar consignado que a criatura
humana é um conjunto (corpo e espírito), e que, quando qualquer órgão ou
parte do corpo físico fica doente, em todo esse conjunto há repercussão do
estado mórbido.
Do corpo físico, naturalmente, cuida a Medicina. Se o médico diagnosticar
origem ou causa emotiva, agirá conforme julgar apropriado.
Sentenciou Platão, há mais de dois mil anos: "A cura de inúmeras doenças
é desconhecida dos médicos de Hellas pois eles ignoram o conjunto... E
isto porque uma parte jamais poderá estar bem a menos que o todo esteja
bem... Este é o grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo
humano."
Samuel Hahnemann (1755-1843), o criador da Homeopatia, disse: "É
necessário estudar as reacões do conjunto da personalidade de um
paciente, antes que seja possível concluir qual o remédio certo para sua
enfermidade."
4 - Receita de Saúde:
Jesus, o Grande Médico das almas, receitou para a conquista da paz de
espírito, que conduz à saúde:
- "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra".
- "São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o
teu corpo será luminoso."
- "Fazei para vós outros bolsas que não desgatem, tesouro inextinguível
nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome; porque onde está
o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração".
- "O homem bom tira do tesouro bom cousas boas; mas o homem mau do
mau tesouro tira cousas más."
Eurípedes Kuhl
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IRMÃO X
(Humberto
Campos)
PROBLEMA DE SAÚDE
Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, quando
Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou:
— Modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado
através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual,
renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da Medicina, em virtude
das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda
enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há
patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora
microbiana sem clima adequado.
Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos
de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode
prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar
o precioso vaso orgânico em que se manifesta; entretanto, não deveria
lutar com o pavor do sentenciado e sim com a atenção do trabalhador. A
moléstia acidental pode ser aviso prestimoso; as enfermidades de longo
curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento; as enxaquecas, por
vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da Providência
Divina.
Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados
aceitarem as manifestações patogênicas, dentro da maior serenidade, a
fim de que produzam todos os bens de que são portadores.—
— Semelhante
atitude, porém, é muito difícil! — observou Eduardo Lessa, outro médico
desencarnado — o homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige
melhora e cura, ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender a
criaturas insaciáveis.
— A opinião é justa — tornou Olímpio, em tom grave —, o imediatismo é o
escolho com que somos invariavelmente defrontados, em todos os
trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há
doentes, com muitos anos de leito, que reclamam o restabelecimento em
alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem
moral que os agrilhoam a padecimentos transitórios e pessoas que,
intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as
sombras da própria mente enfermiça.
E refletindo para dar-nos um exemplo do que asseverava, continuou:—
—
Inda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela observei,
mais uma vez, que a pressa de curar, entre os que se movimentam na
carne, pode agravar as doenças verdadeiras da alma.
Olímpio fez uma pausa e prosseguiu:—
— A Senhora Ramos é criatura de
qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o
que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em
virtude da sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa sem ostentação
e humilde sem alarde.
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Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor.
Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas
nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há
muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho
dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado,
sondei o caso; depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a
moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de
ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações
orgânicas facilmente remediáveis; no entanto, a sua personalidade real
exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito
difícil.
O médico da família tratava-o, com acerto; entretanto, a mente transviada
do rapaz exigia provas rudes. A Senhora Ramos vivia receosa. Temia pela
saúde do filho e desejava, fervorosamente, a restauração imediata.
Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista,
de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se
com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair
todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se
da colaboração de muitos amigos encarnados, para entender, de alguma
sorte, as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam
benéficas.
O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe
ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo,
fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum
entendimento da vida. Até à ocasião em que se recolhera para tratamento
rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre
arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na
extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a
ser afável e reconhecido. Já sabia como atender a visitas, como suportar
uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados e
aprendera a sorrir para pessoas menos simpáticas.
A Senhora Ramos, porém, qual ocorre à maioria das mães terrestres, não
examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se
muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a
confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde ao
filho e consagrava-se apaixonadamente a essa idéia. De quando em
quando, encontrávamo-nos no grupo espiritista, através da organização
mediúnica. Expunha-nos, inquieta, as suas aflições e temores.
— Guarde serenidade, minha irmã — repetíamos, invariavelmente —,
Anacleto há de curar-se; em qualquer tempo, mais vale atentar para a
Vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos, quase
sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma.
Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas
acabava sempre em vacilações prejudiciais, dentro do labirinto afetivo. De
nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico, no
conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras
seguras e resultados mais nítidos.
Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado lembrou a
oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e,
certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a Senhora Ramos,
com respeito ao alvitre. Sabíamos que a medida, em nos reportando ao
campo físico, seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido; no
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entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era
lamentável, e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção
daquela bênção. Não víamos tão-somente o organismo enfermo, mas
também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses
fatores, opinamos em contrário.
A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e, após novo acordo
com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores
espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho
para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa
lembrança fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante.
A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as
reminiscências mais fortes e concluiu: — Efetivamente, o rapaz, em duas
semanas, estava quase radicalmente curado. A Senhora Ramos não cabia
em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos
impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras
maternais. Não longe do balneário funcionava grande seção de jogos de
azar que, de pronto, lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar
o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao
pano verde, desvairadamente, tomado de estranha sede.
Ocultando-se à vigilância materna, durante oito noites sucessivas
aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa,
valeu-se de dois cheques em branco que o pai havia confiado à genitora,
devidamente assinados, para despesas eventuais na excursão de cura.
Fez dois saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar
a ficha derradeira, ausentou-se, alucinado; enceguecido, semilouco, não
conseguiu registrar-nos a assistência espiritual e, a sós, no quarto de
dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio.
E assim terminou a experiência. A Senhora Ramos retirou-se de casa
conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver.
Irmão X (Humberto de Campos)
JOAQUIM
MURTINHO
SAÚDE
Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é o reflexo da harmonia
espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos
que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o
trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira
felicidade.
A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das
ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos.
Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Assim,
também, cresce o número das enfermidades à proporção que se nos
multiplicam os desacertos, e, exarcebadas as doenças, tornam-se cada vez
mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões
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de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam,
indefinidamente, a verdadeira obra de educação que o mundo necessita.
O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e
defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Não se compreende
que uma pessoa instruída amontoe lixo e lama, ou crie insetos patogênicos
no próprio âmbito doméstico. Existe, no entanto, muita gente de boa
leitura e de hábitos respeitáveis, que não se lhe dá atochar dos mais vários
tóxicos a residência corpórea e que não acha mal no libertar a cólera e a
irritação, de minuto a minuto, dando pasto a pensamentos aviltantes, cujos
efeitos por muito tempo se fazem sentir na vida diária.
Sirvamo-nos ainda deste símbolo, para estender-nos em mais simples
considerações. Se sabemos imprescindível a higiene interna da casa, por
que não movermos o espanador da atividade benéfica, desmanchando as
teias escuras das idéias tristes? por que não fazer ato salutar do uso da
água pura, em vasta escala, beneficiando os mais íntimos escaninhos do
edifício celular e atendendo igualmente ao banho diário, no escrúpulo do
asseio? Se nos desvelamos em conservar o domicílio suficientemente
arejado, por que não respirar, a longos haustos, o oxigênio tão puro
quanto possível, de modo a facilitar a vida dos pulmões?
Quem construa uma habitação, cogita, não somente de bases sólidas, que
a suportem, senão também da orientação, de tal jeito que a luz do Sol a
envolva e penetre profundamente; jamais voltaria esse alguém a situar o
ambiente doméstico numa caverna de troglodita. Analogamente, deve o
homem assentar fundamentos morais seguros, que lhe garantam a
verdadeira felicidade, colocando-se, no quadro social onde vive, de frente
voltada para os ideais luminosos e santificantes, de modo que a divina
inspiração lhe inunde as profundezas da alma.
Frequentemente a moradia das pessoas cuidadosas e educadas se exorna,
em seu derredor, de plantas e de flores que encantam o transeunte,
convidando-o à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Por
que não multiplicar em torno de nós os gestos de gentileza e de
solidariedade, que simbolizam as flores do coração? Ninguém é tentado a
descansar ou a edificar-se em recintos empedrados ou espinhosos.
Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as
manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre
disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais
eficientes, porque a saúde, na essência, é harmonia de vibrações. Quando
nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece
está em paz.
A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam
sobre os órgãos, à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis
para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos,
sem consignar as causas profundas. E que dizer das paixões insopitadas,
das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos do remorso,
que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada
constituição da alma?
Que dizer relativamente à hórrida multidão dos pensamentos agressivos
duma razão desorientada, os quais tanto malefício trazem, não só ao
indivíduo, mas, igualmente, aos que se achem com ele sintonizados? O
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nosso lar de curas na vida espiritual vive repleto de enfermos
desencarnados. Desencarnados embora, revelam psicoses de trato difícil.
A gravitação é lei universal, e o pensamento ainda é matéria em fase
diferente daquelas que nos são habituais. Quando o centro de interesses
da alma permanece na Terra, embalde se lhe indicará o caminho das
Alturas. Caracteriza-se a mente também por peso específico, e é na própria
massa do Planeta que o homem enrodilhado em pensamentos inferiores se
demorará, depois da morte, no serviço de purificação.
Os instrutores religiosos, mais do que doutrinadores, são médicos do
espírito que raramente ouvimos com a devida atenção, enquanto na carne.
Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura
positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma, século trás
século.
Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente,
onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam, não só
as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma,
agravando a anarquia do psiquismo. Qualquer criatura, conscientemente
ou não, mobiliza as faculdades magnéticas que lhe são peculiares nas
atividades do meio em que vive. Atrai e repele. Do modo pelo qual se
utiliza de semelhantes forças depende, em grande parte, a conservação
dos fatores naturais de saúde.
O espírito rebelde ou impulsivo que foge às necessidades de adaptação,
assemelha-se a um molinete elétrico, armado de pontas, cuja energia
carrega e, simultaneamente, repele as moléculas do ar ambiente; assim,
esse espírito cria em torno de si um campo magnético sem dúvida adverso,
o qual, a seu turno, há de repeli-lo, precipitando-o numa "roda-viva" por
ele mesmo forjada. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares,
a mente perturbada emite linhas de força, que interferirão como tóxicos
invisíveis sobre o sistema endocrínico, comprometendo-lhe a normalidade
das funções.
Mas não são somente a hipófise, a tireóide ou as cápsulas supra-renais as
únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do
espírito desavisado que as invoca. Moléstias como o aborto, a encefalite
letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a
tuberculose, a coréia, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as
úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as
formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento.
Em muitos casos, são inúteis quaisquer recursos medicamentosos,
porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de
ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de
harmonia. Geralmente, a desencarnação prematura é o resultado do longo
duelo vivido pela alma invigilante; esses conflitos prosseguem na
profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes
restauradores que governam a vida.
A extrema vibratilidade da alma produz estados de hipersensibilidade, os
quais, em muitas circunstâncias, se fazem seguir de verdadeiros desastres
organopsíquicos. O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma
energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos. Se o homem cultivasse a
cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das
leis morais, outras condições, menos dolorosas e mais elevadas, lhe
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presidiriam à evolução.
É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente.
Cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Com o tempo
aprenderemos que se pode considerar o corpo como o "prolongamento do
espírito", e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de
imunologia contra todas as espécies de enfermidade.
Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra,
continuemos estudando, trabalhando e esperando.
Joaquim Murtinho
MARTINS
PERALVA
1 - MEDIUNIDADE E SAÚDE
"E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho (Paulo de Tarso) da
realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e
orgulho, tentação e vaidade." Emmanuel
A saúde física é importante para o bom êxito de toda atividade. Diz-se ter
boa saúde aquele que tem em funcionamento normal todos os
implementos do corpo.
Como o Espírito age sobre a mente, nas comunicações mediúnicas, e os
reflexos dessas comunicações atingem o campo orgânico, torna-se
necessário que, para uma boa manifestação do ser inteligente, esteja o
corpo em boas condições.
O "MENS SANA IN CORPORE SANO" dos romanos - mente sã em corpo são
-, não perde sua atualidade. Nem a perderá, jamais.
Não se diga, convém ressalvar, da impossibilidade de o médium
eventualmente em desajuste somático dar boas comunicações.
Digamos, sim, que o companheiro da mediunidade cuide da saúde, a fim de
que dê mais e produza melhor. Faça mais em favor do próximo.
O operário enfermo, ou cansado, diminui sua capacidade de trabalho,
reduz a produtividade.
O médium - operário dos serviços espirituais - também se ressentirá das
desarmonias orgânicas, ressentindo-se de condições adequadas.
Espíritos menos evoluídos, impregnados de fluídos densos e pesados,
exercem sua atuação de maneira mais agressiva sobre os médiuns
doentes, ou enfraquecidos, por lhes serem menores as resistências.
Cuidar do corpo é medida salutar, indispensável a todos, e, em particular,
aos médiuns.
2 - MEDIUNIDADE CURADORA
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"Organizemos, assim, o socorro da oração, junto de todos os que padecem
no corpo dilacerado, mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos".
Emmanuel
O médium curador tem amplas possibilidades de servir.
Dispõe de sua própria reserva magnética. Pode e deve aliar ao fluido
pessoal o fluido generoso dos Amigos Espirituais.
Com os recursos da vontade firme, projeta, a distância, o fluido que
lenitiva e cura.
Utilizando a prece, leva bem longe seus poderes curativos. Palavra, olhar e
gesto, estimulados pelo desejo de servir, conjugam-se no esforço da cura.
O médium curador também deve ser tranquilo. Evitar excitações nervosas.
Cultivar a prece.
A força nervosa ou magnética que existe no homem é acrescida e
sustentada pelos Benfeitores Espirituais.
Entrando em sintonia com os Bons Amigos, através da oração, expressando
humildade e desejo de ajudar, os recursos espirituais se ampliam.
As possibilidades crescem.
Os mensageiros do Amor, operando em nome de Jesus, dirigirão os fluidos
para a área orgânica mais necessitada, dosando, inclusive a quantidade.
O médium curador deve ter humildade para entender que os recursos de
que dispõe procedem de Deus - Criador e Pai.
O concurso dos Amigos Espirituais condicionam-se, por seu turno, às
determinações divinas.
O crescimento espiritual do médium está na razão direta de sua
compreensão, fé em Deus e desprendimento, isso porque reconhece que
"nem o que planta é alguma coisa, mas Deus dá o crescimento", segundo a
palavra de Paulo de Tarso.
Martins Peralva
MIGUEL
COUTO
MENTALISMO
O progresso do MENTALISMO abrirá, indubitavelmente, novos rumos à
Medicina para engrandecimento do futuro humano.
O corpo físico é máquina viva, constituída pela congregação de miríades de
corpúsculos ativos, sob o comando do espírito que manobra com a rede
biológica dentro das mesmas normas que seguimos ao utilizar a corrente
elétrica.
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Avançando pesadamente, da animalidade para a humanidade, aumentamos
o poder da consciência pela assimilação dos valores que a vida nos
oferece, por intermédio do tempo e do trabalho; e, com esse poder
armazenado na economia do próprio ser, manejamos o equipamento
celular, com antecipado conhecimento de suas ações e reações, qualidades
superiores ou idiossincrasias genéticas, para que nos ajustemos ao
laborioso esforço da encarnação, dela retirando os proventos necessários.
À custa de insano trabalho, emerge a alma do passado obscuro, elevandose para as zonas de equilíbrio e sublimação, deixando, porém, na
retaguarda, verdadeiros mundos submersos, dos quais recebe apelos
deprimentes, que, muita vez, a compelem à estagnação nas trevas. Tudo é
vibração, movimento, magnetismo e eletricidade, nos domínios quase
desconhecidos da matéria e do espírito, cujo ponto de interação estamos
singularmente distantes de alcançar.
O homem, na estruturação fisiopsíquica, é uma grande bateria criando e
acumulando cargas elétricas, com que influencia e é influenciado.
Todo sentimento é energia estática.
Todo pensamento é criação dinâmica.
Toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos.
Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre na
estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente,
atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas
obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia pela
instrumentação mental que lhe é própria.
A saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de
frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma
equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o
banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são
sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal,
senão também, e em particular, nas horas conturbadas.
Cada alma vive carregada dos princípios eletromagnéticos gerados por ela
mesma, projetando ondas que, na essência, são os fluidos positivos ou
negativos com os quais jogamos no campo de atividades a que fomos
chamados ou conduzidos. Nossa mente vive cercada de forças complexas
que procedem das constelações próximas e remotas, do Sol, da Lua, da
própria Terra, dos nossos semelhantes e dos seres superiores e inferiores
que partilham conosco a habitação coletiva.

Achamo-nos, no Planeta, como que presos a poderoso imã: desenvolvemos
nossas virtudes potenciais; apuramos tendências e recolhemos as
vantagens da educação espiritual; emitimos as irradiações que nos são
peculiares e graças às quais somos aproveitados pelas Potências Sublimes,
no serviço da Humanidade; entesouramos nossa riqueza futura, ou por ela
nos castigamos a nós mesmos: são os choques de retorno, em cuja
manifestação somos sempre vítimas das cargas asfixiantes que
arremessamos, no espaço e no tempo, ferindo pessoas e coisas, na
tentativa de quebra da Harmonia Divina.
Nossos sentimentos e pensamentos criam linhas de força, e, destarte,
conforme a nossa polaridade, ou se nos facilita a ascensão, que é luz, ou
sofremos retardamento em níveis mais baixos, quais os apresenta o
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mundo terrestre, voluntário cárcere de sombra. Tudo é santo nos círculos
da Natureza, mas a inteligência que se elevou na escala do
aperfeiçoamento moral não professará o magnetismo dos seres em
movimentação primária, sem dano grave a si mesma.
A vida pede a nossa renovação permanente para chegarmos ao Sólio
Divino, que lhe é meta fulgurante. Para isso é imprescindível aprender,
transformar, agir e santificar, incessantemente, assimilando as ondas de
vitalidade que nos cercam em nosso crescimento espiritual. Confiarmo-nos
a paixões bastardas será estabelecer linhas de forças repulsivas, que nos
constrangem à demora na paisagem das sombras.
Acendermos a confiança e o entusiasmo na vitória do bem é formar linhas
de forças atrativas, com as quais estruturamos para a nossa
individualidade eterna um mundo vasto de felicidade, alegria e paz
incessantes. O homem é o distribuidor de cargas eletromagnéticas,
geradas por ele mesmo, em toda parte. O equilíbrio, portanto, é questão de
toda hora.
Examinado em seus aspectos reais, o corpo físico é uma grande república
federativa, onde as células, diferenciadas pela especialização, agem sob o
comando da mente. Esses indivíduos microscópicos requisitam, porém,
incentivo, nutrição e amparo, a fim de viverem convenientemente, e
possuem também o seu campo vibratório circunscrito, dependendo de
estímulos dessa natureza para se enquadrarem na harmonia necessária.
A missão de curar, deste modo, é muito mais a ciência de equilibrar os
movimentos oscilatórios que a de socorrer o veículo somático; e somos
obrigados a considerar que, ainda quando praticamos a clínica ou a
cirurgia, é imprescindível ponderar a modificação do tônus vibratório de
imensas colônias de protozoários, através de cargas elétricas de produtos
químicos ou de golpes renovadores do bisturi, se desejamos alcançar a
almejada restauração.
Cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si
mesma, em qualquer distrito do Universo. Purifiquemos o pensamento,
encaminhando-o às zonas superiores do nosso idealismo, buscando,
simultaneamente, materializá-lo no terreno chão da luta diária, criando
novos motivos de felicidade, de confiança, de luz e de alegria, na esfera de
nossas horas vulgares, e a harmonia será a resposta divina aos nossos
empreendimentos.
Em baixo, a inteligência encarnada sofre a influência de pesado clima
vibratório, em vastíssimo parque de contrastes e de experiências, na
condição do aluno que se deve impor estudo e exercício para alcançar o
conhecimento. Em cima, resplandece a Lei Cósmica, retribuindo a cada
criatura, no tempo e no espaço, conforme as próprias obras. A ciência
mental, com bases nos princípios que presidem à prosperidade do espírito,
será, no grande futuro, o alicerce da saúde humana.
Saudando, assim, o porvir da Humanidade, exaltemos o Médico Divino que,
sem usar sequer uma gota de elixir da Terra, atuou na mente do mundo,
legando-lhe a fonte renovadora do Evangelho, com o qual, na esteira
infinita das reencarnações, gradualmente nos ajustamos aos deveres da
fraternidade e do trabalho, na real aplicação do "amemo-nos uns aos
outros", aprendendo a subir, vagarosamente embora, o monte da
glorificação espiritual.
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Miguel Couto
VINÍCIUS
O CRIMINOSO E O CRIME
No conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos,
confunde-se o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica.
Dessa lamentável confusão advêm não pequenos erros de apreciação,
quanto à maneira eficiente de combater-se o mal.
Para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir deste
princípio: o crime não é o criminoso, o vício não é o viciado, o pecado não é
o pecador, do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a
doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos,
assim também se devem combater o crime, o vício e o pecado, e não o
criminoso, o viciado e o pecador.
O mal não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do
Espírito; é, antes, uma anomalia, como o são as enfermidades. O bem, tal
como a saúde, é o estado natural, é a condição visceralmente inerente ao
espírito. Um corpo doente constitui um caso de desequilíbrio, precisamente
como um espírito transviado, rebelde, viciado, ou criminoso.
Há tantas variedades de distúrbios psíquicos quantas de distúrbios físicos,
aos quais a medicina rubrica com variadíssimas denominações. A origem
do mal, quer no corpo, quer no espírito, é a mesma : infração das leis de
higiene.
O homem frauda essa lei por ignorância, por fraqueza e, finalmente, pelo
impulso de certas paixões que o dominam. Não devemos votá-lo ao
desprezo por isso, nem, muito menos, malsiná-lo como réprobo, pois, em
tal caso, se justificaria tratar-se de igual modo os enfermos.
Aliás, em épocas felizmente remotas, se procedeu assim com relação aos
enfermos de moléstias infectuosas. Esses infelizes eram tidos como
vítimas da cólera divina e, por isso, perseguidos desapiedadamente pela
sociedade.
A ignorância torna os homens capazes de todas as insânias. Pois é essa
mesma ignorância, com referência aos transviados da senda nobre da vida,
que gera a repulsa e mesmo o ódio contra os delinquentes. Os velhos
códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes
dessa confusão entre o ato delituoso e o seu agente.
Quando Jesus preconizou o — amai os vossos inimigos; fazei bem aos que
vos fazem mal — não proclamou somente um preceito altamente
humanitário, proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. A
benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo
capaz de corrigir e regenerar o pecador.
Cumpre notar, e o declaramos com toda a ênfase, que nada tem esta
doutrina de comum com o sentimentalismo piegas, estéril e, às vezes,
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prejudicial. Trata-se de repor as coisas nos seus lugares.
Para varrer-se o mal da face da Terra, é preciso que se apliquem métodos
naturais, conducentes a esse objetivo. O método natural é a educação do
espírito. Com o velho sistema de castigar, ou eliminar as vítimas do crime e
do vício, nada se logrará de positivo, conforme os fatos atestam
eloquentemente.
A medicina jamais pensou na eliminação dos enfermos; toda a sua
preocupação está em curar as doenças. Pois o processo deve ser o mesmo,
em se tratando dos distúrbios que afetam o moral dos indivíduos.
Felizmente, os primeiros pródromos de uma reforma radical neste sentido
já se observam nos meios mais avançados. O único castigo capaz de
produzir efeito na regeneração dos culpados é o que se traduz pela natural
consequência dolorosa do erro ou mal cometido, consequência que recai
fatalmente sobre o culpado. É necessário fazer que o delinquente
reconheça esse fato, e isto se consegue por meio da instrução moral.
Toda punição imposta de fora, como revide social, é contraproducente,
conforme os fatos, em sua irretorquível expressão, têm comprovado mil
vezes.
É muito fácil encarcerar ou eletrocutar um criminoso. Educá-lo é mais
difícil, mais trabalhoso, demanda esforço, tempo, saber e caridade. Por
isso, o Estado manda os criminosos à forca e as religiões remetem os
pecadores, que não são da sua grei, para o inferno.
Mas, se aquele é o único processo eficaz, procuremos empregá-lo, e não
este, anticientífico, imoral e cruel.
A educação vence e previne o mal. O homem educado conhece o senso da
vida, age conscienciosamente com critério, com discernimento: é um valor
social. É pela educação que se hão de vencer os vícios repugnantes (haverá
algum que o não seja?), que se hão de domar as paixões tumultuarias que
obliteram a inteligência e a razão. E, de tal modo, sanear-se-á a sociedade.
Retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso
que ameaça a salubridade pública; mas, como a este, preste-se àquele a
assistência que lhe é devida: educação.
E não se suponha, outrossim, que só os criminosos devem ser educados. A
obra de educação é obra de salvação, é obra religiosa em sua alta
finalidade, é obra científica e social em sua expressão verdadeira.
Eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se
transforme, em cada indivíduo, numa auto-educação contínua,
ininterrupta.
Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os
seus problemas.
Vinícius
SAÚDE
ESPIRITUAL
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É COMUM NA CULTURA OCIDENTAL, especialmente em nosso país, em
relação à questão da saúde, vivermos, quase sempre, procurando
combater a doença, haja vista o número de remédios, farmácias, hospitais
equipados com alta tecnologia para diagnóstico e tratamento, UTls móveis,
médicos de inúmeras especialidades, planos de saúde, etc. existentes no
mercado, que buscamos no sentido de nos libertarmos de nossos males e,
no entanto, continuamos doentes e mais ansiosos por nos vermos livres
das doenças, num círculo vicioso. Saímos de uma doença e surge outra e
assim sucessivamente.
Novas doenças aparecem a cada dia, doenças milenares ressurgem com
toda força. Tudo isso acontece num momento em que a medicina conta
com recursos avançadíssimos de diagnóstico e tratamento das doenças.
Por que isso acontece?
Talvez este seja um momento para começarmos a refletir sobre qual é o
verdadeiro significado da doença em nossas vidas.
Em uma visão holística, espiritualista, a doença, seja ela física ou mental, é
apenas um sinal de que alguma coisa não vai bem com a pessoa que está
doente. Normalmente o organismo nos sinaliza através de disfunções em
determinados órgãos que são mais frágeis, órgãos estes que variam de
pessoa para pessoa.
Em uma pessoa essa disfunção pode acontecer no fígado, em outras no
coração, em outras nos rins, etc. Outras vezes as disfunções acontecem na
mente, como é o caso de doenças como a depressão, a ansiedade, o
transtorno do pânico, a esquizofrenia, etc.
A doença é um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser
humano. Esses bloqueios são causados por fatores espirituais, psíquicos e
emocionais, que são somatizados e terminam por desarmonizar a mente.
Todos nós possuímos determinados conflitos que, normalmente, não
tratamos adequadamente.
Resultado: esses conflitos vão se acumulando como se estivessem numa
panela de pressão na qual tapamos a válvula de escape do vapor. Chega
um momento em que a pressão é tanta que estoura.
Isso vai acontecer no corpo físico, onde o conflito é somatizado na forma
de doenças físicas as mais diversas, ou na mente, onde o conflito
acumulado se transforma em um transtorno neurótico (depressão,
ansiedade, etc.) ou num transtorno psicótico (esquizofrenia, parafrenia,
etc.).
Torna-se fundamental, portanto, desenvolver uma nova postura em
relação às doenças que possuímos.
Por isso, em uma abordagem profunda, querer se livrar da doença não
significa a mesma coisa que buscar a saúde. Podemos utilizar remédios,
cirurgias, e outros métodos para conseguir saúde, mas qualquer método
que venha de fora para dentro, por mais valioso que seja esse recurso, vai
apenas aliviar a doença, mas jamais poderá nos dar a saúde.
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Desenvolver a saúde requer todo um movimento do indivíduo em direção à
ela. Não é possível nos livrar da doença de fora para dentro. Muito menos,
através de uma atitude doentia de ansiedade, inquietação no sentido de
arrancá-la de nós, através de recursos externos, pura e simplesmente. Isso
pode nos trazer um alívio temporário para que, posteriormente, possamos
agir de uma outra maneira.
É necessário desenvolver uma postura saudável, onde, com serenidade,
vamos buscar a causa da doença, e assim, com base nessa causa, poder
transformá-la e, com isso, conquistar a saúde.
A causa das doenças, tanto as mentais, quanto as físicas, estão no Espírito
doente que ainda somos. Portanto, somente uma ação visando a Saúde
Espiritual nos libertará definitivamente das doenças, que em si mesmas,
são caminhos para a conquista da saúde do Espírito, conforme veremos
adiante.
Com a presente obra iniciamos uma coleção que denominamos Saúde
Espiritual, na qual vamos abordar as causas profundas das doenças do Ser
Humano, visando desenvolver a sua cura profunda, de modo a contribuir
com todos aqueles que buscam desenvolver a saúde integral: do corpo, da
mente e do Espírito.
Alírio de Cerqueira Filho
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Há UMA IDÉIA GENERALIZADA entre a maioria de nós de que a doença é
resultado de forças exteriores, sejam biológicas como os vírus, bactérias,
fungos, etc., químicas como os poluentes, aditivos alimentares, pesticidas
diversos que consumimos junto com os alimentos, etc., enfim os vários
elementos estranhos que convivemos no mundo moderno.
Há uma crença que esses elementos diversos penetram em nosso
organismo e geram as doenças em nosso corpo físico. As doenças
emocionais são vistas, geralmente, como pressões psicológicas e sociais
externas, que geram o stress e adoecem a nossa mente.
Sem sombra de dúvida esses fatores são muito importantes na gênese das
doenças, especialmente aqueles de origem ambiental como os poluentes a
que estamos sujeitos e que maltratam o nosso organismo físico. Já os
fatores biológicos, sociais e psicológicos são coadjuvantes no processo de
adoecimento, conforme veremos a seguir.
Em uma visão profunda, a gênese da doença está centrada no ser
espiritual, resultado de um desequilíbrio proporcionado por nós mesmos. A
doença é o estágio final desse desequilíbrio, que começa no Espírito doente
que ainda somos.
Analisemos, inicialmente, a gênese profunda desse desequilíbrio e a
maneira pela qual estaremos desenvolvendo o equilíbrio.
Para compreender a origem do desequilíbrio é essencial que busquemos
analisar a vida dentro de uma perspectiva espiritual, profunda.
Primeiramente reflitamos sobre quem nós somos no Universo. Em que se
constitui o ser humano neste Universo incomensurável? Qual é a finalidade
da nossa existência?
Essas perguntas nos remetem à questão da nossa espiritualidade, que é
fundamental que cultivemos, para adquirir a saúde. A doença é o resultado
de um distanciamento do ser humano da própria espiritualidade.
Nós somos seres espirituais e temos transitoriamente um corpo físico.
Somos, portanto, muito mais do que os nossos corpos físicos. As modernas
pesquisas com as ciências naturais - como a física e a biologia - têm
demonstrado que o corpo físico é apenas um reflexo do Espírito.
A saúde é o resultado natural da busca da própria espiritualidade,
encontrar a nossa essência interior, o Eu divino que somos.
Fomos criados por Deus com essa finalidade: buscar a nossa essência
interior para poder desenvolvê-la, evoluindo até chegar à plenitude do Ser,
tornando-nos Espíritos puros, razão de nossa criação.
Toda as vezes em que nos distanciamos dessa busca, temos como
resultado a carência interior, que estará nos proporcionando as doenças,
que começam no Espírito que se distancia do seu Eu Divino, gerando para
si mesmo conflitos existenciais que estarão lhe adoecendo a mente e o
corpo.
O distanciamento de nossa essência divina vai nos distanciar de Deus,
Fonte de Vida e Amor do Universo, processo que nos deixará
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extremamente carentes da energia da Vida, resultando em doenças as
mais diversas.
Uma pergunta você deve estar se fazendo, caro internauta: o que nos leva
a esse distanciamento?
Ele é resultado do materialismo, que acontece de duas maneiras: uma
direta e outra indireta.
A forma direta é aquela bem evidente na qual a criatura se nega a crer que
é um Espírito imortal e que existe uma Inteligência Suprema que organiza
o Universo, resultando, com isso, numa extrema aridez interna, um vazio
existencial enorme, pois, ao negar a Essência da Vida, a criatura inibe
intensamente a sua energia vital e se torna profundamente doente.
Essa doença não está localizada necessariamente no corpo, pois existem
pessoas vivendo de forma extremamente materialista e que ainda não
adoeceram os seus corpos.
A doença se manifesta principalmente nas emoções, que as tornam
sociopatas, isto é, pessoas que são um peso para a sociedade, pois são
extremamente indiferentes ao que sentem outros seres humanos. A
principal doença que elas tem chama-se egoísmo. Essas pessoas existem
em todas as posições sociais. Há milhões de pessoas nessa condição.
A forma indireta é aquela na qual a criatura já crê que é um Espírito
imortal e que existe um Deus velando pelo Universo, mas essa crença
ainda é muito distanciada da concepção real do Criador e da finalidade da
criação, resultando em uma prática de vida ainda bastante materialista,
pois, as pessoas que agem assim, vivem para o mundo, buscando tudo o
que diz respeito a ele, muitas vezes em detrimento de sua própria
espiritualização. Estão centradas em fazer e ter coisas e não no Ser que
são.
Lembram-se das questões espirituais somente em momentos específicos,
nos quais estão praticando alguma ação religiosa, ou quando têm algum
problema a resolver e pedem ajuda divina, muitas vezes em desespero,
para que tenham os seus problemas solucionados por Deus.
São os espiritualistas materialistas, cuja postura de vida é materialista,
apesar de aceitarem a idéia de que são Espíritos e que fomos criados por
Deus.
Nessa postura aparentemente espiritualista, tem-se uma concepção
humanizada de Deus, que deve ser buscado em ocasiões específicas,
normalmente para resolver os nossos problemas. É como se Deus estivesse
distante de nós e que precisássemos dEle em ocasiôes especiais,
momentos em que nos colocamos em contato com Ele.
Nem sempre esse materialismo acontece de uma forma muito perceptível.
Existem várias gradações desse proocesso: desde aqueles que vivem de
forma intensamente materialista, apesar de já conceberem a
espiritualidade, até aqueles sutilmente materialistas, pois, se analisarmos
profundamente, perceberemos que já têm até uma visão mais racional de
Deus, como acontece com muitos espíritas. Têm conhecimento da
realidade espiritual, mas suas posturas no dia-a-dia e diante das
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dificuldades naturais da vida, ainda são materialistas. Não cultivam o
hábito de confiarem na Providência Divina, conforme veremos adiante.
Temos também milhões de pessoas nessa condição, praticando aquilo que
poderíamos denominar espiritualidade materialista.
A saúde espiritual, no entanto, é resultado do cultivo da verdadeira
espiritualidade que nos desenvolverá a religiosidade.
Para entender esse conceito é necessário que desumanizemos Deus. Em
uma visão realmente espiritual e profunda, Deus é uma Grande Luz,
Energia de Amor e Vida que organiza todo o Universo, que, por sua vez,
está imerso nessa Grande Luz. Como parte do Universo, por nossa vez,
também estamos imersos nessa Grande Luz. Então, estamos todos imersos
na Luz Divina, nessa Grande Inteligência Criadora do Universo.
Há, por isso, da parte de Deus para todas as Suas criaturas, um fluxo de
Amor e Vida constante que nos gera vida em abundância. Mas nem sempre
usufruímos esse influxo Divino. Quando nos distanciamos do cultivo de
nossa espiritualidade, através das posturas materialistas, explícitas ou
implícitas, bloqueamos a nós mesmos, inibindo-nos as energias que nos
vitalizam, e nos desligamos de Deus, apesar dEle nunca se desligar de nós,
resultando numa carência profunda, a carência de Vida.
Fazendo uma analogia, é como se quiséssemos tomar uma ducha em um
chuveiro e entrássemos debaixo dele portando um guarda-chuva e capa
impermeável. A água está toda lá, abundante, mas não nos alcança, pois o
guarda-chuva e a capa bloqueiam a água, impedindo que ela lave o nosso
corpo.
Ao bloquear a nossa Essência Divina inibimos a nossa energia vital,
impedindo a absorção da Energia da Vida, do fluxo do Amor e nos
tornamos profundamente doentes, espiritualmente, fato que resultará,
cedo ou tarde, em doenças da mente e do corpo.
A saúde do Espírito dar-se-á pelo cultivo da espiritualidade e da
religiosidade. É primordial que busquemos nos identificar com o nosso Eu
Divino para podermos nos religar a Deus e absorver o Seu Fluxo de Amor e
Vida.
Quando nos identificamos com o nosso Eu Divino, entramos em comunhão
com Deus e o Fluxo de Amor e Vida nos preenche plenamente, gerando
saúde em abundância.
Para que desenvolvamos a Saúde Espiritual, buscando a nossa
espiritualização e a conseqüente comunhão com Deus, temos três
condições fundamentais a exercitar:
1 - Cultivar o sentimento de aprendiz;
2 - Cultivar o cumprimento do dever consciencial;
3 - Cultivar uma profunda gratidão a Deus.
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Estudemos, agora, as três condições detalhadamente. A base da comunhão
com Deus é o cultivo do sentimento de aprendiz. É essencial exercitar a
aceitação de nós mesmos como Espíritos simples e ignorantes, que
estamos no mundo para aprender, fomos criados para transformar a
ignorância em sabedoria, através das várias vidas sucessivas, nas quais
estaremos evoluindo até nos tornarmos Espíritos Crísticos, libertos de toda
ignorância.
Para compreender melhor o significado do sentimento de aprendiz vamos
fazer a exegese de um das passagens mais belas do Evangelho de Jesus,
anotada por Mateus, em 11: 28 a 30:
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde
de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Jesus diz "Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei".
Podemos entender o "Vinde a mim" não da maneira como muitos
acreditam, que seria, simplesmente, ir até a pessoa, o Homem chamado
Jesus, aceitando-o como Mestre.
Isso, inclusive, cria uma idolatria, na qual a pessoa pensa que, apenas por
adotar Jesus em sua vida, ela já será aliviada, conforme recomendam as
religiões cristãs tradicionais.
Numa visão mais profunda, essa expressão significa Ir até o amor que Ele
representa. Jesus é o maior modelo de amor, portanto, ir a Ele, é ir ao
Amor. É desenvolver o amor por nós mesmos, o amor pela vida, pelo
próximo, por Deus.
É um imperativo, a prática do amor, para que possamos fazer brotar o
nosso Cristo interno. Somente o amor nos alivia do cansaço e da opressão
causados por nós mesmos.
"Tomai sobre vós o meu jugo ... "
A palavra jugo tem vários significados. Podemos entender que neste
contexto tem o sentido de poder.
Essa expressão, portanto, significa tomar sobre nós o poder do amor,
desenvolvendo o poder de realização do amor para vivenciar a própria
vida.
" ... e aprendei comigo"
Aqui Jesus faz um convite, fundamental para a saúde espiritual, para que
tomemos a condição de aprendizes do Seu jugo. Ele é o Mestre por
excelência, nós somos os aprendizes.
Qual é a condição do aprendiz?
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É aquele que não sabe, que ignora, e que vai fazer muitos exercícios,
tantos quantos forem necessários, até aprender a sentir e vivenciar esse
jugo.
Para entender melhor, façamos uma analogia dessa questão puramente
espiritual - que muitas vezes não entendemos o significado, devido à sua
abstração - com uma pessoa que está iniciando a aprender a arte de
esculpir em madeira, com um mestre-escultor.
O aprendiz observa o trabalho do mestre com toda a riqueza de detalhes,
recebe a orientação dele e, a partir de um tronco de madeira, inicia os seus
primeiros passos na arte de esculpir. Será que ele conseguirá fazer um
trabalho igual ao do mestre-escultor? Com certeza não. No início ele mal
consegue pegar no cinzel e na marreta. Irá realizar muitos erros, mas cada
erro lhe ajuda a melhorar, a partir das orientações do mestre-escultor.
Com o tempo vai ficando cada vez mais hábil. Até que se iguale ao mestre
ou até o supere.
Mas, são poucos aqueles que permanecem perseverando até se tornar
mestres-escultores. A maioria desiste no meio do caminho, nas primeiras
dificuldades.
É a mesma coisa que acontece na vida. Temos a oportunidade de evoluir
com os nossos erros e acertos, pois somos aprendizes do maior Mestre da
Vida: Jesus. Quanto mais conscientes dessa condição, maior o
aprendizado. Só que diferente de um aprendiz de escultura, na vida,
mesmo que desistamos numa existência, como a Vida é infinita, temos
toda a eternidade para nos tornarmos mestres, pois essa é a nossa
finalidade maior.
À medida que aprendemos, tanto com os nossos erros, quanto com os
acertos, vamos internalizando o amor, a mansidão e a humildade de Jesus,
de modo a fixar, suavemente, essas virtudes em nossa memória até que
possamos vivenciá-las em espírito e verdade.
Essa é a condição essencial para a conquista da saúde espiritual: cultivar o
sentimento de aprendiz. " ... e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará". João, 8:32
" ... que sou manso"
Ser manso significa ser doce, meigo, suave, sereno, características
marcantes em Jesus.
Psicologicamente a mansidão está ligada a dois sentimentos fundamentais:
aceitação e compaixão. A aceitação vai nos permitir aceitar a condição de
aprendizes incipientes que somos, com defeitos e qualidades.
Importante não confundir aceitação com acomodação. A acomodação é
uma falsa aceitação, na qual a pessoa simplesmente "aceita" os seus
defeitos e não faz nada para mudá-los. Os nossos defeitos são inaceitáveis,
pois aceitá-los seria nos acomodarmos com eles.
A aceitação é uma virtude proativa, na qual aceita-se a própria
insignificância enquanto aprendizes mas, ao mesmo tempo, trabalha-se
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para desenvolver a própria grandeza, aprendendo-se, gradativa e
suavemente, a superar a ignorância. Aceita-se quem erra, mas sem aceitar
os erros. Os erros provenientes de nossos defeitos devem ser analisados
para gerar aprendizado e a reparação deles.
O movimento de auto-aceitação de como somos, com as nossas
deficiências e virtudes, vai nos proporcionar a aceitação dos outros como
eles são.
A compaixão gera a compreensão das dificuldades que ainda trazemos,
hem como às dos outros.
Importante não confundir compaixão com pena, dó, comiseração. Embora
em português essas palavras sejam sinônimas, psicologicamente têm
significados diferentes.
A compaixão também é uma virtude proativa e, por isso, tem um aspecto
positivo significando empatia, na qual temos para com as dificuldades, os
erros nossos, ou dos outros, um sentimento de compreensão, gerando uma
aceitação da pessoa que erra, sem, contudo, aceitar os seus erros, o que
seria acomodação, como vimos acima.
O importante é compreender que os erros são fruto da ignorância e
necessitam ser corrigidos, ao invés de punidos.
Já, quando temos sentimentos de dó, pena, piedade ou comiseração por
nós mesmos, nos sentimos coitados por errar e criamos a máscara da
autopiedade, ou tratamos os outros como coitados, como se para eles não
fosse possível tomar a condição de aprendizes para superar o problema.
Esta postura é de pseudo-amor e não proativa, pois todos somos
responsáveis pelas nossas ações e quando estas se encontram
equivocadas, necessitam apenas ser compreendidas como fruto da
ignorância, para posterior correção.
Conforme nos convida Jesus a ignorância deve ser substituída, com
suavidade e leveza, pelo aprendizado, e não condenada. Essa é a postura
do verdadeiro aprendiz.
Como aprendizes de mansidão, estaremos sendo convidados a fazer
exercícios de aceitação e de compaixão para abrandar, suavizar, asserenar
o sentimento de revolta, de rebeldia que trazemos em nós.
" ... e humilde"
Qual a importância da humildade?
A humildade também é uma virtude proativa, dinâmica, geradora da autoaceitação, na qual reconhecemos as limitações que a nossa inferioridade
ainda nos impõem, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos para desenvolver
os potenciais ilimitados que nos proporcionarão a evolução até a
iluminação completa e nos tornamos Espíritos puros.
A humildade é a virtude que faz com que, ao mesmo tempo reconheçamos
a nossa pequenez - pela nossa insipiência, pelo muito que temos a
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aprender - e a nossa grandeza - pelos potenciais que carregamos como
Filhos de Deus -, possuindo cada Ser um Cristo Interno a ser desenvolvido:
"Vós sois deuses", João, 10:34.
O exercício de humildade vai nos proporcionar a paciência e a
perseverança para permanecermos na condição de aprendizes, até ter esse
Cristo Interno completamente desenvolvido.
No entanto é muito comum, em virtude do orgulho que ainda nos
caracteriza, assim que sabemos um pouco das lições, acreditar que já nos
igualamos ao Mestre, ou achar que as lições são aprendidas muito devagar,
o que nos leva a querer desistir.
Por isso é fundamental que façamos muitos exercícios de humildade,
desenvolvendo sentimento de aprendiz, que ainda está muito distante da
verdade que liberta.
A humildade é, ainda, a condição para que possamos sentir e vivenciar a
mansidão, pois, sem ela não podemos exercitar a aceitação, nem a
compaixão. O orgulho não permitiria que esse exercício fosse realizado.
Portanto, é necessário abrandar o orgulho através do exercício de
humildade para nos tornarmos mansos, conforme vimos acima.
" ... de coração"
Hoje se fala muito de inteligência emocional, inteligência do coração. Aqui
Jesus já coloca essa necessidade para o aprendiz, demonstrando a
atualidade das sublimes lições do Evangelho.
Aprofundemos um pouco mais o estudo desta questão, buscando o que Ele
quer dizer.
Jesus diz: "aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração".
Quando Jesus diz Eu Sou, significa que Ele é a expressão plena desses
sentimentos, que Ele os têm completamente internalizados em Si mesmo, o
que O leva a vivenciá-los plenamente, pois Ele integrou o saber e o sentir
em sua inteireza.
Isso significa que para poder vivenciar as virtudes do amor, mansidão e
humildade, bem como todas as demais, o aprendiz deverá superar três
níveis de ignorância: a do não-saber, a do não-sentir e a do não-vivenciar.
O aprendiz vai encontrar na superação destes níveis de ignorância,
diferentes graus de dificuldade.
O primeiro nível de ignorância é o mais simples de ser superado, pois está
ligado à dimensão do saber, isto é, à função cognitiva, ao cérebro, à razão.
Quando não sabemos algo, basta estudar e tomar conhecimento, que
passamos a conhecer.
Por isso, a maioria de nós, ainda acredita ser possível vivenciar as lições
do Mestre apenas a partir do saber.
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Nessa postura, por exemplo, decora-se o Evangelho e acredita-se que, por
ter a mensagem na memória cerebral, ela será vivenciada
automaticamente.
Em nossa ignorância, queremos vivenciar as virtudes com o cérebro, e não
com o coração.
Se apenas decorarmos as palavras de Jesus, faremos belos discursos,
porém, vazios de sentimento, sempre para os outros, pois não sentimos o
que falamos com o coração.
É mais fácil saber com o cérebro, mas Jesus propõem de forma inequívoca:
o parâmetro é o coração. Queremos ser mansos e humildes de cérebro e
não de coração.
É claro que enquanto estivermos nessa postura, continuaremos ignorantes
e não galgaremos, verdadeiramennte, a condição de aprendizes do jugo do
amor.
No entanto, se refletirmos mais profundamente, perceberemos que a
dimensão do saber é muito mais do que simplesmente decorar textos que
exaram a verdade.
O saber é fruto do pensar. Portanto, não é possível saber sem refletir,
meditar nas lições que estamos estudando. Somente assim poderemos
senti-las em espírito e verdade.
" ... e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", João, 8:32. Vemos
neste versículo que não é o conhecimento que liberta, mas a
verdade. Portanto, não basta conhecer a verdade; é necessário meditar
sobre ela para que ela nos liberte.
Por isso a dimensão do saber, apesar de ser mais facilmente superada, não
é tão fácil assim, pois pressupõem amadurecimento espiritual para
conhecer e meditar sobre a verdade que liberta.
O conhecimento, através da função cognitiva, cerebral, é apenas o início do
processo de libertação. É o alicerce da libertação, importantíssimo, mas
não é todo o edifício.
Portanto, o verdadeiro aprendiz é aquele que se dispõem a superar todos
os níveis de ignorância.
A partir do início da superação da ignorância do não-saber - que é muito
importante, pois, como dissemos, ela é a base do edifício -, é fundamental
que o aprendiz comece a exercitar a superação da ignorância do nãosentir.
Façamos uma analogia para perceber bem a diferença entre o saber e o
sentir.
Imaginemos que estamos dentro de uma casa, com uma janela
envidraçada toda embaçada, a observar uma manhã radiosa de Sol em
nosso jardim.
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Nós sabemos que o Sol está lá fora com toda a sua pujança, que os seus
raios são mornos em contato com a pele, que ele gera vida em abundância,
mas ao observar pela janela embaçada temos uma pálida idéia daquilo que
sabemos.
Agora vamos sair da casa e nos postar numa cadeira em nosso jardim, sob
o Sol, para sentir o seu calor em nossa pele. Estaremos, agora, sentindo
em plenitude tudo aquilo que sabíamos que acontecia.
É essa a diferença da dimensão do sentir em relação ao saber.
O vivenciar vem logo após o sentir. É estarmos integrados plenamente com
a natureza em nosso Jardim, com tudo o que sabemos e sentimos.
A superação do segundo nível de ignorância é muito mais lento do que o
primeiro, e é essencial que o aprendiz saiba disso.
Enquanto que, no primeiro nível, bastava exercitar a reflexão para tomar
conhecimento da verdade, aqui é preciso realizar muitos exercícios para
sentir as virtudes que queremos desenvolver.
Essa é a principal característica da dimensão do sentir, da função
emocional. Os sentimentos superiores, como o amor, a mansidão e a
humildade, ainda não fazem parte de nossa realidade essencial, de forma
plena. O que estamos acostumados é com os sentimentos grosseiros
ligados ao ego, tais como o desamor, a rebeldia e o orgulho.
Não é fácil desenvolver a dimensão dos sentimentos superiores, pois as
virtudes, para o aprendiz ignorante, são, ainda, apenas nomenclaturas que
definem um estado que ele ainda não sente em sua plenitude. Temos
apenas vislumbres de amor, de mansidão e humildade.
É nesse ponto que o conhecimento da verdade, conforme disse Jesus, nos
libertará, pois nos auxiliará a senti-la.
O conhecimento permite que façamos reflexões sobre o que representam
essas virtudes para nós, e aí, passeemos a exercitá-las gradativamente.
A função cognitiva, racional nos auxilia a tarefa de modelar o Mestre Jesus
e outros apóstolos de Sua vinha. Por observação e dedução, refletimos,
analisamos como é ser amoroso, manso, humilde, enfim, como é ser
virtuoso e, a partir daí, começamos a exercitar em nós mesmos a verdade
que concluímos, permitindo-nos senti-la gradativamente.
Fundamental nesse processo tomar o jugo do Cristo, isto é, exercitar uma
vontade firme e forte, direcionando-nos para aquilo que queremos; sentir e
vivenciar a verdade que liberta.
É dessa maneira, de exercício em exercício daquilo que já sabemos, que
passamos a sentir.
Por isso a conquista da dimensão emocional, no que lange à nossa
evolução moral, é mais lenta do que a evolução intelectual, na dimensão
racional.
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À medida que sentimos, vamos superando o terceiro nível de ignorância: o
do não-vivenciar.
A dimensão vivencial é realizada automaticamente a partir do sentir, pois é
resultado da integração do saber e do sentir.
Gradativamente passamos a vivenciar o que sabemos, a partir do momento
que sentimos, essencialmente, esse saber.
A razão unida com a emoção, gera a vivenciação.
O aprendiz, desta forma, alcança a sabedoria (a verdade que liberta), que
é resultado da integração do saber, sentir e vivenciar.
Primeiro ele alcança a dimensão do saber a verdade, depois a dimensão de
sentir emocionalmente a verdade, para poder entrar na dimensão vivencial
da verdade.
Cultivar o sentimento de aprendiz é a condição para a criatura buscar essa
sabedoria que acontecerá com os seus acertos e com o aprendizado a
partir dos seus erros, nas várias vidas sucessivas no corpo físico, bem
como na vida espiritual entre uma reencarnação e outra.
Esse processo acontecerá ao longo do tempo, permitido que o aprendiz de
hoje se torne o mestre de amanhã. É claro que um amanhã ainda muito
distante de todos nós, em conformidade com o que diz Jesus em João, 14:
12: .. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou
para meu Pai".
Resumindo, temos então no aprendizado do jugo de Jesus - a busca da
sabedoria.
Podemos representá-la com um triângulo eqüilátero, no qual o vértice da
base esquerda representa a dimensão do saber a verdade, o vértice da
base direita é a dimensão do sentir a verdade e o vértice do ápice, que se
abre rumo ao infinito, a dimensão do vivenciar a verdade.
" ... e encontrareis descanso para a vossa alma" Praticando exercícios de
amor, mansidão e humildade encontraremos descanso para a nossa alma.
Descanso não significa inatividade, mas serenidade no coração para
realizar as ações necessárias ao nosso progresso. A inatividade não existe
no Universo.
Precisamos asserenar os nossos corações das inquietudes, da ansiedade,
da insegurança, da ausência da fé e confiança no porvir, enfim para confiar
na Providência Divina, realizando a nossa parte no que se refere à
previdência humana, isto é, buscar a harmonização essencial à nossa
evolução. "Não se turbe o vosso coração; credes em Deus", João, 14:1.
Essa é a condição para evoluir: dotarmo-nos de paciência e perseverança,
para dar tempo ao tempo, permitindo-nos evolver nessas três dimensões,
gradativamente, de forma suave e leve.
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" ... Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve" Com o jugo suave, a
forma amorosa de viver de Jesus, exercitando a vontade para desenvolver
as dimensões do saber, do sentir e do vivenciar, entraremos no movimento
de superação de todas as dificuldades que nos torna a vida pesada.
Essa é a essência do cultivo do sentimento de aprendiz do Amor, a
suavidade e a leveza, que faz com que suavizemos a nossa vida,
desenvolvendo a saúde, nos tornando cada vez mais espiritualmente
saudáveis e, mesmo que nos seja possível a libertação da doença, que já se
instalou irreversivelmente em nossa mente ou no corpo físico, ela seja
suavizada, o seu fardo seja leve, pois aprendemos a vivenciar o amor, a
mansidão e a humildade, virtudes que nos tornam o Espírito imortal mais
saudável e mais evoluído, razão de ser de nossa existência.
Estudemos, agora, a segunda condição para desenvolver a saúde
espiritual: cultivar o cumprimento do dever consciencial.
O dever maior de todo Ser Humano é evoluir, pois Deus nos criou simples e
ignorantes e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual
completa. Colocou em nossa consciência o instrumento gerador dessa
evolução, que é o amor, o elemento direcionador de nossas vidas, pois o
trazemos em nossa Essência, imagem e semelhança de Deus que somos.
É o amor que vai garantir que nos mantenhamos como aprendizes até
desenvolver a maestria, pois, somente é possível evoluir através das
experiências que serão acertadas ou equivocadas - aliás, inicialmente
erramos muito mais do que acertamos. Somente depois de alcançar a
maturidade espiritual é que gradativamente os acertos vão suplantando os
erros.
Quando utilizamos o amor a direcionar as nossas vidas, nos felicitamos
quando acertamos e seguimos adiante. Quando erramos é nosso dever nos
felicitarmos com o aprendizado que obtemos com os nossos erros e
seguimos adiante trabalhando pela sua reparação.
Este é o nosso dever consciencial: utilizar o amor como um norteador para
evoluir em todas as circunstâncias, mas, nem sempre o utilizamos em
primeira instância.
Por isso a evolução humana acontece através de mecanismos provacionais,
quando aceitamos o convite do amor para cumprir com o nosso dever de
evoluir, aprendendo tanto com os acertos, quanto com os erros e
expiatórios, quando nos rebelamos na prática do dever e não queremos
espontaneamente aprender com os erros, repetindo-os por rebeldia, ou
quando não aceitamos a nossa insipiência e não queremos errar, num
movimento de orgulho, como se fôssemos nos iluminar apenas a partir de
um desejo, e não por exercícios árduos que acontecem ao longo do tempo,
no processo de despertamento da consciência.
Estudemos mais detalhadamente os dois processos. A primeira opção que
Deus nos facultará para evoluir será sempre pelo amor, constituindo-se,
dessa forma, as provações.
Nessa situação estaremos passando por provas onde erraremos, ou
acertaremos. Quando acertamos, interiorizamos a experiência e
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ascendemos. Ao errar seremos convidados a aprender com o erro e a
repetir a lição, reparando-o.
Quando reencarnamos escolhemos a generalidade das provas. Isto
significa trabalhar um gênero que nos faculte um êxito na escola da vida.
Durante toda a nossa vida, onde quer que nos coloquemos na condição de
escolha como encarnados, estaremos sendo convidados a agir conforme o
gênero das provas que escolhemos.
Carregamos o gênero da prova impresso dentro de nós; é o propósito de
nossa existência.
O Ser é senhor do seu destino. Suponhamos que alguém reencarne e peça
o compromisso na área da saúde e nasça numa classe social menos
favorecida, com condições de vida tais, que lhe dificultem o estudo. Ele
pode levar a vida como lixeiro, catando lixo nas ruas, o que vai garantir a
saúde, estará fazendo a higiene sanitária.
Pode, no entanto, se esforçar e buscar estudar um pouco e se tornar um
auxiliar de enfermagem. Pode esforçar-se ainda mais, de uma forma tal, de
modo a vencer os obstáculos que a vida material lhe impõem, estudar a
ponto de realizar um curso superior e tornar-se um médico. Continuará na
área da saúde, e acima de tudo vencendo obstáculos, aprimorando a sua
inteligência e capacidade de superação das próprias limitações.
Pode esforçar-se um tanto mais e tornar-se um cientista e desenvolver
vacinas, continuando a trabalhar na área da saúde, ainda mais produtivo.
Aonde quer que ele vá a Divindade, pelo seu esforço, pelo esforço do
trabalho que ele desempenhou por si mesmo, vai lhe oportunizar formas
de trabalhar na área da saúde, ampliando-lhe cada vez mais as suas
possibilidades.
Tudo dependerá do esforço que fizer. O gênero de provas é trabalhar com a
saúde. A forma como desempenhará essa prova dependerá de suas
escolhas e do esforço que fizer para desempenhar o seu compromisso.
Nesse esforço de produzir o bem é claro que irá acertar e errar muitas
vezes, mas, quem escolheu a via amorosa para evoluir cresce com ambos,
pois não se detém diante dos erros, seja os lamentando num processo de
culpa, seja os justificando através da desculpa. Simplesmente assume a
responsabilidade por eles, se arrepende de tê-los cometido, reflete sobre
eles para aprender e segue adiante, trabalhando ativamente para reparálos.
As doenças nos mecanismos provacionais surgem naturalmente no corpo
físico, pois, como este é formado de elementos materiais orgânicos muito
delicados, sofre uma contínua alteração como qualquer elemento material.
As doenças acontecerão naturalmente como parte do processo da vida no
mundo material, pois estamos sujeitos tanto a ações de elementos físicos e
biológicos do planeta, quanto à degeneração celular que acontece ao longo
do tempo, elementos que terminarão por gerar doenças em nosso corpo
físico.
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Essas doenças naturais, quando são recebidas com amor, tornam-se
suaves, não impondo obstáculos para a evolução do ser, mas fazem parte
do contexto da vida num mundo material e ainda repleto de dificuldades
como a Terra.
Faz parte de nosso dever consciencial trabalhar pela preservação de nossa
mente e corpo físico, dentro de nossas possibilidades, sabendo que é
impossível passar por uma encarnação num corpo físico sem doenças,
crescendo sempre apesar delas.
Estudemos agora o mecanismo das expiações.
As expiações surgem devido à utilização inadequada de nosso livrearbítrio, processo no qual queremos permanecer no erro e nos rebelamos
contra as próprias Leis Divinas. Nessas situações a dor surge, criando para
nós, as expiações.
Muitas pessoas acreditam que as expiações, pelo fato de serem dolorosas,
são punições que Deus aplica às suas criaturas.
Na verdade Deus não pune nenhum de nós, pois, como disse Jesus, Ele é o
Pai amoroso que está nos Céus. Como Pai amoroso Ele quer que todos os
seus filhos evoluam.
Por isso o amor é a primeira opção de evolução. Deus sempre nos
convocará primeiro à educação pelo amor. No entanto, se nos rebelarmos e
não quisermos nos educar pelo amor, seremos convidados a nos reeducar
através da dor, em mecanismos expiatórios corretivos, porque a evolução
é uma Lei Divina da qual não podemos fugir.
Para entender melhor, façamos uma análise do significado da palavra
expiação. O prefixo "ex" significa extrair de dentro, e "pia" quer dizer
pureza. Expiar, portanto, é extrair a pureza que há dentro, na própria
essência da criatura.
A expiação é o mecanismo que Deus criou para que possamos retornar ao
amor, mais cedo ou mais tarde, fazendo com que desejemos nos purificar
de nossos erros realizados por rebeldia, pois todo erro, por ser fruto do
desamor ou do pseudo-amor, é um distanciamento do amor e da pureza
que há em nossa essência e da comunhão com o Criador.
É um processo de reeducação pela dor, já que nos afastamos
deliberadamente da educação pelo amor.
A expiação, portanto, será um mecanismo da vida que estará nos
convidando ao amadurecimento, a refletir sobre as ações equivocadas que
realizamos para, a partir dessas reflexões, canalizarmos as nossas
energias em nossa reabilitação.
A expiação não significa, necessariamente, um sofrimento; é apenas um
reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, à Essência do
amor. Ela sempre é dolorosa. O sofrimento surge quando o ser que está a
expiar, se rebela contra a dor, fazendo com que ele se apegue à dor
expiatória e desenvolva o sofrimento.
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O objetivo da expiação é nos convidar, através da dor, a retornar ao amor
essencial. Ela é acompanhada de uma energia que compromete a
liberdade. A pessoa abre mão da sua própria liberdade. A expiação
imobiliza a pessoa num determinado estado. Esta imobilização tem
algumas propostas, dentre as quais podemos destacar a preservação da
própria criatura.
Por exemplo: se a pessoa expia entrevada numa cama, impossibilitada do
movimento físico, está sendo convidada a se manter naquela situação,
aprendendo a valorizar a movimentação perfeita do corpo físico para
praticar atos de amor.
Enquanto isso os seus inimigos desencarnados, que sofreram a ação de sua
crueldade no passado, independentemente do comportamento que ela
esteja desempenhando nessa situação, vendo-a dessa forma, se sentem
saciados, por verem a sua dor. Eles afrouxam os laços que os unem. Por
isso a expiação preserva a pessoa de seus perseguidores.
Em segundo lugar, ela tem outra função: pela dor que produz, que a
pessoa deseje o contrário. Esse desejo de experimentar o contrário tende a
levar a criatura a almejar um estado melhor. Então, uma pessoa que esteja
imobilizada na falta de lucidez - como na idiotia, aprendendo a valorizar a
inteligência -, nutre, em seu mundo íntimo, o desejo do retorno da lucidez.
Uma outra que está presa à uma cadeira de rodas, devido à perda dos
movimentos das pernas, deseja ardentemente o retorno do movimento.
Quando está doente imobilizada numa cama, passa a desejar um estado de
saúde.
As pessoas, nessa condição de expiação, nutrem um desejo de melhoria e
são convidadas a um reconhecimento do estado natural da vida que Deus
sempre nos faculta em primeira instância, que é o da saúde, da beleza, do
bom, do belo. Isso é o que significa a reeducação pela dor.
Como a dor surge a partir do distanciamento do amor, natural que nos
faltem as concessões amorosas da vida como a saúde, o afeto, o belo, para
aprendermos a valorizar, pela falta, aquilo que não valorizamos na
abundância. Por exemplo; quantas pessoas só valorizam um corpo perfeito
quando têm uma doença grave, como um câncer, ou sofrem um acidente e
perdem o movimento das pernas.
A dor da perda da saúde vai nos convidar a voltar ao amor para valorizá-la.
Por esse processo, a expiação está reorganizando a criatura, porque
afasta, um pouco, os que estão vinculados a ela numa faixa inferior de
conduta e permite que a criatura venha a anelar estados mais plenos e
satisfatórios, aínda cumpre um papel de servir de exemplo para os que
estão ao seu lado, permitindo a reflexão sobre a natureza da vida. Atende
a todas as necessidades dos filhos de Deus, por isso Ele criou os
mecanismos que permitem a dor.
Por último surge a necessidade da reparação que acontecerá numa
próxima oportunidade de vida, depois que a pessoa tiver se reeducado pela
dor, porque, durante o período de expiação, a sua liberdade de ação fica
comprometida, impedindo-a, muitas vezes, de praticar os atos de amor
necessários à reparação de suas faltas.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
A expiação só tem essa finalidade reeducativa. Muitos, durante o período
da expiação, não se reeducam e precisam retomar os mecanismos
expiatórios, tantas vezes quantas forem necessárias, até aprenderem a
valorizar o amor, o bem, o bom, o belo, a saúde.
Após se reeducarem são conduzidas novamente pela Vida aos mecanismos
provacionais, nos quais estarão reparando, com atos de amor, o desamor
praticado no passado.
É claro que há exceções à esta regra e existem muitas pessoas que, mesmo
passando por expiações, têm o ensejo de praticar o amor, iniciando, desde
já, a reparação pelo amor. Elas fazem com que as suas encarnações se
tornem um misto de expiações e provas.
A reparação será realizada através de atos de amor.
Um gesto de amor é capaz de transmutar uma coletividade de gestos
equivocados em nossa intimidade, por causa de sua força criativa. Então,
cada gesto bom que fazemos, anula gestos equivocados do passado.
A anulação não é tornar positivo, é tornar neutro o que era negativo, para
que a pessoa possa transmutar e tornar POSITIVO.
Sempre teremos três formas de vivenciarmos a vida: construindo,
destruindo ou reconstruindo. A construção é a primeira oportunidade que
Deus nos faculta. Se usamos essa oportunidade para destruir, a pós nos
arrependermos, vamos expiar (reeducação), tornando neutra a destruição
para posteriormente repararmos, isto é, teremos oportunidade para entrar
no movimento de reconstrução energética daquilo que destruímos. Isso
requer um tempo, pois reconstruir é muito mais difícil do que construir. A
construção é o trabalho do amor, a reconstrução é a oportunidade de, por
amor, reconstruir o desamor passado.
As provações (construção) são, como vimos, o primeiro mecanismo que
Deus utiliza para a educação de suas criaturas simples e ignorantes. As
expiações somente surgem quando nos rebelamos contra as leis da vida,
destruindo as sagradas oportunidades de evoluir pelo amor. Mas como não
podemos deixar de evoluir, surgem as dores expiatórias, as mestras
severas que nos reencaminharão aos mecanismos provacionais.
As doenças, nos mecanismos expiacionais, surgem como uma necessidade
de correção de nossas atitudes. Como nos rebelamos contra as Leis
Divinas, que são manifestação do Amor, ficamos sujeitos ao desamor que
existe em nós, que estará gerando doenças altamente degenerativas em
nosso corpo, como o câncer, as doenças congênitas, as imunológicas, etc. e
da mente, como as esquizofrenias, transtorno bipolar (psicose maníacodepressiva), depressões graves, etc. para aprendermos a valorizar o
estado de saúde.
Se valorizarmos a saúde, suavizamos as expiações; se continuarmos na
rebeldia frente à vida, agravamos, ainda mais, a nossa condição, tornando
o nosso sofrimento acerbo, até que nos disponhamos a uma maior
docilidade, praticando o dever consciencial, exercitando o sentimento de
aprendiz.
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Estudemos agora a terceira condição para desenvolver a saúde
espiritual: cultivar uma profunda gratidão a Deus.
Percebamos que esta terceira condição é uma decorrência natural das duas
primeiras. Pois, como vimos, sentir-se um aprendiz é dar-se a
oportunidade para aprender com as nossas experiências acertadas e
equivocadas, praticando o nosso dever consciencial de evoluir até a nossa
completa purificação.
A gratidão a Deus é exatamente o cultivo dessas duas condições, pois Ele
nos criou para evoluir até a felicidade completa. Como Causa Primária de
Todas as coisas, Grande Luz Criadora da Vida, Deus, dentro de uma análise
profunda, não precisa de nossa gratidão, pois Ele está acima desse tipo de
necessidade que é humana. Nós é que precisamos dela, pois, para sermos
gratos, é essencial praticar o dever consciencial, tomando a condição de
aprendiz para evoluir buscando, cada vez mais, o amor, do qual Ele é a
Fonte Maior.
Quanto mais evoluímos, utilizando o amor nas provações, ou retornando a
ele, nas expiações, mais expressaremos a nossa gratidão a Deus, pois foi
para isso que Ele nos criou, nos oportunizando a vida para evoluir.
Para que esse processo aconteça é fundamental que vejamos a vida como
uma dádiva, em qualquer circunstância que ela se apresenta para nós, seja
na dor da expiação, seja nos convites do amor na provação.
Aceitar tudo o que nos acontece como uma dádiva é ainda muito difícil
para nós, aprendizes insipientes que ainda somos, ou revoltados
contumazes como ainda estamos.
Devido à nossa ignorância só acreditamos que são dádivas os momentos
de alegria, de felicidade, de saúde, o relacionamento afetivo, nunca a
doença, a tristeza, a dor, o abandono, etc. que são vistos, não como
dádivas, mas como desgraças que Deus envia para nos punir.
Importante meditarmos sobre essa concepção e nos perguntarmos: será
que Deus, essa Grande Energia de Amor e Luz Criadora do Universo, criaria
mecanismos na vida para nos desgraçar? Ou essa concepção é uma
compreensão equivocada da realidade da vida?
Reflitamos sobre essa questão. O que ocorre quando não aceitamos tudo
que nos acontece como dádivas da Vida? Quando nos rebelamos contra ela
por vermos os instrumentos de dor como desgraças? O resultado disso é o
cansaço e a opressão que nós mesmos produzimos com as nossas
escolhas, resultado do fato de nos distanciarmos do sentimento de
aprendiz e de nosso dever consciencial, por não querermos aprender e
evoluir com as dificuldades.
Esse distanciamento é gerado pelo desamor, rebeldia e orgulho,
sentimentos egóicos que são a negação do amor, da mansidão e da
humildade, virtudes cuja prática é a condição imprescindível para cultivar
o sentimento de aprendiz e o dever consciencial.
Importante não confundir a resignação frente às dificuldades, com a
acomodação em relação a elas. Na resignação, a pessoa aceita as suas
dificuldades como dádivas de Deus, para que possa aprender algo e faz o
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possível para se libertar delas, a partir do momento em que o aprendizado
vai acontecendo. Na acomodação, a pessoa se torna passiva diante da
dificuldade e diz, passivamente, que está assim "porque Deus quer". E isso
é uma inverdade. Deus não quer o nosso sofrimento. O que Ele quer é o
nosso aprimoramento, seja pelo amor, seja pela dor quando nos afastamos
do amor, mas que é a nossa destinação última.
Mas, quando recebemos uma dádiva da Vida, seja na forma de um recurso
que nos chega, seja na forma de uma dificuldade que somos convidados a
passar, como agimos normalmente levados pela nossa ignorância ou
rebeldia contumaz? Tomados pelo desamor ficamos numa revolta surda
contra a vida por acharmos que aquele recurso é insuficiente, que
tínhamos que ter mais, que não merecemos só ter aquilo, etc. Quando é
uma dificuldade que nos bate à porta, ao invés de meditar sobre a
experiência e que aprendizado podemos ter dela, blasfemamos contra a
Vida, contra Deus, contra tudo e todos, por estarmos passando por aquela
dificuldade da qual nos achamos imerecedores.
Percebamos que, nestas posturas, estão muito vivos os sentimentos de
rebeldia e orgulho. Nos rebelamos contra as dádivas da Vida por acharmos,
orgulhosamente, que somos dignos de muito mais, ou que nunca
deveríamos passar por dificuldades. A rebeldia e o orgulho fazem com que
fiquemos sempre focalizando aquilo que nos falta e não o que temos. Nos
apegamos intensamente ao que não temos, sem valorizar o que temos.
Quando é uma dificuldade, apegamo-nos a ela, sem perceber os recursos
que trazemos para superá-la, e só enxergamos o problema, acreditando,
muitas vezes, ser incapazes de solucioná-lo, novamente nos apegamos ao
que nos falta.
Outras vezes esses sentimentos nos levam a compararmo-nos com as
demais pessoas que têm mais do que nós, ou que têm menos dificuldades
do que nós, prática que faz com que nos sintamos piores do que os outros
que são os afortunados que Deus cobre de graças, e a nós, de desgraças.
Aonde tudo isso vai nos levar? O resultado de toda essa rebeldia é muito
sofrimento desnecessário que nos agrava as expiações, ou transforma uma
provação em expiação, por nos distanciarmos do amor.
Irá cumprir-se conosco aquilo que disse Jesus, anotado por Lucas no
Capítulo 8, v. 18: "Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe
será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado".
Quando exercitamos o sentimento de aprendiz e o dever consciencial,
praticando a mansidão e humildade de coração e somos gratos a Deus pelo
que Ele nos oferece - porque é sempre o que necessitamos para o nosso
próprio bem -, usamos bem as dádivas da Vida. Seja um recurso como a
saúde de um corpo perfeito, o alimento em nossa mesa, moradia, recursos
financeiros, mesmo que parcos, etc., que são empréstimos da Divindade
para todos nós, para que os usemos para nossa evolução, mais nos será
dado, como vimos anteriormente no exemplo da pessoa que tem como
prova, trabalhar na área da saúde.
Ao contrário, quando nos rebelamos contra a Vida e usamos maios
recursos que Deus nos oferece, distanciando-nos do amor, até o que

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
parecíamos ter - pois era um empréstimo -, nos será tirado para
aprendermos a valorizar aquilo que temos.
É nessa fase que surgem as doenças expiatórias por não valorizarmos a
bênção de um corpo e uma mente perfeitos. Outras vezes é a ruína
financeira, o abandono, enfim, ao nos rebelarmos transformaremos a
nossa vida num martírio desnecessário, ocasionado pelo distanciamento do
amor, agravando as nossas expiações ou provações, tornando-as causa de
muito sofrimento, que não necessitaríamos passar, mas que, pelas nossas
escolhas equivocadas, se faz acerbo até que resolvamos retomar ao amor
do qual nos afastamos.
Portanto, as próprias dificuldades que temos são resultado dos abusos que
cometemos utilizando os recursos dados por Deus. Se os usarmos bem
para a nossa evolução, essas dificuldades serão suavizadas, pela fé, amor e
confiança no porvir, virtudes que já trazemos como sementes em nossa
essência e que são reforçadas em nós como dádivas de Deus para suavizar
as nossas dores: "porque a qualquer que tiver lhe será dado".
Como percebemos, praticar as condiçôes para a saúde espiritual, apesar de
ser perfeitamente possível, é difícil, devido à nossa condição evolutiva. Por
isso a doença ainda faz parte de nossas vidas de forma tão dolorosa,
gerando sofrimentos acerbos para muitos de nós.
Torna-se fundamental, portanto, criar as condições para exercitar o cultivo
dessas três condições, de modo a, pelo menos, diminuir o nosso
sofrimento, tornando a nossa vida mais suave e o fardo da doença mais
leve.
EXERCíCIO VIVENCIAL: SAÚDE ESPIRITUAL
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre as suas ações buscando a espiritualidade. Como você
tem realizado essa ação? Tem buscado desenvolver a verdadeira
espiritualidade, ou tem tido um movimento de espiritualidade materialista?
3. Agora reflita sobre as suas ações buscando a religiosidade. Como você
tem realizado essa ação? Tem buscado se religar com Deus apenas quando
tem algum problema, ou busca uma ligação constante com Ele, dentro das
suas possibilidades?
4. Como você lida com o sentimento de aprendiz? Você tem desenvolvido
esse sentimento em sua vida?
5. Agora imagine-se diante de Jesus lhe chamando: Vinde a mim, você que
está cansado e oprimido, e eu lhe aliviarei. Como você atende esse
chamado? Qual é o seu grau de cansaço e opressão?
6. Agora reflita o que representa para você tomar sobre si o jugo de Jesus?
O que representa se tomar um aprendiz do amor, da mansidão e da
humildade de Jesus?
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7. Agora pergunte-se como será a sua vida a partir do momento em que
você aceitar, plenamente, ser um aprendiz e começar a exercitar em
espírito e verdade as lições de amor, mansidão e humildade de Jesus,
vivenciando em você, plenamente, as suas lições de amor.
8. Como você tem lidado com o cumprimento do dever consciencial em sua
vida?
9. Como você tem lidado com a Gratidão a Deus? Você aceita a vida como
uma dádiva, mesmo nos momentos difíceis? Você busca diminuir o seu
sofrimento e a sua dor, através do exercício do amor, da mansidão e da
humildade de coração, ou tem se revoltado com os revezes que tem na
vida?
10. Anote as suas respostas.
Alírio de Cerqueira Filho
A GÊNESE
ESPIRITUAL DAS
DOENÇAS E DA
SAÚDE
As doenças têm as suas matrizes no Espírito, que se torna doente devido a
desequilíbrios por ele mesmo praticado.
Agora estudaremos como esse desequilíbrio surge no processo evolutivo
do ser humano, a partir de uma análise psicológica profunda dos símbolos
repletos de significados existenciais que encontramos na Parábola dos
Dois Filhos, mais conhecida como Parábola do Filho Pródigo, conforme
narrativa de Lucas no Capítulo 15, vv. 11 a 32.
E disse: Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao
pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles
a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu
para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo
dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquelaterra uma
grande fome, e começou a padecer necessidades.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para
os seus campos a apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo
em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e
eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi:
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu
filho; faze-me como um dos teus trabalhadores.
E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu
pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao
pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus
servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel
na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e
comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu;
tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
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E o seu filho mais velho estava no campo; e, quando veio e chegou perto
de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos,
perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai
matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou
e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele,
disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu
mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus
amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as
meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre
estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmonos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu;
tinha se perdido e achou-se.
Vamos analisar esta parábola dentro de um ponto de vista psicológico
transpessoaI.
As diversas abordagens psicológicas transpessoais nos relatam a
existência de duas estruturas em nosso psiquismo. Uma denominada de
Ego, e outra denominada de variadas formas: Self, Eu Profundo, Eu
Superior ou a que preferimos, Ser Essencial.
O Ser Essencial é a Essência Divina, amorosa, que todo ser humano é,
imagem e semelhança do Criador, conforme narra poeticamente a gênese
bíblica, e o Ego é fruto da imperfeição e ignorância que ainda existem em
nós, formado por duas faces: uma evidente, caracterizada pelo desamor e
uma mascarada, pelo pseudo-amor.
Vejamos estas duas estruturas de nosso psiquismo mais detalhadamente:
Representemos, didaticamente, a psique humana , como sendo formada
por três esferas concêntricas. A camada mais interna representa o Ser
Essencial, permeada pela energia do amor; a intermediária e externa
representam o Ego, sendo a primeira as negatividades do ego, permeada
pela energia de desamor e a segunda as máscaras do ego, permeada pela
energia do pseudo-amor:
SER ESSENCIAL OU CAUSAL é o Centro da Consciência onde estão fixadas
todas as características positivas e valores reais do indivíduo.
É o nosso Eu Superior, Profundo, o Self. O Ser Essencial é o nosso lado luz,
o nosso lado amoroso, bom e belo, é a Essência Divina que somos.
Somos nós em estado de luz natural, onde encontramos todas as
potencialidades de forma latente que vão emergir e se desenvolver, aos
poucos, a partir do momento em que o indivíduo se identifica consigo
mesmo, cujo ponto culminante é o estado de iluminação.
Originam-se no Ser Essencial todos os sentimentos nobres que nos
caracterizam: bondade, fraternidade, solidariedade, ética, compaixão,
justiça, sinceridade, tolerância, amizade, auto-estima, etc., enfim todos os
valores que são derivados da energia de amor que o compõe.
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O Ser Essencial é um campo de energia eletromagnética que pode estar
expandido, ou inibido, dependendo das camadas exteriores que compõem
o Ego.
EGO é a camada de ignorância que envolve o Ser Essencial, onde ficam
registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos
em prática o amor essencial. É o nosso Eu menor, inferior.
É composto de duas partes:
NEGATIVIDADES DO EGO - é a parte do ego onde ficam registrados todos
os sentimentos que representam a ausência do valor essencial
correspondente.
Estes sentimentos se originam na energia de desamor (ausência do amor)
que compõem o ego. Exemplo: ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva,
mágoa, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo,
pâníco, violência, cólera, ciúme, etc.
Todos estes sentimentos negativos, apenas representam o movimento
egóico de não-valor e por isso são transitórios. Existem enquanto não nos
dispomos a cultivar os sentimentos reais que são os essenciais.
MÁSCARAS DO EGO - é a parte do ego disfarçada, mascarada, onde o ego
lança mão dos seus instrumentos de defesa e fuga.
As máscaras originam-se na energia de pseudo-amor, na qual o indivíduo,
consciente ou inconscientemente, mascara as negatividades do ego com
sentimentos aparentemente positivos. Exemplo: euforia, autopiedade,
perfeccionismo, pseudoperdão, martírio, puritanismo, etc.
Observando-se os sentimentos mascarados superficialmente, tem-se a
impressão de que eles são reais, mas se os analisarmos profundamente,
perceberemos que são falsos, parecem reais, mas não são, pois continuam
sendo um não-valor que se origina na energia do pseudo-amor para
encobrir sentimentos oriundos do desamor.
As máscaras podem, quando vitalizadas, impedir o contato mais profundo
com o Ser Essencial, pois, ao pareecer que cultiva os valores essenciais, o
indivíduo cristaliza esses sentimentos falsos.
Façamos, agora, uma exegese da parábola, que aborda de uma maneira
muito profunda a trajetória evolutiva do ser humano.
"E disse: Um certo homem tinha dois filhos".
Este homem representa, na parábola, Deus, que Jesus chamava
carinhosamente de Pai, e os dois filhos, todos os seres humanos.
Representam cada ser humano em sua individualidade e, ao mesmo tempo,
a diversidade dos seres humanos, cada um com as suas características
mais marcantes.
A Casa do Pai representa a nossa própria essência divina, o Ser Essencial
que somos.
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Temos, como irmãos em humanidade, aqueles que estão mais identificados
com a postura do filho mais novo vivenciando sua primeira fase, na qual
busca os prazeres efêmeros ligados ao ego e vivencia intensamente o
desamor, até entrar em sofrimento, representando a identificação com as
negatividades do Ego.
Temos aqueles que se identificam mais com a postura do filho pródigo em
sua segunda fase, na qual se arrepende dos males praticados e retorna à
Casa do Pai, isto é, faz o auto-encontro, no qual se identifica, novamente,
com a própria essência divina, e, conseqüentemente, volta à comunhão
com Deus.
E muitos se encontram em plena identificação com o filho mais velho.
Estão, aparentemente, desenvolvendo o amor, mas que, na realidade, é
pseudo-amor. O desamor está oculto pelo pseudo-amor, representando a
identificação com as máscaras do Ego.
Mas, de uma forma geral, todos temos mais ou menos intensamente as
três posturas durante a nossa trajetória de vida, tanto numa mesma
encarnação, mas, principalmente, nas várias encarnações sucessivas.
"E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me
pertence".
Aqui temos a representação dos recursos - as dádivas da Vida que Deus
nos dá a cada reencarnação - para evoluirmos ("parte da fazenda que me
pertence"), e do livre-arbítrio, para usar esses recursos como nos
aprouver.
Trazemos, como doação divina, todos os recursos necessários à nossa
evolução - a começar pelo próprio corpo que recebemos - e somos
responsáveis pelo uso que fazemos desses recursos. Temos todos os bens
do Universo nossa disposição para evoluir. Esses bens todos pertencem a
Deus, somos simples usufrutuários.
"E ele repartiu por eles a fazenda".
Jesus nos chama a atenção para eqüidade Divina. Deus dá a todos os seus
filhos as mesmas oportunidades. Percebamos que foi o mais moço que
solicitou a sua parte, mas o pai repartiu aos dois a fazenda.
O que vemos como diferenças de recursos entre as criaturas, na realidade
é aparência, pois, para aqueles cujos recursos estão em carência por
algum motivo, é porque, dentro do princípio da lei de causa e efeito,
malbarataram, em algum momento, os bens e por isso estão
experimentando a carência, num movimento expiatório.
"E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma
terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente".
Aqui Jesus nos chama novamente a atenção para o uso do livre-arbítrio,
que sempre acontece com a permissão divina.
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Percebamos que o pai não tenta, em momento algum, demover o filho do
seu desejo de partir para uma terra longínqua, afastar-se do seu convívio
amoroso.
É claro que Ele sabia que o filho estava cometendo um equívoco, mas Deus
respeita sempre o nosso livre-arbítrio, mesmo quando estamos errados,
pois Ele sabe que, cedo ou tarde, retornaremos ao seu convívio.
Vemos aqui, ainda, o profundo egoísmo do filho mais novo, gerador do mau
uso do livre-arbítrio, que ajunta tudo, sem se importar com o pai e vai para
uma terra longínqua, para viver dissolutamente, desperdiçando todos os
bens de que dispunha. É a prática do materialismo que leva a nos
distanciar de nossa espiritualidade.
O egoísmo, que significa literalmente culto ao ego, nos leva a
distanciarmos, intensamente, da Casa do Pai, a nossa essência de amor e
de Deus. Vamos, literalmente, para uma terra longínqua, distante da Casa
do Pai, para vivenciar o desamor por nós mesmos, pelo próximo, pela
própria Vida.
Passamos muitas vezes encarnações inteiras assim, vivendo no puro
egoísmo, a buscar somente os prazeres egóicos, sensuais e efêmeros,
desperdiçando os recursos que Deus nos dotou para a evolução.
Nessa condição vivemos apenas para gozar a vida, querendo somente o
nosso bem-estar em detrimento dos outros como se essa fosse a finalidade
da existência. Percebamos que, em realidade, esse é um pseudobem, pois
ninguém consegue o verdadeiro bem, praticando o desamor.
É o movimento de rebeldia que induz a criatura a se afastar do seu
movimento natural- a de ser um aprendiz da vida, praticando o dever
consciencial de evoluir -, sendo grato a Deus pelas oportunidades de nos
iluminar que ele nos concede.
Quando o ser humano escolhe esse caminho, as consequências serão
sempre funestas, pois não é possível usar mal o livre-arbítrio,
desperdiçando os recursos divinos que recebemos para evoluir nas
diversas encarnações, sem danos a nós mesmos.
Nos próximos versículos estaremos vendo o resultado do mau uso do livrearhítrio e o recomeço do Filho pródigo, após sofrer as conseqüências de
suas escolhas .
E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e
começou a padecer necessidades".
Aqui Jesus aborda a conseqüência de nossos atos.
Quando esbanjamos os recursos que possuímos, distanciamos do amor
divino, cedo ou tarde, entraremos em fome, em carência.
Essa fome não é a do pão, ela não é material, mas a principal fome que o
ser humano pode ter, que é a de amor, a fome espiritual.
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O filho gasta todos os recursos da sua existência, recursos que deveria ter
utilizado com parcimônia para o seu próprio bem.
É isso que acontece com muitos de nós. Utilizamos a energia vital de nosso
corpo para obter prazeres de toda a ordem, distantes do prazer essencial
que é realizado pelo exercício do amor. É claro que entraremos,
necessariamennte, num estado de carência de energia, resultando em
dooenças no corpo físico.
Muitas vezes usamos a nossa inteligência arguta e uma mente lúcida,
capaz de elaborações, as mais diversas, para destruir a vida de outras
pessoas, usurpar recursos coletivos, devassar a natureza, terminando por
destruir a nós mesmos, resultando em degenerações mais ou menos
intensas de nossa mente, fato que estará nos proporcioonando as doenças
psíquicas, os transtornos psicóticos nos quais perdemos a lucidez e os
neuróticos, nos quais a luciidez é mantida, mas com uma constrição mental
e intelectual consideráveis.
Outras vezes abusamos dos recursos materiais de que dispomos, sem
pensar que eles são finitos, prejudicando a nós mesmos e outras pessoas,
e chega um momento em que eles nos faltarão, para que aprendamos a
valorizá-los.
Enfim, todo abuso terá sempre uma conseqüência, resultando em carência.
Mas, sem sombra de dúvida, a maior necessidade que podemos padecer é a
espiritual, maior de todas as carências, que nos faz famintos de amor.
Lembremos que o filho estava numa terra longínqua distante da Casa do
Pai. Quando nos afastamos de nossa essência e de Deus, cedo ou tarde,
experimentaremos uma grande carência, mesmo que num primeiro
momento esse afastamento represente liberdade para nós, na verdade é
uma falsa liberdade, pois, ao nos distanciarmos do Essencial para vivenciar
o ego, entraremos em uma grande fome, a carência de luz e amor que nós
mesmos nos proporcionamos.
"E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para
os seus campos a apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada".
Jesus, nestes versículos, demonstra a imensa carência a que chegaremos
quando usarmos mal o livre-arbítrio.
Chega um momento em que nos sentimos sem nada, extremamente
carentes de tudo e ninguém nos dá nada.
Jesus chama a atenção para isso nesta parte da parábola, porque, se
levarmos ao pé da letra, é um absurdo que um trabalhador não tenha nem
o alimento para se alimentar. Até os escravos tinham a alimentação, pois
sem ela não poderiam trabalhar.
É necessário pensar no aspecto simbólico. Aqui Jesus adverte para o fato
de que essa carência não é, simplesmente, fome de alimento; é uma
carência espiritual e que ninguém de fora pode preenchê-la. Apenas a
própria criatura pode saciá-la através de um ato de amor por si mesma.
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O Filho Pródigo entra num sofrimento acerbo, como resultado de suas
escolhas. Como ele se distanciou do amor, da pureza que havia na Casa do
Pai, da própria essência, precisa expiar os seus atos.
O Universo é regido pela Lei do Amor; quando nos distanciamos desse
amor, entramos em carência.
É esse o grande erro que cometemos, pois partimos para terras
longínquas, distantes da Casa do Pai e ficamos deslocados de nosso eixo
amoroso. É dessa forma que acontece a gênese profunda da doença, o
distanciamento da nossa espiritualidade, comunhão com a nossa Essência
Divina, e religiosidade, comunhão com Deus.
Mas não fomos criados para ficar longe da Casa do Pai. Ficar longe do amor
traz carências imensas e muito sofrimento.
A expiação, portanto, será um mecanismo da vida que estará nos
convidando ao amadurecimento, a retornar à Casa Paterna, a refletir sobre
as ações equivocadas que realizamos para, a partir dessas reflexões,
canalizarmos as nossas energias em nossa reabilitação, conforme veremos
nos próximos versículos.
"E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância
de pão, e eu aqui pereço de fome!".
Jesus se refere aqui ao momento que acontecerá na vida de todos nós: o
instante em que tomamos consciência das nossas atitudes equivocadas.
O filho percebe a sua imensa carência, mas lembra-se da abundância que
havia na Casa do Pai, da qual ele, voluntariamente, havia se distanciado.
Ele está com fome espiritual e na Casa do Pai a espiritualidade é
abundante.
Trazemos, em nossa própria consciência, as leis divinas. Mesmo quando a
anestesiamos deliberadamente, seguindo caminhos equivocados na busca
dos prazeres egóicos - conforme fez o Filho Pródigo -, o seu despertar
acontecerá cedo ou tarde, pois, não é possível para a criatura sufocar,
permanentemente, a lei divina impressa em sua própria essência.
"Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o
céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como
um dos teus trabalhadores".
Jesus aborda nestes versículos questões de suma importância na evolução
do ser humano, que são resultado das reflexões que acontecem a partir do
despertar da consciência.
Ele chama a atenção para os mecanismos amorosos do arrependimento e
reabilitação da consciência, que se constituem no autoperdão.
A partir desse despertar o Filho Pródigo começa, por si mesmo, a
preencher a sua carência. Como a carência foi causada pelo desamor,
somente através do amor é que ele poderá preenchê-la.
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Vemos que ele pensa em se levantar - portanto uma atitude de auto-amor , pois poderia continuar em queda, num movimento de desamor, ou entrar
num mecanismo de autopiedade por estar caído, se achando um coitado
por estar assim, num movimento de pseudo-amor.
Percebamos que o Filho Pródigo, neste momento, está pensando sobre a
melhor atitude a tomar, está criando uma idealização, isto é, exercendo
uma ação para se criar, mentalizar uma idéia.
A mentalização das idéias acontece no plano das potencialidades, isto é, a
idéia só existe enquanto potencial, um ideal a ser realizado. O Filho
Pródigo tem o potencial dentro de si mesmo para se reabilitar, desde que o
deseje.
Quando a nossa consciência desperta, a primeira coisa a ser feita é tomar
ciência da posição em que nos encontramos e para onde queremos ir. Por
isso é fundamental idealizar o que fazer, isto é, planejar as nossas ações,
antes de exercitá-las.
Quando idealizamos a efetivação de um potencial latente em nós mesmos e
nos esforçamos para realizá-lo, estamos agindo em conformidade com o
Essencial em nós mesmos, buscamos nessa atitude o encontro com o
potencial divino latente em nós.
É a primeira atitude a ser tomada para retornar à casa do Pai. Outro tema
importante que Jesus analisa é a questão do pecado.
Trazemos, ainda, uma relação extremamente negativa com a palavra
pecado, fruto da deturpação que esse termo sofreu ao longo do tempo,
especialmente na Idade Média, estando associada a algo abominável que
precisa ser eliminado de nossa vida, com muita penitência e sofrimento.
Nessa perspectiva medieval, o pecado está intimamennte ligado à culpa e
punição e, por isso, deve ser execrado.
Na realidade a concepção cristã original não tem esse peso que hoje vemos
nessa palavra. A palavra pecado foi traduzida do original grego 'hamartia',
que significa, literalmente, errar o alvo.
Pecar significa, portanto, errar o alvo, errar o caminho a ser percorrido e
foi isso que aconteceu com o Filho Pródigo. Ele apenas se equivocou em
suas ações. Percebe o erro cometido quando tem a sua consciência
despertada, e deseja a reabilitação, deseja retornar ao caminho correto,
retornar à Casa do Pai. E é exatamente isso que Deus deseja de nós: a
nossa reabilitação.
O erro faz parte dos caminhos da vida, pois se Deus não quisesse que
errássemos, Ele nos criaria perfeitos e não simples e ignorantes.
O aperfeiçoamento será realizado pelas experiências que passamos, pelos
erros e acertos.
Por isso vimos, no início da parábola, que o Pai não impediu o filho de
errar, porque sabia que, mesmo essa escolha acabaria resultando num
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bem para ele, pois cedo ou tarde, ele se reabilitaria do erro,
transformando-o numa experiência valiosa de aprendizado.
Depois Jesus nos chama a atenção para o fato do filho não se sentir digno,
por ter praticado indignidades. Este é um ato de humildade, primeiro passo
para o arrependimento e reabilitação. Ele não se sente digno de ser filho,
mas pode ser um trabalhador do Pai.
Lembremos que quando ele tem a sua consciência despertada, se lembra
que os trabalhadores viviam em abundância, eram ricos de espiritualidade,
que ele voluntariamente havia desprezado.
É uma reflexão fundamental no processo de mudança. Somente a
abundância de amor pode transformar o desamor que existe em nós.
Ao pensar em solicitar trabalho ao pai, ele humildemente solicita
reabilitação. E é isso mesmo que precisamos fazer: trabalhar com a nossa
intimidade para nos reabilitarmos perante a nossa própria
consciência, pois o arrependimento em relação aos erros cometidos é o
primeiro passo na reabilitação, mas não basta por si só; é preciso aprender
com eles, e repará-los.
O autoperdão não se constitui numa anulação dos erros cometidos. Isso
não existe na Lei Divina. O autoperdão é um mecanismo que Deus sempre
nos faculta para trabalharmos na reabilitação da nossa própria
consciência.
Para que haja uma reabilitação verdadeira é preciso expiar e reparar os
males praticados e isso requer muito trabalho, se constituindo num
processo gradativo e demorado.
O Filho Pródigo havia desperdiçado os bens que pertenciam ao Pai e agora,
perante a sua consciência, somente sendo recebido como um trabalhador
ele sente que poderia ao trabalhar para o Pai, reconstruir os bens perdidos.
Esse é o processo de auto-reabilitação, que propicia a reparação,
devolvendo à Vida, aquilo que tiramos dela.
"E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu
pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao
pescoço, e o beijou".
Aqui, o Filho Pródigo parte para a realização daquilo que havia idealizado.
Antes ele estava na esfera do pensamento, do ideal. Agora está em plena
realização ("E levantando-se, foi para seu pai"), a ação para tornar real o
ideal.
Jesus quer chamar a atenção para a ação no bem, pois não basta idealizar
o bem; é necessário praticá-lo. Não basta se imaginar de pé; é fundamental
fazer o esforço de se levantar e partir para ação.
É muito comum muitos de nós idealizarmos todo um processo de mudança
em nossas vidas, com o intuito de reabilitar a nossa consciência, mas
ficamos apenas na idéia, sem colocá-la em prática.
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Dizemos assim: "um dia desses eu começo" e como "um dia desses" não
existe no calendário, adiamos, indefinidamente, a reabilitação.
Na segunda parte do versículo Jesus aborda a recepção que ele tem de seu
Pai. O Pai o recebe com íntima compaixão, aquilo que Ele tinha de mais
puro em sua intimidade.
A compaixão é a virtude, filha dileta do amor, que faz compreender que
aquele que erra não é indigno, mesmo quando pratica indignidades, pois
compreende que praticar indignidades é fruto da ignorância que precisa
apenas ser corrigida e não condenada.
Deus jamais se ofende quando os seus filhos erram, pois Ele sabe de todos
os potenciais que trazemos, e como é Onisciente sabe, também, quando
acontecerá a nossa completa purificação e que ela acontecerá fatalmente.
Ele sabe que todos os equívocos são transitórios. Não nos pune quando nos
equivocamos, mas criou leis das quais não podemos fugir porque são para
nosso próprio bem. Daí é que surgem as aparentes punições, que em
realidade são expiações, processos de purificação interior.
Por isso Jesus coloca a questão da compaixão do Pai, pois nenhum dos
seus filhos é indigno do Seu amor, mesmo quando pratica indignidades.
"E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno
de ser chamado teu filho".
Aqui temos, de forma sublime, o exercício da humildade antes apenas
idealizada.
Podemos refletir, também neste versículo que, mesmo sendo recebido com
carinho, amor e compaixão pelo pai, ele ainda se sente indigno, porque o
processo de reabilitação não depende do outro, acontece apenas no
interior da criatura.
Deus sempre nos trata com dignidade, mas apesar disso, quando
praticamos indignidades, o processo de reabilitação diz respeito apenas à
nossa consciência e não depende de Deus. O que Ele pode fazer, quando o
nosso esforço de reabilitação é sincero, é proporcionar, com o fluxo do Seu
Amor, o fortalecimento de nossos propósitos mas essa reabilitação é uma
tarefa nossa.
Esse processo é difícil de acontecer, pois, enveredar pelos equívocos
provocados pelo desamor é relativamente fácil, mas fazer o caminho de
volta ao amor é muito difícil, pois necessitaremos muitos exercícios de
auto-amor para esse mister, pois a consciência, sendo o Divino em nós é
amor, e, ao escolher os equívocos do desamor, deixamos marcas intensas
nela, dependendo da intensidade do mal praticado. Por isso a reabilitação
é demorada, portanto fomos criados para praticar o amor e não o desamor.
Para que essa reabilitação aconteça é necessário que o Filho Pródigo
trabalhe no desenvolvimento do amor e compaixão para consigo mesmo,
para suavizar a própria consciência, tendo como modelo o amor e a
compaixão do próprio Pai, da forma como ensina Jesus a seus aprendizes,
sobre o jugo suave e o fardo leve.
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Para sentir os nobres sentimentos do amor e da compaixão precisamos
exercitá-los muitas vezes até senti-los, para poder vivenciá-los.
"Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e
vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o
bezerro cevado, e matai-o; e comamos e alegremo-nos, porque este meu
filho estava morto e reviveu; tinha se perdido e foi achado. E começaram a
alegrar-se".
O pai, no entanto, o recebe como filho muito amado. Jesus nos lembra a
condição de filhos de Deus que somos em quaisquer circunstâncias.
Mesmo quando praticamos indignidades, nunca perdemos a paternidade
divina. Podemos nos afastar dEle, mas Ele nunca se afasta de nós e estará
sempre nos aguardando.
Quando nos afastamos da Casa do Pai para terras longínquas, ficamos
perdidos em nossa própria ignorância, morremos psicologicamente, pois
nos afastamos de nossa essência e de Deus.
Como vimos anteriormente, em uma visão profunnda, a gênese da doença
para o espírito imortal encontra-se neste movimento de se afastar da casa
do pai. Afastados de nossa essência perdemos o contato com a nossa
espiritualidade e religiosidade, nos desligamos de Deus, apesar dEle nunca
se desligar de nós como Jesus se reporta nesta parte da parábola.
Quando decidimos retornar, revivemos. Estávamos perdidos e nos autoencontramos, pois retornamos ao amor e à felicidade que é a nossa
destinação real, como Filhos de Deus que somos, herdeiros do Universo.
Por isso a alegria do Pai oferecendo, novamente, tudo de bom ao filho que
reviveu, que se auto-encontrou.
Ao retornarmos à casa, à nossa espiritualidade para viver a religiosidade,
voltamos a sentir o Fluxo do Amor Divino em nós, voltamos a experimentar
a saúde espiritual - nossa real destinação -, nos libertando da doença.
É assim que Deus nos trata, nos oferecendo sempre os recursos
necessários à nossa evolução, mesmo quando os desperdiçamos, a partir
do momento que demonstramos real humildade e arrependimento.
É necessário assinalar que, apesar de na parábola a trajetória de vida do
Filho Pródigo ser linear - ele sai da casa do Pai, erra fragorosamente, sofre
as conseqüências do erro, se arrepende e retorna -, em realidade isso
dificilmente acontece dessa forma.
Muitas vezes passamos várias encarnaçôes na primeira fase - em que ele
se distancia da Casa do Pai -, depois podemos passar existências inteiras
sofrendo as conseqüências de nossos erros, para depois nos
conscientizarmos de que esse sofrimento é fruto de nossas escolhas
equivocadas, resultado do desamor que praticamos, para que, num ato de
auto-amor, possamos nos arrepender e tentarmos utilizar várias
existências retornando à Casa do Pai, exercitando o amor a Deus sohre
todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos.
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Uma coisa é certa: o Filho Pródigo, cedo ou tarde, retorna à Casa do Pai,
volta a vivenciar a própria espiritualidade e religiosidade.
"E o seu filho mais velho estava no campo; e, quando veio e chegou perto
de casa, ouviu a música e as danças".
Esta parte da parábola é quase que ignorada pela maioria das pessoas,
tanto é que ela é mais conhecida como Parábola do Filho Pródigo, e não
como Jesus propôs que é parábola dos Dois Filhos.
Lembramos, quase sempre, do filho que erra, se arrepende e volta ao
convívio do Pai e esquecemos do filho mais velho.
Jesus, no entanto diz, desde o início, que esta é a parábola de "um certo
homem que tinha dois filhos". E é nesta parte da parábola que Ele chama a
atenção para um movimento psicológico importantíssimo, que é o do
mascaramento do ego, a máscara do desamor pelo pseudo-amor.
Ele utiliza o irmão mais velho porque as máscaras do ego são fruto de uma
elaboração mental mais sutil, e precisa de mais experiência de vida, por
isso utiliza, simbolicamente, o mais velho para ensinar isso.
Para entender toda a parábola é preciso mergulhar na sutileza dos
símbolos que Jesus se utiliza e que passamdesapercebidos à primeira
vista.
Façamos a exegese dos símbolos aqui colocados para entender muitos dos
conflitos que existem nos seres humanos.
Primeiramente vemos que o filho mais velho estava no campo, e quando
veio, chegou perto da casa.
Jesus nos chama a atenção para o fato de ele estar no campo. Não estava
na Casa, mas perto da Casa do Pai.
A postura dele é de estar perto, mas não dentro da Casa em comunhão com
o Pai. Ele se movimenta no pseudo-amor e não no amor. O pseudo-amor
está perto do amor, pois parece com ele, mas não o é, pois oculta sempre o
desamor.
"E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo".
Ele continua aqui na mesma postura de estar perto, pois não se dirige para
Casa para perguntar diretamente ao Pai o que estava acontecendo; chama
um dos servos e pergunta. Ele reluta em entrar na Casa, em comunhão
com o Pai.
"E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado, porque
o recebeu são e salvo".
O servo lhe dá a importante notícia do retorno do Irmão são e salvo.
"Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele".
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Aqui fica explícito o seu desagrado com o que estava acontecendo. Ele se
revolta com o que está a ocorrer e torna explícito o seu distanciamento do
Pai, apesar de estar perto.
Não quer entrar na Casa do Pai, não quer entrar em comunhão porque a
atitude de compaixão do Pai o desagrada. Não quer se alegrar com o
retorno do irmão.
Mas o Pai vai até ele e insiste para que ele entre na casa, em comunhão
com o Pai e o irmão que retornou.
É o que Deus faz conosco, sempre nos convidando de todas as formas para
entrarmos em comunhão com Ele.
"Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem
nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para
alegrar-me com os meus amigos".
Aqui a máscara cai, apesar de ele não perceber isso. Inicialmente
analisemos o que é mandamento. A idéia que Jesus faz de mandamento diz
respeito ao exercício do conjunto de Leis criadas por Deus para o
conduzimento do Universo e de todas as Suas criaturas. Deus criou as leis
e as colocou na consciência do Ser.
Vemos esse conceito de mandamento de uma forma magistral no diálogo
de Jesus com o doutor da lei, anotado por Mateus, Capítulo 22, vv. 35 a 40:
E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo:
Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de
toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo.
Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Neste diálogo Jesus aborda a questão da Lei do Amor, expressão da Lei
Divina que dá origem a todas as outras.
Ao lermos a palavra mandamento, imediatamente a associamos a uma
ordem imperativa, obrigação, imposição, mando, algo que se deve fazer
obrigatoriamente, sob pena de, caso não seja realizado, haver sanções aos
infratores. Resta-nos refletir sobre a seguinte pergunta: como pode o amor
ser uma imposição, uma obrigação?
Ao realizar um estudo psicológico do Evangelho percebemos que, para
Jesus, mandamento significa, apenas, uma regra de conduta a ser
exercitada pela criatura, ao longo do seu processo evolutivo, no qual terá
todo o tempo que for necessário para realizar esse mister. Não se evolui
forçando-se a natureza, mas desenvolvendo-se de forma gradativa e
suave.
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Por isso o Evangelho nos convida, o tempo todo, ao exercício consciente do
amor e não a amar por obrigação, pois isso cria apenas a hipocrisia,
atitude nociva à própria criatura. Jesus, como nos diz a Mentora Joanna de
Angelis, é o psicoterapeuta excelente, o grande médico das almas, sabedor
que é, que seres simples e ignorantes não se transformam por decreto,
jamais poderia nos ensinar a praticar o amor de forma obrigatória por ser
isso impossível de ser realizado. Ao contrário, o seu convite é repleto de
doçura e suavidade, nunca algo a ser feito sob coerção.
Por isso o conjunto dos mandamentos divinos não é algo que nós seguimos
a partir de uma regra fora de nós, e sim, algo vivo dentro de nós mesmos.
Ele não diz respeito ao Pai, e sim, a cada um de nós. Essa ressalva é
importante para entendermos o comportamento mascarado do filho mais
velho apontado por Jesus.
Ele coloca-se como um servo do Pai, e não como filho, cujos interesses são
comuns com o Pai. Ele estava com o Pai por obrigação (sem nunca
transgredir o teu mandamento), como um servo, e não por escolha, como
um filho, consoante diz Jesus em João, 8:35 "Ora, o servo não fica para
sempre na casa; o filho fica para sempre."
Ele deixa claro, aqui, que o mandamento era do Pai (teu mandamento) e
não estava presente nele. Não havia comunhão de pensamento, atitude
comum num filho e não um servo.
Ao se colocar como servo ele fica aguardando remuneração; os interesses
dele são diversos do Pai, quer servir os dois senhores, a Deus e a si
mesmo, fato impossível de ser praticado, como diz Jesus em Mateus, 6:24
"Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o
outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e
a Mamom."
Daí o fato de ele, por se considerar servo, não querer entrar na Casa do
Pai, pois já não se sentia confortável nela, por ter os seus interesses
contrariados. Os filhos têm Interesse em comum com o Pai e por isso ficam
"para sempre na Casa".
Fica claro que a sua vontade era outra quando explicita a inveja que sente
do irmão. Ele é um servo que teme o seu Senhor. Está ali por obrigação,
fazendo tudo em conformidade com os "mandamentos", vivendo uma
farsa, pois, no fundo queria ter feito o que o seu irmão mais novo fez, por
isso o seu imenso despeito.
Jesus também chama a atenção, neste versículo, para uma mentira,
quando o filho mais velho diz que o Pai nunca lhe deu nem um cabrito.
Vimos no início da história que, quando o Filho Pródigo solicitou a sua
parte na herança, o Pai dividiu a fazenda com os dois. Então os dois já
haviam recebido cada um a sua parte. Na realidade ele mente porque quer
mais, não acha que o que já ganhou é o suficiente. Ele quer um tratamento
diferenciado para si, coisa que o Pai, com certeza, não faz.
Deus trata todos os seus filhos igualmente e oferece a todos os mesmos
recursos para evoluir. O que nos parece falta, é fruto do mau uso. A
diferença que Jesus quer frisar é que nem sempre percebemos isso. O filho
Pródigo percebe, quando está em carência, que é ele mesmo que a causou.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Já o seu irmão mais velho acha que a causa de sua carência são os outros:
o Pai, o irmão.
É uma postura típica da criatura mascarada, atribuir os seus problemas aos
outros e não a si mesma.
"Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as
meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado".
Aqui ficam ainda mais explícitas a inveja, o ciúme, o despeito, a cobiça
exercidas pelo filho mais velho, sem que este se dê conta disso, pois
continua numa postura de pseudo-superioridade.
Primeiro ele desconhece o irmão e o trata com imenso desprezo,
chamando-o de "este teu filho", demonstrando o seu despeito.
Depois ele fala que "desperdiçou a tua fazenda", revelando a ganância que
estava por trás desse aparente zelo. Ora, se a fazenda era do Pai, o que ele
tinha a ver com isso. Vimos que no início ele também havia recebido a
parte dele. Na realidade é pura cobiça, pois o Pai recebeu o seu irmão de
braços abertos e novamente estava lhe oferecendo bens e, em sua
ganância, ele não podia suportar isso.
No fundo ele quer que o irmão seja banido para sempre da fazenda, para
poder herdar todos os bens do Pai, simbolizando as pessoas que se
alegram em acreditar que vão para um céu de beatitude eterna por
cumprirem com as "obrigações" religiosas puritanas, enquanto os
pecadores devem ir para o inferno eterno, banidos do convívio com Deus
para sempre.
Logo após ele fala que o Pai ofereceu o bezerro cevado, especial, ficando
explícito o seu ciúme.
Vemos, nesta parte da parábola, que o filho mais filho sofre muito, pois
não se percebe sendo tratado com privilégios e deferências pelo Pai, por
tê-lo servido durante todos aqueles anos, Ele queria ser tratado de
maneira especial e fica muito revoltado com as considerações que irmão,
que ele considera um pecador perdulário, havia recebido.
Mas, o pior é que ele não percebe que a causa do sofrimento está nele
mesmo, como o fez o seu irmão mais novo, após o despertar de sua
consciência. Ele acredita que o seu sofrimento é causado pelo Pai e pelo
irmão que voltou.
Aqui ocorre um fenômeno psicológico chamado de projeção. Ele projeta no
outro a causa do seu sofrimento, por isso despeito, sem perceber que está
nele mesmo a causa gerada pela sua revolta e pelo seu orgulho ferido.
Aqueles que cultivam as máscaras nesse nível estão sempre focados nos
outros, no que eles fazem ou deixam de fazer, e acreditam que somente
eles são cumpridores dos mandamentos divinos e, portanto, têm que ter
privilégios, e os demais, os pecadores, devem ser punidos e banidos do
reino. É o comportamento farisaico comum à época de Jesus e que
continua até hoje.
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"E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas
são tuas".
Aqui Jesus deixa claro que o Pai sentia-se junto ao filho, ao contrário do
que este pensava, e que todos os recursos do Universo encontram-se
sempre à nossa disposição para evoluirmos, mesmo quando não sentimos
isso.
Deus sempre nos ama, e, por isso, está conosco independentemente de
estarmos em comunhão com Ele ou não.
Mas pelo fato do filho estar perto da Casa e não querer entrar, isto é, não
querer entrar em comunhão por vontade própria, acreditando que ele está
certo e o Pai errado, o seu processo de despertamento acontecerá muito
mais tarde, demorará ainda mais do que o do seu irmão mais novo, pois ele
deve se perceber primeiro sem máscaras, processo este muito doloroso
para o próprio ego, porque lhe fere o orgulho.
Após a queda das máscaras, ele deve reconhecer que existem nele todos
os defeitos ocultos por ela, que o desamor está em si mesmo muito vivo,
oculto pelo pseudo-amor, e ainda mais intenso, pois o ocultou de si mesmo
e dos outros durante muito tempo.
Depois disso deverá tomar consciência de que é ele mesmo a causa de
tudo, arrepender-se, para depois reparar todos os equívocos praticados.
Por isso o processo se torna ainda mais demorado em relação ao do seu
irmão mais novo, pois o exercício do desamor traz conseqüências
imediatas, gerando sofrimento e o desejo de se libertar dele, enquanto a
prática do pseudo-amor, porque se parece com o amor e ainda por ser
muito aplaudido pelos que cultivam o parecer em detrimento do ser,
demora mais tempo para ser percebido como um equívoco.
A mensagem que Jesus quer passar, nesta parte da parábola, é sobre como
são nocivas as máscaras, pois nos fazem distanciar mais intensamente da
nossa própria essência e, conseqüentemente, de Deus.
A pessoa que usa as máscaras se acha cumpridora das obrigações,
acredita-se melhor do que é, mas, na realidade, somente cultiva a
aparência de bondade, pois as máscaras provêm do pseudo-amor, parecem
amor, mas não são. Estão perto da Casa, mas não dentro da Casa.
Devido a ser um grande empecilho para a evolução humana é que, muitas
vezes, Jesus se referiu às máscaras no Evangelho, colocando-as com todas
as letras, de uma forma muito clara, bastante enérgica, por serem
extremamente nocivas à criatura.
O ser humano pode utilizar vários mecanismos de mascaramento do ego.
Vejamos os principais:
COMPENSAÇÃO
Mecanismo de defesa pelo qual se procura compensar um comportamento
negativo, substituindo-o por um comportamento aparentemente positivo.
O indivíduo busca, consciente ou inconscientemente camuflar, reprimir os
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seus defeitos e fraquezas pessoais que podem ser reais ou imaginários.
Caracteriza-se pelo exagero, pelo excesso das manifestações
aparentemente positivas.
A compensação tenta desviar a atenção dos outros desses defeitos, sejam
físicos ou morais, através da exacerbação de uma característica
socialmente aceita e, muitas vezes, até exigida pelas pessoas como um
comportamento verdadeiramente adequado. Mas, como esse
comportamento é baseado na repressão das negatividades do ego nãotrabalhadas, o que surge é apenas uma máscara que parece mas não é, o
valor essencial que se deseja.
Vejamos alguns exemplos práticos desse mecanismo:
Puritanismo: o indivíduo puritano exige de si mesmo, e dos demais, uma
pureza que ele próprio está distante de ter internalizada. Tende a dar
ênfase muito grande às questões sexuais. Coloca essas manifestações
naturais do ser humano como algo pecaminoso, impuro.
Por isso exige de si, e dos outros, uma conduta "impoluta". Está sempre
pronto a acusar os outros. Analisando a questão com profundidade,
percebe-se que esse fenômeno é pura compensação por desejos sexuais
reprimidos e vontade de levar uma vida promíscua, originados nas
profundezas do ego, que a própria pessoa consciente ou
subconscientemente se recusa a aceitar.
Fanatismo: o indivíduo fanático caracteriza-se pelo excesso de
devotamento a uma causa, ou idéia. Quem observa apenas o exterior acha
que é uma pessoa muito devotada à sua causa, ou ideal. Mas é apenas
aparência, pois percebe-se, em uma análise profunda, que esse
devotamento é apenas uma compensação subconsciente, resultado da
insegurança interior, sobre a veracidade daquilo em que se pensa
acreditar.
Martírio: o indivíduo que se coloca como mártir é aquele que faz o papel do
bom/boa, moço(a), é o bonzinho, a boazinha. Está sempre disposto a
"sacrificar-se" para "ajudar" os outros, mesmo que para isso ele tenha que
passar por cima de suas necessidades. Não é capaz de dizer não. Diz sim
para tudo e para todos.
Por isso, todo mártir está quase sempre envolvido por uma ou mais
"vítimas" para serem socorridas, atendidas por ele. Quem observa apenas
a aparência, acha que ele é uma pessoa carismática, muito boa, sempre
disposta a ajudar os outros.
Vitimização: a pessoa que se faz de vítima, normalmente apresenta um
sentimento de autopiedade muito grande. Coloca-se como coitada,
necessitando do auxílio dos outros.
Quase sempre está associada com os mártires que husca prover as vítimas
em todas as suas" necessidades".
A autopiedade surge como um movimento de compensação ao profundo
sentimento de culpa e autopunição que a caracteriza. Analisando-se
profundamente, percebe-se que a pessoa que assim age, acha-se indigna
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do amor, devendo ser punida pelos seus erros e, ao mesmo tempo, colocase como "coitadinha" para conseguir migalhas de atenção para si.
Mas, analisando a situação sem máscaras, percebe-se que o mártir
bonzinho é apenas um indivíduo buscando compensar os sentimentos
negativos que detém e, por se sentir inferior aos demais, devido a esses
sentimentos, procura disfarçá-los fazendo tudo para os outros, para com
isso ser aceito e querido por eles.
Para sermos realmente bons é necessário aceitar e transmutar as
negatividades do ego, e não simplesmente escondê-los atrás de uma
máscara.
Perfeccionismo: a pessoa perfeccionista é a que procura fazer tudo
perfeito, certinho, sem o mínimo erro. Exige essa perfeição de si mesma e
das outras pessoas também.
Quando algo sai errado, como é comum acontecer, pois ainda estamos
muito distantes da perfeição, o perfeccionista não aceita o erro. Culpa-se e
pune-se por isso, quando é ele mesmo a errar, ou culpa e pune a outrem,
quando outra pessoa praticou o ato errado.
Observando-se as aparências, poderemos achar que ter perfeccionismo é
algo bom, pois a pessoa está sempre procurando fazer as coisas perfeitas.
Mas isso é muito diiferente da virtude da busca do aperfeiçoamento
constante que provém do Ser Essencial, pois, quem está nesse caminho,
aceita que ainda não é perfeito e, portanto, admite o erro, analisando-o
como um processo de aprendizado e crescimento. A pessoa que está em
busca de aperfeiçoamento constante torna-se alguém flexível, aceitando os
erros - seus e dos outros -, como experiências geradoras de aprendizado,
fato que não acontece com o perfeccionista.
Euforia: a euforia é muito utilizada para compensar sentimentos de tristeza
ou depressão. Para mascarar esses sentimentos, as pessoas utilizam
recursos como o álcool, as drogas, festas, compras, sexo, etc. para fugir da
tristeza ou depressão que sentem.
Dizem que esses recursos lhes dão alegria, tirando-as do estado de
depressão. Mas, se observarmos atentamente, perceberemos que essa
alegria é falsa; é apenas euforia, pois uma vez cessado o efeito do álcool e
das drogas ou terminada a festa, ou as compras, elas voltam a sentir uma
depressão ainda maior que a anterior até que, novamente, voltam a fazer
uso do mesmo expediente, num círculo vicioso.
Resumindo: todas as vezes que o indivíduo atuar através de atitudes
exageradas, em qualquer área, estará camuflando desejos subconscientes
opostos. A compensação leva o ego a mascarar esses desejos, ignorando o
desequilíbrio que fica bloqueado e reprimido no subconsciente. O grande
problema é que todo conflito recalcado não fica mascarado por muito
tempo; termina por aflorar com força, gerando distúrbios muito graves,
dos quais a pessoa não poderá fugir.
É necessário que cada indivíduo aceite as suas negatividades do ego,
trabalhando pelo seu crescimento interior, através de ações, que ao invés
de mascará-las, venham a transmutá-las com a energia do amor.
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PROJEÇÃO
É também chamada de transferência. Mecanismo de defesa que leva o
indivíduo a interpretar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes de
outras pessoas, em função das suas próprias tendências. O ego reprime os
seus conflitos de personalidade, projetando-os em outras pessoas, fugindo
da aceitação de seus erros e da responsabilidade por eles.
A projeção dos sentimentos interiores no mundo exterior comumente
significa ver, no outro, aquilo de que não se gosta em si mesmo. Toda vez
que alguém acusa, com veemência, determinadas características negativas
dos outros está, na realidade, projetando-se nele, transferindo as
negatividades do ego que o indivíduo não deseja reconhecer em si mesmo,
para outra pessoa. Há uma necessidade de combater no outro, o que ele
gostaria de ocultar de SI mesmo.
Uma das formas mais comuns de projeção é a necessidade de se culpar os
outros pelas próprias atitudes, transmitindo para outrem a
responsabilidade sobre si mesmo. Por exemplo: uma mãe que não dedica
todo o tempo que é necessário para ajudar o seu filho com o dever de casa,
pode projetar a professora como a culpada pelo insucesso do seu filho na
escola.
A única forma de se libertar da projeção é interromper esse mecanismo de
transferência, aceitando os seus defeitos e responsabilizando-se pelos
seus erros e acertos e, com isso, tornar-se uma pessoa melhor.
RACIONALIZAÇÃO
É um processo pelo qual o indivíduo busca justificar quaisquer
pensamentos, sentimentos ou ações que julgou inaceitáveis, mediante
motivos justos aparentes que são mais toleráveis do que os verdadeiros.
As razões reais de sua conduta são mascaradas por alegações falsas. A
pessoa não admite que aquela ação que ela quer realizar é errada, embora
em sua consciência isso esteja bem claro. Apesar disso, assume a máscara
egóica da racionalização.
Por exemplo: uma pessoa que explora uma empregada doméstica que
recebe um salário baixo, não podendo suportar a angústia de se perceber
como exploradora da outra, justifica a sua atitude dizendo: "Ela é muito
incompetente e não merece ganhar mais do que isso", "Se fosse trabalhar
na casa de outra pessoa, ela ganharia menos, porque é muito burra".
Outro exemplo é a vontade de praticar a eutanásia em um parente
terminal, sob a alegação de que é mais humano, pois evitaria o sofrimento
daquela pessoa. Na verdade busca-se encobrir, com essas alegações
pretensamente humanitárias, os próprios sentimentos contrários à
permanência daquele parente, pois ele gera muito trabalho e angústia.
Outro fato muito comum, inclusive reforçado por alguns terapeutas, é a
prática de se colocar para fora todos os sentimentos de revolta, raiva,
cólera em cima das pessoas e que são racionalizados como algo
terapêutico, necessário, para se liberar do estresse. Na realidade, ninguém
tem o direito de "vomitar" os seus desequilíbrios em cima dos outros,
devendo, antes de tudo, examinar as causas pelas quais está sentindo tudo
aquilo para poder transmutar os sentimentos, sem fazer mal a si mesmo,
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"'engolindo" a raiva e a cólera, ou aos outros "'vomitando-as", pois esses
sentimentos, sendo uma energia, saem de nós e retornam para nós e todos
acabam ficando mal com isso.
Esse mecanismo de fuga torna-se um desequilíbrio psicológico grave, se
continuamente utilizado, pois ninguém pode mudar um mal em bem,
apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que deve ser
trabalhado a fim de ser transmutado, ao invés de ser ignorado, ou
justificado, através da racionalização. A continuidade desse processo
culmina na perda do sentido existencial.
IDENTIFICAÇÃO
Também chamado introjeção. É o mecanismo pelo qual o indivíduo se
identifica com valores observados em outra pessoa e que passam a ser
vistos como sendo seus valores.
É comum, em virtude desse mecanismo, as pessoas se identificarem com
heróis ou ídolos e se acharem parecidas com eles, assumindo-lhes a forma,
os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se, etc.
Por exemplo: esquerdistas que se identificam com Che Guevara ou Fidel
Castro e passam a se vestir como eles, usando barba, boina, etc.;
cultuadores de Elvis Presley que se vestem, penteiam-se como o ídolo.
Hoje é muito comum a identificação com personagens ficticios de
telenovelas, filmes e outros programas de televisão, criando-se uma
verdadeira dependência, um vício, haja vista o número de revistas que se
dedicam exclusivamente ao tema, relatando o que acontece com as
personagens e os seus respectivos intérpretes. Isso resulta numa fuga da
realidade da vida, por parte dessas pessoas, que passam a viver numa
ilusão, identificando-se com ídolos que só existem em sua imaginação.
A identificação é uma tentativa do indivíduo de substituir o vazio interior,
através de modelos, ou ídolos, para servirem de referência e, com isso,
tentar buscar o preenchimento desse vazio. O resultado é totalmente
ineficaz, pois só se consegue preencher esse vazio através do amor. Isso
só será possível quando cada um assumir a sua realidade interiior,
identificando-se consigo mesmo em essência, mantendo o equilíbrio
emocional pelo autoconhecimento, eliminando as ilusões de ser uma outra
pessoa que, embora proporcionem um prazer imediato, terminam por
alienar o ser.
DESLOCAMENTO
É o mecanismo pelo qual se desloca um sentimento negativo de uma
pessoa ou situação, para uma outra pessoa ou situação.
Quando experimentamos, por exemplo, um sentimento de revolta ou de
animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas as circunstâncias não
permitem expressá-lo, deslocamos esse sentimento para reações de
violência contra objetos que são quebrados, ou outras pessoas, que não
têm a ver com o problema.
Exemplificando: uma pessoa tem uma dificuldade com o chefe no trabalho
e, ao chegar em casa, desloca a sua raiva brigando com a mulher, ou o
marido, ou com os filhos.
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Outra situação comum é quebrar objetos como pratos, dar murros na
parede, quando encolerizados. A pessoa desloca a vontade de bater em
quem é o motivo da sua cólera para os objetos que destrói.
NEGAÇÃO
A negação é a recusa em reconhecer aquilo que não se quer ver. Por
exemplo: fingir não se preocupar que o conjuge esteja sendo infiel, é um
tipo de negação muito comum.
Outro tipo de negação é a recusa no reconhecimento dos evidentes
malefícios do alcoolismo e do tabagismo. Por mais que se conheçam todos
os problemas causados por esses vícios, as pessoas continuam bebendo e
fumando. O que comumente se diz: "Esse problema não vai acontecer
comigo", como se os problemas só acontecessem com os outros.
"Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão
estava morto e reviveu; tinha se perdido e achou-se".
Aqui Jesus se refere a justiça divina sempre presente para todos os filhos
de Deus, quando o Pai chama a atenção do seu filho mais velho para o fato
do seu irmão ter revivido, mas este já não o reconhece como irmão,
tampouco se alegra com o fato de ele ter retornado à Casa.
A justiça divina é feita de compaixão, de misericórdia, Deus quer que todos
os seus filhos revivam, se auto-encontrem e se alegra e regozija quando
isso acontece, mas aqueles que vivem cultivando as máscaras não vêem
justiça nisso, apenas privilégio com aqueles que, em sua visão, não
merecem essa consideração.
Eles querem que Deus os tratem melhor do que os outros, pois acham isso
justo e não vêem justiça na compaixão. Querem que Deus os cubram de
graças por estarem praticando o que acreditam ser obrigação e, aos que
não as cumprem, que Deus cubra de desgraças. São as posturas dos
"fariseus" de todas as épocas, presentes no seio de todas as sociedades e
que grandes dificuldades causam à marcha do progresso da humanidade.
Fundamental que todos nós tomemos consciência das máscaras que
costumamos usar, para nos libertarmos delas, e possamos entrar na Casa,
vivermos em comunhão com Deus como um filho dileto que tem interesses
em comum com o Pai, e se alegra e regozija com todas as suas ações.
Façamos um resumo dos arquétipos psicológicos contidos nesta parábola
riquíssima em conteúdos psíquicos, que traz, em seu âmago, modelos que
definem posturas do ser humano.
ARQUÉTIPO DO FILHO PRÓDIGO - representa todos os seres humanos que
utilizam o livre-arbítrio na prática do desamor, produzindo o mal para si
mesmos e para os outros na busca dos prazeres egóicos, desperdiçando os
recursos que recebem de Deus para evoluir, tendo, como conseqüência, a
carência e o sofrimento. É nesta prática, profundamente materialista, na
qual nos distanciamos de nossa espiritualidade e religiosidade, que
acontece a gênese espiritual das doenças.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
ARQUÉTIPO DO FILHO ARREPENDIDO - representa os seres que, após
sofrerem as conseqüências da escolha da prática do desamor, tomam
consciência do mal que praticaram optando pelo desamor, se arrependem
e resolvem retomar à Casa do Pai, ao amor do qual se distanciaram e à
comunhão com o Amor Divino. É nesta prática que retomamos à saúde
espiritual, nossa destinação desde o instante em que fomos criados.
ARQUÉTIPO DO FILHO APARENTEMENTE DEDICADO - representa os seres
que tentam esconder o desamor que trazem em si, desenvolvendo o
pseudo-amor, no qual buscam aparentar uma dedicação que, de fato, não
possuem. Tentam com isso enganar aos outros e até Deus - como se isso
fosse possível- com essa falsa dedicação, mas, em realidade, apenas
enganam a si mesmos, pois, apesar do pseudo-amor parecer amor, não o
é, fazendo, com que adiem a comunhão com o amor verdadeiro.
Nesta prática intensificamos a doença espiritual, que se torna de difícil
superação, muito mais difícil do que quando vivenciamos a condição do
Filho Pródigo, pois estará gerando doenças que não vemos como tal,
fazendo o nosso corpo e a nossa mente sofrerem intensamente, até que as
máscaras caiam para percebê-las, e possamos fazer o caminho de volta à
Casa do Pai.
EXERCÍCIO VIVENCIAL:: A GÊNESE ESPIRITUAL DA SAÚDE
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre a sua vida como um todo. Em que situações você tem
atitudes semelhantes ao Filho Pródigo, que utiliza o seu livre-arbítrio em
práticas que lhe geram sofrimento?
3. Agora pense nas atitudes que você tem semelhantes à postura de seu
irmão mais velho, mascarando as suas negatividades.
4. Agora reflita sobre as atitudes nas quais você age como o Filho Pródigo
arrependido. Qual é o seu nível de arrependimento? Que atitudes você tem
para reparar as suas faltas? O que você pode realizar para estimular em si
mesmo(a) essa postura proativa de arrependimento e reparação das
faltas, perante a sua própria consciência.
5. Agora imagine-se em uma situação semelhante à do Filho Pródigo
arrependido diante do seu Pai amoroso o/a recebendo de braços abertos
com muito amor e compaixão. Como você recebe esse amor e compaixão?
6. Agora pergunte-se: como será a sua vida a partir do momento em que
você, definitivamente, tomar a decisão de parar de utilizar,
deliberadamente, o seu livre-arbítrio para atitudes que podem lhe gerar
prazer, num primeiro momento, mas que lhe produzem sofrimento logo
após?
7. Faça a mesma questão com relação às máscaras que você utiliza.
8. Anote as suas respostas
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Alírio de Cerqueira Filho
O PROCESSO SAÚDEDOENÇA
As doenças são resultado de um distanciamento de nossa Essência Divina
e, conseqüentemente, de Deus, constituindo-se, portanto, num benefício
cujo objetivo é nos convidar a retornar à comunhão essencial e com Deus.
A nossa destinação não é a doença, mas a saúde condição natural da vida , bastando, para isso, desenvolver uma postura proativa frente à vida, na
qual buscamos corrigir os nossos erros, fruto da prática do desamor e do
pseudo-amor, a partir de um movimento amoroso diante da vida.
A visão atual da doença é ainda bastante materialista, por isso os meios
empregados pela medicina e demais ciências da saúde têm, como base,
esse paradigma.
As ciências da saúde atuais buscam combater a doença com métodos
materialistas, por entender que a sua causa está localizada no corpo físico,
inclusive no caso das doenças mentais.
Ora, como a causa primária das doenças não é física, mas espiritual, os
métodos desenvolvidos se mostram apenas paliativos, diminuindo os
sintomas da doença, mas sem resultar em sua cura real.
Sem sombra de dúvidas esses métodos são bastante benéficos, devido ao
estágio em que se encontra a criatura humana, e fazem parte da
programação divina de evolução do nosso planeta.
No entanto, ao mesmo tempo em que produzem um bem, pelos avanços
tecnológicos disponíveis - tanto para diagnóstico, quanto para tratamento
das doenças que hoje são utilizados pela medicina e demais ciências da
saúde -, os pressupostos materialistas têm aumentado, paradoxalmente, o
poder da doença por desviar a atenção, tanto dos profissionais de saúde,
quanto dos pacientes, da verdadeira causa das enfermidades.
Por isso as doenças, ao invés de recrudescerem, estão se ampliando especialmente as de ordem mental -, por não terem as suas verdadeiras
causas abordadas, gerando por parte de muitos pacientes, bem como dos
profissionais que os atendem, uma desesperança quanto as reais
possibilidades de tratamento, resultando num enorme complexo de
doenças e medo, num círculo vicioso que somente as amplia, distanciando
as pessoas da saúde, mesmo quando os seus males são aliviados.
É inegável que sempre existe uma causa material para as doenças.
Atualmente as ciências da saúde estão se voltando para os genes,
buscando nos cromossomos as possíveis causas genéticas para elas. As
pesquisas realizadas por essas ciências têm demonstrado que muitas
doenças são resultado de alterações nos genes. E isso é verdadeiro,
inclusive acreditamos que as doenças que ainda não tiveram suas causas
genéticas comprovadas, o serão um dia.
O problema que se cria, nessa questão, não é o de buscar uma causa
genética para as doenças. Isso faz parte da evolução da ciência que, com
certeza, encontrará maneiras de minimizar os problemas genéticos
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atuando nos próprios cromossomos, de modo a corrigir possíveis
alterações.
A questão que se torna um problema é que, para a ciência materialista, a
causa da doença está na alteração dos genes. Na verdade, em uma visão
profunda, espiritual, a alteração genética é efeito e não causa, residente no
psiquismo do espírito, que imprime nos genes a tendência a doença, que
ele traz ínsita em si mesmo ao reencarnar.
Uma outra linha de pesquisa de caráter materialista, que acontece nas
neurociências, é tentar provar que as doenças psíquicas são causadas por
alteraçôes cerebrais, seja pela diminuição ou aumento de
neurotransmissores, seja em alterações das células cerebrais, como por
exemplo, na depressão, que seria causada por alterações no metabolismo
de neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina.
Na verdade, novamente toma-se o efeito pela causa.
É inegável que nas doenças psíquicas, especialmente nos transtornos
psicóticos, devem existir alterações das células cerebrais. Ocorre, também,
uma flutuação nos níveis de neurotransmissores secretados, resultando
em seu aumento ou diminuição - dependendo do tipo da doença - e que há
uma relação direta das doenças mentais com essas alterações, como as
neurociências têm demonstrado. As que ainda não foram demonstradas
ainda o serão, com certeza, mas elas são efeito e não causa das doenças,
que se encontram no psiquismo do espírito doente, que irão gerar tanto as
alterações genéticas, quanto as cerebrais, ante a concepção e a
embriogênese.
Portanto, por ser de causa eminentemente espiritual, a doença jamais será
erradicada por meios materiais, mas nos esforços espirituais, que deverão
ser desenvolvidos para curar e, principalmente, prevenir as doenças a
partir do desenvolvimento da saúde espiritual.
As causas verdadeiras são espirituais. São tendências que surgem no
espírito, fruto das escolhas equivocadas, trilhando pelo caminho do
desamor e do pseudo-amor, que fez em seu passado, tanto na atual
encarnação quanto em outras existências.
Essas escolhas vão gerar uma tendência às doenças psíquicas, ou
psicossomáticas - que serão impressas nos genes que se manifestarão no
respectivo órgão que a pessoa lesou devido a isso, especialmente em
outras reencarnações.
A intensidade da doença a se manifestar vai depender do livre-arbítrio da
pessoa que a traz gravada no espírito e que poderá desenvolver de forma
suave, moderada ou severa, ou até transmutar totalmente pelos atos de
amor, fazendo com que essa doença não se manifeste no corpo,
permanecendo apenas sua matriz nos genes, como já tem demonstrado a
ciência.
Todo esforço que tenha como destinação somente o corpo, pode apenas
reparar superficialmente um problema e, dessa forma, não acontece
propriamente uma cura, pois a sua causa profunda ainda continua em
atividade e pode, a qualquer momento, manifestar novamente sua
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presença, da mesma forma que a anterior, ou assumindo outra condição de
doença.
O fato é que, muitas vezes nesses casos, a aparente recuperação se torna
até prejudicial, pois oculta do paciente a verdadeira causa do seu problema
e, pela satisfação que ele experimenta com essa falsa recuperação da
saúde, na maioria das vezes o fator real, por continuar ignorado, termina
por fortalecer-se, ampliando o seu nível de doença, que irá se manifestar
mais tarde.
Para entender o processo de saúde e doença devemos compreender que o
Ser Humano traz corpos com diferentes níveis de energias que estarão
mais, ou menos, condensadas.
Em uma visão energética o Ser Humano é composto por 3 realidades:
Essencial, Intermediária e Física.
A realidade essencial ou causal exprime a Essência Divina que todos nós
somos. É o nosso lado luz. Tem propriedades específicas que compõem sua
natureza, entre elas energia elétrica e magnética em estado essencial.
O Ser Essencial ou Causal é pura energia eletromagnética que constitui o
que poderíamos chamar de corpo Causal. Tem uma forma humana, mas
que é pura energia, sem delimitações.
É o Espírito em sua essência, cujas energias, ao serem bloqueadas pelos
atos de desamor, geram as doenças, como já vimos.
A realidade intermediária compõe o corpo fluídico do espírito, ou
Perispírito.
Tem características semimateriais, etéreas, sendo, ao mesmo tempo,
constituído de energia eletromagnética e matéria em estado etéreo, pois é
o intermediário entre o Espírito - em sua essência - e o Corpo, por isso tem
características semelhantes aos dois, energética e material.
É composto de várias camadas. Quanto mais próximo do Espírito mais
etéreo é o Perispírito, quanto mais próximo do Corpo, mais se torna
materializado. Nas camadas próximas ao Corpo e no próprio Corpo reside,
energeticamente, aquilo que psicologicamente chamamos Ego na
abordagem psicológica transpessoal, cuja estrutura apresentamos no
capítulo anterior.
Ele é o instrumento, o meio que recebe as energias originadas no Corpo
Causal, que, quando estão bloqueadas, com maior ou menor intensidade,
pelos atos de desamor praticados pelo indivíduo, irão gerar alterações
energéticas perispirituais que culminarão com as doenças no Corpo Físico.
Traz em si os sete chakras principais, centros de força que são os
responsáveis pela distribuição e transformação dos influxos energéticos
essenciais, conforme detalharemos mais adiante.
A realidade física constitui o nosso Corpo Físico. É a forma mais
"condensada", onde a matéria se encontra colapsada.
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O intercâmbio entre a realidade física e a realidade essencial ou causal,
que lhe dá origem, é realizado pelos cinco sentidos sensoriais que estarão
imprimindo as suas sensações no corpo intermediário, para repercutir na
realidade essencial. Por sua vez, tudo o que acontece na realidade
essencial, repercute no Corpo através do Corpo Perispiritual.
Em síntese, o corpo físico é apenas uma expressão do Ser Essencial, tendo
um corpo fluídico como intermediário.
É importante lembrar que esta separação é apenas didática, pois é
impossível delimitar onde termina o Espírito e começa o Perispírito, e onde
este termina e começa o Corpo, Na verdade, no encarnado não há uma
delimitação definida. Há uma interpenetração e a delimitação que fazemos
é para compreender a existência desses três níveis de energia.
As doenças são resultado do uso inadequado das energias geradas pelos
equívocos causados por ignorância ou rebeldia do ser, em relação à vida e
a sua finalidade.
Todas as vezes que agimos contrariamente às Leis Divinas do Amor por
ignorância ou rebeldia temos, como conseqüência, um bloqueio energético
do Ser Essencial. Como é este que nos fornece a energia que nos mantém a
vida, ao ser bloqueado, o resultado será um desequilíbrio energético do
Corpo Fluídico que, por sua vez, produz no corpo Físico a interferência de
que é alvo, através da doença mental e física.
Então, tomando-se como base o exposto, as doenças tem, desse modo, um
caráter positivo, pois demonstram ao indivíduo os equívocos a que ele está
se lançando, ou que já se tenha lançado.
As doenças são mecanismos de alerta para que a pessoa possa perceber
quais os fatores espirituais, psíquicos e emocionais, estão originando esse
desequilíbrio energético, convidando o indivíduo a transmutar essas
deficiências pelo exercício do amor, fato que resulta num retorno ao
equilíbrio e, conseqüentemente, à saúde.
A doença, portanto, realiza um papel de estimuladora no processo
evolutivo do ser humano, pois tem função disciplinadora e reguladora,
trazendo o indivíduo ao equilíbrio, quando este dele se afasta. Ao ficar
doente a pessoa sente vontade de recuperar a saúde e com isso é
convidada pelos mecanismos criados por Deus, a buscar equilibrio a sua
conduta para se libertar da doença.
A grande dificuldade que se apresenta é querer se libertar da doença por
processos exclusivamente materiais, tais como remédios, cirurgias, etc.
Isso é impossível, pois somente obteremos um alívio da doença, mas a
criatura que assim procede continuará doente. Esses métodos devem ser
utilizados como coadjuvantes no tratamento, gerado pelo declínio das
cognições e emoções negativas, com a sua conseqüente transformação,
como veremos adiante.
As doenças são, portanto, resultado do uso inadequado das energias que
compõem o Ser. Então, o que temos na situação de doenças, em última
análise, seria um desequilíbrio energético.
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Esse desequilíbrio é resultado do choque de energias entre o psiquismo e o
corpo físico, em virtude do estado em que vive, momentaneamente, o Ser.
Em uma visão espiritual profunda, a doença e o seu conseqüente
tratamento, acontecem em três níveis:
Somático - doenças que se manifestam no corpo físico a nível físico é o
último estágio da doença, pois, como a sua causa é espiritual e energética,
o corpo, por ser a forma mais condensada de energia, é o último a receber
os impactos que são originados no Espírito.
Qualquer tratamento que buscar tratar apenas o corrpo físico resultar-se-á
superficial, pois estará buscando curar os efeitos e não a causa do
problema. Essa é área de atuação da medicina tradicional ocidental com os
tratamentos com medicamentos alopáticos, cirurgias e outras práticas que
vão atuar exclusivamente no corpo físico. Como são tratados os efeitos
superficiais, o resultado é apenas um paliativo que estará aliviando a
doença, pois a sua causa profunda não está sendo tratada.
Fluídico - doenças energéticas que se manifestam no corpo fluídico do
espírito, o perispírito. Esse é o nível inntermediário da doença.
O perispírito é semimaterial, constituindo-se no corpo fluídico modelador
do próprio corpo físico.
O corpo fluídico possui todos os órgãos que terão seus correspondentes no
corpo físico, além dos chakras centros de força que só existem no corpo
fluídico, cujos correspondentes são os plexos nervosos -, interligados por
redes nervosas com o seu correspondente fluídico, por todo o corpo.
O corpo fluídico é uma rede de energias semicondensadas bastante
delicadas, que se manifestam no corpo físico. Por exemplo, os pontos
localizados na pele que são utilizados pelos acupunturistas para tratar as
doenças, são considerados microchakras, interligados com os chakras
principais por canais energéticos que a medicina tradicional chinesa chama
de meridianos.
Como é no corpo fluídico que os órgãos são modelados, qualquer
deficiência nele manifestar-se-á no corpo físico. Por exemplo, uma pessoa
que, em sua última existência, se submeteu ao vício do alcoolismo e
terminou desencarnando de uma cirrose hepática. Devido a esse ato de
desamor por si mesma, somado à intoxicação causada pelo álcool,
acontecerão danos, não apenas no fígado existente no corpo físico, mas,
também, no seu correspondente no perispírito, que pela natureza
semimaterial é ainda mais sensível do que o corpo físico.
Após a morte daquele corpo físico, a doença continuará no corpo fluídico,
pois a morte não transforma a Vida de ninguém. Levamos no nosso corpo
fluídico perispiritual todas as lesões que geramos nele.
Numa próxima existência, como o corpo fluídico está danificado, não será
possível a formação de um fígado normal no novo corpo físico, que trará
todo um estado de fragilidade que poderá, ou não, resultar em doenças
hepáticas graves, dependendo do livre-arbítrio do indivíduo.
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Por exemplo, quando essa pessoa tomar alguma bebida alcoólica, mesmo
em pequenas quantidades, terá uma disfunção hepática, convidando-a à
abstinência. Mas se ela se torna rebelde às advertências que a disfunção
hepática lhe proporciona, e mesmo assim continua bebendo, devido ao
vício que carrega psiquicamente, estará desenvolvendo, mais uma vez,
doenças hepáticas ainda mais graves - como um câncer -, sendo convidada
pela dor, mais uma vez, a valorizar o amor.
São os mecanismos expiacionais se manifestando, sendo agravados pelo
livre-arbítrio da própria pessoa.
Os tratamentos que acontecem neste nível já estarão tratando a doença de
uma forma mais profunda, pois buscam alcançar as suas causas
energéticas, mas, ainda assim, estão trabalhando os seus efeitos
energéticos no corpo fluídico, e não a sua causa profunda, que se encontra
no espírito.
Esta é a área de atuação da medicina homeopática, da medicina tradicional
chinesa e da acupuntura, dos florais de Bach, dos passes magnéticos, das
psicoterapias em geral que trabalham as emoções e o comportamento
humano e outras práticas terapêuticas que vão atuar, não apenas no corpo
físico, mas, também, nas energias do corpo fluídico e nas emoções que
geram as suas alterações.
Como aqui já são tratados os efeitos intermediários, o resultado curativo é
mais profundo, proporcionando um alívio mais duradouro da doença, mas
ainda não podemos falar de cura real, pois, ainda, a sua causa profunda
não está sendo tratada.
Espiritual - nível mais profundo da doença que é causada pelo
distanciamento do espírito da própria espiritualidade e religiosidade, como
vimos nos capítulos anteriores.
Esse distanciamento é gerado por ignorância ou rebeldia, que é a
intensificação da ignorância. Isso faz com que o indivíduo entre num
conflito existencial muito profundo que bloqueia as energias em si mesmo,
pois interrompe, ou obstaculiza, o fluxo da Energia de Vida que provém de
Deus para todas as Suas criaturas.
Sem essas energias, ou com a sua diminuição bloqueamos, mais ou menos
intensamente, as energias do corpo Causal, que interromperá ou diminuirá
a vitalização do corpo fluídico, que por sua vez repercute no corpo físico,
proporcionando doenças mentais e físicas as mais variadas, dependendo
das matrizes que a criatura traz em si mesma.
Os tratamentos que acontecem neste nível estarão, verdadeiramente,
tratando a doença, pois buscam alcançar as suas Causas mais profundas.
Somente neste nível podemos falar de cura real, espiritual e profunda.
Esta é a área de atuação da psicoterapia profunda de caráter transpessoal,
da preceterapia, da evangelhoterapia, meditação, da terapia da fé, do
perdão e outras práticas espirituais, conforme veremos adiante, que
auxiliam na transformação do espírito para melhor.
Mas, mesmo esses tratamentos poderão apenas estimular o indivíduo a se
curar, pois a cura no nível espiritual acontece apenas de dentro para fora,
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sendo resultado de uma transformação interior para melhor, na qual a
criatura busca intensificar o seu encontro consigo mesma em essência, e
sua comunhão com o Criador da Vida.
Neste nível o tratamento dar-se-á através de um movimento de autocura,
no qual a pessoa estará fazendo exercício para sentir que ela faz parte da
Criação Divina, sentir-se uma criatura divina. É necessário sentir a
Natureza em si mesma. Ao realizar exercícios nesse sentido,
imediatamente irá sentir o Fluxo do Amor Divino em si, que a vitaliza
plenamente. Essa Energia Vitalizadora estava o tempo todo disponível, mas
ao se desconectar com a própria essência, ela se desliga da Fonte de Amor,
Deus, nosso Pai.
É claro que esse fluxo não acabará com a doença que já produzimos em
nós, mas estará desenvolvendo a saúde, que irá, gradativamente,
transmutando a doença e isso vai acontecer ao longo do tempo. A doença,
dependendo da sua intensidade pode até permanecer, mas a pessoa,
apesar dela, estará mais saudável, pois a estará utilizando como
instrumento para alcançar a saúde do espírito.
Portanto, para se obter a saúde espiritual é preciso alcançar o equilíbrio e
a harmonia. Para isso é necessário assumir as responsabilidades pelas
próprias ações. É fundamental que a pessoa se estimule a uma vida mais
amorosa, dando uma canalização adequada ao fluxo de energia que
compõem o Ser.
Esse equilíbrio gerador da saúde espiritual é resultado do desenvolvimento
de três movimentos interiores:
Autoconhecimento - buscar identificar, em si mesmo, as causas profundas
das doenças e os mecanismos interiores de saúde espiritual;
Autodomínio - dominar, em si mesmo, as causas profundas das doenças e
os mecanismos interiores de saúde espiritual;
Autotransformação - buscar transformar as causas profundas das doenças,
desenvolvendo os instrumentos de saúde e cura espiritual.
O primeiro passo é o auto conhecimento que proporciona ao indivíduo a
percepção das causas das doenças que necessitam ser transmutadas em si
mesmo, resultando num processo de conscientização que irá gerar o
autodomínio, resultante de uma consciência lúcida que sabe o que quer e
para onde ruma. Tudo isto culminará na autotransformação geradora da
verdadeira saúde que é a espiritual, isto é, do Ser Essencial harmonizado,
pleno e feliz.
EXERCíCIO VIVENCIAL: REFLETINDO SOBRE O MEU ESTADO DE SAÚDE
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre a forma como você encara a doença em sua vida.
Como você se comporta diante dos sintomas da doença? Você os recebe
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como um estorvo em sua vida, ou como uma advertência de que algo não
vai bem com você?
3. Como você busca superar as doenças que se manifestam em sua mente
e no seu corpo? Exclusivamente com paliativos, ou busca refletir sobre as
suas causas profundas e emprega meios de desenvolver os valores para
transmutá-las, além dos recursos usuais que as ciências de saúde
dispõem?
4. Que ações você pode implementar para desenvolver uma postura de
maior saúde?
5. Anote as suas respostas.
Alírio de Cerqueira Filho
O PROCESSO DE
IDENTIFICAÇÃO
O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO COM O EGO NA GÊNESE DA DOENÇA E A
IDENTIFICAÇÃO
COM O SER ESSENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE.
QUEM SOU EU?
Esta indagação, provavelmente uma vez ou outra, já passou pela sua
mente e é uma das questões que os Seres Humanos vêm se perguntando
desde o alvorecer da civilização e permanece, até hoje, como uma das
lacunas a serem preenchidas.
Examinemos o processo que ocorre quando uma pessoa se questiona;
"Quem sou eu?", "Qual é o meu verdadeiro eu?"
Percebe-se que a maioria das pessoas, ao tentar responder a pergunta
"Quem sou eu?", fica atônita devido à enorme dificuldade em respondê-la.
Poderíamos questionar: por que tanta dificuldade em tomar contato com
quem nós, realmente, somos?
Essa dificuldade reside no fato de que raramente buscarmos a essência do
que somos. Geralmente, quando respondemos a esta questão, nos
defrontamos com a nossa autoimagem, com a concepção que temos de nós
mesmos.
De certo modo costumamos descrever nosso ser com os nossos
referenciais internos e externos, como nós pensamos e acreditamos que
somos, incluindo, em nossa descrição, todos os pontos que achamos serem
fundamentais para a nossa identidade. Uma pessoa pode, por exemplo,
pensar: "Sou uma pessoa valorosa, sou amiga, mas às vezes sou crítica;
sou uma boa mãe, mas às vezes sou autoriitária, sou psicôloga, gosto de
ler e de assistir filmes" etc. " Enfim, poderíamos nos estender numa lista
interminável de sentimentos e pensamentos que essa pessoa tem sobre SI
mesma.
Mas será que somos isso mesmo? Será que essa descrição retrata
fielmente aquilo que somos? Essa dificuldaade em tomar contato com a
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nossa identidade resulta do fato de sermos educados de modo a não tomar
conhecimento de nosso verdadeiro eu.
Vivemos em uma sociedade que privilegia aquilo que é impermanente, em
detrimento daquilo que é permanente. Assim, ao buscar responder a
pergunta" Quem sou eu" - que deveria nos remeter àquilo que somos
essencialmente, isto é, ao que é permanente -, a maioria responde sobre o
seu estado atual, o que faz, o que gosta, o que tem, tudo o que é
impermanente, menos aquilo que a pessoa é em sua essência.
Com isso a pessoa confunde o ser, com o estar, fazer ter, gostar, etc ... Em
outras palavras, confunde o Ser com a auto-imagem, com o próprio ego.
Ela toma contato com os seus aspectos transitórios, o que está fora dela ou
com os sentimentos próprios do ego e não com o permanente, essencial,
que se encontra em si mesma, em essência.
A impermanência significa aquilo que é mutável, transitório. Então, quando
alguém ao responder a pergunta: "Quem sou eu", diz que é uma pessoa
que gosta muito disso ou daquilo, que é uma pessoa que tem essa ou
aquela profissão, que é mãe ou pai, que é solteiro ou casado, faz isto ou
aquilo, que tem este ou aquele defeito, etc., não está, realmente,
respondendo ao questionamento sobre quem ela é.
Todas as respostas dadas anteriormente são impermanentes, isto é, elas
remontam às questôes transitórias, passageiras e mutáveis da pessoa.
Tudo que nós temos, fazemos, gostamos, estamos, muda com o tempo. O
que eu tenho hoje, amanhã posso não ter; o que eu gosto hoje eu não
gostava há algum tempo.
A questão quem sou eu, nos remete àquilo que é permanente em nós, o
nosso SER. Podemos resumir o que vimos até agora, através do seguinte
esquema:
PERMANENTE

IMPERMANENTE

|

|

SER

TER, ESTAR, FAZER
GOSTAR, FICAR,
ETC...

A maior dificuldade que encontramos na busca do autoconhecimento é a
confusão que se estabelece entre o Ser que somos e o ego que temos.
Comumente confundimos quem realmente somos com a nossa autoimagem, num movimento ilusório de acharmos que somos o ego.
Em uma abordagem psicológica transpessoal, o ego é uma estrutura
transitória de nossa psique, que deve ser transcendido, para se buscar
aquilo que é permanente, o Essencial em nós mesmos. Como dizem os
psicólogos orientais: o ego é aquele que não é, pois é transitório.
Podemos atestar, dentro de uma visão transpessoal, que o ego não existe
como uma entidade em nossa psique. Este conceito de ego, como uma
entidade separada a ser fortalecida, é fruto do materialismo que
predomina nas diferentes abordagens psicológicas ocidentais.
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O ego, na abordagem transpessoal, representa uma parte do todo que
forma a nossa psique, no qual os valores essenciais estão ausentes, dando
origem aos sentimentos egóicos como orgulho, vaidade, egoísmo, etc.
Por exemplo, analisemos esta tríade: orgulho, egoísmo e ansiedade. Estes
sentimentos são apenas nomenclaturas para que identifiquemos a
ausência de valores essenciais.
Eles não são reais. Não podemos dizer que eles não existem, mas não são
reais, no sentido de que o real é o permanente, é o essencial. Eles são
ausência.
Dentro do conceito da impermanência, por mais que haja orgulho, egoísmo
e ansiedade em nós, de um ponto de vista transcendente, ao seu tempo
todos vamos nos libertar de tudo isso, apesar de que, na visão não
energética, ela se torna real naquele momento, gerando a densificação do
ego.
Mas, ao longo do tempo, ele tende a desaparecer, porque o ego é aquele
que não é. Todos estes sentimentos egóicos não são; estão, porque são
ausência do exercício dos valores essenciais que somos.
O que queremos colocar é essa questão da ausência, do não ser, mas estar.
O estado é impermanente, transitório. O orgulho é a ausência do valor de
ser humilde. O egoísmo é a ausência de altruísmo. A ansiedade é ausência
de serenidade. Quando estamos fixados, tímidos, no exercício do ser,
estamos vivendo o irreal do não-ser.
O ego é apenas o não-movimento do Ser Essencial.
Quando o Ser Essencial não age, o ego que não é: se situa.
Utilizemos, agora, uma linguagem metafórica para facilitar ainda mais o
entendimento:
Suponhamos que o nosso Ser fosse uma mão com 5 dedos. Cada um com
uma função. Mas apenas 4 dedos a exercitam. O polegar não. Ele é menos
dedo do que os outros? Ele é coisa diferente da mão? Não. Ele continua
sendo parte, apenas não exerce a sua função. Ele apenas não faz o que é
preciso.
Então o que acontece: quando a energia fluir para os dedos, no polegar ela
não fluirá. Então, cria-se um hábito da energia ali não fluir. Só que, quando
os 4 dedos passam a perceber que alguma coisa está não, há um
movimento, porque tudo na natureza é solidário. Eles são impulsionados
ao sim porque tem um dedo que está não.
Quando todos tomam contato de que o polegar está não, começam os
exercícios para que ele fique sim, que ele cumpra a sua função e a energia
flua. Até que ele fique sim. Enquanto ele está, não, é ego, depois que ficar
sim, passa a ser essência. Porque era o tempo todo essência, mas era
essência não.
Vamos nominar cada dedo com um valor essencial: indulgência,
benevolência, caridade, fraternidade e humildade. Cada dedo existe para
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exercitar a sua função. Quando o polegar está não, quando não há o
exercício da humildade, o não que se cria aqui chamamos de orgulho,
porque o orgulho é um não-valor.
Ele não é real, porque o real nunca acaba. A partir do momento em que
começamos a exercitar a humildade, o orgulho começa a desaparecer, pois
se torna sim, o valor real. É claro que essa transmutação vai acontecer aos
poucos, gradativamente, no processo de evolução do ser.
Podemos, então, sintetizar dizendo que: o autoconhecimento é o
movimento de discernir, buscando perceber, em nós, os sentimentos
egóicos, tratando-os como emoções transitórias, possíveis de ser
controladas e transmutadas através do desenvolvimento dos sentimentos
permanentes, originados no Ser Essencial que somos.
Quando utilizamos o discernimento, refletindo sobre as nossas emoções, o
autodomínio torna-se uma tarefa possível de ser realizada.
Lamentavelmente, a maioria das pessoas, ao invés de controlar as
emoções egóicas evidentes, se identifica com elas, dando-lhes vasão, ou
tenta reprimi-las e bloqueá-las, criando as máscaras do ego, processo de
fuga da realidade que apenas retarda o encontro com o ser essencial que
somos, como vimos na Parábola dos Dois Irmãos.
O descontrole emocional origina-se dos sentimentos egóicos evidentes,
provenientes da energia de desamor que ainda nos caracteriza. Essa
energia dá origem a sentimentos, tais como: ódio, raiva, ressentimento,
mágoa, orgulho, vaidade, egoísmo, egocentrismo, tristeza, violência,
crueldade, angústia, ansiedade, medo, revolta, astúcia, etc.
Quando entramos em contato com estes sentimentos, é comum nos
identificarmos com eles, isto é, vivenciarmos intensamente esses
sentimentos, resultando em um bloqueio dos fulcros energéticos do Ser
Essencial, causando uma densificação do ego, isto é, um estado de
congestionamento do ego, como se ele ficasse inflamado.
Como ainda trazemos, em nós, tendências emocionais negativas, devido à
nossa ignorância, é mais comum darmos vasão aos sentimentos egóicos
evidentes - como os colocados acima -, produzindo, no ego, uma
intensificação de energias desequilibradas.
A densificação do ego produzirá no perispírito e no corpo físico um
congestionamento, ou inibição das energias que os mantêm, fato que
produzirá na pessoa que está se identificando com os sentimentos
negativos mal-estar, desconforto, desarmonia, desequilíbrio, doenças
físicas, mentais.
Isso acontece porque o ego está localizado, energetlcamente, no corpo
físico e nas primeiras camadas do corpo fluídico ou perispírito,
intermediário entre o corpo físico e o Ser Essencial.
Exemplificando: um indivíduo que nutre, durante a vida inteira, um
sentimento de ressentimento e ódio por uma pessoa que o magoou
(identificação com os sentimentos egóicos), produz uma densificação do
ego, e, conseqüentemente, um bloqueio das energias do Ser Essencial,
tornando o corpo perispiritual mais "pesado", "inchado", peso que irá
repercutir no corpo físico e na mente.
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Esse conflito interno pode gerar um bombardeio energético das células do
corpo, resultando em doenças físicas como o câncer, a artrite reumatóide,
o lúpus sistêmico, etc., ou um desequilíbrio psíquico, gerando doenças
emocionais como a ansiedade, a sÍndrome do pânico, a depressão, de ou
ainda, como é mais comum, tanto problemas físicos, quanto psíquicos.
Outra forma que usamos para lidar com os sentimentos egóicos é negando,
reprimindo, bloqueando, fugindo deles, fato que gera os sentimentos
egóicos mascarados, frutos do pseudo-amor, que são disfarces (máscaras)
dos sentimentos egóicos negativos, originados do desamor.
Para tentar se libertar dos conflitos, a pessoa desenvolve, consciente ou
subconscientemente, sentimentos aparentemente positivos que, em longo
prazo, vão gerar conflitos ainda maiores. Por exemplo: autopiedade,
euforia, perfeccionismo, puritanismo, martirização, ete. Isto resulta em
uma pseudo-harmonia, pseudo-saúde, pseudofelicidade, pseudoconforto,
etc.
Exemplificando: uma pessoa educada segundo padrões morais muito
rígidos (puritanismo e perfeccionismo), torna-se muito exigente consigo
mesma, e com os outros, no sentido de não permitir o erro em hipótese
alguma (repressão dos sentimentos egóicos).
A pessoa, em conseqüência, julga-se muito pura (criação das máscaras),
vitalizando, de forma muito intensa, a máscara do puritanismo e do
perfeccionismo, apesar de, muitas vezes, tomar contato com sentimentos
negativos que são prontamente reprimidos.
Como esse sentimento de pureza é falso ocorre, apenas, uma falsa
sensação de harmonia e saúde, havendo o mesmo bloqueio do Ser
Essencial e a densificação do ego vistos anteriormente, acrescentando, a
isso, a vitalização das máscaras, que se tornam mais rígidas.
Tomando como base esse exemplo - em relação ao indivíduo que se
magoou, devido a uma atitude de outra pessoa -, essa pessoa irá reprimir a
mágoa, o ressentimennto e o ódio que sente, dizendo, por exemplo, que é
superior a isso; que o que o outro fez não a atinge; que ela é uma pessoa
que precisa superar esses tipos de sentimento, etc. Volta e meia o
ressentimento e o ódio dão sinais de que estão muito vivos, mas são
prontamente reprimidos.
Quem observa as coisas na superficialidade pode, até, achar que isso é
positivo, pois dizem que o indivíduo está tentando ser bom e que essa
atitude é meritória. Mas, se analisarmos a questão mais profundamente,
vamos perceber que, o fato de reprimir um sentimento, não nos liberta
dele. Ao contrário, o sentimento fica ali, oculto, gerando a mesma
densificação do ego que analisamos anteriormente, acrescida do disfarce
da máscara.
Essa atitude é semelhante à pessoa que varre diariamente a sujeira da sala
e a coloca em baixo do tapete. A sujeira está oculta, mas continua toda lá.
Com o passar do tempo é tanta sujeira escondida, que se torna impossível
utilizar o tapete, a não ser com uma limpeza geral. É o que acontece com o
processo de mascaramento.
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A única forma de nos libertarmos dos sentimentos egóicos é através da
aceitação, desidentificação e transmutação deles e a identificação com os
sentimentos do Ser Essencial, processo que denominamos de
autodescobrimento e que é gerador do auto-encontro.
A aceitação é o movimento de amar o próprio ego, por mais paradoxal que
pareça esta afirmação. Normalmente as pessoas têm uma postura de
combater os sentimentos egóicos evidentes, voltando-se contra eles como
se fossem inimigos a serem aniquilados.
Costuma-se dizer que precisamos combater a raiva, a violência, a
ansiedade, etc. Este movimento de combate nos sentimentos egóicos é
uma postura, também, de desamor. Ora, não se acaba com um sentimento
negativo com outro sentimento negativo. É necessária uma outra energia o amor - para poder transmutar esses sentimentos para nos libertarmos
dos sentimentos negativos é preciso nos conciliar com eles.
No Evangelho de Jesus há uma recomendação, muito clara, para que
busquemos a conciliação com os adversários que trazemos em nós.
Vejamos o texto em Mateus, capítulo 5, vv. 25 e 26:
Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com
ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te
entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de
maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil.
Jesus deixa claro que é necessário transformar, depressa, o adversário em
amigo, para que ele não nos coloque na prisão. Quando não aceitamos os
sentimentos negativos que trazemos - os nossos adversários internos -,
ficamos aprisionados em nós mesmos, identificados com os
sentimentos egóicos, vivenciando-os amplamente, ou reprimindo-os,
vitalizando as máscaras do ego, sem liberdade para superar,
verdadeiramente, a nossa insipiência. Somente os transformando em
aliados, verdadeiros amigos, é que podemos evoluir. O ego é, apenas,
ignorância a ser transformada, e não algo execrável a ser exterminado, ou
mascarado.
Necessário ponderar que Jesus usa o termo depressa, pois, a decisão para
se aceitar com defeitos e qualidades, é instantânea: ou ela acontece, ou é
postergada indefinidamente pela própria escolha da criatura.
Quando a conciliação é adiada, nós mesmos nos julgamos e nos
condenamos à prisão (culpa), entramos em conflito interno, e só
poderemos sair dela, após o pagamento do último ceitil, isto é, após
termos feito o esforço expiatório, voltando a perceber a pureza potencial
que existe em nós, pois o ego, sendo ignorância, traz a pureza em forma
latente O ego é a sombra que ainda não se fez em luz necessitando,
apenas, ser iluminado e não rejeitado.
Todo esse conflito de não nos aceitarmos com os sentimentos egóicos
negativos, tornando-os adversários, gera tormentos desnecessários, pois
temos a possibilidade de transformá-los em amigos. Isso nos atrasa o
processo evolutivo, porque ficamos na "prisão", estagnados, impedindo, a
nós mesmos, de evoluir.
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Essa postura de desamor pelo ego é semelhante ao movimento de se jogar
álcool no fogo, para apagá-lo; ele ( líquido e incolor como a água, mas é
comburente e somente vai alimentar mais o fogo). Para apagar o fogo
precisamos de um líquido que amenize o fogo: a água.
Da mesma forma, precisamos amar o ego, isto, aceitá-lo como ele é, para
poder aplacar a sua energia e conduzi-la adequadamente, como fazemos
com o fogo que queremos apagar.
É importante analisar que os sentimentos do ego não são opositores de nós
mesmos, em essência. São, apenas, sentimentos que surgem onde o amor
se faz ausente, por isso, ao levar o amor essencial ao ego, estaremos
dando o primeiro passo para nos libertarmos dos sentimentos egóicos,
preparando-nos para a desidentificação e transmutação.
A desidentificação é uma conseqüência natural da aceitação. Faz-se
necessário perceber e aceitar que temos sentimentos negativos a serem
transformados, mas que não somos negativos em essência
(desidentificação do ego).
A aceitação de que temos esses sentimentos negativos (desidentificação
do ego) , mas que somos essencialmente bons, belos, amorosos
(identificação com o Ser Essencial), nos libertará da culpa pelos equívocos
que cometemos e, por meio da transmutação, possibilitará a nossa
transformação interior para melhor, através do amor, liberando-nos de
muitas amarras que impedem o nosso autodesenvolvimento, fazendo com
que nos responsabilizemos pela construção de nossa felicidade e plenitude.
A transmutação dos sentimentos egóicos é realizada pela identificação com
os sentimentos do Ser Essencial e, conseqüentemente, pela prática dos
atos de amor por si mesmo, por outras pessoas, pelos animais, plantas,
pela natureza, enfim, pelo cosmos. A identificação com a energia de amor
irá potencializar o Ser Essencial, tendo como resultado a sutilização do
Ego, propiciando a plenitude e felicidade, geradoras da Saúde Espiritual.
Analisemos o exemplo da pessoa magoada, colocada anteriormente, dentro
da proposta de aceitar, desidentificar e transmutar os sentimentos
negativos, ao invés de dar vasão, ou mascará-los.
Vejamos que é necessário ela aceitar que tem os sentimentos de
ressentimento e ódio pela pessoa que foi instrumento para que ela se
magoasse (aceitação dos sentimentos egóicos), mas que ela é muito mais
do que esses sentimentos, que ela não é esse ódio e esse ressentimento
(desidentificação dos sentimentos Egóicos), que ela é esssencialmente
amorosa, capaz de perdoar (Identificação com o Ser Essencial).
A seguir vem a transmutação que ocorrerá pelo amor e perdão
(potencialização do Ser Essencial e sutilização do ego). Isto poderá lhe
trazer, além da paz interior, a cura de doenças como o câncer e outras,
como têm demonstrado as pesquisas realizadas por inúmeros cientistas no
mundo todo, especialmente as desenvolvidas pelos oncologistas
americanos Drs. Carl Simonton e Bernie Siegel.
Se a pessoa optou por mascarar os sentimentos de mágoa, ódio e
ressentimento, deverá, necessariamente, reconhecer as suas máscaras e, a
partir daí, realizar a aceitação de que ela não é tão pura e perfeita quanto
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parece ou deseja, que existem sentimentos negativos escondidos atrás,
daquelas máscaras, feridas a serem cicatrizadas e não escondidas
(retirada das máscaras). E, a partir daí, seguir o mesmo caminho colocado
anteriormente.
Vejamos no esquema abaixo, um resumo das três posturas.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
A conclusão que chegamos é que, para se conquistar a saúde espiritual, é
necessário o amor, o amor a nós mesmos, ao nosso próximo, à vida e a
Deus. Todas as dificuldades por que passamos são termômetros da nossa
capacidade de amar. Quando surgem as dificuldades na vida, em forma de
doenças ou de obstáculos vários, se conseguirmos transmutá-los através
da generosidade do amor, então, estaremos bem, podendo curar ou aliviar
quaisquer doenças de ordem física ou mental, transporemos barreiras,
alargando, assim, as nossas possibilidades.
Entretanto, se, ao contato com as dificuldades, esmorecemos e nos
conectamos com as nossas negatividades egóicas - dando vasão a elas ou
mascarando-as -, a situação da doença se agrava e adiamos a
oportunidade de crescer, de ampliar nossas conquistas, tornando-nos
espíritos saudáveis e felizes.
EXERCíCIOS VIVENCIAIS: QUEM SOU EU?
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora faça, para si mesmo, a pergunta "QUEM SOU EU?", várias vezes,
buscando perceber que respostas lhe vêm à mente.
3. Divida uma folha de papel em duas partes, colocando um traço no meio
dela, no sentido longitudinal. Na parte esquerda da folha faça uma lista de
todas as respostas que lhe vieram à mente, durante os minutos de
meditação.
4. Classifique as suas anotações, colocando na coluna do lado direito, ao
lado de cada resposta, se elas correspondem, realmente, à pergunta
"Quem é você", aquilo que é permanente em você, ou se você respondeu
aquilo que é impermanente ter, fazer, estar, gostar, ficar, etc.
RECONHECENDO OS SENTIMENTOS EGÓICOS EVIDENTES E MASCARADOS
PARA CONCILIAR COM ELES E DESENVOLVER A SAÚDE ESPIRITUAL
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre os seus sentimentos egóicos. Quais são os
sentimentos egóicos evidentes que fazem parte da sua personalidade?
3. Agora reflita sobre as suas máscaras. Quais os mecanismos que,
usualmente, se utiliza para mascarar os sentimentos egóicos? Que
máscaras costuma usar? Que sentimentos egóicos estão escondidos atrás
dessas máscaras? Como pode se conciliar com esses sentimentos e
transformá-las em amigos para a sua evolução?
4. Agora reflita sobre os seus sentimentos essenciais.
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Como você pode desenvolvê-los e utilizá-los para transmutar os
sentimentos egóicos, de modo a obter a saúde espiritual?
5. Anote as suas respostas.
Alírio de Cerqueira Filho
OS CHAKRAS E AS
SUAS RELAÇÕES
OS CHAKRAS E AS SUAS RELAÇÕES COM O PROCESSO DE SAÚDE/DOENÇA
Os chakras são centros de energia que existem no interior do corpo fluídico
do espírito: o perispírito. Esses centros de força são denominados de
chakras que, em sânscrito, significa círculos. São vórtices de energias sutis
que têm movimentos circulares de expansão e contração, nos sentidos
vertical e horizontal.
Os chakras têm a função de captar energias provenientes de Deus,
disponíveis para todas as Suas criaturas, de modo a vitalizar o corpo
fluídico e posteriormente serem transmitidas às células do corpo físico,
gerando-lhes energia vital.
As pesquisas recentes sobre o funcionamento da acupuntura, têm
comprovado a existência dos chakras, dos meridianos e pontos de
acupuntura, que são microchakras, ligados aos chakras principais, por
canais de energia.
Fisiologicamente os chakras atuam como transformadores de energia,
tornando-a mais condensada para poder ser utilizada no corpo físico. As
energias captadas pelos chakras vão estimular o sistema nervoso e
glandular, a produzir secreções hormonais, que estarão gerando
o funcionamento fisiológico dos órgãos do corpo físico.
Existem sete grandes chakras principais, associados ao corpo físico, e
muitos outros secundários. Anatomicamente, cada grande chakra está
associado a um plexo nervoso e a uma glândula endócrina, e é responsável
por um sistema do corpo físico, conforme se vê no esquema a seguir:

CHAKRA

PLEXO
NERVOSO

GLÂNDULAS

SISTEMA
ORGÂNICO

RAIZ

SACROCOCCIGEO

SUPRARENAIS

GENITURINÁRIO

SACRAL

OU
ESPLÊNICO

SACRO

GÔNADAS

REPRODUTIVO

PLEXO
SOLAR

SOLAR

PÂNCREAS

DIGESTIVO

CORAÇÃO

PLEXO
CARDÍACO

TIMO

CIRCULATÓRIO E
IMUNOLÓGICO

GARGANTA

GÂNGLIOS
CERVICAIS/MEDULA

TEREÓIDE

RESPIRATÓRIO

FRONTAL

HIPOTÁLAMO

HIPÓFISE

SISTEMA NERVOSO
AUTÔNOMO

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com

CORONÁRIO

CÓRTEX
CEREBRAL

GLÂNDULA
PINEAL

SISTEMA NERVOSO
CENTRAL

Os grandes chakras estão situados numa linha vertical que sobe, da base
da coluna, até a cabeça. O mais baixo, chamado de chakra raiz, fica perto
do cóccix. O segundo chakra, chamado de chakra sacral, ou esplênico,
situa-se logo abaixo do umbigo, ou próximo ao baço. O terceiro chakra, o
do plexo solar, situa-se na metade superior do abdômen, abaixo da ponta
do esterno. O quarto, também conhecido como chakra do coração, pode ser
encontrado na parte média do esterno, próximo ao coração e glândula
timo. O quinto chakra, o da garganta, localizado no pescoço, próximo ao
pomo de Adão na região da tireóide e da laringe. O sexto chakra, o da
testa, situa-se na parte média da fronte, ligeiramente acima do cavalete do
nariz. O sétimo chakra, coronário, está localizado no topo da cabeça.
A descoberta da ligação hormonal entre os chakras e as glândulas
endócrinas demonstra como um desequilíbrio no sistema energético sutil
do perispírito, pode produzir alterações anormais nas células de todo o
corpo.
Uma diminuição no fluxo de energia nos chakras pode produzir uma
diminuição da atividade na glândula endócrina correspondente aquele
chakra. Por exemplo: a diminuição no fluxo de energia no chakra da
garganta (o quinto chakra), pode gerar um hipotireoidismo, com todas as
suas conseqüências fisiológicas.
Os chakras realizam o controle do fluxo de energia vital para os diferentes
órgãos do corpo. Quando estão funcionando de forma adequada,
fortalecem e equilibram um determinado sistema fisiológico.
O funcionamento anormal dos chakras produz alterações no sistema
correspondente do corpo. É claro que essa alteração não vai acontecer,
apenas, em um sistema, pois os chakras estão integrados entre si,
portanto, alterações em um, produzem alterações em outros. Por isso é
que, quando uma pessoa adoece, a manifestação mais intensa da doença
acontecerá em um determinado órgão, mas todos os demais são afetados,
porque, energeticamente, não há uma separação e todo o conjunto adoece.
Do mesmo modo, quando um chakra se equilibra - devido à interligação
dos sistemas homeostáticos dos corpos físico e fluídico -, há uma
contribuição para o equilíbrio dos demais e para a manutenção da saúde da
pessoa. Cada sistema opera em harmonia com os outros, numa perfeita
sincronia.
O fluxo das energias divinas flui para dentro do corpo através do chakra
coronário, no topo da cabeça e são catalizadas pelo chakra cardíaco. Como
os chakras estão intimamente ligados à medula espinhal e aos gânglios
nervosos existentes ao longo do eixo central do corpo, a energia flui para
baixo, passando do chakra coronário para os demais, que distribuem as
energias sutis para as partes do corpo e órgãos apropriados,
transformando-se em energia condensada, a partir da secreção dos
hormônios. Dessa forma, todo o corpo é estimulado pela liberação dos
hormônios na corrente sangüínea, que, mesmo em diminutas quantidades,
têm uma ação extremamente poderosa em todo o organismo físico.
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Além de ter toda essa função fisiológica, os chakras têm uma função
espiritual específica, estando associados às questões psíquicas e
emocionais, importantes para o desenvolvimento da consciência humana.
Nesta obra estaremos nos atendo a essas funções espiritual e emocional
dos chakras e, futuramente, em outros livros da COLEÇÃO SAúDE
ESPIRITUAL abordaremos, detalhadamente, as funções psíquicas ligadas à
mente, e as fisiológicas, referentes ao corpo físico no processo
saúde/doença.
Os sete chakras principais têm uma função espiritual à psíquica e
emocional - específica, como vemos na Figura 5_ O primeiro chakra é
responsável pela segurança, o segundo pelo prazer, o terceiro pelo poder,
o quarto pelo amor, o quinto pelo conhecimento, o sexto pela inspiração e
o sétimo peb transcendência, atributos fundamentais para o processo de
desenvolvimento da criatura humana.
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Para compreender como os chakras estão envolvidos no processo
saúde/doença, é preciso entender que as suas energias são passíveis de
desequilíbrio de dois tipos: inibição e congestão. Esse desequilíbrio estará
afetando o funcionamento normal dos atributos de cada chakra.
A inibição é resultado de um processo de bloqueio das energias do corpo
fluídico que não são absorvidas corretamente. Isto resulta numa
hipoatividade dos chakras, e repercutindo nos órgãos e glândulas, gerando
um estado de inércia, hipotonia, astenia e redução energética que vão
produzir no organismo físico hipoglicemia, hipotensão, hipotireoidismo,
cansaço, sonolência, desânimo, depresssão, etc., enfim, doenças
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ocasionadas pela inibição energética das funções psíquicas, orgânicas e
glandulares.
A congestão ocorre quando há um acúmulo de energias nos chakras,
fazendo com que elas não sejam utilizadas de forma adequada. Há uma
hiperatividade dos chakras, que irá produzir um congestionamento do
corpo fluídico, num processo semelhante às inflamações que ocorrrem no
corpo físico.
Estas regiões do corpo fluídico que se encontram "inflamadas" vão
produzir uma hiperatividade dos órgãos ou glândulas do corpo físico,
resultando em doenças como a hipertensão arterial, hipersecreção de
ácidos no sistema digestivo que, por sua vez, gera gastrites e úlceras
pépticas, hipertireoidismo, hiperglicemia, artrites, cefaléias, enfim,
doenças geradas pela excessiva estimulação dos órgãos.
Com relação ao funcionamento psíquico e emocional dos chakras podem
acontecer a inibição e a congestão, quando há um desequilíbrio das
energias, gerando, respectivamente, a hipoatividade, pelo bloqueio e
inibição das energias, e a hiperatividade, pelo excesso de energia.
Tanto a hipoatividade, quanto a hiperatividade dos chakras acontecem
devido ao processo de identificação, ou mascaramento, dos sentimentos
egóicos - estudados no capítulo anterior - e a atividade normal, quando
buscamos o essencial em nós mesmos e nos vinculamos às questões
transcendentes da vida.
Vejamos como ocorrem esses movimentos nos diferentes chakras.
Inicialmente gostaríamos de esclarecer que esta divisão é didática, e que
os movimentos antagônicos não são formas acabadas e definitivas, que há
uma gradação entre eles e que raramente uma pessoa tem só um deles.
Em sua maioria temos os dois movimentos desequilibrados, predominando
um deles e podemos, em outros momentos, estar centrados no equilíbrio
do chakra.
O primeiro chakra, quando equilibrado, tem como função manter a
segurança do indivíduo, promovendo a manutenção de sua vida biológica e
psicológica. É o chakra de preservação da vida e afirmação da pessoa no
mundo de relação.
Está ligado aos instintos primários de sobrevivência, sendo o principal
agente da resposta de fuga ou luta, quando há algum perigo. Ele está
relacionado com o medo de acontecer danos ao corpo físico, que coloquem
em risco, a vida da pessoa.
Psiquicamente é responsável pela vontade de viver e de afirmar a sua
capacidade diante das atribulaçôes naturais da vida.
Quando a energia está equilibrada, a pessoa manifesta uma vontade de
viver, afirmando os seus valores. Quando surgem empecilhos em sua vida,
busca se libertar deles, se precavendo de possíveis dificuldades, com
prudência e tranqüilidade.
É uma pessoa segura, autoconfiante que, diante dos problemas, busca a
solução com naturalidade, colocando a sua capacidade à prova e
aprendendo com os erros e acertos.
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Tem um medo natural do desconhecido, pois é fruto do instinto de
autopreservação, que é superado com os cuidados e pela prudência com
que realiza as suas ações.
Quando congestionado na hiperatividade, este chakra írá gerar a
temeridade, na qual o indivíduo não sente medo de nada, agindo de forma
inconseqüente e imprudente, colocando em risco a própria vida e, muitas
vezes, a dos outros.
A pessoa age de forma imprudente e irresponsável, sem pensar nas
conseqüências dos seus atos, para si e para os outros. Parece, para
aqueles que observam a vida de um ângulo superficial, que elas são
extremamente autoconfiantes, por não apresentarem medo de nada. Na
realidade, essa autoconfiança é falsa, pois, ser temerário não significa ser
corajoso.
São pessoas que, em verdade, sentem um desprezo pela vida e por isso se
tornam temerárias.
Hoje em dia há todo um culto à temeridade - nos chamados esportes
radicais e outros jogos -, que coloca em risco a vida das pessoas, para que
elas possam viver, segundo dizem, de "adrenalina".
O primeiro chakra está ligado às glândulas supranais que produzem,
dentre outros hormônios, a adrenalina, para que haja a resposta luta ou
fuga, necessária à preservação da vida em caso de perigo. Quando esse
perigo é real, saber lidar com ele é uma questão de sobrevivência.
O problema é que hoje, cada vez mais, as pessoas, especialmente jovens,
têm criando perigos artificiais - para que haja uma hiperatividade do
primeiro chakra, e da secreção de adrenalina -, como nos brinquedos de
parque de diversão, que despencam de alturas inimagináveis, como se elas
estivessem caindo num abismo; os esportes radicais que, a cada dia, se
tornam mais perigosos; os "rachas" que acontecem nas avenidas das
grandes cidades, etc. Com tal atitude estão criando o chamado vício da
adrenalina, um hormônio natural, cuja secreção se dá em condições
específicas, que é hipersecretado com graves conseqüências para a saúde
física e mental das pessoas.
Quando inibido pela hipoatividade, esse chakra irá gerar a insegurança, na
qual o indivíduo sente-se incapaz de se conduzir e afirmar-se na vida.
A inibição do chakra torna a pessoa insegura, com medo de tudo e de
todos, pois se acha incapaz, o que a faz ficar acuada diante dos desafios
naturais da vida.
Em grau extremo pode paralisar a pessoa, que fica com medo de vivenciar
a própria vida, numa suposta incapacidade. Essa paralisia acontece devido
ao fato de ter muito medo de errar e sofrer por isso.
Essa característica gera uma dependência psicológica em relação à
aprovação dos outros, que são utilizados para validar a atuação da pessoa
insegura.
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O segundo chakra, quando equilibrado, tem como função o prazer, desde
os prazeres de ordem mais fisiológica e sensual, gerado pelo instinto de
sobrevivência, como o sexo e o prazer da alimentação, mas também o
prazer de viver, o prazer de se afirmar no mundo.
Há uma ligação direta com o primeiro chakra, na manutenção da vida,
promovida pelo prazer que o sexo e a alimentação proporcionam. Se Deus
não tivesse colocado o prazer nessas duas funçôes vitais, não haveria a
perpetuação da vida na reprodução e poderíamos morrer de inanição. Por
isso o prazer é sagrado em sua origem.
Do mesmo modo existe o prazer psicológico de se afirmar no mundo, de
ser capaz, de ser útil, de realizar a parte que nos cabe na criação de um
mundo melhor para todos, a começar de nosso mundo íntimo.
As pessoas que têm uma relação sagrada com o prazer vão tornando-o
cada vez menos sensual, a partir do desenvolvimento dos prazeres
essenciais, ligados à estesia, como o da convivência amiga, de uma leitura
edificante, de um passeio junto à natureza, de criar coisas boas, de ser cocriador no Universo, etc, prazeres que não as impedem de gozar, dentro do
equilíbrio, o prazer de uma relação sexual e os prazeres de uma boa mesa.
Quando congestionado na hiperatividade, temos o apego ao prazer, o
sensualismo, no qual o indivíduo abusa do prazer sensual, buscando o
prazer a qualquer custo, por exemplo, através da sexolatria, da glutoneria,
trazendo muitos prejuízos para si e para outras pessoas.
As pessoas que se apegam ao prazer têm uma postura sensualista. Ainda
estão extremamente voltadas para o ego, aos sentidos sensoriais, para a
vida material. Vivem para usufruir o prazer, seja do sexo ou da comida ou,
como é mais comum, para ambos. Invertem, com isso, os valores, pois o
sexo e a comida são para manter a vida e não a vida apenas para usufruílos.
Na sexolatria há também um movimento de usar outras pessoas apenas
como objeto de prazer, sem se importar com os seus sentimentos,
trazendo graves conseqüências para os que usam e os que são usados.
Como elas estão voltadas para os prazeres sensuais não há espaço para os
prazeres estésicos. Há um predomínio muito grande da matéria sobre os
valores espirituais, e por isso estão muito distantes, ainda, dos prazeres
essenciais ligados ao ato de viver, como descrevemos anteriormente.
Quando inibido na hipoatividade, temos a aversão ao prazer, o
puritanismo, no qual o indivíduo inibe as energias desse chakra,
desprezando o prazer que sente, normalmente devido às crenças religiosas
arraigadas de que sentir prazer é algo impuro, pecaminoso.
Essa inibição é típica de posturas puritanas que buscam negar toda forma
de prazer, que atingiram o seu auge na Idade Média e, em menor escala,
existem até hoje, devido às crenças religiosas antinaturais, pois como
vimos anteriormente o prazer tem origem na sabedoria do Criador da Vida,
que o criou para que houvesse a preservação da vida.
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Normalmente essa postura surge após estagiarmos durante muito tempo
na busca do prazer pelo prazer, na atual existência, ou em outras
experiências de vida. A pessoa sai de um extremo e vai para o outro.
Pessoas que têm essas crenças sentem-se culpadas quando têm prazer,
pela necessidade que sentem de serem punidas pelos "pecados" que
cometem. Desde o pecado original bíblico, até a crucificação de Jesus e
outros pecados particulares inconfessáveis, ligados, na maioria das vezes,
ao sexo, que são cometidos às escondidas ou pelo pensamento, e que são
prontamente reprimidos.
Por isso sentem a necessidade de abolirem o prazer de suas vidas, para
não errarem mais, como se essa fosse uma decisão acertada. Somente
poderemos nos libertar de um problema relacionado ao apego, através do
desapego, que é o uso equilibrado daquilo que antes idolatrávamos.
Quando cultivada sistematicamente, essa aversão pode gerar uma
diminuição, ou abolição completa, do próprio prazer de viver. É o que
acontece na depressão que, muitas vezes, conduz a pessoa ao suicídio,
contrariando o próprio instinto de sobrevivência.
O terceiro chakra, quando equilibrado, tem como função o poder. É
fundamental para a manutenção da vida, o poder de viver, o poder de
transformação, de evoluir até a plenitude do ser.
É responsável pelo poder de escolher entre um caminho ou outro, de ser
capaz de conduzir a própria vida e de ser feliz.
É a partir deste chakra que a pessoa exerce o poder, transformando a sua
própria vida para melhor. Em virtude disso, serve como exemplo de
mudança para outras pessoas.
Quando em equilíbrio, usa o seu poder na relação com outras pessoas para
orientar, assessorar, colaborar com os outros, caso estes queiram a sua
colaboração.
Quando congestionado, devido ao abuso do poder na hiperatividade, temos
dois movimentos interligados e muito próximos: a onipotência e a
prepotência.
A onipotência é o movimento no qual uma pessoa pensa que tem um
superpoder e, por isso, tem uma tendência de querer fazer as escolhas e
viver a vida pelos outros, evitando que a outra pessoa passe pelas
experiências, muitas vezes, necessárias ao seu próprio crescimento.
Há uma interferência na vida do outro. A pessoa onipotente, consciente ou
inconscientemente, se idealiza mais inteligente, mais capaz do que o outro
e, por isso, deseja direcioná-lo.
A prepotência é o uso da força sobre o outro que é subjugado. A pessoa
prepotente acredita ser superior aos outros e, por isso, força a submissão
da outra que ela pensa ser inferior. Ela faz com que a outra pessoa mude a
sua maneira de ser, para atender às suas vontades.
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Os dois movimentos são interdependentes, nos quais a pessoa se sente
supercapaz, com um poder muito maior do que realmente tem e que pode,
não somente conduzir a própria vida, como também a vida dos outros e
todas as circunstâncias externas; enfim, a pessoa se acha com
superpoderes para interferir em tudo à sua volta. Gera o autoritarismo e a
ingerência na vida dos outros e, em grau elevado, a tirania.
Pessoas assim querem controlar a tudo e a todos, devido ao seu complexo
de superioridade, que surge do orgulho, constituindo-se uma reação ao
complexo de inferioridade que toda pessoa prepotente/onipotente possui.
Psicologicamente esse movimento é, em um nível profundo, a tentativa da
criatura se igualar ao Criador, único verdadeiramente Onipotente, daí a sua
origem no complexo de inferioridade. A pessoa se sente inferior e tenta, de
todas as maneiras, acabar com esse sentimento, desenvolvendo a pseudosuperioridade.
Por isso, tanto a prepotência, quanto a onipotência, é um falso poder sobre
o outro, porque ninguém tem o poder de viver a vida pelo outro, de fazer
com que o outro mude, de fazer as suas escolhas, de subjugar
verdadeiramente o Eu do outro.
Quando as energias no terceiro chakra estão inibidas, temos a
hipoatividade geradora da impotência, na qual o indivíduo sente-se incapaz
de escolher os rumos da própria vida e de ser feliz.
Tende a gerar um sentimento de subserviência e incapacidade, produzindo
a auto-anulação em graus extremos. É um movimento intimamente
relacionado com a onipotência e a prepotência.
Normalmente, quando a pessoa não consegue, por algum motivo, exercer a
prepotência ou a onipotência que exercia, ou que gostaria de exercer,
entra na polaridade passiva do ego, caracterizada pela impotência.
O indivíduo que quer controlar tudo e todos e pensa que é capaz de tudo,
ao obter como resultado o contrário, reage de forma oposta ao movimento
que vinha ocorrendo até então. Passa a pensar que não pode nada, que
não é capaz de controlar nada, que não consegue nada na vida, etc.,
gerando a impotência.
É um movimento caracterizado pela suposta incapacidade de se exercer o
poder. A pessoa impotente idealiza-se incapaz de exercer qualquer
atividade que venha atuar na vida do outro.
A impotência acontece, quase sempre, após uma tentativa frustrada de
ação prepotente ou onipotente.
Uma outra forma de se exercer a impotência é acreditar que os outros têm
o poder sobre nós.
Por exemplo, uma pessoa que diz assim: "fulano me deixa irritada", "você
me faz sentir um idiota", "você me deixa triste", está atribuindo ao outro,
um poder que ele não tem, o de nos fazer sentir de uma forma ou de outra.
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Na realidade o outro pode estimular, com sua atitude, crenças,
sentimentos e comportamentos negativos, mas que são nossos e, por isso,
somos responsáveis por eles. Atribuir poder ao outro sobre o que
pensamos e sentimos, é assumir o não controle diante do processo.
Podemos resumir essa atitude através do seguinte pensamento oculto,
mas que expressa a impotência: "Se é ele que me deixa irritado eu não
posso fazer nada com relação a isso".
Ao contrário, se admitirmos que a irritação é nossa, e que somos nós que a
produzimos, assumimos o poder real de nos libertar dela.
Nas colocações acima, para assumir a realidade e não a fantasia, a pessoa
deveria dizer assim: "eu me sinto irritada com a atitude de fulano ", "eu
me sinto como idiota quando você faz isso", "eu me sinto triste quando
você tem essa atitude". Tendo estes pensamentos e não aqueles colocados
acima, ela assume o poder de mudar tudo isso e não atribui ao outro, o
poder que o outro não tem, que é o de decidir o que ela irá sentir.
Portanto, a impotência também é uma forma falsa de se exercer o poder,
pois ninguém é tão incapaz para não ter poder nenhum. Já uma relação
direta entre o sentimento de impotência e a insegurança do primeiro
chakra.
O quarto chakra, quando equilibrado, tem como função o amor. Esse
equilíbrio é formado pelos sentimentos de auto-amor que irão catalisar as
energias provenientes do Criador da Vida, captadas pelo chakra coronário,
para todo o organismo.
O exercício do auto-amor vai gerar o amor ao próximo. Esse processo irá
gerar o amor incondicional, no qual o indivíduo direciona a sua vida
adequadamente, canalizando as energias que recebe de forma altruísta,
para SI mesmo e para os outros.
As lições de amor estão entre as mais importantes das que somos
convidados a exercitar e aprender, em nossas existências no mundo físico.
Para isso é fundamental o desenvolvimento dos sentimentos de compaixão
e empatia, para que haja a abertura do chakra cardíaco. Ao realizar essas
ações, estamos nos aprimorando essencialmente e nos proporcionando o
desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência.
Quando inibido na hipoatividade, temos a indiferença, na qual o indivíduo
tem uma atitude egoística de somente ligar para si mesmo, buscando o seu
bem-estar, em detrimento dos outros. Na verdade esse bem-estar é falso,
pois não é possível estar bem, gerando o mal dos outros, ou sendo
indiferente a eles.
A indiferença gera a carência afetiva, pois, para receber amor é preciso,
primeiramente, doar amor. Em graus extremos pode produzir a indiferença
completa pela própria vida, por inibição da capacidade de dar e receber
amor, estando ligado, quando isso ocorre, ao impulso suicida, já estudado.
Quando congestionado pela hiperatividade, temos o apego, no qual o
indivíduo ama com um amor possessivo, que sufoca e aprisiona o ser
amado, tornando-se dependente deste.
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Esse tipo de amor, com apego, é próprio das pessoas inseguras,
possessivas, e existe em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Na
realidade, este é um amor que adoeceu, que gera um mal-estar no ser
amado. O verdadeiro amor liberta e é incondicional.
O quinto chakra, quando equilibrado, tem como função o conhecimento. É
responsável pela aquisição de conhecimento, fundamental na conquista da
sabedoria.
Tem também como função a comunicação e o exercício da vontade, que
estão intimamente ligadas ao processo do conhecimento. É pela
comunicação que se adquire e se compartilha o conhecimento.
O exercício da vontade é uma conseqüência direta do autoconhecimento.
Quando mais a pessoa aprofunda o conhecimento de si mesma,
percebendo as suas dificuldades interiores, mais aumenta a sua vontade
de autodomínio e autotransformação, para que possa se libertar dessas
dificuldades e ser feliz.
Quando congestionado na hiperatividade, temos o abuso do conhecimento.
O abuso de conhecimento tem como objetivo obter poder de coerção, e
está ligado aos processos de onipotência e prepotência, gerados pela
hiperatividade do terceiro chakra.
Quando a pessoa abusa do conhecimento, há um movimento de submeter
outras pessoas à sua vontade. Esse é um movimento no qual o indivíduo
utiliza o conhecimento para manipular, ou prejudicar, as pessoas que não o
possuem, ou que o possuem de forma limitada.
Em graus extremos o indivíduo pode utilizá-lo para escravizar, ou
fanatizar, outras pessoas em torno de suas idéias, com o intuito de
prevalecer a sua prepotência sobre elas.
Quando inibido na hipoatividade, temos a sonegação ou o desprezo ao
conhecimento.
A sonegação acontece quando o indivíduo detém o conhecimento somente
para si, não o comunicando às outras pessoas. Isso acontece com pessoas
que detêm um determinado conhecimento, em uma área de trabalho, e não
compartilham com outras pessoas, por insegurança, ou com objetivo de
manipulação. Ela pode, ainda, comunicar o conhecimento de forma
distorcida. A sonegação inibe a atividade do chakra.
O desprezo acontece quando a pessoa tem a oportunidade de adquirir
conhecimento e o despreza.
Isso é muito comum no que tange às questões espirituais. Hoje em dia
existem muitas informações em todos os níveis, desde o científico até o
religioso, e muitas pessoas fogem de obter o conhecimento, com medo de
ter que se comprometer com um outro modo de vida.
Acreditam que, não tendo conhecimento de uma vida mais espiritualizada,
podem viver de forma materialista, sem maiores conseqüências.
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Em um grau menor temos aqueles que buscam o conhecimento espiritual,
mas continuam tendo, na prática, uma vida materialista. São os
espiritualista-materialistas. Não há um esforço ou, quando existe, é muito
débil para se exercitar o conhecimento das verdades espirituais, para
poder senti-las e vivenciá-las plenamente.
Esse desprezo ao conhecimento espiritual faz o indivíduo distanciar-se do
autoconhecimento, por medo daquilo que irá encontrar no seu interior.
Há um medo enorme de se encontrar os sentimentos egóicos negativos
que são mascarados, consciente ou inconscientemente, como se fosse
possível para a criatura, fugir de si mesma.
Esse desprezo ao conhecimento espiritual e ao autoconhecimento traz
conseqüências graves para o indivíduo que realiza esse movimento
psicológico, pois enfraquece a sua vontade, tornando-o superficial,
bloqueando oportunidades valiosas de evolução.
O sexto chakra, quando equilibrado, tem como função a inspiração e a
intuição.
No processo de evolução do ser humano há um movimento natural do
Essencial se fazer perceptível em nível consciente, pois ele é a
manifestação de Deus, em nós mesmos.
A Providência Divina nos dotou dessa capacidade que está intimamente
relacionada aos três últimos chakras, especialmente o sexto e o sétimo.
Através do sexto chakra nos tornamos conscientes dos influxos
energéticos provenientes do Ser Essencial, nos convidando a buscar
desenvolver a nossa espiritualidade, e recebemos orientações sutis de
nossos mentores espirituais, anjos de guarda e espíritos protetores,
através da inspiração e da intuição.
Essas intuições são recursos valiosos para superação de nossas
dificuldades e é fundamental que abramos os canais de percepção do sexto
chakra.
Quando congestionado na hiperatividade, temos o misticismo, no qual o
indivíduo acredita que está o tempo todo sendo orientado por seres
espirituais superiores, que direcionam a sua vida, como se fossem babás
de crianças irresponsaveis.
Temos aqueles que acreditam-se investidos de grandes missões espirituais
e que as "forças cósmicas" o estão inspirando para efetivá-las.
Enfim, temos muitas pessoas que, por excessiva incredulidade, abdicam de
suas próprias escolhas espirituais, para viverem de forma mística, o que
favorece a obsessão especialmente a fascinação.
Quando inibido na hipoatividade temos o desprezo às intuições e
inspirações no qual o indivíduo, por uma visão materialista da vida, nem se
aceita como um ser espiritual, quanto mais a existência de outros seres
espirituais em outra esfera de vida.
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Essa crença gera um bloqueio do sexto chakra, pois a pessoa não admite a
possibilidade de obter recursos interiores no Ser Essencial, pois o nega
sistematicamente e é claro que também estará bloqueando toda ajuda
espiritual superior, através da inspiração, para resolver os seus problemas.
Isso, porém, não impede intuições e inspirações inferiores de espíritos
materializados, que aproveitam da sua fixação nos três chakras inferiores,
para melhor se utilizar dele.
O sétimo chakra, quando equilibrado, tem como função a transcendência. É
responsável pela busca espiritual e pela nossa ligação direta com a
dimensão espiritual da vida e com Deus.
É ativado quando a pessoa conscientemente busca desenvolver a sua
religiosidade e espiritualidade, em harmonia com os valores essenciais da
vida.
Essa busca permite que a pessoa faça exercícios em que há uma percepção
de estados elevados de consciência, fator que amplia a sua capacidade de
espiritualização e evolução.
Este chakra tem, como glândula de ligação ao corpo físico, a epífise, que
permite a mediunidade equilibrada com Jesus, na qual o intermediário
coloca-se num estado elevado de consciência, ampliando as suas funções
psíquicas para melhor servir.
Quando congestionado na hiperatividade, temos o abuso das funções
psíquicas de ligação com a vida espiritual, no qual o indivíduo utiliza os
seus potenciais mediúnicos para fazer o mal a outras pessoas e adquirir
proveito próprio.
São aquelas pessoas que, detendo poderes psíquicos, ao invés de entrarem
num estado elevado de consciência para servir ao bem, oferecem os seus
recursos mediúnicos para que espíritos, ainda empedernidos no mal,
possam agir, gerando o mal a terceiros.
Na verdade as pessoas que agem assim, tanto os encarnados, quanto os
desencarnados, estão produzindo o mal a si mesmas, pois não é possível
utilizar dessa forma o sétimo chakra sem danos graves ao corpo fluídico,
que irão gerar, nesta ou em futuras reencarnações, transtornos psicóticos
de difícil recuperação.
Quando inibido na hipoatividade, temos a não utilização das funções
psíquicas de ligação com a vida espiritual também por uma visão
materialista da vida, na qual não se admite a existência do espírito.
A inibição também acontece quando a pessoa percebe que traz os
potenciais mediúnicos, mas, por medo de buscar o transcendente, pelo
desconhecimento do que irá encontrar, bloqueia as funções psíquicas do
sétimo chakra.
Outra forma de inibição, muito comum, é o desprezo às manifestações,
devido ao esforço que se deve empreender para manter o equilíbrio das
funções psíquicas, através da prática constante do amor. Isso acontece
com as pessoas que cultivam a espiritualidade-materialista já estudada.
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Como dissemos anteriormente, esta divisão é apenas didática, pois os
chakras estão intimamente ligados uns com os outros. A alteração em um
repercute, mais ou menos intensamente, nos outros. O que acontece é que,
dependendo da função psíquica que está alterada, as manifestações dos
sintomas dar-se-ão, primariamente, mais em um chakra e menos em outro.
Como exemplo temos pessoas que se queixam de um nó, ou um bolo na
garganta, denotando uma alteração no chakra do conhecimento; outras se
queixam de um vazio, um oco ou um buraco no peito, um peso no coração,
de monstrando uma alteração no chakra do amor; outras sentem os
mesmos sintomas no epigástrio, alteração no chakra do poder; outros um
peso no baixo ventre, chakra do prazer ou segurança; outros sentem
opressão na cabeça, alteração do sexto e do sétimo chakras.

CHAKRAS HIPOATIVIDADE

ATIVIDADE
NORMAL

HIPERATIVIDADE

1°°.
CHAKRA

INSEGURANÇA

2°°.
CHAKRA

DESPREZO AO
PRAZER
PRAZER
(PURITANISMO)

APEGO AO PRAZER
(SENSUALISMO)

3°°.
CHAKRA

IMPOTÊNCIA

PODER

ONIPOTÊNCIA/PREPOTÊNCIA

4°°.
CHAKRA

INDIFERENÇA

AMOR

APEGO

5°°.
CHAKRA

SONEGAÇÃO E
DESPREZO AO
CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

ABUSO DO CONHECIMENTO

6°°.
CHAKRA

DESPREZO À
INTUIÇÃO E
INSPIRAÇÃO

INSPIRAÇÃO E
INTUIÇÃO

MISTICISMO

7°°.
CHAKRA

DESPREZO ÀS
FUNÇÕES PSÍQUICAS

TRANSCENDÊNCIA

ABUSO DAS FUNÇÕES
PSÍQUICAS

SEGURANÇA

TEMERIDADE

Os chakras e o psiquismo
São vários sintomas, cada um com uma particularidade. Todos estes
sintomas demonstram alterações nos chakras correspondentes, que se
tornam protuberantes, inibidos, desvitalizados ou desalinhados,
dependendo da posição anatômica em que o sintoma se manifesta.
O desequilíbrio acontece de forma predominante em uma polaridade,
hiperatividade ou hipoatividade, mas pode ocorrer uma alternância entre
os processos, funcionando como um pêndulo de um relógio, ora se está
numa polaridade, ora em outra, especialmente nas atividades dos 3
chakras inferiores.
Os três primeiros centros de força (segurança, prazer e poder), localizados
abaixo do diafragma, formam uma tríade fisiológica em que predominam
as funções orgânicas responsáveis pela manutenção da vida no corpo
físico, e pela afirmação do espírito encarnado no mundo.
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Os três centros mais elevados (conhecimento, intuição e transcendência),
formam a tríade espiritual superior, em que predominam as funções
espirituais responsáveis pela elevação do espírito encarnado, conectando-o
com a vida maior.
O quarto chakra, o do amor, é a ponte entre as tríades fisiológica e
espiritual superior. Ele catalisa as energias dos outros chakras que, para
estarem em equilíbrio, necessitam do amor do quarto chakra.
Percebamos que todos os desequilíbrios dos demais chakras acontecem
pela ausência do amor. A energia da segurança, sem amor, produz a
insegurança e a temeridade; o prazer, sem amor, gera o sensualismo ou o
puritanismo; o poder, sem amor, gera a onipotência, a prepotência e a
impotência; o conhecimento, sem amor, produz o abuso, a sonegação e o
não uso; a intuição, sem amor, gera o misticismo ou sonegação espiritual;
a transcendência, sem amor, possibilita as aberrações medianímicas e o
bloqueio de faculdades sublimes.
O amor, portanto, é o elemento gerador e catalisador de energias, que vai
permitir o funcionamento equilibrado dos chakras e, conseqüentemente,
de todo o organismo físico.
A expressão e o objetivo principal do chakra cardíaco é o "amor
incondicional", a compaixão e a ativa demonstração da consciência cristã.
Quando aprendemos a desenvolver e a manifestar os aspectos espirituais
superiores do chakra cardíaco, torna-se mais exeqüível, para nós,
promovermos a transmutação das doenças a partir das energias doces e
equilibradoras que recebemos de Deus pelo sétimo chakra, e que são
distribuídas, amplamente pelo chakra do amor.
EXERCíCIO VIVENCIAL: - OS CHAKRAS E O PSIQUISMO
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre o funcionamento dos seus chakras e sobre o que eles
representam para você?
3. Pense no primeiro chakra, responsável pela sua segurança. Reflita como
tem sido a sua segurança interior. Como você tem se afirmado no mundo
em que vive, na sua relação com as pessoas? Qual o seu grau de
insegurança? Ela existe em você ou está bem controlada pela atividade
equilibrada deste chakra? Qual o seu grau de temeridade, de imprudência
e inconseqüência, colocando em risco a própria vida? Analise qual o seu
grau de equilíbrio com relação a este chakra. Que atitudes precisam ser
mudadas para alcançar este equilíbrio?
4. Agora pense no segundo chakra, responsável pelo prazer. Reflita como
tem sido a sua relação com o prazer? Como você tem obtido prazer em sua
vida? Que tipo de ações você tem efetuado na busca de prazer? Você tem
desprezado o prazer, ou cultivado o sensualismo, abusando dele? Você tem
sentido o prazer de viver, de se afirmar no mundo? Analise qual o seu grau
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de equilíbrio com relação a este chakra. Que atitudes precisam ser
mudadas para alcançar este equilíbrio?
5. Agora pense no terceiro chakra, responsável pelo poder.
Reflita como tem sido a sua relação com o poder?
Você tem feito um movimento de controlar a tudo e a todos, vivenciando a
onipotência e a prepotência, ou tem um sentimento de impotência no qual
se sente incapaz de escolher os rumos da própria vida e de ser feliz? Você
tem se sentido capaz de conduzir a própria vida? Analise qual o seu grau
de equilíbrio com relação a este chakra. Que atitudes precisam ser
mudadas para alcançar este equilíbrio?
6. Agora pense no quarto chakra, responsável pelo amor.
Reflita como tem sido a sua relação com o amor. Você tem um sentimento
de indiferença em relação a sua vida e a vida dos outros, ou sente apego às
pessoas do seu relacionamento? Como tem sido o seu movimento de dar e
receber amor? Analise qual o seu grau de equilíbrio com relação a este
chakra. Que atitudes precisam ser mudadas para alcançar este equilíbrio?
7. Agora pense no quinto chakra, responsável pelo conhecimento. Reflita
como tem sido a sua relação com o conhecimento. Você tem feito um
movimento de sonegar o conhecimento que possui, tem se negado a
buscar conhecimento, ou tem utilizado o conhecimento para submeter e
prejudicar as pessoas? Você tem manifestado o seu conhecimento através
da comunicação, compartilhando-o com as pessoas de sua relação? Como
você tem buscado o autoconhecimento? Como você tem exercido a sua
vontade? Analise qual o seu grau de equilíbrio com relação a este chakra.
Que atitudes precisam ser mudadas para alcançar este equilíbrio?
8. Agora pense no sexto chakra, responsável pela inspiração e intuição.
Reflita como tem sido a sua relação com a inspiração e a intuição. Você
tem feito um movimento de desprezar as inspirações que lhe acontecem,
ou tem assumido uma postura mística de hipervalorizar essa capacidade?
Você tem buscado a inspiração em você mesmo, em essência, e nos seres
espirituais que o assistem? Analise qual o seu grau de equilíbrio com
relação a este chakra. Que atitudes precisam ser mudadas para alcançar
este equilíbrio?
9. Agora pense no sétimo chakra, responsável pela transcendência. Reflita
como tem sido a sua relação com a transcendência. Você tem feito um
movimento de medo em relação às questões transcendentes da vida? Tem
desprezado as manifestações psíquicas? Ou tem abusado delas? Você tem
buscado o aprimoramento e o desenvolvimento de suas funções psíquicas?
Analise qual o seu grau de equilíbrio com relação a este chakra. Que
atitudes precisam ser mudadas para alcançar este equilíbrio?
10. Anote as suas respostas.
Alírio de Cerqueira Filho
O DOMÍNIO EM SI
MESMO
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AUTODOMÍNIO - O DOMÍNIO EM SI MESMO DAS CAUSAS PROFUNDAS DAS
DOENÇAS E DOS MECANISMOS INTERIORES DE SAÚDE ESPIRITUAL.
AUTODOMÍNIO é o processo que surge a partir do autoconhecimento, no
qual aprendemos a perceber como surgem as doenças e, partindo dessa
percepção, vamos realizar exercícios para transmutar as suas causas,
desenvolvendo os mecanismos interiores de saúde espiritual.
No capítulo anterior vimos como funciona a nossa mente e como alterações
em seu funcionamento geram as doenças.
Vimos, também, como o processo de identificação ou mascaramento do
ego, nos perturbam a saúde, e como isso repercute em nosso corpo
energético, especialmente nos chakras existentes no perispírito.
A maioria de nós tem um movimento de rechaçar a doença, como se ela
fosse algo execrável que temos, necessariamente, de nos afastar.
Essa atitude faz com que ampliemos o nosso grau de doença, pois,
somente a aceitando amorosamente - como um sinal de que algo não vai
bem em nós - é que poderemos aprender as suas causas e a analisar as
nossas energias para o desenvolvimento da saúde espiritual, mesmo que
ainda continuemos a ter doenças em nossa mente, ou no corpo físico.
Essa postura é que vai nos ajudar no verdadeiro domínio da saúde - a
saúde do espírito - que, muitas vezes, passa pela doença mental e
somática.
Ao compreender isso a nossa atitude muda em relação a doença e ao seu
significado, e poderemos tomar a condição de aprendizes de amor,
tornando o fardo da doença leve e a vida suave.
Neste capítulo estudaremos mecanismos que estarão nos auxiliando a
estabelecer um funcionamento equilibrado da mente, ressignificando
crenças, emoções e comportamentos desequilibrados.
Aprenderemos técnicas que nos auxiliam nesse processo, de modo a nos
comprometer com uma postura de saúde.
Como vimos, combater a doença não significa desenvolver a saúde, por
isso falamos em autodomínio, e não em repressão da doença, em nós
mesmos. É fundamental desenvolver mecanismos interiores de saúde.
Alírio de Cerqueira filho
A MOTIVAÇÃO E A
VONTADE
Muita gente reclama que, para se obter a saúde integral, física e
emocionalmente, é muito difícil, dá muito trabalho e que é preciso perder
muito tempo refletindo, meditando sobre os próprios pensamentos,
emoções, comportamentos, ete.
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Essas pessoas dizem que não compensa tanta trabalheira, que é melhor
levar a vida de uma forma mais light. Como se diz popularmente: "a gente
vai empurrando os problemas com a barriga, e vai levando a vida como
puder".
Façamos uma reflexão sobre essa forma de pensar.
Vamos perceber que, na vida, tudo é trabalho e que não há como fugir
dele, sem ter graves conseqüências.
Imagine o seu prato favorito. Agora imagine-se saboreando-o no jantar,
logo mais à noite. Hum, que delícia! Deu até fome, não é verdade?
Para que você o tenha preparado às 19h, horário do seu jantar, deve,
primeiro, ir às compras no supermercado ou na feira, para obter todos os
ingredientes necessários, depois ir para a cozinha, de modo a prepará-lo.
Imagine todo o trabalho que você tem, até ter aquele prato delicioso na
sua frente, prontinho, para que você possa saboreá-lo.
Você poderá dizer: "Sim, é verdade, mas eu posso mandar a minha
secretária doméstica fazer as compras e prepará-lo para mim"; ou então:
"Eu vou a um bom restaurante e peço o meu prato favorito. Não terei
trabalho algum." Sim, mas, de qualquer forma, alguém terá o trabalho de
prepará-lo. Você, apenas, o remunerará por isso.
No caso do preparo de suas refeições, isso é possível, mas existem
atividades que se tornam impossíveis de se pagar alguém para realizar por
você.
Só a título de exemplo, vejamos que existem diversas atividades
trabalhosas e intransferíveis, que fazemos diariamente, para manter a
higiene do corpo e que nos tomam tempo.
Faça uma soma de quanto tempo você gasta, diariamente, tomando banho,
escovando os dentes, passando fio dental, penteando os cabelos, fazendo
exercícios físicos, etc.
São atividades diárias, algumas prazerosas, outras nem tanto, que não há
possibilidade de você remunerar alguém para realizar no seu lugar. No
entanto, ninguém questiona a necessidade delas, e as realizamos porque
não queremos ter as conseqüências da sua não realização.
Pense em alguém deixando de escovar os dentes, 4 a 5 vezes por dia,
porque é chato e dá trabalho. Imagine o "bafo de onça" que vai ser. Depois
de alguns dias, nem a própria pessoa agüentará o próprio hálito, e vai dar
graças a Deus por alguém ter inventado um objeto chamado escova de
dentes.
Se formos computar, passamos muito tempo em atividades, muitas vezes
enfadonhas e trabalhosas, que são imprescindíveis para que possamos
viver com um mínimo de saúde.
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Agora voltemos ao seu prato favorito. Mesmo que você tenha remunerado
alguém para prepará-lo, você ainda terá o trabalho de mastigar cada
bocado para poder ingeri-lo e efetuar, posteriormente, a sua digestão.
Mas você poderá argumentar: "Comer o meu prato favorito não é trabalho
algum, cada bocado é degustado com imenso prazer e alegria". Mesmo
assim, os seus músculos faciais trabalharão bastante, posteriormente as
células do seu sistema digestivo trabalharão muito para digerir cada parte
do alimento.
Mas, por que você diz que comer a sua comida favorita não é trabalho
algum? Exatamente pelo prazer que proporciona. Realmente, aquilo que
nos oferece prazer, não consideramos como trabalho, mesmo que o seja.
Agora façamos uma reflexão em torno da saúde espiritual. Para você ter
paz, harmonia, serenidade, alegria de viver, equilíbrio emocional, etc. é
algo que lhe traria prazer e felicidade? A resposta, com certeza, é sim. Só
que aqui há um grande problema para a maioria das pessoas. Elas querem
obter tudo isso, sem nenhum trabalho da parte delas. Querem obter
verdadeiras jóias raras, sem pagar o preço que elas valem. Não é possível!
Da mesma forma que, para ter um hálito bucal agradável, dentes e
gengivas saudáveis, devemos ter o trabalho de escovar os dentes 4 a 5
vezes ao dia, passar fio dental, ir ao dentista regularmente, dentre outros
cuidados, do mesmo modo a saúde espiritual somente é possível, com
muito esforço e trabalho da nossa parte, mesmo que inicialmente achemos
esse trabalho enfadonho.
É necessário utilizar o tempo em meditações, reflexões, orações, etc. Se
fizermos tudo isso, certamente alcançaremos O nosso objetivo maior que é
a conquista da felicidade. Essa conquista nos dará tanto prazer que, como
no caso de saborear o nosso prato favorito, consideraremos o trabalho
para obtê-lo, praticamente nenhum.
É claro que ninguém consegue realizar uma ação útil, de uma forma
satisfatória, se não houver motivação e vontade. Isso é verdade,
principalmente no que tange ao desenvolvimento da saúde espiritual.
As pessoas automotivadas são aquelas que definem, claramente, os
resultados desejados, em cada atividade, e então se motivam por esses
resultados, tendo firme a vontade.
Podemos dizer, então, que motivação é aquilo que nos leva a despender
energia numa direção específica, com um propósito específico. Motivar-se
significa usar toda a nossa capacidade emocional, no sentido de se efetivar
os nossos objetivos.
Se tivermos como objetivo obter saúde, não é apenas esse desejo que irá
efetivá-lo, mas um trabalho árduo para realizá-lo gradualmente em nós.
A Parábola dos Talentos, consoante as anotações de Mateus, Capítulo 25,
vv. 14 a 30, nos mostra como a motivação pode ser desenvolvida.
Vejamos a parábola:
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Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra,
chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco
talentos, e a outro, dois, e a outro, um, a cada um segundo a sua
capacidade, e ausentou-se logo para longe.
E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e
granjeou outros cinco talentos.
Da mesma sorte, o que recebera dois granjeou também outros dois.
Mas o que recebera um foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu
senhor.
E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas
com eles.
Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros
cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui
outros cinco talentos que ganhei com eles.
E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
E, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor,
entregaste-me dois talentos; eis que com eles ganhei outros dois talentos.
Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Mas, chegando também o que recebera um talento disse: Senhor, eu
conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e
ajuntas onde não espalhaste; e, atemorizado, escondi na terra o teu
talento; aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disselhe:
Mau e negligente servo; sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde
não espalhei; devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e,
quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o
talento e dai-o ao que tem os dez talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que
não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali, haverá pranto e
ranger de dentes.
Estudemos esta parábola no contexto em que estamos trabalhando: a
motivação e a vontade.
Vemos, inicialmente, que o senhor entregou aos seus servos a quantidade
de talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um, deu cinco, a
outro, dois e a outro, um.
Tanto o que recebe cinco, quanto o que recebe dois, conseguem negociar
com eles e ganham outro montante igual. Eles colocam, para si mesmos, o
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objetivo de multiplicar o patrimônio do senhor e, motivados por esse
objetivo, conseguem o seu intento.
Já o que recebe um talento, simplesmente o enterra, com medo de perdêlo nas negociações, para devolvê-lo mais tarde, evitando punições por
parte do senhor, caso viesse a perdê-lo.
E as conseqüências que ele temia acabam acontecendo, devido à sua
negligência.
Analisemos, agora, os símbolos contidos na parábola, começando pelo
servo negligente. Percebemos que ele recebeu um bem e quis se afastar
das conseqüências em administrar esse bem, pois não se acreditava com
capacidade para fazê-lo.
Ele buscou se esquivar, tanto do trabalho em negociar, quanto da
possibilidade de perder o talento, caso não negociasse direito, por isso ele
o enterrou, para que não o perdesse, isto é, ele deixou de lado a
oportunidade de crescimento com o trabalho e o esforço no bem, porque
não tinha coragem suficiente para ir em busca do objetivo a ser
desempenhado.
Esse movimento é típico de um tipo de motivação denominada por
afastamento.
Na motivação por afastamento a pessoa quer se afastar de um problema
que ela acredita ter. A pessoa tem uma necessidade, mas não pensa no
resultado que ela vai obter, mas em todo o trabalho que ela vai ter para
conseguir esse resultado.
O seu foco principal é no problema e na sua suposta incapacidade em
resolvê-lo. Dizemos suposta, porque essa incapacidade não é real, pois se
trata, apenas, de uma crença limitadora, na qual a pessoa acredita que não
é capaz, mas, em realidade, ela apenas não quer fazer esforços para
resolver a questão. Toda realização exige um esforço para efetivá-la.
No caso, o servo pensou no trabalho que ia dar negociar com o talento e na
ira do senhor caso o perdesse, o que o levou a enterrá-lo, isto é, não fazer
nada.
Só que não estamos na vida para não fazer nada.
Recebemos os talentos da Vida, como empréstimo, e precisaremos prestar
contas. Não os temos de verdade. Temos apenas o usufruto. O que é nosso
é o esforço para multiplicar os talentos.
Quando não temos iniciativa de multiplicar os talentos, cedo ou tarde,
teremos de sair da zona de conforto psicológico, característico da inércia.
Durante um período podemos, até, nos sentir confortáveis, não fazendo
nada para mudar a nossa vida. Mas esse conforto nos será tirado ("mas ao
que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado") porque ele é aparente, não
o temos de verdade, mas até isso que não temos, nos será tirado.
Perderemos, também, os talentos que nos foram emprestados.
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Após perdermos tudo (" Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores;
ali, haverá pranto e ranger de dentes") vamos sofrer as conseqüências da
inércia, da nossa inutilidade.
Todas as vezes que não realizarmos as tarefas no bem, que nos cabem
diante da vida, multiplicando os talentos que recebemos, sendo úteis,
entraremos em sofrimento, devido a essa negligência. A acomodação na
inércia acabará gerando incômodos ("pranto e ranger de dentes") à
criatura.
Como ninguém gosta de sofrer, após iniciar as conseqüências de sua
negligência, a pessoa se motiva em sair da inércia, porque ela quer se
afastar dessas conseqüências.
Como o seu propósito é se afastar das conseqüências da inércia, ela entra
num sentimento de ansiedade, que gera um movimento de forçar a
realização do objetivo, que ela deveria ter realizado até aquele momento, e
que negligenciou.
Este é um movimento que, normalmente, tem o seguinte padrão de crença
limitadora: "Eu tenho que fazer isto, mas é tão difícil", ou "Eu preciso
realizar tal coisa, mas não sou capaz", "Eu necessito fazer isso, mas não
consigo". Isso pressupõem uma obrigação, não uma conscientização e uma
suposta incapacidade e impossibilidade.
Todas as vezes que nos forçamos, obrigando-nos, egoicamente, a algum
objetivo que achamos que temos de realizar, o ego reage, determinando
exatamente o contrário daquilo que desejamos, num movimento de autosabotagem.
Esta reação do ego será caracterizada pela acomodação e não realização
do objetivo, na polaridade passiva. No extremo oposto, o da polaridade
reativa, acontece uma reação manifestada através de ansiedade, raiva,
revolta, etc., como se o indivíduo tivesse que lutar arduamente para
realizar o objetivo que deseja, resultando num gasto muito pronunciado de
energia.
A maioria das pessoas, no entanto, oscila entre os dois movimentos, ora
reagem, gastando muita energia até que, esgotados, se acomodam. Ficam
na polaridade passiva, até que o incomodo volta a crescer e aí reagem
novamente. Muitas pessoas passam a vida inteira oscilando entre essas
duas polaridades egóicas.
Na realidade, este movimento egóico estará impedindo o indivíduo de
efetuar seu objetivo, pois estará se afastando do princípio do amor que
existe em si mesmo. Quando a pessoa afasta-se deste princípio, deixa que
as coisas e as circunstâncias a invadam e tumultuem a sua intimidade,
reagindo dentro dela. É um movimento de inibição do essencial.
Para exemplificar, vamos conhecer a história de vida de Antônio.
Antônio tem 47 anos, trabalha num banco, tem vida sedentária e, quase
sempre, está estressado. Numa tarde, quando estava em seu trabalho, tem
uma dor no peito. Vai ao médico fazer um check-up. Durante a realização
dos exames, o cardiologista detecta um início de obstrução nas artérias
coronárias. Recomenda-lhe, então, que faça caminhadas de uma hora de
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duração, num parque de sua cidade, de modo a que o exercício aeróbico
possa, não só beneficiar o seu coração, como também lhe ajudar a se
libertar do estresse.
O único horário disponível para Antônio realizar a sua caminhada é pela
manhã, pois fica até à noite no trabalho. Mas Antônio detesta acordar cedo,
mesmo assim, programa-se para iniciar a sua caminhada na próxima
segunda-feira pela manhã.
Segunda-feira, 6 horas da manhã o relógio despertador toca, Antônio diz:
"A cama está tão gostosa, amanhã eu vou", trava o despertador e continua
a dormir. Esse processo se repete, dia após dia, com Antônio dizendo para
si mesmo:
"Eu tenho que fazer caminhada, pois o médico mandou. Mas é tão difícil
acordar cedo. Um dia desses eu começo".
Cinco meses se passaram desde que Antônio se programara para fazer a
caminhada, sem que a tivesse iniciado, até que um dia Antônio tem uma
dor mais forte no peito, insuportável. Levam-no às pressas para o hospital.
Antônio sofrera um enfarte cardíaco. Após o período de internação, ao lhe
dar alta, o cardiologista reafirma a necessidade de exercícios e diminuição
do estresse, porque senão as chances de ele ter um novo enfarte, serão
muito grandes.
Após o período de convalescença Antônio, finalmente, começa a fazer
caminhada. Ele agora está motivado, pois precisa se afastar da dor, do
desconforto de um novo enfarte. A sua motivação é se afastar da doença.
Ele começa a fazer caminhada e depois de alguns meses, quando já estava
se sentindo bem melhor, acha que já pode parar, pois já não sentia
nenhuma dor; até o estresse estava melhor. E foi isso o que fez. Antônio
pára a sua caminhada para poder dormir até mais tarde. Passado algum
tempo, volta a sentir dores no peito, e tudo se inicia novamente.
Esse tipo de motivação é cíclica, pois, uma vez que haja melhoras nas
condições que levaram a pessoa a se motivar, logo surge a desmotivação,
pois ela pensa no trabalho que vai dar para conseguir fazer o que precisa,
ao invés de pensar no resultado daquilo que necessita.
A motivação por afastamento acontece em todas as situações em que nos
obrigamos a realizar alguma tarefa. Inicialmente nos obrigamos, pois
tememos as conseqüências em não realizá-la, mas como essa motivação é
fruto da obrigação, logo entraremos na desmotivação e aí voltamos ao
padrão inercial que havia no início, até que as necessidades, devido à não
realização do objetivo, voltam a se avolumar e tudo recomeça - a pessoa se
obriga a se motivar -, gerando um círculo vicioso de motivação/
desmotivação.
Quando as pessoas estão motivadas, ficam tomadas de empolgação, pois
as conseqüências diminuem e, por isso, ficam empolgadas com os
resultados, mas esse processo é efêmero e logo se desmotivam
novamente.
A maioria de nós usa esse tipo de motivação nas questões que dizem
respeito à saúde. São poucos os que buscam, realmente, desenvolver a
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saúde, pois a maior parte quer se livrar dos sintomas das doenças, fato
que leva grande número de pessoas a abandonarem o tratamento a que
estão sendo submetidas, após as primeiras melhoras dos sintomas.
Agora analisemos a postura dos outros dois servos que têm um movimento
típico da motivação por aproximação.
A parábola diz que, assim que os servos receberam os talentos,
negociaram com eles e granjearam um volume idêntico. Percebamos que
eles não titubearam como o servo negligente. Colocaram, para si mesmos,
um objetivo e sem pensar no trabalho que daria para realizá-lo, foram a
campo para conseguir o intento.
Este movimento é característico da motivação por aproximação, em que as
pessoas buscam se aproximar daquilo que desejam. Elas focam a solução
do problema e não medem esforços para realizá-la. São pessoas cheias de
entusiasmo, nas quais se manifesta o Divino.
Elas pensam sempre nos resultados que vão obter, e não no trabalho que
vão ter para conseguir esses resultados. Pensa-se, por exemplo, na saúde
a obter, e não nos esforços para consegui-la.
Através deste estilo de motivação, o indivíduo se aproxima das coisas que
lhe são importantes, objetivos que geram recompensa e prazer. São fiéis
ao que desejam e vão em busca desse objetivo, sem vacilar.
São pessoas capazes de gozar, com antecipação, a realização de um
objetivo traçado, e por isso se enchem de entusiasmo e se motivam
sempre, para conseguirem aquilo que desejam. ("Bem está, servo bom e
fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu
senhor").
Cumpre-se, então, aquilo que Jesus diz: "Porque a qualquer que tiver será
dado, e terá em abundância", pois, quanto mais motivadas, mais
resultados positivos alcançam, o que lhes aumenta, ainda mais, a
motivação e o entusiasmo, num círculo virtuoso. Quanto mais têm, mais
terão em abundância.
Quando estabelecemos relações de prazer, de satisfação com as coisas que
fazemos, nos tornamos proativos em todas as circunstâncias. Cada um dos
nossos atos leva a nossa impressão pessoal, estendendo-se, de nós para as
demais pessoas, doando-nos para os demais, estabelecendo o código
determinado por Deus e cantado por Francisco de Assis, "é dando que se
recebe".
Nas ações efetuadas por prazer - portanto, filhas do amor -, vamos
observar as pessoas que estabelecem uma relação de profunda efetividade
e afetividade com o seu trabalho, com a família, com a comunidade. Para
essas pessoas as atividades não pesam, as horas são minutos, os anos são
dias.
Não é difícil encontrar espaço e tempo para mais atividades, pois quando
agem de forma proativa, produzem mais, em menos tempo, sem que isso
lhes pese, devido ao entusiasmo, alegria e felicidade que as atividades
proporcionam.
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Para elas o fardo é leve e o jugo é suave, porque estão mergulhadas na sua
essência e distribuindo-se plenamente. Quando elas se afastam disso,
aprofundam-se nas questões egóicas, permitindo-se problemas de todas as
ordens, ficam agitadas e reagem.
Quando agem de forma proativa, os chakras funcionam em harmonia, há
um grande prazer em viver, em se afirmar no mundo, em realizar o poder
de transformação. Tudo se torna mais fácil, pois colocam o amor acima de
todas as dificuldades.
Esse movimento proativo acontece porque essas pessoas vêem um sentido
na vida, buscam a evolução através da saúde espiritual e, por isso, se
motivam, pela razão essencial de perceberem, plenamente, a vida.
Quando elas não vêem um significado na vida, estão sempre reagindo nas
circunstâncias em que a vida as convida para agir e elas, por ignorância do
próprio ego, reagem, até o momento em que despertam para o autoencontro e passam a agir, buscando se esforçar para realizar o propósito
de suas existências.
Quando elas se abrem, realizam; quando se fecham, não realizam. Quando
elas se abrem, são proativas, dominam as circunstâncias; quando se
fecham, não estão reagindo e as circunstâncias as dominam, num
movimento de inibição.
O movimento essencial proativo é de expansão, começando da própria
essência e indo ao encontro de todos os que nos rodeiam. Efetivamente é o
movimento único da vida, pois o movimento egóico é transitório e é
transformado com o tempo. É um movimento de realização efetiva do
nosso propósito existencial pela abertura, em direção ao essencial, que nos
proporciona.
O movimento essencial proativo é caracterizado pela conscientização, fruto
da reflexão, que é um ato de amor por si mesmo. O indivíduo se
conscientiza de que é bom, para si mesmo, realizar os esforços na direção
do bem, e que, ao realizá-los, está se aprimorando espiritualmente. A
consciência disto leva à realização do objetivo, pelo prazer em se
autodesenvolver.
Quando conscientes do que desejam, buscam realizar os esforços
necessários para a efetivação do seu propósito existencial.
O esforço maior será apenas vencer a inércia de permanecer no movimento
egóico, pois a partir do momento que entram no movimento essencial
proativo, esse esforço se torna mínimo, pois o prazer que sentem nesse
movimento é tamanho, é tal o entusiasmo, a alegria e a plenitude que
obtém, que faz com que nem percebam que estão fazendo esforços.
Ao invés de gastar energia nos forçando a realizar o objetivo, como no
movimento egóico, nós nos abastecemos, continuamente, com as energias
essenciais e com aquelas que vêm da Consciência Cósmica Criadora da
Vida, para nos fortalecer em nossos propósitos.
Fundamental, portanto, que busquemos este movimento essencial proativo
através da motivação por aproximação, conscientizando-nos dos objetivos
que desejamos alcançar.
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A motivação por afastamento é um movimento egóico que faz a pessoa se
distanciar dos efeitos negativos do não desenvolvimento do objetivo. No
exemplo citado, Antônio poderia utilizar a motivação por aproximação,
para obter saúde.
Ele permaneceu desmotivado até que ocorreu o enfarte porque, ao invés
de pensar na saúde, estava focalizando a perda da hora de sono, o esforço
em ter que sair de casa cedo para caminhar, o cansaço, etc.
Se, em vez disso tudo, ele focalizasse a saúde que passaria a ter, a beleza
da manhã com o seu frescor, o canto dos pássaros no parque, etc., fatos
que pudessem gerar recompensas e lhe proporcionar prazer, ele,
certamente, se motivaria e poderia evitar o enfarte. A motivação seria se
aproximar da saúde e não se afastar da doença, como aconteceu.
A maioria das pessoas, infelizmente, utiliza a motivação por afastamento
em quase tudo que poderia lhe ser útil no campo profissional, em relação à
saúde, na questão dos relacionamentos afetivos, etc.
As pessoas que agem assim tendem a utilizar a motivação por aproximação
apenas nas atividades de lazer, e outras que lhe trazem prazer imediato.
Isso resulta, quase sempre, numa vida de insucesso, pois, quem vive dessa
maneira, acaba se desmotivando, conforme diminui a necessidade que a
motivou, até que o problema apareça de novo.
A motivação por afastamento por ser cíclica, tende a diminuir, ou
aumentar, com as circunstâncias. As pessoas estão atentas ao que elas não
querem e não ao que elas querem. Tendem sempre a estar numa postura
reativa, como vimos. Estão sempre tentando se afastar da tristeza, do
desconforto, da dor, da doença, etc., com isso sofrem muito, pois estão
sempre ansiosas, estressadas, pois se preocupam demasiadamente, antes
de se motivarem a agir.
Ao contrário, aqueles que utilizam a motivação por aproximação, pensam
no resultado que obterão. Eles sabem muito bem o que querem, e vão em
busca disso. Tendem a obter sucesso, pois estão focalizando as coisas que
desejam, que lhes proporcionam prazer, sensações de conquista,
competência e confiança.
Por exemplo: quem está motivado por aproximação para o trabalho, acorda
pela manhã para trabalhar pensando nas coisas que fará naquele dia, na
alegria e no prazer em ser útil, na satisfação que isso proporciona. Isto
gera prazer antes, durante e depois do processo acontecer.
Já, quem se motiva por afastamento pensa, ao acordar pela manhã para
trabalhar, que poderia ficar dormindo mais um pouco, ou poderia faltar
nesse dia e ficar em casa sem fazer nada. Mas fazer o quê: tem que ir
trabalhar porque senão vai perder o emprego e ficar sem o meio de
subsistência. O trabalho é uma tortura, um peso, um sofrimento que não
dá para fugir.
Para que cultivemos a motivação por aproximação é essencial que
desenvolvamos a ação da vontade, de modo a canalizar, adequadamente,
as nossas energias e possamos produzir o máximo possível.
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Analisemos, a seguir, como realizar a ação da vontade. Existem milhões de
pessoas sobre a face da Terra querendo ter posturas diferentes,
abnegadas, honestas, amorosas, caridosas, enfim, tornarem-se
espiritualmente saudáveis, mas que não se dispõem a pagar o preço da
mudança.
Há outros milhões que estão doentes do corpo em doenças
autodegenerativas, que não estão dispostos a pagar o preço da saúde. Há
tantos outros viciados, que não estão dispostos a pagar o preço de uma
vida saudável.
Só o desejo da possibilidade de ser quem não somos, não dá o ensejo de
ser o que desejamos ser; é preciso um preço. Não há nenhum esforço que
não envolva a idealização, a vontade de realização e a realização.
Por isso Jesus sempre nos conclamou a uma vida proativa, na qual
devemos buscar, pelo nosso próprio esforço, aquilo que nos compete. Ao
fazer isso o Universo se abre para nos ajudar ("batei, e abrir-se-vos-á").
No entanto, são poucos os que buscam esse caminho, pois são poucos os
que querem pagar o preço para se modificarem.
Vejamos o texto em Mateus, Capítulo 7, vv. 7, 8, 13 e 14:
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe; e o que busca, encontra; e, ao que bate,
abrir-se-lhe-á.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; e porque
estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que
a encontrem.
Para que possamos entrar pela "porta estreita" dos valores essenciais, é
necessário o desenvolvimento da vontade; é preciso pagar um preço. Há
um pensamento tibetano que diz: "Abram-se as portas do Universo para
mim, pois me encontro decidido e pronto para viver'. O Universo abre-se
em favor da criatura, a partir de uma detiva decisão interna, e não o
contrário. Somos nós os detentores das nossas vidas. Precisamos de
vontade para realizar toda e qualquer ação de mudança para melhor.
Existem quatro atributos essenciais para que a ação da vontade se
manifeste plenamente:
FORÇA - a chamada força de vontade é a base da própria ação da vontade.
Somente através da força é que podemos vencer a inércia e o estado de
acomodação, em uma determinada posição prejudicial que, mesmo
incômoda, gera em nós um estado de passividade, como vimos na
motivação por afastamento.
Todo processo de mudança requer um movimento na direção daquilo que
se deseja. Se desejamos algo melhor para a nossa vida é necessário
superar a acomodação, e ir em busca daquilo que queremos conquistar,
repletos de entusiasmo, nos motivando por aproximação.
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A força da vontade é o exercício do poder, que todo ser humano possui, de
mudar a própria vida para melhor. Todos o possuímos, pois ele é um
atributo da nossa própria Essência Divina, mas poucos de nós o utiliza,
porque temos grandes dificuldades de vencer a inércia e transformamos
essa dificuldade em impossibilidade.
São poucos aqueles que se dispõem a passar pela "porta estreita". As
pessoas que agem assim têm os seguintes padrões de crença que as
limitam: "Eu quero tanto ser mais tolerante e indulgente com as
dificuldades dos outros, mas não consigo". "Eu desejo muito ser mais
sereno, mas é tão difícil. Eu não consigo, quando dou por mim, já estou
superansioso ". "Eu quero muito ter mais harmonia na minha família, mas
não sou capaz. Quando vejo, já estou gritando com meus filhos, com a
minha mulher. Eu não consigo mesmo".
Essas pessoas estão abdicando do poder que possuem em mudar a própria
vida. Acreditam que não conseguem ou não são capazes, de mudar o que
desejam, mas, na realidade, estão apenas presas à inércia, pois é muito
mais cômodo permanecer na mesma situação a queixar se, do que exercer
a força de vontade, o poder de mudar aquilo que dizem querer, mas que,
em verdade, querem obter o que desejam sem esforço algum, como se isso
fosse possível.
É realmente impossível realizar algo bom para nós mesmos, sem esforço,
mas, se nos esforçarmos, podere mos conseguir aquilo que desejamos.
Para desenvolvermos a força de vontade e exercitarmos o poder de mudar
a nossa vida, é necessário desenvolver a fé, a confiança em nós mesmos,
em Deus, na vida, na qual passaremos a acreditar em nossa capacidade de
mudar para melhor.
Jesus, várias vezes, se referiu à necessidade da fé, da confiança, como
condição para superarmos todos os nossos problemas.
Estudemos estes textos anotados por Mateus nos Capítulos 13, vv. 31 e 32
e 17, v. 20, que se complementam:
Outra parábola lhes propôs, dizendo: O Reino dos céus é semelhante a um
grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo; o
qual é realmente a menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a maior
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se
aninham nos seus ramos.
Porque em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de
mostarda, direis a esta montanha: Transporta-te daqui para ali e ela se
transportaria, e nada vos será impossível.
Jesus coloca o diminuto grão de mostarda como exemplo da quantidade de
fé que devemos ter, porque, para superar a inércia da acomodação, não
precisamos muito esforço, apenas acreditarmos que podemos.
Para desenvolvermos o "Reino dos céus" em nós mesmos, através do
cultivo das questões essenciais da vida, é necessário ter a fé do tamanho
de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, para podermos
superar as montanhas de dificuldades criadas por nós mesmos, pelo
cultivo das negatividades egóicas.
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Após iniciarmos o processo de mudança, com a continuidade do esforço, a
pequena semente vai, lenta e gradativamente, se transformando numa
grande árvore a produzir os frutos do entusiasmo, da alegria de viver, da
felicidade.
Um único cuidado é importante no uso da força, para que ela não seja
utilizada de forma bruta, gerando prepotência consigo mesmo e com os
outros, mas sim, inteligente e amorosamente. O poder necessita ser bem
direcionado pela inteligência e amor, conforme veremos nos próximos
atributos da ação da vontade.
Podemos resumir este atributo da vontade através da seguinte frase. "Se
eu quiser, verdadeiramente, mudar algo em mim que me limita, eu posso,
eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas
próprias limitações, eu consigo transformá-las, se eu utilizar a força de
vontade que faz parte da essência do meu ser".
COMPETÊNCIA - vimos que a força é a base da vontade, mas somente ela
não basta, pois é preciso que a pessoa tenha competência para mudar, isto
é, que ela saiba como mudar.
Muitas pessoas são sinceras em seu processo de mudança, querem
verdadeiramente mudar, mas não a realizam de forma competente.
Acabam, em virtude disso, forçando-a, resultando em bloqueios das
emoções, muita exigência consigo mesmas, etc., fatos que as tornam
muito rígidas e, mais cedo ou mais tarde, acabam tendo problemas
resultantes desta postura, pois forçam a sua natureza.
Essas pessoas usam, apenas, a força de vontade e, por isso, acabam se
tornando prepotentes consigo mesmas. Utilizam o poder sem
direcionamento inteligente e amoroso e acabam por emperrar o próprio
processo de mudança.
Para que possamos mudar, de uma forma tranqüila e suave, é necessário
agregar à força de vontade, a competência, para que o esforço seja o
menor possível.
Toda mudança necessita da força, mas é preciso que essa força seja
utilizada de forma inteligente, transformando-a em esforço competente. O
segundo atributo da vontade, a competência ou habilidade é o exercício da
inteligência, tanto a cognitiva, quanto a emocional, adquirindo-se
sabedoria para bem direcionar a força.
Façamos uma analogia. Uma pessoa que tem o seu automóvel estacionado
numa rua. Para sair com o seu veículo necessita colocar a primeira marcha,
por ser a mais forte para tirar o carro da inércia em que se encontra. Mas
se a pessoa continuar em primeira marcha, após a saída do carro, não será
nem um pouco inteligente de sua parte, não é mesmo?
Ela precisa colocar uma marcha cada vez mais leve, à medida que vai
ganhando velocidade, necessitando, por isso, menor quantidade de
combustível (energia) para continuar em movimento. É claro que, para
fazer tudo isso, ela precisa ter a habilidade para dirigir.
Na vida as coisas também são assim. Para vencer a inércia da acomodação
em nossas dificuldades egóicas, muitas vezes precisamos de uma força
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inicial grande para vencê-la e iniciar o movimento de mudança, mas depois
que iniciamos o movimento, a força exigida deverá ser cada vez menor,
poupando-se energia no processo. Por isso é indispensável a competência,
o exercício da inteligência para direcionar, adequadamente, a força de
vontade.
O uso adequado de energia é fundamental para se exercer a vontade, com
o objetivo de mantê-la sempre viva.
Ao observarmos a natureza, fruto da Inteligência Divina, percebemos que
tudo na natureza realiza um esforço para exercer a sua função, mas esse
esforço deve ser o menor possível, para não se gastar energia
desnecessariamente. É a lei do mínimo esforço.
Por exemplo: uma raiz, ao penetrar na terra para realizar a sua função de
buscar água e nutrientes para a árvore, exerce um esforço considerável,
não é verdade? Mas se ela encontra uma pedra no meio do trajeto, não
seria nem um pouco inteligente furar a pedra para seguir o seu caminho,
pois isso seria jogar energia fora, portanto ela simplesmente contorna a
pedra, continuando o seu esforço em menor intensidade e economizando
energia.
Da mesma maneira, se tivermos a semente de uma flor e desejarmos
aquela flor para alegrar o nosso jardim, precisaremos colocá-la numa terra
fértil, regá-la diariamente, afofar a terra, retirar as ervas daninhas, deixar
o tempo adequado de exposição à luz do Sol, enfim, múltiplos cuidados de
jardinagem diários, até que a planta tenha condição de produzir as flores.
Se exigirmos a flor antes da hora, poderemos danificar a planta, ou até
matá-la. São necessários muita paciência, perseverança e esforço
continuado para cultivar a semente, até termos a flor.
O ser humano, para mudar, deve seguir o exemplo da natureza, realizando
a mudança de uma forma suave - consoante o que estudamos no Capítulo 1
sobre o jugo suave e o fardo leve, referido por Jesus -, na qual a energia
despendida no processo de mudança seja utilizada de forma competente,
canalizando-a adequadamente, evitando-se o seu desperdício.
Para obter essa suavidade em nós mesmos é preciso desenvolver, conosco,
a mesma postura do cultivo da flor, respeitando a nossa própria natureza,
sem autoviolentação. Portanto, é necessário cultivar em nossa intimidade
o esforço continuado, paciente e perseverante.
Para isso é fundamental o desenvolvimento das inteligências cognitiva e
emocional, da sabedoria, de modo a utilizar, de forma hábil, a força de
vontade. O uso adequado da inteligência estará munindo a pessoa de
instrumentos para exercer a vontade, gerando o esforço necessário para a
mudança.
Para desenvolver esta competência é fundamental o emprego de técnicas
como a meditação, a reflexão, a vigilância, a oração, etc., com o objetivo
de se conseguir suavizar a força necessária para a mudança.
Façamos uma analogia com um alpinista, cujo objetivo é subir uma
montanha. Se ele, por exemplo, tentasse escalar a montanha sem utilizar
nenhum instrumento, seria como alguém que usasse somente a força de
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vontade para mudar. Teoricamente isso seria possível, mas ao chegar ao
topo da montanha, o seu estado seria deplorável, pelo esforço gigantesco
que teria que fazer. Não seria nem um pouco inteligente da parte dele
fazer isso, não é verdade? Mas, se ele utilizar as ferramentas necessárias
para subir, terá que fazer um grande esforço para chegar ao topo, porém,
com certeza, muito menor.
É claro que para subir utilizando os instrumentos, ele precisa saber usálos, senão, a única forma seria à unha. Esse é o resultado do uso da
inteligência direcionando, adequadamente, a força de vontade.
Meditação, reflexão, vigilância, oração são instrumentos fundamentais
para facilitar o processo de transformação, não para realizá-la em si
mesma. Portanto, como toda e qualquer ferramenta, necessita ser utilizada
freqüentemente e na hora certa, senão enferruja e se torna inútil.
Neste aspecto, o tipo de inteligência que deve ser mais desenvolvido é a
emocional, que é resultado do exercício do auto-amor, próximo atributo da
ação da vontade. O auto-amor estará direcionando, adequadamente, a
força e a inteligência, criando o poder inteligente e amoroso.
Hoje em dia encontramos muitos recursos como livros, cursos, seminários,
psicoterapia, etc., para ajudar as pessoas em seu processo de mudança,
mas muitas pessoas, que têm acesso a esses recursos, justificam-se em
não usá-los porque dá muito trabalho, como analisamos anteriormente.
Novamente o que as impede é a inércia. Dizem que querem mudar, mas
quando se lhes mostra como fazê-lo, desistem, alegando que é muito difícil
e trabalhoso. Com tal atitude deixam os recursos de lado e continuam se
queixando da sua triste sina.
Podemos resumir este atributo da vontade através da seguinte frase. «Se
eu quiser, verdadeiramente, mudar algo em mim que me limita, eu posso,
eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas
próprias limitações, eu consigo transformá-las, se eu utilizar a força de
vontade de forma competente, aprendendo a superar, através de vários
recursos, as limitações que possuo, solucionando-as com inteligência,
paciência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave,
com o menor esforço possível".
AUTO-AMOR - o amor a si mesmo é necessário para fortalecer a ação da
vontade ainda mais, pois somente ele é que lhe dá a direção adequada. O
auto-amor proporciona ao indivíduo a condição de escolher o melhor para
si mesmo. É o exercício da melhor escolha.
Se a pessoa se auto-ama, com certeza, não ficará numa condição ruim,
devido à inércia. Aqueles que se acoomodam numa vida mais ou menos,
certamente não se amam o suficiente para se esforçarem, utilizando a
força de vontade e a sua inteligência, adquirindo competência
para poderem superar as dificuldades pelas quais passam. Quem se autoama quer o melhor para si mesmo e se esforça para consegui-lo.
Portanto, o auto-amor é a condição imprescindível para se exercer os dois
primeiros atributos da vontade. Sem o auto-amor a pessoa pode, até,
começar um processso de mudança, mas não consegue perseverar nele.
Para persistir no rumo que se deseja, tendo firme a vontade, somente com
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o auto-amor, que é a condição para escolher e permanecer no caminho
traçado.
O auto-amor estará reforçando em nós a paciência, a perseverança e a
necessidade do esforço continuado, nos auxiliando a desenvolver o poder
amoroso que transforrma a nossa vida para melhor.
Podemos resumir este atributo da vontade através da seguinte frase. «Se
eu quiser, verdadeiramente, mudar algo em mim que me limita, eu posso,
eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas
próprias limitações, eu consigo transformá-las, se eu utilizar a força de
vontade de forma competente, aprendendo a superar, através de vários
recursos, as limitações que possuo, solucionando-as com inteligência,
paciência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave,
com o menor esforço possível, porque eu me amo e por isso quero o
melhor para a minha vida".
BUSCA DA FELICIDADE - quarto atributo da ação da vontade, a busca da
felicidade é o que proporciona sentido para a vida humana. Todos a
desejamos, mas são poucos os que a conseguem, porque a maioria das
pessoas a deseja ganhar e não obtê-la com os próprios méritos. Querem
ser felizes, permanecendo numa atitude inercial de acomodação às
próprias limitações.
É claro que isso nunca será possível dessa forma.
Felicidade é algo que se obtém pela ação da vontade. Este atributo é um
desdobramento do anterior, pois quem se auto-ama busca, naturalmente,
ser feliz e fazer a felicidade dos outros, num processo de alo-amor. (quem
se auto-ama transmuta este amor em direção ao próximo; é necessário ter
para depois doar).
Voltando à analogia do alpinista subindo a montanha. Imaginemos no topo
da montanha a presença da felicidade plena. São poucos aqueles que,
desejando a felicidade, se dispõem a subir até o ápice, fazendo todo o
esforço necessário, paciente e perseverantemente. A maioria fica no sopé
da montanha dizendo "Eu gostaria tanto de chegar lá em cima e encontrar
a felicidade, mas é tão difícil subir, é tão trabalhoso", "Eu não sou capaz",
etc.
Dizem querer a felicidade, mas querem ganhá-la como uma graça divina, e
não como uma conquista, fruto de seus próprios esforços. É claro que essa
graça jamais acontecerá. Deus não nos dá a felicidade pronta, Ele nos
oferece todos os meios para conquistá-la por nós mesmos. Mas, como Deus
sabe aguardar e todos nós fomos criados para a felicidade, todos, sem
exceção, subiremos a montanha, mais cedo ou mais tarde.
A felicidade é o estado de plenitude que podemos almejar, portanto,
quando uma pessoa busca se esforçar para melhorar um pensamento, um
sentimento ou um comportamento negativo está, em realidade,
trabalhando para obter a felicidade que almeja.
A busca da felicidade é o objetivo máximo da vida e que estará norteando a
força e a competência da vontade, para que o indivíduo se esforce para
consegui-la. Por isso, nessa busca, é fundamental usar o poder, a
inteligência e o auto-amor para se exercitar o aperfeiçoamento constante
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e, com isso, conseguir a felicidade relativa, até que cheguemos à perfeição
e conquistemos a felicidade plena.
Na metáfora da montanha, se colocarmos a felicidade plena no topo dela, a
felicidade relativa consiste em fazer o esforço da subida. Não é preciso
chegar ao topo para ser feliz, apenas é necessário iniciar a subir até ele
para sentirmos a felicidade, pois nos libertaremos da inércia que nos traz
infelicidade.
Não é possível, num planeta como o nosso, a felicidade plena, mas é
possível realizar a felicidade relativa, que é fruto do trabalho do bem e da
autotransformação.
Podemos resumir este atributo da ação da vontade, englobando todos os
demais, através da seguinte frase. "Se eu quiser, verdadeiramente, mudar
algo em mim que me limita, eu posso, eu sou capaz de realizá-lo, mesmo
que haja dificuldades, fruto das minhas próprias limitações, eu consigo
transformá-las, se eu utilizar a força de vontade de forma competente,
aprendendo a superar, através de vários recursos, as limitações que
possuo, solucionando-as com inteligência, paciência, perseverança e
esforço continuado, de forma gradativa e suave, com o menor esforço
possível, porque eu me amo e por isso quero o melhor para a minha vida e
desejo obter a plenitude e felicidade que mereço".

Para concluir, observemos esta figura que denominamos Pirâmide da Ação
da Vontade. Nela fazemos uma comparação da vontade com uma pirâmide.
Percebamos que a sua base, o alicerce é a força, exercício do poder, e a
competência, exercício da inteligência cognitiva e emocional, mas que só
existe e faz sentido, por causa do topo, que é o auto-amor e a busca da
felicidade, que, ao mesmo tempo em que é sustentada pela base, a reforça
e também sustenta, pois lhe dá um sentido.
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Sem a destinação que todos temos de desenvolver a felicidade plena, não
haveria sentido em nos esforçarmos para superar as nossas limitações. Por
isso, o auto-amor e a busca da felicidade nos alimentam a força de vontade
e nos fazem desenvolver a inteligência para conquistar a plenitude que
todos almejamos.
Envolvendo tudo está o círculo do amor, não apenas o auto-amor, mas o
amor à vida, ao próximo, a Deus, ao Cosmos, dando um sentido à vida e
auxiliando no esforço de auto-aprimoramento do Ser, que ruma em direção
à plenitude e à Luz Maior, pois, quanto mais nos amarmos e mais felizes
formos, mais estaremos irradiando esse amor e felicidade em torno de nós,
e dessa forma todo o Universo à nossa volta, se plenifica e felicita junto
conosco, a começar com os próximos, mais próximos.
Por isso, amar-se e ser feliz, exercitando a ação da vontade para isso,
motivando-se por amor, é um grande ato de amor a Deus, à Vida e ao
nosso próximo.
EXERCíCIOS VIVENCIAIS: - OS ESTILOS DE MOTIVAÇÃO
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facílítar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre a Parábola dos Talentos. Em qual perfil você se
insere: ao do servo fiel, ou ao do negligente? Você costuma ter o
movimento de resolver as dificuldades que tem na vida, ou tenta fugir
delas?
3. Você se motiva por afastamento ou por aproximação, ou por ambos,
dependendo das circunstâncias?
4. Que movimentos psicológicos egóicos você mantêm que lhe levam a se
motivar por afastamento? Que ações você pode realizar para transformálos?
5. Que movimentos psicológicos essenciais você mantêm que lhe
favorecem a se motivar por aproximação? Que ações você pode realizar
para reforçá-los?
6. Anote as suas reflexões.
A AÇÃO DA VONTADE
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facílítar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora pense no nível da sua ação de vontade. Ela é satisfatória ou
insatisfatória? Como você lida com ela?
3. Como você exerce a força de vontade para mudar a sua vida?
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4. Que ações você tem realizado para aumentar a sua competência e, com
isso, melhorar a sua ação da vontade?
5. Como anda o seu nível de auto-amor? Você é do tipo de pessoa que vive
reclamando da vida, e faz muito pouco para mudá-la, ou é alguém que não
se contenta com uma vida mais ou menos, e realiza todos os
esforços possíveis para mudá-la para melhor?
6. Em que nível se encontra a sua felicidade? Você a tem como uma meta
possível de ser alcançada? Que ações você tem realizado para conquistála?
7.Anote as suas reflexões.
Alírio de Cerqueira Filho
A MUDANÇA DE
SENTIMENTOS
REALIZANDO AÇÕES PARA DESENVOLVER A SAÚDE ESPIRITUAL
O indivíduo que deseja a saúde espiritual realizando o processo de autoiluminação, deve tomar situação de si, através da identificação com o
próprio Ser Essencial, partindo da realidade em que se encontra
objetivamente, para aferir aquilo que merece mudança, desidentificandose do ego.
Façamos uma comparação metafórica. Suponhamos que uma pessoa vá
reformar a sua casa. É preciso que conheça bem a casa, a estrutura
estética, externa, a infra-estrutura, encanamento, rede elétrica para saber
de sua ineficiência.
Uma vez tomado pé da situação, ela estabelece prioridades dentro de sua
capacidade econômica de reforma. No caso, a pessoa vai, dentro de sua
capacidade de escolha, estabelecer prioridades daquilo que vai modificar .
Se estiver preocupada com o que os outros vão pensar, possivelmente
reformará, somente, a fachada da casa, descuidando dos problemas de
infra-estrutura. São aquelas que, tomando contato com a face evidente do
ego, criam as máscaras.
Há aqueles outros que fazem paliativos, colocando coisas provisórias.
Mudam superficialmente, e logo os problemas voltam a se apresentar da
mesma forma.
E há os que fazem o que precisa ser feito na casa.
Realizam a reforma, tanto na infra-estrutura, quanto nas partes externas.
São semelhantes às pessoas que, a partir do autoconhecimento, entram
num processo de autodomínio tomando um contato verdadeiro com o que
precisa ser reformado.
Quando o indivíduo não busca o autoconhecimento para reformar o que
necessita, mais cedo ou mais tarde, entrará numa crise emocional. As
crises emocionais surgem a partir das emoções em conflito, de limitações
que mantemos.
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Normalmente, quando surgem os conflitos, a pessoa tende a ignorar,
disfarçar, reprimir, fugir, autocondenar, ou se acomodar a eles. Em virtude
disso, os fatores que constituem os conflitos vão se ampliando, até que se
dá a crise. Semelhante a um rio, no qual obstaculizamos o seu curso,
através de uma represa, sem um vertedouro. Vai haver um momento em
que a água transbordará, ou a represa se romperá.
No ser humano ocorre o mesmo fato; adia-se a resolução dos conflitos até
que aconteça a crise, sob a forma de doenças físicas ou mentais, como a
depressão, o transtorno do pânico, a ansiedade, etc.
Quando a pessoa percebe as coisas de forma imatura, sem buscar o
autoconhecimento, se tiver uma tendência reativa, entra num estado de
revolta no qual tenta acha os culpados pelo seu estado. Ela pode culpar
pessoas da sua convivência, o governo, a sociedade, a si mesma, etc.
Se for uma pessoa com tendência passiva, ficará se lamentando, esperando
que alguma coisa venha a acontecer. De qualquer maneira, a pessoa não
assume a responsabilidade sobre a sua vida, e continua fugindo do
autoencontro que a libertará das crises.
Quando o indivíduo já possui uma percepção madura dos fatos, analisa o
conflito com responsabilidade, buscando perceber, em si mesmo, as
causas, para que as possa dominar. A pessoa realiza o auto-encontro
aceitando as suas dificuldades, porque sabe que são transitórias. A partir
da auto-aceitação ela oportuniza uma transformação interior para melhor
através do auto e do alo-amor e com isso resolve os conflitos e liberta-se
das crises.
Este processo de auto-encontro vai lhe trazer um estado de saúde
espiritual, do corpo, da mente, das emoções. Para a conquista deste estado
é fundamental que uma atitude de mudança seja implementada, para que a
pessoa possa transmutar os sentimentos egóicos evidentes, ou
mascarados, que são os obstáculos do auto-encontro, isto é, do encontro
consigo mesma em essência.
Para conseguir esse intento não basta querer desenvolver o autodomínio;
ela necessita querer mudar os fatores que impedem o fluir da plenitude,
isso requer uma vontade ativa para vencer a inércia de permanecer da
forma como se está. O indivíduo precisa confiar na própria capacidade de
mudar, através de um esforço continuado, paciente e perseverante e,
sobretudo, muita coragem para conquistar o que deseja.
Portanto, os conflitos surgem quando tentamos reprimir, ou nos
acomodamos aos pensamentos, sentimentos, desejos e comportamentos
egóicos da pessoa velha, que desejamos exterminar, exigindo que a pessoa
nova surja de repente, como se isso fosse possível.
A superação dos conflitos irá acontecer quando aceitarmos que a pessoa
velha, com todos os seus hábitos antigos, e a nova, que estamos
desenvolvendo, vão coexistir simultaneamente. A pessoa nova com
pensamentos, sentimentos, desejos e comportamentos essenciais, vai
ficando cada vez mais forte, e a velha vai se transformando, cada vez mais,
dando lugar à nova.
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Para isso, é fundamental que façamos a melhor escolha - a escolha
amorosa - para nos libertarmos, verdadeiramente, dos sentimentos que
nos geram os conflitos existenciais.
Quando buscamos o auto-encontro, somente a serenidade de nos
percebermos como somos, com qualidades e defeitos, sem o
autoconfronto, é que vai nos permitir, realmente, nos dominarmos. Se
estivermos em agitação interior, fruto do autoconfronto, não
conseguiremos nos perceber com tranqüilidade, de modo a desenvolver o
autodomínio.
Para que possamos mudar os nossos sentimentos egóicos com
naturalidade, desenvolvemos uma técnica de conciliação com os
adversários, baseados nessa parábola.
Inicialmente construamos - para efeito didático uma analogia para que
possamos realizar a técnica de conciliação. Imaginemos que o Ser
Essencial que somos é um adulto amoroso, terno e compassivo, que
chamaremos de Grande Eu, e os nossos sentimentos egóicos, evidentes e
mascarados, são como crianças rebeldes, medrosas, tímidas, birrentas,
etc., dependendo do tipo de energia que compõem aquele sentimento, que
chamaremos de pequenos eus.
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Como já estudamos, temos sempre três opções para lidar com os pequenos
eus. A primeira opção é a identificação com os pequenos eus, como se nós
fossemos esses eus e não, o Grande Eu. Quando realizamos essa opção, os
pequenos eus tomam conta de nós e ficam brigando entre si. Tornamo-nos
rebeldes contumazes, não aproveitando a oportunidade da reencarnação
como aprendizes em evolução. Ficamos na prisão até pagarmos o último
ceitil, isto é, aprendermos que a nossa destinação é a liberdade, para
aprendermos com a vida.
A segunda opção é a negação, ou rejeição, dos pequenos eus pelo próprio
ego, que assume uma postura falsa de "Grande Eu". Esse falso "Grande
Eu" tenta reprimir os pequenos eus e, com isso, cria as máscaras, e vamos
também para a prisão.
A terceira opção - única equilibrada - é a conciliação, transformando os
pequenos eus em amigos. O Grande Eu (Ser Essencial) assume uma
posição de mestre, terno e amoroso, que estará convidando os pequenos
eus a se iluminarem.
As lições vão permitindo que, aos poucos, eles se transformem
energeticamente, a partir da iluminação, no próprio Grande Eu amoroso. É
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essa a única opção de resolução definitiva dos conflitos que trazemos assumirmos verdadeiramente a posição de aprendizes - para transformar,
gradativamente, a ignorância do ego saindo, definitivamente, da prisão da
dor e do sofrimento, para usufruir a liberdade proporcionada pelo amor,
que é um dever e um direito essencial em nossa jornada evolutiva.
A técnica de conciliação é muito simples. Baseamo-nos em duas passagens
do Evangelho para elaborá-la. Na, já citada, conciliação com os adversários
e na passagem que Jesus nos convida a uma vigilância constante,
conforme anotação de Mateus, 26 :41. "Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação".
A vigilância é um monitoramento constante por parte do Grande Eu, que
estará observando, amorosamente, os pequenos eus, como um mestre
consciente observa os seus discípulos. Ao perceber um pequeno eu com
dificuldades ele irá conversar, ternamente, com o pequeno eu egóico,
buscando aceitá-lo plenamente, orientando-o para que ele possa corrigir o
seu movimento dificultoso. É um exercício efetivo de auto-amor.
Exemplifiquemos como utilizar esta técnica na prática. Filomena é uma
pessoa que está num processo de autoconhecimento e autodomínio, para
se tornar uma pesssoa mais saudável.
Filomena percebeu, em si mesma, uma tendência a revoltar-se com as
dificuldades do dia-a-dia, pois tem um movimento de onipotência e
prepotência muito grande. Quando não consegue fazer com que as coisas
funcionem do jeito que ela acha correto, irrita-se profundamente, se rebela
e, muitas vezes, é tomada por uma cólera intensa.
Nessas ocasiões tende a ficar agressiva, tendo atitudes que depois se
arrepende, entrando num sentimento de culpa muito grande e impotência
em lidar com a situação, circunstâncias que a fazem entrar em depressão,
por achar que se excedeu e não conseguiu se controlar.
Quando isso ocorre, tenta ser diferente, criando resoluções nas quais vai
se controlar, vai aceitar as coisas como são, etc. Com isso reprime os seus
sentimentos, tornando-se boazinha com as pessoas, mas como a sua
polaridade mais intensa é a reativa, logo volta a se revoltar e todo o ciclo
começa novamente.
Com tal atitude tem transformado a sua vida, e das pessoas próximas, num
inferno. Está sofrendo de gastrite, úlcera duodenal e hipertensão arterial
além dos transtornos emocionais da ansiedade e depressão.
Percebamos que Filomena tem consigo mesma as atitudes comuns diante
dos sentimentos egóicos, a identificação ou a repressão. Quando se
identifica com eles, deixa que os pequenos eus da revolta, onipotência,
prepotência, raiva, agressividade, impotência, etc. tomem conta dela.
Quando os reprime cria a máscara da "boazinha", falsamente resolvendo a
dificuldade.
Tanto uma atitude, como a outra, faz com que os sentimentos egóicos
exerçam um domínio de sua vida, gerando os conflitos responsáveis pelos
transtornos físicos e emocionais.
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Há um grande desequilíbrio energético, que se manifesta especialmente no
chakra do poder e no do amor. Somente uma postura amorosa diante de
sua vida é que irá transmutar esse desequilíbrio.
Filomena foi orientada a observar-se amorosamente para perceber as
situações nas quais fica revoltada, quando se manifestam os sentimentos
de onipotência e prepotência. Estes sentimentos são originados do orgulho
e do egoísmo e que, neste caso, são os geradores de todos os demais que
lhe são conseqüentes.
A partir do reconhecimento dos sentimentos foi orientada para sentar-se
calmamente, fechar os olhos, relaxar e imaginar aqueles sentimentos do
pequeno eu como uma criança revoltada, por ter a sua vontade
contrariada. Após imaginar a criança, é necessário que Filomena visualizese como o Grande Eu, terna e amorosa, acolhenndo a criança, conversando
com ela, atendendo a sua principal necessidade que é de afeto.
Ela pode visualizar uma luz saindo do centro do seu peito, iluminando a
criança. Imaginar-se abraçando-a, tratando-a com carinho, enfim dando
amor para o pequeno eu.
Após concluir a visualização é muito importante que Filomena entre em
oração para rogar forças a Deus, de modo a superar as suas dificuldades
egóicas. Oportunamente voltaremos a abordar a oração como instrumento
terapêutico.
É importante, neste momento, evitar posturas de tratar o pequeno eu
como coitadinho, tampouco justificar as suas posturas. Nesta técnica, o
importante é mostrar para o pequeno eu que existem outras
possibilidades, que ele é amado independentemente do funcionamento das
coisas externas. E que é possível, com amor, resolver os problemas, sem
deixar que eles tomem conta de nós.
Esta técnica tem como objetivo principal, o trabalho na questão do
sentimento, buscando-se, a partir dos sentimentos essenciais,
especialmente o amor e a compaixão, transformar os sentimentos egóicos,
originados no desamor. No próximo capítulo aprenderemos outra técnica,
que é complementar a esta, onde abordaremos as questões cognitivas e o
autodomínio.
EXERCíCIO VIVENCIAL: - A CONCILIAÇÃO COM O ADVERSÁRIO
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora busque identificar um sentimento egóico que lhe gera algum
desequilíbrio emocional.
3. Imagine esse sentimento, o seu pequeno eu, como uma criança. Como é
a criança que você está mentalizando? Como ela está? Como se comporta?
4. Agora imagine-se conversando amorosamente com a criança,
envolvendo-a carinhosamente, tratando-a com muito afeto? Se desejar,
pode imaginar-se colocando-a no colo, abraçando-a, afagando-a.
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5. Agora mentalize uma luz saindo do seu coração envolvendo a criança,
inundando-a em luz.
6. Agora faça uma oração, rogando auxilio de Deus para que você consiga,
cada vez mais, tratar-se com carinho, transmutando os sentimentos
egóicos.
7. Anote as suas reflexões.
Alírio de Cerqueira Filho
A RESSIGNIFICAÇÃO
DE CRENÇAS
ESTUDAMOS como a nossa mente funciona e que uma das causas da
doença começa no desenvolvimento dos esquemas cognitivos, geradores
das crenças limitadoras, que estarão produzindo sentimentos, emoções,
comportamentos e alterações energéticas nos chakras que repercutirão na
mente e no corpo físico, sob a forma de doenças.
Vimos como as crenças são importantes, pois é o início de um ciclo que se
torna vicioso, caso não seja feito nenhum trabalho de modificação dessas
crenças. Vamos retomar, aqui, a história de Maria para saber como
podemos nos libertar das crenças que nos impedem de nos tornar
saudáveis e sermos felizes.
Normalmente o ser humano possui crenças limitadoras que oscilam entre
duas polaridades extremistas: passiva ou reativa, tendendo a predominar
em uma delas. O equilíbrio se dá através das crenças proativas que são o
meio termo entre os extremos.
Uma pessoa pode desenvolver, ao longo de sua vida, predominantemente,
crenças passivas que a fazem sentir-se limitada, inferior, incapaz,
insegura, com uma auto-estima deficiente, etc., e se comportar como se, a
qualquer momento, alguém fosse lhe agredir, portando-se de forma tímida,
arredia, vendo no mundo à sua volta uma hostilidade que está mais em sua
mente, do que na realidade.
Outras vezes, desenvolve, preponderantemente, crenças reativas que a faz
sentir-se falsamente superior aos outros, arrogante, perfeccionista,
ansiosa, etc., e se comportar de forma agressiva, hostil, desconfiada de
tudo e de todos.
No entanto, ela pode aprender a ressignificar essa crenças limitadoras e
desenvolver crenças proativas que a façam sentir-se igual a todos, com
limitações, mas com capacidade de transformá-las em oportunidades de
crescimento interior.
Esta separação é meramente didática, pois, dificilmente alguém tem uma
postura exclusiva numa única polaridade. O que acontece, na prática, é que
as pessoas fiicam transitando entre uma postura limitadora e outra e,
raramente, têm uma proposição mais proativa.
CRENÇAS
PASSIVA

CRENÇAS
PROATIVAS
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|

|

"EU NÃO
VALHO NADA"
"EU NÃO
CONSIGO
FAZER
NADA CERTO"

|

"EU TENHO QUE
"EU SOU CAPAZ"
MOSTRAR
EU CONSIGO
QUE SOU
SUPERAR
CAPAZ."
AS MINHAS
"EU TENHO QUE
LIMITAÇÕES"
FAZER
TUDO CERTO"

Podemos, no entanto, mesmo que não tenhamos sido educados para uma
postura proativa, ressignificar as nosssas crenças limitadoras, tornando-as
proativas. Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas não sabe como
fazer isso, ou não estão dispostas a realizar esse trabalho e, na maior
parte do tempo, fazem justamente o contrário, reforçam incessantemente
as suas crenças limitadoras.
Retomemos a história de Maria. Recordemos as principais crenças que ela
traz. Crenças passivas: "Eu não tenho direito de ser feliz, preciso sofrer
muito. Eu sou burra. Não sou capaz de aprender. Eu não valho nada. Eu
não consigo fazer nada certo. Será que vou conseguir sair bem na prova,
passar de ano? Eu não consigo fazer nada direito. Eu sou uma imprestável.
Sou incapaz". Crenças reativas:
"Eu tenho que estudar muito para conseguir aprender o que os outros
conseguem com facilidade. Isso não pode ser assim, eu não sou burra. Eu
não sou incapaz. Eu preciso sair dessa. Eu tenho que mostrar que sou
capaz".
Vejamos que Maria, cuja tendência predominante é passiva, tenta reagir,
impondo-se crenças reativas, em oposição às passivas. Por exemplo: "Eu
tenho que mostrar que sou capaz". Este movimento de substituir uma
crença passiva por outra reativa, não funciona, pois ambas são limitadoras,
apenas de polaridades opostas.
Vimos na história de vida de Maria que, por mais que tente reagir provando
para si, e para os outros, que é capaz, ao primeiro resultado negativo cai
na posição de vítima novamente, reforçando, mais uma vez, a sua aparente
incapacidade, pois, a polaridade dominante na sua experiência de vida é
passiva. Para funcionar é necessário substituir a crença passiva por uma
proativa.
Isso acontece porque as crenças, formadas por padrões verbais, têm uma
importância muito grande no funcionamento da nossa mente. Vimos que
todo processo mental começa no pensamento. O pensamento é constituído
a partir dos esquemas cognitivos que formam a sua estrutura profunda,
interna. As palavras formam a estrutura superficial, externa, na qual o
pensamento é externado.
Como a palavra é decorrente do pensamento, ela tem o poder de induzi-lo.
Ela nasceu como uma necessidade de expressar o pensamento, mas por
ser fruto dele mesmo, pode conduzir o próprio pensamento.
Podemos dizer, utilizando uma linguagem metafórica, que as palavras são
"luvas" que vestem o nosso pensamento. Quando uma pessoa diz: "eu sou
muito insegura; não consigo fazer nada direito", está expressando, pelas
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palavras, aquilo que pensa de si mesma e, ao mesmo tempo, reforçando
pela própria frase, repetida inúmeras vezes, uma crença limitadora.
Muito provavelmente essa pessoa traz, fruto de uma educação castradora,
esse esquema cognitivo desde a infância e, possivelmente, de outras
existências, expressado e reforçado pela identificação com a insegurança
("eu sou insegura") e pela impossibilidade de mudar este fato (por isso
"não consigo fazer nada direito»).
Se uma pessoa diz algo assim, como é que vai conseguir fazer alguma
coisa certa, se está se programando para agir dessa forma: insegura e
incapaz. Normalmente a pessoa diz isso, baseada nas suas experiências
negativas passadas, que estão registradas na sua memória, cujas
programações são constantemente estimuladas e reforçadas por este
processo auto-indutivo hipnótico, gerador de um círculo vicioso.
A pessoa não faz nada direito porque traz a crença do seu passado, que é
reforçada a cada ação equivocada que faz. Cada vez que ela repete esta
frase, ou outras parecidas, aciona, em sua memória, todos os fatos
negativos que estão registrados lá, quer ela se dê conta disso, ou não.
Muitos dos fatos, especialmente aqueles ocorridos em sua infância, já
estão esquecidos, arquivados em seu subconsciente, mas ao serem
estimulados pela fala negativa, estes esquemas cognitivos são
"despertados" em seus arquivos mentais, gerando sentimentos de
insegurança, incapacidade, impotência.
Outras vezes é comum a pessoa reagir tentando negar a crença primária,
substituindo por uma crença, na qual se nega à anterior, obrigando-se a
um movimento reativo, gerando pensamentos como: "eu não posso ser
assim insegura", "Eu não posso ficar insegura agora, porque tenho uma
entrevista para um emprego; eu tenho que me acalmar". Essas falas
acabam gerando mais insegurança, pois funcionam como uma ordem
oposta à mente porque, apesar da negação, estão centradas na própria
insegurança.
Isso acontece porque a mente e o cérebro funcionam por associação e
comparação, semelhantes a um sistema de busca, através de palavraschaves, no computador. Eles estarão, desta forma - a partir dessa ordem:
"eu não posso ser assim inseguro", - buscando imagens e situações de
insegurança na memória da pessoa e colocando estes arquivos mentais
para que ela os use, quer esteja consciente deles, ou não.
Para melhor entender esse processo, comparemos com uma ordem que
déssemos para você. Por exemplo: "Não pense em uma rosa vermelha". O
que faz o seu cérebro? Irá buscar, imediatamente, em sua memória, uma
imagem de rosa vermelha e colocará à sua disposição, e é exatamente
nisso que você irá pensar - na rosa vermelha -, apesar da ordem contrária.
Portanto, não é negando um fato e obrigando-se a fazer o contrário ("eu
tenho que") que o estaremos ressignificando.
Uma outra forma de se reforçar as crenças limitadoras é o movimento de
se buscar fatos negativos em nossa memória passada e projetá-los no
futuro, através de imagens mentais e padrões verbais, centrados no
passado e no fuuturo. É preciso prestar atenção nos tempos dos verbos
que a pessoa usa para expressar a crença limitadora. Usa-se os verbos no
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passado (devia, podia, etc.), no futuro (será, não vou conseguir, etc.), ou
no futuro do passado (deveria, poderia, etc.).
A pessoa que age assim, quase sempre, está se recordando de fatos
negativos passados, remoendo esses acontecimentos, dentro daquilo que
não devia ou deveria ter acontecido. Culpa-se, ou culpa os outros, pelo
ocorrido, ou pelo não-ocorrido, ficando num processo de lamentação
incessante. Com isso ela acaba estimulando as crenças limitadoras e, num
movimento de causa e efeito simplista, projeta-os no futuro, como se fatos
semelhantes fossem, necessariamente, acontecer no porvir.
Elas expressam essas crenças assim: "Isso não devia ter acontecido". Eu
não podia ter feito isso", "Eu deveria ter feito diferente", "Ele não podia ter
feito isso comigo", etc., situações relacionadas ao passado que são
projetadas para o futuro, dentro de uma visão pessimista, que são
expressas desta forma: "E se acontecer novamennte, como daquela outra
vez", "Será que não vai dar errado como aconteceu naquele dia", "Será
que desta vez vou conseguir", etc.
Estas crenças acabam gerando uma programação negativa para o futuro,
estimulada pela verbalização e imaginação. Isso produz insegurança,
medo, ansiedade, preocupações e pessimismo. Muito provavelmente as
coisas tenderão a dar errado mesmo, pois já estão sendo programadas
assim, fato que estará, somente, reforçando a crença.
Agora vamos a prender uma técnica para ressignificar as crenças. Antes,
porém, devemos apresentar um conceito a respeito das crenças
limitadoras. Toda crença limitadora tem uma intenção positiva, todavia,
com uma direção inadequada. Isto significa que, ao formar um esquema
cognitivo gerador de uma crença limitadora, a nossa mente está buscando,
de alguma forma, um equilíbrio. Há uma tentativa positiva nessa busca,
apesar de resultar inadequada. Analisar a intenção positiva da crença é
fundamental para o seu processo de ressignificação.
Vejamos, utilizando o exemplo da nossa amiga Maria, como fazer isso.
Escolhamos uma das crenças do padrão predominante - o passivo: "eu não
valho nada; eu não consigo fazer nada certo".
Qual é a intenção positiva dessa crença de polaridade passiva?
Aparentemente não há nada de positivo nesta frase, não é verdade? Para
se perceber a intenção positiva é preciso observar, de forma subjetiva, o
teor das frases. Quando ela diz: "eu não valho nada; eu não consigo fazer
nada certo", o que está querendo que seja útil para si mesma?
Neste caso, o que a Maria quer é evitar a repreensão por fazer coisas
erradas, como acontecia, sistematicamente, em sua infância e
adolescência, pois, se ela acredita que não sabe fazer nada certo e, por
isso, evita realizar qualquer coisa, ou não espera nada de útil de si mesma,
não poderá sofrer repreensão alguma, não é mesmo? A intenção positiva
dessa crença é a autoproteção. Acontece que a direção é totalmente
inadequada, porque produz a inação.
Porém, quem é que consegue ficar sem fazer nada o tempo todo? Essa
tentativa, portanto, resulta numa falsa proteção. Por isso Maria reage:
"Isso não pode ser assim, eu não sou burra, eu não sou incapaz; eu preciso
sair desssa, eu tenho que mostrar que sou capaz". A intenção posiitiva,
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aqui, já é mais óbvia. É negar a incapacidade, buscando realizar alguma
coisa, mostrando que é capaz. O problema é o direcionamento inadequado.
A inadequação da reação acontece na negação da suposta incapacidade.
Essa incapacidade só existe na mente conflituada de Maria e, conforme
vimos anteriormente, não deve ser negada. Ao se negar, a crença fica mais
intensa. Outro problema é a obrigação de se mostrar capaz. Aqui, a
referência é externa. Maria acredita que é preciso mostrar aos outros que é
capaz, especialmente ao pai que ela traz em sua mente - e, em menor
instância, a si mesma.
Qualquer pessoa representará, para ela, as figuras de autoridade da sua
infância. Hoje, mesmo já sendo adulta, a sua criança interior estará
tentando mostrar para os pais que é capaz e, por associação, a todas as
outras pessoas. Essa obrigação gasta muita energia e gera muita
ansiedade, angústia, estresse. Por isso, quem vive assim, torrna-se uma
pessoa muito infeliz. Tudo representa uma ameaça.
A ressignificação será um processo em que se une a intenção positiva à
uma direção adequada, transformando a crença limitadora em uma crença
proativa. A proatividade é um equilíbrio entre os opostos da passividade e
reatividade.
Voltemos à Maria. Como ela pode transformar essas crenças limitadoras
em uma crença proativa? Se a intenção positiva da passiva é proteção, e a
da reativa é de realização e demonstrar capacidade, é necessário que as
novas crenças, a serem interiorizadas, contemplem essas intenções,
dando-lhes uma direção adequada. A inadequação da crença passiva é a
inatividade, e a da crença reativa, é a negação da falsa incapacidade e a
obrigação de mostrar aos outros que é capaz.
Portanto, para ressignificar as crenças, tornando-as proativas, tudo isso
deve ser contemplado. Vejamos exemplos de frases proativas que a Maria
poderá utilizar para ressignificar as suas crenças: «Eu consigo, eu posso
superar todas as dificuldades que tenho, transformando as limitações em
oportunidades de crescimento interior". "Eu estou consciente de que sou
capaz de superar todas as miinhas dificuldades, com naturalidade e
serenidade, pois tenho consciência de que estas limitações só dizem
respeito a mim mesma, e sei que posso superá-las gradativamente".
Percebamos que a ressignificação une as intenções positivas, com as
direções adequadas. No primeiro exemplo, a proteção está expressa no
reconhecimento das próprias limitações e dificuldades, mas direcionada
adequadamente: " ... as dificuldades que tenho, transformando as
limitações em oportunidades de crescimento interior". Ao reconhecer as
próprias limitações, Maria tem uma atitude de humildade que a protegerá
de possíveis erros que possa cometer, pois admite as suas dificuldades e,
por isso, se dá o direito de errar para aprender a acertar.
Na segunda frase está contemplada a adequação de centrar o objetivo nela
mesma, e não nos outros: « ... de superar todas as minhas dificuldades
com naturalidade e serenidade, pois tenho consciência que estas
limitações só dizem respeito a mim mesma ... ". Fazendo estas
ressignificações todas as vezes que surgirem as crenças limitadoras, Maria
poderá realizar as várias atividades de forma cada vez mais capaz, pois
estará aprendendo com os seus erros.
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Isso aumentará a sua autoconfiança, auto-estima, serenidade, tornando-a
proativa, vendo o mundo como é, com dificuldades - é claro -, mas com
grandes oportunidades de crescimento.
A internalização da nova crença só acontecerá com a sua constante
repetição, num processo auto-hipnótico positivo, pois, da mesma forma
que as crenças limitadoras são o resultado de um processo alo e autohipnótico negativo - que é repetido inúmeras vezes, durante a vida da
pessoa, até se transformar num pensamento automático, que a dirige -, é
necessário que, a partir da ressignificação do esquema cognitivo, ele seja
repetido constantemente, em substituição ao esquema limitador, até que o
novo esquema seja automatizado, transformando-o numa nova crença.
Somente assim é que haverá a substituição definitiva da crença limitadora,
pela crença proativa, que se torna automática, direcionando a vida da
pessoa para melhor.
Nem sempre é fácil perceber e ressignificar as nossas crenças limitadoras,
por isso elaboramos uma técnica para auxiliar as pessoas nesse mister.
A técnica P.A.R.D.A. é bastante versátil, e pode ser utilizada para inúmeras
situações em nossa vida, nas quais há uma necessidade de conscientização
de processos automáticos que dificultam a ação proativa. Tem como
objetivo a vigilância interior, como a técnica estudada no capítulo anterior.
Normalmente vivemos inconscientes de nossas ações, pois, como vimos no
funcionamento da mente, essas ações subconscientes surgem a partir dos
esquemas cognitivos, que formam os pensamentos automáticos
denominados crenças. Para que possamos nos libertar desses padrões de
crença é necessário um trabalho de conscientização delas, para posterior
ressignificação.
Apresentaremos a técnica, a seguir, para aprendermos a ressignificar as
crenças limitadoras.
P - PERCEPÇÃO: é o primeiro passo no processo de ressignificação, pois
não podemos mudar algo que não percebemos. Todas as crenças são
processos automáticos em nossa mente. Pensamos de forma automática,
até que nos dispomos a tomar consciência desses pensamentos.
Para tomar consciência das crenças limitadoras automáticas é preciso
aprender a monitorar os nossos padrões verbais, seja na linguagem falada,
seja nos diálogos internos, bem como as imagens mentais que produzimos.
Isso é feito buscando prestar atenção sobre aquilo que você diz de si
mesmo, para os outros, e aquilo que você fala para si mesmo, isto é, a
conversa mental que você tem com você mesmo, o chamado diálogo
interno.
Esse movimento fará com que você reconheça os seus padrões verbais,
formadores das crenças. Outra questão importante é prestar atenção nas
imagens que se formam em sua mente, quando está externando esses
padrões verbais.
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Na maioria das vezes as crenças, devido ao seu automatismo, não são
fáceis de perceber. Você pode lançar mão de um método indireto, isto é,
buscar percebê-las através das emoções e/ou comportamentos. Para isso,
utilize o seguinte método: reconheça a emoção negativa, ou o
comportamento limitador. Após isso, pergunte-se: "Na hora que eu tenho
essa emoção, ou comportamento, o que costumo dizer para mim mesmo?
Que imagens mentais costumo visualizar?". A resposta a essas perguntas
tornará explícita a crença.
Para exemplificar, vamos voltar à história de Filomena, estudada no
capítulo anterior, na qual abordamos a questão dos sentimentos. Vamos
usar esse método indireto, com o qual Filomena foi orientada a proceder
para detectar as suas crenças.
Filomena começou a trabalhar na autopercepção nas situações em que
ficava revoltada, com raiva de tudo e de todos, com relação às questões
comezinhas do dia-a-dia, ocasião em que sentia, também, muitas dores no
estômago.
Essas manifestações eram bastante perceptíveis. Embora as crenças que a
levava a esse comportamento permanecessem ocultas, ela prosseguiu em
suas reflexões. Quando acontecia algum problema, ela se perguntava: "O
que está vindo na minha mente? O que estou falando para mim mesma? O
que estou visualizando?".
Começou a perceber que a sua dificuldade tinha a ver com o
perfeccionismo, pois não admitia errar, e nem que as pessoas, à sua volta,
pudessem cometer um mínimo erro. Antes de realizar uma ação, imaginava
que as coisas iriam dar erradas. Por isso não tardou a perceber os
seguintes padrões de crenças, todas as vezes que devia realizar alguma
ação: "Eu não posso errar'. "Eu tenho que fazer tudo certo". "Eu não tenho
o direito de errar".
Com referência à sua relação com outras pessoas, percebeu estes padrões:
"Eu sou mais capaz do que os outros". "Eu sou mais inteligente do que os
outros". "Eu sei mais do que os outros". "As pessoas são displicentes, não
fazem nada direito".
Quando as coisas não saem a contento, e ela realiza algo equivocado, tem
os seguintes padrões: "Eu não consigo fazer nada certo". "Eu faço tudo
errado". "Eu não sou capaz de fazer nada certo". "Eu não sei nada". Como
seu padrão mais usual é o reativo, logo ela reage e tende a achar um
culpado pelo erro que cometeu, e tem o seguinte padrão: "Mas, também,
com esses auxiliares que eu tenho, só podia ter dado tudo errado".
Quando força-se a ser" boazinha", tem este padrão:
"Desse jeito vou explodir. Eu não posso continuar assim. Eu preciso aceitar
as coisas do jeito que são. Tenho que aprender a 'engolir sapo', senão
enlouqueço".
A - ACEITAÇÃO: uma vez percebida a crença é necessário aceitá-la como
uma limitação que você mantém, mas que você é mais do que ela
(desidentificação da crença).
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Se não houver a aceitação da crença, você tende a reagir a ela, seja no
movimento passivo, quando a crença é reativa, ou no movimento reativo,
quando a crença é passiva.
Para que haja aceitação são necessárias a humildade e a compaixão, para
aceitar as próprias crenças limitadoras.
Importante, porém, é não confundir aceitação com acomodação, esta uma
atitude passiva, na qual a pessoa se acomoda com suas imperfeições sem,
contudo, fazer nada para transformá-las.
Acomodar-se é uma falsa aceitação das próprias imperfeições, assumindo
uma impotência em modificá-las. Essa atitude é inaceitável, pois nos
identifica com as limitações. O que precisamos aceitar é a nossa condição
de seres em evolução, com defeitos e qualidades, mas que estamos aqui
para transformar, gradativamente, todas as crenças limitadoras geradoras
dos sentimentos egóicos negativos.
A aceitação é uma virtude proativa, por isso a atitude de aceitação requer
humildade para reconhecer a limitação, bem como um movimento de
libertação dessa limitação. Portanto, na aceitação deve estar sempre
explicitado este pensamento: "Eu aceito que tenho esta crença X, que está
limitando o meu desenvolvimento. O que eu posso fazer para me libertar
dela?

R - REFLEXÃO: a resposta à pergunta anterior acontecerá nesta fase do
processo. Após perceber e aceitar que existe a crença limitadora, deve-se
refletir e questionar sobre as suas distorções, analisando a sua intenção
positiva e direção inadequada.
A reflexão irá proporcionar a identificação das distorções do pensamento e
a maneira de ressignificar a crença, tornando-a proativa, como
apresentada na técnica vista anteriormente.
D - DECISÃO: após a reflexão é preciso decidir se você vai fazer o trabalho
de ressignificar a crença, ou não.
Sabemos que mudar hábitos limitadores, adquiridos ao longo de nossa
trajetória de vida, não é uma tarefa fácil, pois a crença torna-se um vício
retroalimentado que, por mais que seja desagradável, nos acostumamos
com ele. Portanto, a ressignificação de crenças exige uma decisão firme,
no sentido de se realizar todo esforço que for necessário, para poder
substituir a crença limitadora, pela crença proativa.
A - AÇÃO: uma vez tomada a decisão de mudança, torna-se essencial a
substituição gradativa da crença limitadora, pela crença proativa, que deve
ser repetida inúmeras vezes, até a sua completa internalização.
EXERCíCIO VIVENCIAL: - RESSIGNIFICAÇÃO DE CRENÇAS
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
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2. Busque identificar um sentimento, ou comportamento negativo, que
você tem e deseja transformar, caso você ainda não esteja consciente da
crença a ser trabalhada.
3. Agora pergunte-se: "No momento em que estou tendo esse sentimento e
esse comportamento, o que me vem à mente? O que costumo dizer para
mim mesmo(a) nesse momento?". Fique atento(a) às frases que vêm à sua
mente, pois elas são a decodificação da crença limitadora.
4. Agora formule a crença, por escrito, para facilitar as próximas etapas.
Busque perceber se essa crença tem um par, de polaridade oposta.
Normalmente existe. Por exemplo, caso você tenha uma crença do tipo "Eu
não consigo", existe um par reativo do tipo "Eu tenho que ... ".
5. Após perceber a crença, analise o seu grau de aceitação.
Pergunte-se: "Eu aceito que tenho esta crença que está limitando o meu
desenvolvimento? Que ações posso realizar para me libertar dela?".
6. Analise a crença para saber a sua intenção positiva e a sua direção
inadequada. Agora reflita como você irá formular a crença proativa, com
intenção e direção adequadas.
7. Faça o mesmo com a crença de polaridade oposta.
8. Uma vez definida a crença proativa, busque estabelecer um plano de
ação para internalizar essa nova crença, até que ela se torne automática.
Alírio de Cerqueira Filho
AUTOTRANSFORMAÇÃO
Como já vimos até aqui, as doenças fíísicas e emocionais são estados finais
de um processo que começa num movimento de rebeldia do Espírito em
evolução.
Nos capítulos anteriores trabalhamos o autoconhecimento e o autodomínio
necessários para a libertação das causas das doenças.
Há todo um movimento, muito próprio da cultura ocidental, das pessoas se
rebelarem contra a doença, querendo acabar com ela. Quanto mais se
rebelam, mais a doença se amplia, gerando profundos sofrimentos.
Outras vezes, depois de gastarem muita energia com a rebeldia, entram
em exaustão e se acomodam, até que o incomodo que a doença produz
retorna e elas voltam a se rebelar.
Muitas vezes permanecem durante anos, até existências inteiras, oscilando
entre esses dois processos.
Isso vai se tornando cada vez mais intenso, até que o sofrimento atinja um
grau tal, que convide a pessoa a mudar - deseje dar um basta no
sofrimento -, a transformar, em si mesma, os processos extremistas de
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acomodação à doença e de rebeldia, geradores e ampliadores da própria
doença.
A transformação das causas da doença acontecerá pela via do amor, onde
a pessoa começa a desenvolver a humildade e mansidão de coração, para
aceitar a doença como um estímulo à busca da saúde, um sinalizador de
que, espiritualmente, ela não está bem e que, a partir do momento que
realizar exercícios de mansidão e humildade, aceitando a vida como ela é,
passe a desenvolver a saúde.
Para esse desiderato, é fundamental desenvolver os instrumentos de
saúde e cura espiritual: as terapias realizadas através do amor, da fé, do
perdão, da meditação e da oração, assuntos que estaremos detalhando a
seguir.
Alírio de Cerqueira Filho
A TERAPIA PELO
AMOR
A saúde espiritual somente será conquistada pela via do amor. O amor é o
alimento principal do Espírito que, em sua essência, é amor.
O amor é que dá vitalidade ao Espírito e, através do seu perispírito, vitaliza
o corpo, ao absorver as energias provenientes do Criador pelo chakra
coronário - o da transcendência - e distribui pelo chakra cardíaco - o do
amor -, para todos os demais chakras, que estarão gerando a harmonia da
mente e do corpo.
O amor é o que move o Universo. Deus é amor e deseja que todas as suas
criaturas evoluam por amor, e em direção ao amor. Trazemos ínsito em nós
o Teotropismo - movimento em direção a Deus -, assim como as plantas
têm o fototropismo - movimento em direção à luz do Sol, porque somos em
essência amor e, consciente ou subconscientemente, marchamos em
direção ao Amor Divino.
A saúde espiritual é resultado da tomada de consciência, cada vez mais
ampla, dessa realidade. A doença, com toda dor e sofrimento que causa, é
apenas um momento na vida do Ser em evolução, que tem como
destinação, a plenitude e a felicidade.
A ciência tem demonstrado que a prática do amor é tão extraordinária, que
produz endorfinas - que são substâncias produzidas no cérebro,
analgésicos naturais -, que podem suavizar e até eliminar a dor. Além de
sua potente ação analgésica, ao serem liberadas, estimulam a sensação de
bem-estar, conforto, melhorando o estado de humor e alegria.
Para compreender melhor a ação do amor, vamos fazer uma analogia do
que representa o amor e o estado de saúde; e a dor e o sofrimento,
proporcionados pela doença.
O movimento que o amor representa é semelhante a uma escola muito
bonita, com paredes pintadas em tons claros e alegres, jardins
maravilhosos e, sobretudo, mestres amáveis e dóceis, que nos convidam a
aprender, com suavidade e sorriso nos lábios.
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Como vimos no Capítulo 1, quando tratamos das provações, esse é o
primeiro caminho que Deus nos proporciona para evoluirmos.
Mas, mesmo estando nesse ambiente bonito e feliz, com professores
amorosos, nos rebelamos contra as lições e as provas necessárias ao nosso
aprimoramento, e nos recusamos a aprender os ensinamentos. Agimos
como alunos rebeldes, que se recusam a aprender, docilmente, o que a
vida oferece na escola do amor.
Como o objetivo maior da Vida é nos convidar ao aprendizado e que,
dentro das leis divinas, não é possível ficar sem aprender - pois isso nos
impediria a evolução até a pureza espiritual, a nossa destinação última -,
somos enviados a uma outra escola mais condizente com a nossa rebeldia.
Estaremos, agora, numa escola com as paredes cinzentas, sem jardins ou
outros atrativos quaisquer, com mestres severos, que nos convidam a
aprender, sem a delicadeza e a suavidade dos mestres da outra escola.
Chegam, até, a ser rudes conosco, exigindo que aprendamos aquilo que
não quisemos aprender por amor. Essa é a escola da dor, a segunda
possibilidade que Deus nos coloca à disposição para evoluir.
Mas, apesar de a Vida continuar a nos convidar a aprender, muitas vezes
continuamos rebelados, nos recusando ao aprendizado na escola da dor,
até que não seja mais possível permanecer nessa escola e, aí, as nossas
ações de rebeldia nos colocam num reformatório, onde não teremos mais
professores, mas carcereiros agressivos, que nos obrigarão a uma
disciplina forçosa.
Esse reformatório é o sofrimento, que não faz parte dos caminhos que
Deus traçou para as Suas criaturas, mas que Ele permite que nós mesmos
construamos, devido à má utilização de nosso livre-arbítrio, para que
possamos retomar ao caminho correto e retornemos à Casa Paterna.
Muitas vezes, mesmo estando no reformatório do sofrimento, continuamos
rebeldes, achando que todo aquele sofrimento é injusto, que não
merecemos estar ali e recusamos, mais uma vez, o aprendizado.
A nossa condição fica cada vez mais difícil e somente sairemos desse
reformatório quando, exaustos de sofrer, num ato de humildade,
aceitarmos que a causa do sofrimento é a nossa rebeldia e que, somente
pelo autoamor é que poderemos voltar, primeiramente para a escola da
dor, para que aprendamos a praticar o amor com mais humildade e
resignação, diante das leis da vida.
Somente quando estivermos mais mansos e humildes de coração,
dispostos ao aprendizado com Jesus, é que retornaremos à escola do amor.
Exemplifiquemos esses estágios de aprendizado, refletindo sobre a história
de vida de nossa amiga Maria. Antes de prosseguir, sugerimos que você
releia a história para melhor acompanhar a análise.
Percebamos que a primeira escola que Maria é convidada a aprender, é a
escola do amor, na qual tem esposo, 4 filhos carinhosos e, devido à
vontade de atender desejos de prazer imediato, num ato de rebeldia frente
à vida, abandona a família para viver esse prazer.
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Utiliza, equivocadamente, o livre-arbítrio, abandonando o dever assumido
junto ao esposo e aos 4 filhos que, com certeza, seria uma prova
trabalhosa, difícil de ser realizada, mas que, cultivando o amor, poderia ter
passado com eficiência. Em vez disso, escolhe usufruir o prazer fácil
naquela existência, abdicando do dever consciencial de forma
irresponsável, prazer que se transforma em dor e sofrimento, logo após.
Muitos de nós agimos assim: abandonamos deveres assumidos e
escolhemos as facilidades imediatas, mas que, a longo prazo, trazem dor e
sofrimento, fato que estudamos, amplamente, na Parábola dos Dois
Irmãos.
Como resultado dessa atitude, o esposo se transforma em seu obsessor e
ela entra num sofrimento acerbo, movida pela culpa, após perceber a
extensão dos males praticados.
Com o objetivo de superação do litígio criado outrora, a Vida a traz de volta
à reencarnação, tendo como pai, o esposo traído de outrora, para que
ambos pudessem, pelo perdão recíproco na escola da dor, reconstruir o
amor que outrora haviam sido convidados a construir.
O objetivo de Deus, ao colocar Maria reencarnada junto ao ex-marido,
agora como pai, é convidá-los ao perdão. Nessas condições a vida não é
fácil, pois a animosidade do passado ainda permanece muito viva, mesmo
subconscientemente. Por isso, uma encarnação assim é sempre dolorosa,
mas que pode se suavizar com exercícios de amor, tornando a existência
mais suportável e neutralizando o ódio do passado completamente.
Mas, o que aconteceu? Continuam a nutrir o desamor; primeiro o pai que,
subconscientemente, permanece no processo de vingança, e depois Maria,
que alimenta o ódio e o ressentimento continuamente, devido a se achar
vítima, pela forma como foi tratada pelo pai, em sua infância e
adolescência.
Com tal atitude condenam-se ao reformatório do sofrimento, pois, tanto o
pai, algoz de hoje e vítima de ontem, quanto Maria, algoz de ontem e
vítima de hoje, sofrem muito na atual existência, devido ao cultivo
sistemático do desamor. Percebamos que, em uma análise profunda, não
somos nem vítima, nem algozes dos outros, mas de nós mesmos. Somente
com uma atitude madura de amor é que sairemos desse círculo vicioso de
alternar posições de vítima e algoz, assumindo, cada um, o seu dever
consciencial de evoluir pelo amor.
Vamos supor, ainda, que Maria tivesse sucumbido às idéias de suicídio. Ela
aprofundaria o sofrimento levando-o ao auge, até que, exausta de sofrer,
pudesse retornar à escola da dor, para depois voltar à do amor.
Percebamos que quanto mais desamor, mais sofrimennto, pois nos
afastamos, deliberadamente, do princípio da Vida que move o Universo, da
Energia Amorosa do Criador da Vida, que trazemos como uma necessidade
de ir em busca, como condição para viver em equilíbrio, assim como
precisamos de ar para existir.
Notemos que, quando Maria decide por se amar, sua vida se transforma,
pois ela sai do reformatório do sofrimento que havia se colocado,
voluntariamente, pelo seu desamor. É claro que não poderá, ainda, voltar
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para a escola do amor, pois precisa expiar as suas faltas. É indispensável ir
em busca da pureza necessária, para aprender na escola do amor.
Por isso, a tendência depressiva em Maria continua, apesar de controlada.
A ausência da família, esposo e filhos, que não valorizou no passado
permanece, convidando-a a desejar o contrário daquilo que realizou, para
que possa se reeducar pela dor, da falta da família, o desvalor que deu a
ela, no passado.
Mas, hoje em dia, Maria já consegue ter alguns amigos, já não sente que, a
qualquer momento, alguém vai fazer alguma coisa para fazê-la sofrer, pois
entendeu que isso era uma reminiscência da atitude que ela própria fez ao
marido e filhos no passado, e que o seu pai lhe devolveu, mas que, no
momento, já podia ser superada pelo auto-amor e pelo exercício de amor e
perdão ao pai.
Como não fomos criados para sofrer, mas, sim, para amar, Maria conseguiu
se libertar do sofrimento acerbo em que vivia. Saiu do reformatório. A
depressão diminuiu bastante, praticamente desapareceu.
Ela sente que permanece uma tendência depressiva, que consegue
dominar com as técnicas aprendidas durante a sua terapia. Acha até bom
que haja essa tendência, pois quando a depressão se manifesta, funciona
como um alerta, demonstrando que está se descuidando e que é essencial
continuar com os exercícios de autodomínio.
Maria sabe, orientada pelo psicoterapeuta, que precisará fazer os
exercícios a sua vida inteira, se quiser manter-se em equilíbrio, que
conquistou com muito esforço, pois eles não são uma estação de chegada,
estática, mas um movimento dinâmico, que deve ser realizado
continuamente.
Ela já não tem fibromialgia, as dores musculares passaram
completamente, e o desânimo acabou. Hoje tem uma vitalidade que nunca
teve antes, nem na infância.
Podemos dizer que Maria, devido ao auto-amor, retornou à escola da dor,
pois a sua vida continua tendo muitas limitações, que não são agradáveis
de lidar, que não irão desaparecer nesta existência; mas, se continuar se
portando com amor a si mesma, amor ao próximo e à Vida, agradecida a
Deus pelas dádivas que obteve na atual existência para se recuperar do
seu passado - ao invés da revolta que cultivava -, com certeza, numa
próxima existência, fará jus a retornar à escola do amor, voltando a ter
esposo, filhos e uma vida equilibrada.
Caso não sucumba às tentações ficará na escola do amor, efetivando o seu
aprendizado, cada vez mais. Caso contrário, voltará à escola da dor ou,
quiçá, ao reformatório do sofrimento. Tudo depende de suas escolhas.
EXERCÍCIO VIVENCIAL: - TERAPIA DO AMOR
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
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2. Agora reflita sobre a analogia da escola do amor, a escola da dor e o
reformatório do sofrimento. Em qual deles você se encontra?
3. Qual é o seu nível de aceitação da vida, com as suas dificuldades e dores
próprias de um planeta de expiações e provas?
4. Você tem utilizado o amor para suavizar as suas dificuldades na vida?
Que ações você pode implementar para aumentar, cada vez mais, o amor
em sua vida?
5.Anote as suas reflexões.
Alírio de Cerqueira Filho
A TERAPIA
PELA FÉ
Para que vivenciemos o amor, propiciador de saúde e bem-estar, é
fundamental que desenvolvamos a fé. Não a fé na concepção religiosa,
como estamos acostumados, pois houve uma deturpação do seu
significado, ao longo do tempo. É necessária a fé, dentro de uma
concepção verdadeiramente cristã.
A palavra fé tem sido mal utilizada. Atualmente tem sido usada mais como
crença religiosa, em dogmas pré-estabelecidos, do que com a sua acepção
original.
Por todo o Evangelho vemos Jesus sempre dizendo às pessoas que Ele
atendia em alguma necessidade: "A tua fé de salvou". Vamos estudar,
agora, porque Ele fazia isso.
Vejamos algumas passagens do Evangelho, em que Jesus nos convida a
refletir sobre a fé que salva:
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te
salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Mateus, 9:22
E Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz e fica livre do teu
mal. Marcos, 5 :34
Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a
ver e seguia a Jesus estrada fora. Marcos, 10:52
Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz. Lucas, 7:50
E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. Lucas, 17:19
Então, Jesus lhe disse: Recupera a tua vista; a tua fé te salvou. Lucas, 17:6
E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; vai em paz.
Agora, nos atenhamos a uma passagem do Evangelho que nos aborda, de
uma maneira muito interessante, questões que hoje uma ciência
relativamente nova, portadora de nome um tanto complexo, chamada
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psiconeuroendocrinoimunologia tem estudado, o potencial de auto-cura
pela fé.
Essa passagem foi anotada por Lucas, no Capítulo 8, vv. 43 a 48:
E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara
com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada.
Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o
fluxo do seu sangue.
E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os
que estavam com ele:
Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes:
Quem é que me tocou?
E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu
virtude.
Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo
e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por
que lhe havia tocado e como logo sarara.
Façamos a exegese desta passagem, para que possamos entender a sua
profundidade como modelo de busca de saúde espiritual.
Vemos aqui uma mulher portadora de uma hemorragia uterina de doze
anos de duração. Essa patologia ainda é comum até hoje e, na maioria dos
casos, a medicina ocidental, quase dois mil anos depois de Jesus, com todo
o seu avanço, tem como solução, a retirada do útero para cessar o
sangramento.
Havia uma multidão em torno de Jesus e ela chegou por trás e tocou em
Sua veste. Nesse instante o fluxo de sangue cessou. Realizou-se um
aparente milagre. O que ocorreu naquele momento? A mulher mobilizou o
seu potencial de autocura e utilizou as energias magnéticas amorosas, que
Jesus possui em abundância, como instrumento de cura. Por isso Jesus
disse a ela: "A tua fé te salvou".
Com certeza havia naquela multidão muitas pessoas doentes, necessitadas
de cura para os seus males, e que tocaram Jesus. Tanto é que Pedro
estranha a pergunta do Mestre: "Quem é que me tocou?", e diz que havia
uma multidão o apertando e oprimindo e Ele estava a indagar:
"Quem é que me tocou?" Para Pedro, esse questionamento não fazia
sentido.
Porém, fazia todo sentido e Jesus sabia disso e, com certeza, sabia
também quem O havia tocado, mas faz o questionamento para dar a todos
os circunstantes uma oportunidade ímpar de aprendizado, bem como para
oportunizar à mulher exercitar mais a sua autoconfiança.
Alguém O havia tocado de forma diferente, "porque bem conheci que de
mim saiu virtude", demonstrando que a Sua virtude estava disponível para
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todos naquele momento, mas que somente uma pessoa tinha conseguido
absorvê-la na inteireza. Essa pessoa tinha conseguido absorver
integralmente o Seu magnetismo curador.
E a mulher se revela amedrontada: " ... a mulher ( .. .) aproximou-se
tremendo e, prostrando-se ante Ele, declarou-lhe diante de todo o povo a
causa por que lhe havia tocado e como logo sarara". Exerce, a partir do
convite de Jesus, a sua autoconfiança, afirmando-se, supera o medo e faz a
declaração para o aprendizado de todos.
E Jesus encerra aquele momento de sublime significado e aprendizado
para todos nós, dizendo: "Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; vai em
paz". Primeiramennte percebamos que Jesus não diz: "Eu te salvei"; ou
mesmo: "Deus te salvou", mas "a tua fé te salvou". Jamais Ele disse que
era Ele que salvava, como muitos cristãos de hoje vivem repetindo, numa
crença cega de que, basta repetir várias vezes que Jesus salva e pronto,
tudo vai acontecer de forma miraculosa.
Jesus fazia questão de chamar atenção da criatura para o fato da salvação
depender dela, a criatura, e não dEle, ou de Deus. E que a condição para
alcançá-la é a fé. Fazia isso para nos chamar a atenção para a nossa
independência psicológica, e que somos livres de quaisquer questões
externas.
Não dependemos de ninguém para exercitar a fé, para nos amarmos, nos
perdoarmos, e seguirmos avante em nossa evolução; apenas de nós
mesmos. Isto gera confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de
auto-renovação pelo amor.
Analisemos o que é fé. Etimologicamente a palavra fé vem do latim 'fides',
a mesma que originou 'fidelidade'.
Ter fé é ter fidelidade à própria auto-renovação pelo amor, determinando a
confiança na própria capacidade de autotransformação.
A fé, então, é o exercício da confiança em si mesmo, na Vida e na
Providência Divina. É exercitar a capacidade, o poder de mudar a própria
vida para melhor, com o auxílio das Energias Divinas.
Por isso a fé mobiliza o nosso potencial de autocura, pois a nossa
destinação é o amor, o bem, o belo, a saúde. Porém, é essencial que
acreditemos nesse potencial para realizar a transformação interior e não
fiquemos esperando, passivamente, como o restante da multidão que
comprimia Jesus, por um milagre de fora para dentro.
Outra questão que nos chama a atenção na fala de Jesus é que Ele não
dizia "A tua fé te curou ", mas "A tua fé te salvou". Qual a diferença do
verbo curar para salvar. Vejamos que Jesus, como médico de almas, só
poderia dizer "a tua fé te salvou", pois quando acontecia uma cura nesse
nível que ocorreu com a mulher portadora de hemorragia, ela não
acontecia no nível do corpo apenas, mas havia uma transformação em
nível espiritual, que possibilitava uma ampliação da saúde espiritual.
Com certeza essa mulher, como todas as demais pessoas que Jesus
oportunizou a cura, mais tarde voltou a adoecer, não necessariamente do
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mesmo mal, e terminou desencarnando, como acontece com todos os seres
vivos.
Porém, aquele momento, no qual ela exercitou o seu potencial de autocura
pela fé, permanece gravado em sua memória espiritual até hoje. Com
certeza, jamais ela foi a mesma espiritualmente, a partir desse encontro
com Jesus. E é esse o significado da salvação, muito mais do que uma
simples cura de um corpo perecível.
A salvação é o próprio processo de busca de Saúde Espiritual, pois significa
a iluminação do Espírito até a sua completa purificação. Não é algo que
acontece após a morte do nosso corpo físico - como muitos cristãos
propagadores da fé cega pensam -, mas um processo contínuo que ocorre
no corpo, ou fora dele, pois diz respeito ao Espírito que somos, em
processo de purificação e desenvolvimento das virtudes essenciais, das
qualidades do coração, fazendo surgir o nosso Cristo Interno, até nos
tornarmos puros Espíritos.
Para que possamos utilizar a fé na saúde espiritual e nos libertar da dor e
das doenças, é preciso que as vejamos como dádivas divinas, conforme
vimos no Capítulo 1, e que Deus permite que surjam para nos auxiliar a
transformar o Espírito quando, por rebeldia, nos afastamos do amor, ao
invés de vê-las como um estorvo, que devemos arrancar de nós a qualquer
custo.
Voltemos a refletir sobre a história de vida de Maria.
Quem observa o relato de sua recuperação, pode ter a impressão falsa de
que foi fácil, para Maria, se recuperar. Mas, não é isso que acontece. Para
que Maria se recuperasse de todas as suas dificuldades foi necessária a
mobilização de seu potencial de autocura, proporcionado pelo
desenvolvimento, sobretudo, da autoconfiança, da crença que ela podia se
curar e que essa cura dependia, basicamente, dela.
E foi isso que aconteceu. Maria acreditou em seus potenciais - como a
mulher auxiliada por Jesus - e os mobilizou, com a ajuda do psicoterapeuta
e, com toda certeza, com o auxílio maiúsculo de seu anjo de guarda e
outros amigos espirituais e, sobretudo, com as energias amorosas de
Jesus, disponíveis ainda hoje, como o foi no passado e, acima de tudo, de
Deus, que está sempre à disposição o tempo todo, para todos nós. Maria
soube utilizar bem todos esses recursos e conseguiu a saúde espiritual
possível, neste momento de sua vida.
Porém, isso nem sempre acontece dessa forma. Aliás, grande parte das
pessoas que buscam psicoterapia não obtém o sucesso que Maria obteve.
Muitos apenas aliviam alguns sintomas, outros não movimentam nenhum
recurso e continuam na mesma, fato que já tinha acontecido com a própria
Maria, em outros tratamentos que havia feito.
Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas espera que a cura
aconteça de fora para dentro. Querem que o terapeuta, ou o médico, as
curem. E isso é impossível, pois o único poder que o terapeuta, ou o
médico, tem é de auxiliar a mobilizar o potencial de autocura que existe na
própria pessoa.
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Atualmente há todo um movimento que, cada vez aumenta mais, em torno
desse objetivo: a obtenção de uma cura fácil, que ocorra de fora para
dentro.
Temos as pessoas que têm confiança na ciência e buscam a cura dos seus
males nos médicos, nos remédios de última geração, cirurgias modernas e
outros recursos que a medicina, e outras ciências da saúde, têm
desenvolvido. Como já dissemos, esses recursos são extremamente
valiosos, mas não têm poderes mágicos ou milagrosos, com os quais se
produzirão, passivamente, a cura dos males, pois suas causas são
espirituais e não estão no corpo perecível.
Temos outras pessoas, com fé na religião, que buscam a cura nas igrejas,
templos, centros espíritas. As de crença católica, por exemplo, recorrem
aos santos, através das promessas de todos os tipos. Outras, de crença
evangélica, diretamente a Jesus esperando, passivamente, que Ele as
curem, porque estão recitando versículos bíblicos e outras práticas
evangélicas. Outras, de crença espírita, recorrem aos passes, ao auxílio de
benfeitores espirituais, aos médiuns curadores, ou de efeitos físicos, que
fazer cirurgias mediúnicas para se livrarem de suas doenças.
Não é nossa intenção estabelecer dúvidas com relação às crenças das
pessoas. Sabemos que todas essas práticas, sejam no âmbito da ciência,
ou na religião, são muito valiosas, desde que não sejam utilizadas como
recursos miraculosos, que venham de fora para dentro para a libertação de
males interiores. Esses recursos somente são úteis como elementos
auxiliadores no potencial de autocura, na transformação pelo amor, fé,
perdão, meditação e oração.
A psiconeuroendocrinoimunologia tem estudado os processos de autocura,
isto é, como o psiquismo estimula o sistema nervoso, endócrino e
imunológico a proceder a cura das doenças, ou a agravá-las.
As pesquisas têm sido mais intensas no campo da oncologia. Vamos
estudar agora, como o desenvolvimento dos nossos potenciais de amor, fé,
perdão, meditação e oração podem ser elementos altamente curadores no
tratamento do câncer e outras doenças graves.
Imaginemos, para efeito didático, três pessoas diferentes com um mesmo
tipo de câncer, com a mesma intensidade e que vão se submeter ao mesmo
tipo de tratamento: uma quimioterapia de última geração, o melhor
medicamento para aquele tipo de câncer.
A pessoa A tem uma postura passiva. Quando o oncologista lhe dá a notícia
da doença, ela fica muito triste e desanimada diante da existência do
câncer.
Quando ele diz que há um tratamento novo, de última geração, e que as
esperanças de cura são boas, ela se conforma com a situação e fica
aguardando a cura passivamente, colocando todas as suas expectativas no
remédio poderoso. Como ela é uma pessoa religiosa, busca também a sua
igreja e fica aguardando um milagre acontecer e que ela se livre da
doença.
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Após algum tempo, realizam-se novos exames e percebe-se que o câncer
não progrediu, nem regrediu. Permaneceu estacionado. Ela se conforma e
acha que está assim porque é a vontade de Deus.
A pessoa B tem um perfil reativo, e quando o médico lhe dá a notícia da
existência do câncer, ela fica extremamennte revoltada. Acha que a sua
vida acabou, mesmo quando o médico diz que as chances de recuperação
são muito boas.
Quando o médico recomenda-lhe o tratamento com o medicamento
potente recém-desenvolvido, pergunta sobre os efeitos colaterais, as
reações adversas e outros problemas que advirão com o tratamento.
Acha que não vai adiantar nada e que o médico está, apenas, querendo
enganá-la. Submete-se, a contragosto, a esse tratamento e, como já
estava num estado de tensão diante das possíveis reações adversas, é
exatamente isso que acontece. Ela tem mais reações com o medicamento
do que a média de outros pacientes.
Alguns amigos recomendam-lhe que é importante, nessas horas, uma
religião e encaminham-na a um Centro Espírita, bem orientado, para que
possa receber passes e auxílio fraterno. Ela vai, a contragosto, porque não
acredita "nessas besteiras", mas devido à insistência dos amigos, acaba
pensando que, talvez, possa ajudar. Depois de duas semanas, deixa de ir
ao Centro porque não adiantou nada.
Após o período da quimioterapia, o oncologista realiza novos exames e
percebe que houve um aumento no tamanho do tumor, apesar do uso do
medicamento e que isso não é usual.
A pessoa C tem um perfil mais equilibrado e proativo.
Quando o médico lhe dá a notícia da existência do câncer, ela fica chocada,
mas logo se recupera. Pergunta quais são as possibilidades e quando o
médico diz que as chances de recuperação são muito boas, com um novo
tratamento recém-desenvolvido, ela diz que isso vai acontecer com ela.
Que ela tem certeza que vai se recuperar totalmente.
Quando vai se submeter à quimioterapia, vê o medicamento como um
poderoso auxiliar para que ela obtenha a cura. Imagina o medicamento
penetrando no tumor, dissolvendo-o completamente. Tem confiança plena
de que isso está acontecendo. As suas reações ao tratamento são mínimas,
praticamente não existem. Quase não tem efeitos colaterais, a não ser um
leve enjôo.
Ela, que já era uma pessoa religiosa, intensifica mais a sua busca de
espiritualidade e religiosidade. Reflete sobre o significado daquele câncer
em sua vida, torna-se uma pessoa mais humana, mais compassiva e
amorosa, devido àquele momento doloroso de sua vida. Utiliza-se da
meditação, da oração, principalmente nos momentos de dor e durante a
quimioterapia.
Passada a fase da quimioterapia, quando novos exames são feitos, o tumor
havia desaparecido.
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A psiconeuroendocrinoimunologia tem descoberto, em suas pesquisas, que
pessoas com perfil passivo têm maiores dificuldades de recuperação.
Pessoas com perfil reativo, têm uma tendência a piorar e a ter maiores
efeitos colaterais com o tratamento. Pessoas com perfil proativo são as
que melhor se recuperam.
É importante entender que colocamos estes padrões para efeitos didáticos,
e que eles não são estereótipos de pessoas, pois dificilmente encontramos
pessoas rígidas, com um só perfil, mas com uma predominância de um
determiinado perfil. O importante é saber que todos podemos desenvolver
o perfil proativo, a partir de exercícios de nossa fé na vida.
Pessoas que fazem isso exercitam a sua capacidade de mobilizar o
potencial de autocura. Utilizam a fé em si mesmas, na ciência, na Vida, em
Deus, para ampliar as possibilidades de virem a se curar. Ampliam, com o
seu movimento de vida, as chances de cura, e ela acontece.
As curas de câncer, e outras doenças graves, geralmente têm este padrão,
no qual o tratamento é coadjuvado pela vontade de viver do próprio
paciente. É a terapia da fé em ação, possível a todos os seres humanos,
bastando que cada um utilize a autoconfiança para mobilizar os recursos
curativos, existentes em todas as áreas e que estão à disposição de todos.
EXERCiCIO VIVENCIAL: - TERAPIA PELA FÉ
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre a história da mulher com hemorragia.
Como você pode usar esse exemplo em sua vida?
3. Como você busca a cura para as suas doenças: acreditando numa cura
de fora para dentro, ou buscando se mobilizar pela vida e para a vida,
desenvolvendo o seu potencial de autocura?
4. Anote as suas reflexões.
Alírio de Cerqueira Filho
A TERAPIA PELO
PERDÃO
O perdão cristão é um outro recurso terapêutico essencial no
desenvolvimento da saúde espiritual.
Para entender o que é o perdão, nos moldes que Jesus pregava, e como ele
pode ser utilizado terapeuticamennte, vamos estudar a Parábola do Servo
Malvado, conforme anotações de Mateus no Capítulo 18, vv. 23 a 35:
Por isso, o Reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer
contas com os seus servos; e, começando a fazer contas, foi-lhe
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apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com que
pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher, e seus filhos fossem
vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê
generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e
perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe
devia cem dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o
que me deves.
Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo:
Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a
dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e
foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo
malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste.
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu
também tive misericórdia de ti?
E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que
pagasse tudo o que devia.
Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes,
cada um a seu irmão, as suas ofensas.
Façamos a exegese da parábola no contexto que estamos estudando: a
saúde espiritual.
Temos um rei compassivo que, mediante o pedido de um servo que lhe
devia dez mil talentos, uma fortuna, o perdoa de sua dúvida, e esse mesmo
servo, utilizando-se de uma medida diferente da que acabava de ter
recebido, exige de um conservo o pagamento de uma dívida de cem
dinheiros, uma ninharia, comparada à sua própria dívida.
O conservo que estava na mesma situação em que o servo se encontrava
diante do rei, solicita clemência, mas o servo o encerra na prisão, sem a
mínima compaixão.
Os colegas do conservo o denunciam ao rei que, indignado, o entrega aos
atormentadores, até que pagasse o que devia.
O símbolo mais interessante que Jesus utiliza nesta parábola são os
atormentadores porque, de resto, ela é muito clara no sentido de mostrar
que o servo malvado usa de dois pesos e duas medidas. Quando ele é o
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necessitado, clama por misericórdia; quando o outro é que está em
necessidade diante dele, usa a crueldade.
O que são esses atormentadores a que Jesus se refere? Ele nos diz que o
Pai Celestial nos tratará assim, se não perdoarmos. Se levarmos ao pé da
letra, dá impressão que Deus irá nos punir, se não perdoarmos. "Assim vos
fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a
seu irmão, as suas ofensas".
Porém, não é isso que Ele quer nos dizer. Vamos analisar a questão no
aspecto simbólico e psicológico. Deus criou a Lei de Amor, e todas as vezes
que a descumprirmos, seremos entregues aos atormentadores que existem
em nós mesmos.
Quando nos julgamos, condenamos e punimos, ficamos entregues aos
atormentadores, chamados: remorso e culpa. Todas as pessoas que já
experimentaram estes senntimentos sabem que são intensamente
tormentosos, e que só desaparecerão quando nos propiciamos o
arrependimennto, gerador do autoperdão.
A culpa nos faz sentir uma situação que requer tratamento. A consciência
de culpa não seria uma consciência, mas uma pseudoconsciência, um
processo de perversão da consciência.
Quando o indivíduo constata uma ação equivocada, ele tem dois
movimentos: ou se fixa na conduta egóica, ou se fixa na conduta essencial
consciente.
Ação equivocada na abordagem psicológica transpessoal significa todo ato
de desamor, ou pseudo-amor (que tenta esconder o desamor), cometido
contra si mesmo, outras pessoas ou seres, enfim, contra a Vida.
Quando cometemos um erro, estamos assumindo uma postura egóica. Essa
atitude equivocada pode acontecer por ignorância, ou por desprezo ao que
é correto, que continua, de uma certa forma, sendo ignorância: a do nãosentir. A pessoa já sabe que é errado, mas ainda não consegue sentir isso.
Errar, portanto, é ignorar, seja no nível do conhecimento ou do sentimento,
o que está em conformidade com os princípios da lei de amor.
Por exemplo, o mandamento cristão de "amar o próximo como a si mesmo"
é facilmente entendível no nível do saber, mas dificilmente sentido e, por
isso, ainda pouco vivenciado.
Toda atitude equivocada tem, no entanto, a sua conseqüência e sempre
arcaremos com ela, pois deixa marcas em nossa consciência, que serão
mais ou menos profundas, dependendo do erro cometido, conforme vimos
na fase de arrependimento do Filho Pródigo.
Estudemos, detalhadamente, o movimento egóico relativo à culpa e o
movimento essencial, para nos libertarmos dela.
Todo movimento egóico sempre tem duas polaridades: uma passiva e outra
reativa. Na polaridade passiva, temos o desculpismo e na reativa, o
culpismo.
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O processo do culpismo é formado por três atitudes: julgamento,
condenação e punição, que pode ser tanto de si mesmo, como dos outros.
Diante de um ato equivocado que possa ter cometido, a pessoa se
autojulga, considerando a ação errada, por isso se autocondena e
posteriormente se autopune, para sofrer as conseqüências de seu erro. Em
algumas pessoas, seguindo-se à autopunição, existe uma quarta atitude
que é de autopiedade, por se sentir uma coitada, sofrendo dolorosamente,
sem perdão.
A mesma coisa fazemos com os erros dos outros: os julgamos,
condenamos e punimos. Percebamos que este é um processo de
pseudoconsciência e de pseudobilidade, pois a pessoa não muda, em nada,
o ato praticado com este movimento.
O processo do desculpismo também é formado por três atitudes:
julgamento, justificativa e irresponsabilidade.
Diante de um ato equivocado a pessoa se autojulga, considerando a ação
errada, mas ao invés de se autocondenar, como no processo anterior, entra
numa atitude de se autojustificar, buscando culpar outras pessoas, reais
ou imaginárias, ou a sociedade, o governo ou, até, Deus pelo seu equívoco,
assumindo uma conduta irresponsável, que a faz fugir do erro praticado,
como se isso fosse possível.
Da mesma forma como no culpismo, podemos usar, também, o
desculpismo com os outros; quando percebemos algum comportamento
errado nas pessoas, justificamos o mesmo de forma irresponsável.
Normalmente isso acontece com pessoas próximas a nós que dizemos
amar, mas que, na verdade, envolvemos com pseudo-amor, conivindo com
seus erros.
Percebamos que, com estes dois movimentos, o indivíduo se fixa na
conduta egóica, mantendo-se na inércia do erro, numa postura rígida e
improdutiva. Ao cultivar a culpa e a desculpa, ele aprofunda o movimento
egóico.
Estes processos constituem um mecanismo psicológico que atesta a nossa
inferioridade, resultado do orgulho e da preguiça. Porque toda modificação
exige um esforço. Quando se cai, exige-se um esforço para se levantar,
como vimos com o Filho Pródigo. Todo corpo precisa se esforçar para
manter-se de pé. Ficar caído é mais cômodo. Além disso, causa nas outras
pessoas uma comoção. Nessa postura de pseudo-amor, de autopiedade, a
criatura recebe migalhas de afetividade.
Quem se culpa não assume a responsabilidade pelo conduzimento da sua
vida. Constitui-se, num nível profundo, um movimento de fuga. É mais fácil
sofrer e se sentir um coitado, do que tomar nas mãos a responsabilidade
por construir a própria felicidade, pois isto só acontece com esforço
pessoal.
Quando o indivíduo se culpa pelo equívoco, este processo acaba por inibir,
intensamente, o Ser Essencial, formando uma espécie de anel energético
em torno dele, impedindo a sua expansão.
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Com isto a pessoa impede que os próprios sentimentos egóicos, que
geraram a culpa, sejam transmutados, o que só ocorre através da
expansão do Ser Essencial. Acontece, então, um círculo vicioso no qual a
incidência nos equívocos leva à culpa, que ampliará as energias do ego,
bloqueando o Ser Essencial, gerando uma culpa ainda maior.
Para nos libertarmos, tanto da culpa, quanto da desculpa, necessitamos
cultivar o processo da ação responsável. Ele é fruto da observação
amorosa, tanto de nós mesmos, quanto dos outros, pela qual nos
responsabilizamos pelos nossos atos. Somente através do amor é que
podemos nos libertar da culpa e da tentativa de fugir dela.
Vejamos como podemos proceder. A ação responsável é um processo de
autoconsciência, composto das seguintes atitudes: responsabilização,
arrependimento, auto-análise, aprendizado e reparação.
Todo ser humano é ainda imperfeito e, por isso, quando for realizar uma
ação, sempre terá dois resultados: o acerto, ou o erro. O acerto, dentro da
visão transpessoal, será sempre um ato de amor diante da vida, o erro,
como vimos anteriormente, é um ato de desamor, evidente ou oculto, que
acontece pela ignorância do não-saber, ou do não-sentir.
O culpismo é um processo de se tentar substituir um ato de desamor por
outro ato de desamor, o desculpismo é a tentativa de substituir o desamor
pelo pseudo-amor. Em ambos movimentos a conduta é pseudoconsciente e
irresponsável.
A ação responsável é um processo de auto-exame consciente, propiciador
do autoperdão. Inicia-se com a autoconsciência, na qual a pessoa irá
observar-se para perceber os seus atos, classificando-os em acertos,
quando estiverem em conformidade com a lei do amor, e erros, quando
forem provenientes do desamor e do pseudo-amor.
Ao se perceber em erro, ao invés de entrar no julgamento, gerador do
remorso ineficaz, proveniente da consciência de culpa, ou na tentativa
infrutífera de fugir dela, o indivíduo tem uma atitude responsável, não de
autoacusação, mas de perceber que foi ele que cometeu aquele ato e
somente ele poderá repará-lo.
Após assumir a responsabilidade, segue-se o arrependimento, pois o erro
praticado é um ato de desamor, portanto contrário às leis Divinas e, por
isso, é necessário se arrepender de tê-lo cometido.
Após se arrepender inicia uma auto-análise do erro, buscando examiná-lo,
isto é, refletir sobre o motivo pelo qual cometeu aquela ação equivocada, o
que o levou a agir com desamor, para poder aprender com o erro.
Percebamos, com isso, que o erro faz parte da didática divina, pois do
contrário, Ele nos teria criado perfeitos para não errar. Se buscarmos
sempre no erro cometido um aprendizado, estaremos evoluindo, tanto com
os acertos, quanto com os erros. No final, o que conta sempre é a evolução
do ser humano na busca da sua iluminação.
Após ter buscado aprender com o erro, é necessário iniciar ações de
reparação. A ação responsável diante da vida exige que reparemos o
desamor, transformando tal atitude em atos de amor.
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Portanto, o autoperdão não é uma simples anulação do erro de forma fácil,
como muitos pensam, mas uma ação consciente que requer
responsabilidade, arrependimento, muita auto-análise, aprendizado, e
reparação, buscando praticar ações amorosas diante da vida que vão
substituindo, gradativamente, o desamor e o pseudo-amor que existem em
nós, por amor, transformando as energias egóicas em energias essenciais.
Este é o movimento interno que propicia o autoperdão. Quem não se
perdoa, carrega o fardo pesado dos atormentadores - chamados de
remorso e culpa - desnecessariamente, como também, se não perdoa os
outros, carrega o fardo pesado dos atormentadores - chamados de
ressentimento, mágoa e ódio -, inutilmente. A vida se torna insuportável.
No entanto, se o indivíduo assumir a mansidão e a humildade preconizadas
por Jesus, poderá se dar oportunidade de refazer o caminho, através do
autoperdão:
"Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde
de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo
é suave, e o meu fardo é leve. ", Mateus, 11 :28 a 30.
Façamos uma analogia para facilitar o entendimennto destes três
processos: culpismo, desculpismo e ação responsável.
Suponhamos que, a cada reencarnação recebêssemos do Criador, um
canteiro com uma terra muito fértil, para plantar flores durante toda a
nossa vida. Nascemos já com as sementes das flores, mas, ao invés de
plantá-las, arranjamos sementes de espinhos e as semeamos, enchendo o
nosso canteiro de espinheiros.
E vamos plantando os nossos espinhos, até que chega um dia em que
olhamos para trás, e percebemos todo aquele espinheiro. Podemos ter três
atitudes diferentes, diante daquele espinheiro.
A pessoa que cultiva o culpismo, devido ao remorso de não ter plantado as
flores que deveria, simplesmente se condena a deitar e rolar no espinheiro
para se punir, macerando o próprio corpo, de modo a tentar aliviar a
consciência.
Aquela outra que cultiva o desculpismo, começa a dizer que foi o vento que
trouxe as sementes de espinhos, ou que alguém entrou ali e os plantou,
que ela não tem nada a ver com isso, etc.
Já, quem busca a ação responsável, ao perceber o espinheiro, assume tê-lo
plantado, arrepende-se do fato, Mas, ela percebe que as sementes das
flores continuam em suas mãos, e que pode começar a plantá-las, agora
que está mais consciente. Ao mesmo tempo sabe que deve retiirar, um a
um, todos os espinhos plantados e plantar uma flor no seu lugar. É verdade
que, ao retirar os espinhos ela pode se machucar, mas é um processo
diferente do ferimento voluntário e inútil, que acontece no processo de
culpa. "Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto
não pagares o último ceitil".
Vejamos as três atitudes. Na primeira, de que adianta cravar os espinhos
plantados na própria carne? O que acontece quando essa pessoa faz isso?
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Os espinhos diminuem de quantidade quando ela assim o faz? Esse é o
mecanismo do culpismo, completamente inútil.
A pessoa tenta substituir os atos de desamor praticados à vida, com mais
desamor para consigo mesma, achando que, assim procedendo, está se
libertando. Ao contrário, está cometendo erros ainda mais graves, que a
impedem de realizar os atos amorosos que necessita. Enquanto ela sofre, o
espinheiro continua do mesmo tamanho e o canteiro permanece esperando
o plantio das flores.
Já, aquela que finge que o espinheiro não tem nada a ver com ela, também
posterga o despertar da consciência, que mais cedo ou mais tarde, irá se
manifestar. Muitas vezes, por agir assim, continua plantando mais
espinhos.
Percebamos que somente a última proposta é eficaz, é uma atitude
proativa. Pois, ao assumir a responsabilidaade pelos espinhos plantados,
arrepender-se e buscar substituí-los pelas flores, a pessoa realiza aquilo
que o Criador espera dela: que ela cresça, tanto com os erros, quanto com
os acertos.
Somente cultivando o auto-amor é que iremos evoluir, e não odiando a nós
mesmos, no processo de culpa. Quem se auto-ama, se enche de felicidade,
cultivando as flores de amor para embelezar a própria vida e a de outras
pessoas, e todo o Universo se felicita com ela.
Essa proposta dá trabalho. Ser feliz é trabalhoso, por isso a maioria das
pessoas cultiva a culpa e a desculpa. Mas, cedo ou tarde, todos
despertaremos para esse mecanismo produtivo de auto-renovação,
buscando, com o cultivo do amor e da felicidade, auxiliar o Universo a
crescer.
Caso não queiramos nos dar ao trabalho da autorenovação pelo perdão,
seremos tomados pelos atormentadores, chamados mágoa, ódio e
ressentimento, quando julgamos, condenamos e queremos punir os outros
devido a ações que possam ter cometido conosco. Ou pelo remorso e culpa,
quando somos nós que erramos e aí nos autojulgamos, auto condenamos e
autopunimos.
Esses atormentadores nos ferem intensamente, representando um grande
ato de desamor, não só para os outros, mas, principalmente, para nós
mesmos. Essa tormenta só cessará com o perdão às ofensas.
A medicina moderna coloca hoje, tanto o remorso, quanto o ressentimento,
como grandes causadores de doenças físicas e emocionais como o câncer,
depressão, ansiedade, pânico, mal de Alzhimer, dentre outras. São os
atormentadores a que se refere Jesus, que estarão nos convidando, pela
dor, a voltar ao amor do qual nos afastamos.
Voltemos a estudar, novamente, a história de vida da nossa amiga Maria.
Percebamos que a principal causa da depressão - com todas as suas
manifestações físicas e emocionais - que Maria sofreu durante 48 anos, na
atual existência, foram os atormentadores da culpa e do ressentimento.
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A culpa, devido ao abandono do marido e dos filhos. Essa culpa foi tão
intensa, que a perseguiu após a sua desencarnação na vida anterior, e na
atual encarnação, até os 48 anos.
O ressentimento foi desenvolvido por ela culpar o pai e a mãe pelas
dificuldades que tinha passado na vida.
Somente após refletir que a única forma de se libertar desses
atormentadores, era pelo perdão, é que ela começou a sua jornada de
auto-responsabilidade, rumo à felicidade.
Por isso o perdão, tanto a si mesmo, como aos outros, representa um
grande ato de auto-amor, pois nos liberta de todos esses sentimentos
atormentadores.
Deus nos trata sempre com profunda compaixão como o rei tratou o seu
servo -, nos permitindo a bênção das várias vidas sucessivas, para
repararmos todos os nossos erros, até alcançarmos a perfeição relativa e O
compreendamos em Espírito e Verdade.
Por isso é tão necessário o desenvolvimento da compaixão para nós
mesmos e para com os outros. O sentimento de compaixão nos leva a
tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.
Se errarmos, queremos que nossos erros sejam compreendidos pelos
outros. Da mesma forma, o sentimento de compaixão nos leva a aceitar os
outros como são, com suas qualidades essenciais, e com seus defeitos
egóicos, e a compreender que os seus erros, por se originarem no ego, são
fruto da ignorância, assim como em nós.
Esse pensamento nos aproxima dos outros, nos colocando no mesmo
patamar de humanidade, nos possibilitando o perdão aos outros, assim
como nos propicia o autoperdão.
EXERCíCIO VIVENCIAL: - A TERAPIA DO PERDÃO
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora reflita sobre os atormentadores da culpa, do remorso, da mágoa,
do ressentimento em sua vida. Você os cultiva de alguma forma?
3. Agora reflita sobre como você lida com os movimentos da culpa e da
desculpa. Qual deles é mais forte em você?
4. Que ações você pode realizar para transformar esses movimentos?
5. Que ações você pode implementar para desenvolver a ação responsável,
trabalhando em seu dia-a-dia o autoperdão e o perdão aos outros,
libertando-se dos atormentadores?
6. Anote as suas respostas.
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Alírio de Cerqueira Filho
A TERAPIA PELA
MEDITAÇÃO
A TERAPIA PELA MEDITAÇÃO E ORAÇÃO
Jesus foi o maior incentivador da meditação e oração como terapêutica de
aprimoramento espiritual. Por todo Evangelho O vemos nos ensinando a
meditar e orar.
Mas é na anotação de Mateus, 26:41. "Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação", que Ele coloca, com muita simplicidade e profundidade, a
necessidade da meditação e da oração, para superarmos as tentações que
nos impedem a saúde espiritual.
Jesus nos coloca, nesse versículo, em verdade, uma tríade essencial para a
nossa autotransformação: meditação, contemplação e ação
transformadora para superar a tentação. Esses três movimentos são
seqüenciais e se interpenetram mutuamente.
Analisemos, inicialmente, o que é tentação. Existe, também, uma
deturpação a respeito do significado desta palavra. Popularmente ela é
vista como coisas externas que nos atraem para o mal.
Em realidade, o seu significado como proposto por Jesus, tem a ver com as
nossas próprias tendências inferiores,relativas ao nosso ego, e que nos
levam ao uso inadequado de nosso livre-arbítrio.
As tentações externas apenas estimulam a verdadeira tentação que existe
em nosso interior. Por isso, a vigilância e a oração são condições
imprescindíveis para que não caiamos nas tentações de nosso próprio ego.
Jesus nos ensina que todo o processo inicia-se na vigilância, uma técnica
de meditação.
A vigilância é necessária para que tomemos consciência de nossas
tendências inferiores, conforme estudamos amplamente no Capítulo 5,
onde tratamos do autodomínio, em que propusemos duas técnicas para
realizar a vigilância.
A vigilância é uma observação amorosa de nós mesmos, para que
possamos conciliar com os nossos adversários internos, e fazê-los nossos
amigos. Isso vai nos tornar autoconscientes a respeito das tendências que
nos prejudicam, de modo a poder transformá-las gradativamente.
A vigilância é a própria meditação em ação, que acontece o tempo todo em
nosso dia-a-dia, e não apenas em momentos especiais. Muitas pessoas
reclamam que não têm tempo de meditar, pois acreditam que precisam
dedicar um tempo especial à meditação. Em realidade, a meditação que
Jesus propõem, é a observação constante a respeiito de nossas atitudes, e
isso não acontece num horário específico, mas em todas as nossas ações.
É claro que isso não exclui a possibilidade de desenvolver, em momentos
específicos, a meditação com a técnica que estivermos mais afinizados,

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
geralmente de origem oriental. Mas, em nossa experiência, a técnica de
meditação proposta por Jesus - a vigilância - é a mais eficaz, pois vai
direto ao ponto: detectar a nossa necessidade de autotransformação em
relação às tentações percebidas.
Podemos, também, incluir no rol da meditação, as técnicas de visualização
que são extremamente eficazes no desenvolvimento da saúde espiritual.
Temos visto pessoas inverterem os dois verbos que Jesus usa nesse
versículo, e dizem assim: "Orai e vigiai para não cair em tentação". Se
invertermos a ordem dos verbos, o processo fica sem sentido, pois é
necessário primeiro detectar um problema, para depois solucioná-lo. A
vigilância sempre vem em primeiro lugar, pois é o método para se detectar
aquilo que está gerando a dificuldade causadora da tentação.
A vigilância se constitui num processo de asserenamento de nossa
intimidade, para que possamos nos desidentificar do problema e, a partir
daí, nos identificarmos com a solução daquele problema específico, que foi
detectado nessa fase.
Somente após essa desidentificação poderemos entrar em comunhão com
Deus, pois a identificação com o problema nos faz conectar com o ego, nos
gera uma inquietude interna e, nesse movimento, não há espaço interior
para a contemplação em nível espiritual profundo, que é a busca da
identificação consigo, em essência, para haurir as forças divinas.
Após detectar e nos desidentificar de uma causa específica de tentação,
com o coração asserenado, é que entraremos em oração, para obter as
forças necessárias para superá-la.
A oração tem duas facetas: a contemplação, e a ação transformadora.
Num primeiro momento utilizaremos a contemplação, que é o movimento
de entrar em comunhão com nós mesmos, em essência, para comungar
com Deus. Como vimos anteriormente, Deus é a Fonte de Amor e Poder
do Universo. Sozinhos não somos nada, as nossas possibiliidades de
superar as nossas dificuldades interiores são praticamente nulas, mas em
comunhão com Deus, absorvendo o Seu Amor e o Seu Poder, através da
contemplação na oração, teremos condições de superar toda e qualquer
dificuldade que nos prejudique a saúde espiritual.
Infelizmente, o poder da oração tem sido muito deturpado. Vamos estudar,
agora, o que é oração, dentro da visão que Jesus nos ensinou: um
verdadeiro instrumento de transformação interior.
Jesus, por várias vezes se referiu à oração; não só no versículo já citado.
Estudemos, a seguir, várias passagens do Evangelho, em que Ele se refere
à oração.
Mateus, Capítulo 6, VV. 5 a 8:
E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em
orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos
homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
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Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora
a teu Pai, que vê o que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te
recompensará.
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que,
por muito falarem, serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é
necessário antes de vós lho pedirdes.
Lucas, Capítulo 18, vv. 10 a 13:
Dois homens subiram ao templo, a orar: um, fariseu, e o outro, publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te
dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano.
Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar
os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de
mim, pecador!
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque
qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si
mesmo se humilha será exaltado.
Nestas passagens do Evangelho percebe-se, nitidamente, dois tipos
diferentes de oração, que denominamos de oração egóica e oração
essencial. A oração é uma prática muito difundida pelas religiões, de um
modo geral. Todas as pessoas têm acesso a ela, mas, analisando a questão
dentro de um aspecto psicológico transpessoal, são poucos aqueles que
sabem orar bem.
Analisemos a oração dentro da visão da psicologia profunda, de caráter
transpessoal. Orar significa: entrar em comunhão com Deus para absorver
as energias refazedoras, e podermos transmutar os sentimentos em
desequilíbrio. Somente conseguiremos entrar em comunhão com o Criador,
após termos entrado em comunhão com a nossa própria essência.
Estudemos as seguintes palavras de Jesus: «Mas tu, quando orares, entra
no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está
oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará". Aposento
significa a própria essência da criatura. Entre no aposento e fecha a porta,
isto é, entre em comunhão com a tua própria essência e ora a teu Pai, que
vê o que está oculto, isto é, vê a tua intenção na prece, vê a tua comunhão
sincera, a tua fé. E Ele te recompensará, te repletará de energias amorosas
que estarão alimentando a tua Essência de amor.
Estudemos, agora, as características da oração egóica, que provém, tanto
das negatividades do ego, quanto de suas máscaras. Jesus separa muito
bem a oração que é fruto da hipocrisia, como a do fariseu, da oração
sincera, como a do publicano, que em sua época designava pessoa de vida
dissoluta.
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As pessoas que oram como os fariseus são aquelas que acreditam que,
tomando uma atitude exterior, freqüentando os seus cultos, missas,
reuniões públicas em Centros Espíritas, etc., e fazendo as suas orações
apenas com os lábios, estão quites com a obrigação de adorar a Deus. As
preces, nesses casos, são vazias de significado, pois não há nenhuma
comunhão entre a pessoa que ora e o Criador, são egóicas mascaradas.
Outra questão que Jesus observa como inadequada na oração, está
expressa nestas frases: "E, orando, não useis de vãs repetições, como os
gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos
assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes de vós lho pedirdes". Pessoas que têm esse hábito usam de orar
muito. Passam largo tempo solicitando, rogando, implorando a ajuda
Divina para a resolução de seus problemas.
Tomam tal atitude, muitas vezes por acreditarem, ao pé da letra, nas
palavras do Cristo, registrada por Mateus no Capítulo 21, v. 22: "E tudo o
que pedirdes na oração, crendo, o recebereis". Acreditam, então, de forma
simplória, que é preciso pedir muito, pois têm muitas necessidades a
serem atendidas.
Fazem isso numa crença cega que, basta pedir qualquer coisa - até coisas
materiais - que Deus, solicito, vai atender. Em sua maioria são movidas
pelo desespero, ansiosas por fazer com que os seus problemas
desapareçam, sejam: uma doença, uma dor, um problema financeiro, um
relacionamento difícil, enfim, as diversas dificuldades tão comuns a todos
nós.
Este tipo de oração é fruto do estado de fanatismo, por deixar implícita a
crença em um Deus interventor em todas as nossas mazelas, subtraindo,
de nós, atribulações necessárias ao nosso crescimento espiritual. A oração
realizada assim, por estar baseada no ego, não gera um estado de
harmonia e equilíbrio e pode produzir, em muitos, a descrença em Deus, na
vida e em si mesmas, pois, por mais que orem, não conseguem aquilo que
pedem, porque, como disse Jesus: "Deus sabe o que nos é necessário
antes de nós lho pedirmos".
As pessoas que assim agem, esquecem-se da primeira recomendação que
Jesus faz: a vigilância; não buscam meditar no motivo dessas dificuldades
que, muitas vezes, estão acontecendo pelas próprias escolhas que elas
fizeram e que precisam ser modificadas. Outras vezes são meios para que
elas reflitam sobre o sentido da vida, e servem para o seu próprio
aprimoramento espiritual.
Portanto, quando Jesus diz frases como a anotada por Mateus, Capítulo 21,
v.22 e as que se seguem, está se referindo às questões puramente
espirituais, isto é, o auxílio de Deus e dos benfeitores espirituais, para
resistirmos às tentações existentes em nosso próprio ego, e não para que
Deus nos dê coisas que estarão nos prejudicando a evolução espiritual.
Ele mesmo, quando ora ao Pai, afirma isso. Vejamos em João, Capítulo 17,
v.15: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal". Ele nos
conclama constantemente a uma postura proativa, que façamos a nossa
parte na questão de nosso aprimoramento moral e espiritual e Deus, que
sabe o que nos é necessário, fará a parte dEle, especialmente nos
repletando de energias amorosas para que consigamos crescer até Ele.
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Estudemos mais alguns versículos para nos aprofundarmos no caráter
transformador da oração.
Mateus, Capítulo 7, vv. 7 a 12:
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-â;
Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate,
se abre.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará
uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
Se, vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto
mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?
João, Capítulo 14, vv. 13 e 14:
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
João, Capítulo 16, vv. 23 e 24:
E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que
tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até
agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso
gozo se cumpra.
Novamente, se interpretarmos os versículos ao pé da letra, poderemos
entender que tudo que pedirmos, virá fácil, se for feito em nome de Jesus.
Se fizermos isso, estaremos utilizando a oração egóica já analisada. É
importante observar o espírito que está nas entrelinhas da letra para
aprofundarmos o seu significado, e possamos usar a oração para o nosso
bem.
Para orar bem é necessário cultivar as questões essenciais da vida,
utilizando a oração essencial. Isso é feito pela meditação (vigilância),
através da qual adquirimos o discernimento para saber o que é melhor
para nós, o que nos traz equilíbrio e harmonia.
A partir do momento em que, pela meditação, nos autoconhecemos,
percebemos os nossos sentimentos egóicos a serem transmutados, tornase fundamental a desidentificação do ego e a identificação consigo mesmo
em essência, para que, com a identificação com o Ser Essencial que somos,
nos identifiquemos com o Divino em nós, com o amor que somos.
Ao fazermos isto nos abrimos para absorver as energias que provêm de
Deus. Essas energias são absorvidas pela nossa Essência divina,
fortalecendo a nossa capacidade de transmutação dos sentimentos
egóicos.
Esta é a oração que faz com que o Ser Humano amadureça, assumindo o
compromisso da sua busca do auto-encontro, da saúde espiritual, da auto-
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iluminação, onde Deus é um Provedor das Energias de Amor que nos
abastece e fortalece, sem intervir em questões que são imporrtantes para
o nosso desenvolvimento espiritual.
Quando agimos assim, nos tornamos conscientes das nossas ações,
responsáveis pelas nossas escolhas, caminhando, a passos largos, para a
própria iluminação. Como filhos de Deus que somos, estamos
constantemente sendo estimulados por Ele para este auto-encontro, o
encontro do Divino em nós mesmos, no qual meditação e oração andam
juntas, abrindo e consolidando o potencial de saúde espiritual em nossas
vidas.
É fundamental, para uma vida de maior equilíbrio, a reflexão constante, de
modo a podermos discernir o que é melhor para nós, a cada momento.
Quando isto acontece, percebemos aquilo que precisa ser modificado em
nós. A oração entra, neste momento, como um instrumento para
adquirirmos as forças necessárias para a realização desta mudança, que
sabemos muito difícil de ser realizada.
Para entender melhor o funcionamento da oração essencial no
aprimoramento do Ser, recordemos o esquema do psiquismo humano.
Vimos que o Ser Essencial está envolto pelo ego, nas suas duas facetas: a
evidente e a mascarada. A oração, conforme nos recomenda Jesus, é um
pensamento proveniente do Ser Essencial, que movimenta uma energia,
emitindo uma vibração.
Devido ao seu teor superior, as energias da prece vão formando frestas de
luz nas energias sombrias do ego, de dentro para fora. Essas energias,
provenientes do amor, entram em sintonia, em comunhão com as energias
amorosas provenientes de Deus, por lhe serem semelhantes. Essas
energias amorosas penetram na criatura pelas frestas formadas, de fora
para dentro, lhe abastecendo do amor de Deus, Fonte de todo Amor e Luz
do Universo.
Isso vai proporcionar um alargamento das energias do Ser Essencial, que
fica, por assim dizer, repleto das Energias de Amor da Divindade,
ampliando o seu potencial de amor e, ao mesmo tempo, fazendo com que
as energias egóicas sejam gradativamente transmutadas.
Com o poder amoroso da oração potencializando o Ser Essencial e
transmutando as energias do ego, o nosso perispírito estará se repletando
de energias amorosas que vitalizarão os chakras que, por sua vez, gerarão
um estado de saúde e bem-estar no corpo físico. É dessa forma que a
oração nos auxilia a desenvolver o potencial de autocura, estudado no
capítulo anterior.
A oração que fazemos por outras pessoas funciona de maneira semelhante.
Imaginemos alguém orando por uma pessoa que ainda não despertou para
o processo de mudança, por exemplo, uma mãe que ora por um filho
viciado em drogas e que se compraz no vício.
Como esse filho está nessa condição, encontra-se fechado nas próprias
negatividades do ego. Quando a mãe ora, a energia da oração vai se
acumulando na psicosfera do filho, como um benefício. Imaginemos,
agora, a psicosfera do filho como pontos escuros, representando os
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pensamentos que vibram numa faixa inferior, beirando a animalidade,
compondo o ego. Esses pontos escuros envolvem o Ser Essencial, isto é, os
pontos luminosos que existem como possibilidades latentes e que ele traz
em si mesmo, em essência.
O Ser Essencial, nessas condições, é uma luz latente.
Ele não é pleno, não reluz, não irradia, ainda. Como o filho não iniciou a
efetivação do processo de auto-iluminação, desenvolvendo os pontos
luminosos, eles ficam como uma semente de trigo esperando para
germinar. O ego funciona como uma couraça, uma camada escura que
envolve a essência, da mesma forma que a casca grossa da semente
envolve o germe. Esses pontos luminosos ficam ali, envolvidos pela massa
egóica.
Quando uma pessoa, que está vibrando numa faixa inferior, recebe um
pensamento de compaixão ou uma oração, esse pensamento fica girando
na psicosfera dela como um benefício, um adubo, que fica na terra,
envolvendo a semente. Não é o adubo que faz germinar a semente, fato
que depende de outros fatores, mas ele a alimenta, quando germinada.
Então, quando a mãe ora, por um processo de afinidade e ressonância, a
oração fica envolvendo o filho em sua psicosfera, como um néon envolve
uma letra. Os pensamentos amorosos da oração ficam em torno dessa
camada escura, como pontinhos brilhantes. Quando a prece toca na
camada egóica é como se, lá dentro, no Ser Essencial, um ponto se
acendesse. A prece estimula o Ser Essencial a desenvolver a sua luz, por
uma afinidade de vibração.
O Ser Essencial é uma energia de luz, as preces também o são e, a partir
daí, se formam os canalículos por onde nascem as frestas. As preces,
então, ajudam a iluminar de fora para dentro, criando estímulos de dentro
para fora. Como são afins da essência, eles fazem com que ela vá se
abrindo aos poucos. As vibrações que vêm da prece não têm o poder de
penetração, se não houver um impulso, de dentro para fora, do Ser
Essencial para o ego, abrindo as frestas. A prece somente auxilia o
processo.
A mãe ora pelo filho e o seu ego permanece intacto, mas a energia
amorosa da prece ressoa lá dentro em sua essência, acendendo lá dentro,
e esse acender é irresistível, pois convida à ascensão. Como o amor é leve
e a pessoa está habituada àquela massa pesada do ego, ela não sente, num
primeiro momento, mas ele fica ecoando eternamente. Pela lei de
afinidade, o Ser Essencial está destinado a se encontrar com aquilo que
está ali fora: as energias de amor provenientes da prece, ressonando em
benefício dele. E algum dia, fatalmente, esse processo ocorre. O Ser
Essencial vai abrindo pequenas brechas nos nódulos magnéticos do campo
egóico, até que a pessoa não tenha outra alternativa, senão a da mudança.
Esse desejo de mudança vem, inicialmente, da sensação de tédio que a
pessoa sente. Quando esse momento surge, não há mais retorno, pois o
movimento egóico fica insuficiente, enfadonho e cansativo. E aí, no
instante em que o Ser Essencial se abre para efetivar os seus talentos,
todas as energias amorosas acumuladas em torno da camada escura do
ego entram, reforçando ainda mais, a abertura que se torna cada vez mais
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irresistível, como o adubo que entra e alimenta a semente, após a sua
germinação.
A oração estará, portanto, estimulando a vontade da criatura em evoluir e
crescer. É a sua face ação transformadora, pois não basta a contemplação;
é preciso realizar a ação na direção do bem. Jesus diz isso muito claro,
quando fala "Batei e abrir-se-vos-á", portanto é fundamental estimular a
ação da vontade de se libertar das tentações.
A vontade é a consciência perfeita em relação ao momento. É a consciência
perfeita da criatura em relação a ela mesma, em essência. Quando a
pessoa tem vontade para o bem, para o belo e para o amor, mesmo por um
átimo de segundo, nesse átimo, mesmo que seja urna vontade efêmera,
um fogo fátuo, naquele átimo a pessoa teve consciência de suas
possibilidades e aí, de exercício em exercício, ela vai sentindo cada vez
mais, a sua destinação: o bem, o bom, o belo, a felicidade.
A face ação da oração estimula a vigilância, fechando este círculo virtuoso.
Percebamos, então, que a meditação (vigilância), a contemplação e a ação
transformadora são um único processo, com três movimentos,
extremamente transformador, constituindo-se numa ferramenta
fundamental na realização da saúde espiritual.
Para compreender melhor esse processo, na prática, vamos refletir sobre
as dificuldades de Afonso. Afonso trabalha como delegado de polícia.
Segundo ele, o ambiente de trabalho é extremamente hostil. Afonso fica
muito tenso toda manhã ao acordar, pois terá que ir para o trabalho
enfrentar toda as dificuldades do dia. Chega no trabalho, invariavelmente,
mal-humorado e estressado.
Afonso está em conflito, pois busca, sinceramente, desenvolver a autoespiritualização, visando à saúde espiritual e acredita que, somente fora do
trabalho, à noite e nos finais de semana, é que consegue realizar ações
para se espiritualizar. Durante o dia não pode fazer nada, pois o seu
ambiente de trabalho é muito hostil e não encontra ambiente íntimo para
exercícios espirituais.
Foi orientado por seu terapeuta a utilizar o método, recomendado por
Jesus, da vigilância e oração. Afonso aprendeu que, ele próprio, estava
ampliando as dificuldades ambientais, ao ir para o trabalho como se fosse
para um campo de batalha, "enfrentar" os problemas do dia. O terapeuta
lhe ensinou as técnicas de vigilância, de modo a se situar diante da
dificuldade.
Afonso passou a se questionar todos os dias, pela manhã: "0 que eu penso
sobre as minhas atividades no trabalho? Como me sinto? Que atitudes
tenho tomado?". Percebeu que ia para o trabalho armado, com um
ambiennte íntimo bastante conturbado. Antes de sair fazia orações
automáticas, sem senti-las em si mesmo.
A vigilância demonstrou que ele precisava se preparar melhor, antes de ir
para o trabalho. Refletiu que, se o ambiente externo é hostil, ele pode criar
um ambiente interno mais equilibrado, e irradiar isso em torno de si
mesmo.
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O terapeuta explicou, através de uma metáfora para melhor entendimento,
que ele imaginasse o seu ambiente de trabalho totalmente envolvido por
uma fumaça densa. O que ele precisava para entrar nesse ambiente, sem
se sufocar com a fumaça? Um equipamento correto que o isolasse da
fumaça e ele pudesse respirar ar puro, mesmo no ambiente esfumaçado,
como esses trajes de astronauta.
Afonso estava indo todo dia para o trabalho completamente desprotegido,
e com um ambiente íntimo também "esfumaçado", com o mesmo teor do
ambiente externo, fato que facilitava a sua contaminação.
Foi orientado a usar a vigilância para trabalhar os pensamentos,
sentimentos e comportamento, e criar uma psicosfera (traje apropriado)
de luz, dentro e em torno de si mesmo, através da face contemplação da
oração.
Aprendeu que fazer orações por obrigação, de forma automática, não lhe
ajudam em nada, mas que é fundamental utilizar a oração essencial para
entrar em comunhão consigo mesmo em essência, e com Deus, com o
objetivo de obter as forças necessárias para superar as suas dificuldades
íntimas.
Ao orar dessa forma Afonso passou a criar, em si mesmo, um equilíbrio
maior e gerar, em torno de si, uma atmosfera energética salutar que lhe
ajudará no ambiente hostil em que trabalha, e em todas as atividades que
desempenha.
Após a fase de contemplação deve continuar em oração, em sua fase de
ação transformadora, buscando agir com equilíbrio, desarmado
energeticamente em relação aos outros, utilizando a prudência para se
resguardar do ambiente hostil, permanecendo sempre em vigilância para
corrigir os desequilíbrios que acontecem durante as atividades comuns do
dia-a-dia.
Afonso passou a agir assim e hoje, apesar de continuar na mesma rotina
de trabalho, sente-se muito melhor e o seu rendimento melhorou muito. Já
não sente o ambiente tão hostil quanto antes, pois ele próprio buscou
superar a hostilidade que havia em si mesmo, através da vigilância e da
oração.
Por isso, a prece é muito importante, tanto na nossa própria
transformação, como na transformação das pessoas pelas quais oramos.
Mesmo quando oramos por outras pessoas, a oração funciona também
para nós mesmos, pois age como um estímulo para o alargamento de nós
mesmos em essência, fazendo os canalículos de dentro para fora.
O Ser Essencial que somos está repleto das qualidades boas e belas que
trazemos em nós, tanto as latentes, quanto as que já estão sendo
desenvolvidas. Nós temos essas qualidades porque saímos de Deus, fomos
criados por Ele. Tudo que sai de Deus tem essas qualidades. É a herança do
Universo. A herança é esse amor, são as possibilidades, esses talentos que
está em tudo, em todas as partes do Universo infinito.
A Mentora Joanna de Ângelis diz que somos lucigênitos, filhos da luz e para
lá retornaremos. Então, quando alguém luz, nos identificamos, não importa
onde. Não importa onde uma pessoa faça luzir as suas possibilidades, isso
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ressoa na gente. Esse processo é irresistível. Nós nos curvamos a ele, de
qualquer modo, porque somos luz.
Temos relatos, em reuniões mediúnicas, que muitas mães e pais
intercederam por seus filhos através de prece, de pensamentos e trabalhos
árduos, durante séculos. O que manteve essas pessoas nessa empreitada,
senão a certeza de que elas estavam tendo ressonância nessas almas! Elas
sabiam que alguma coisa na alma amada ia lhes atender o chamado. Isso
se chama amor. O amor é irresistível.
É por isso que Jesus, maior exemplo de amor, como nos relata o
Evangelho, quando se acercava das pessoas, era irresistível o amor dEle
porque, sendo perfeito em amor e consciência, Ele sensibilizava todas as
fibras que o indivíduo trazia, e isso ficava ressoando dentro da criatura.
Está ressoando dentro de nós até hoje, aguardando o momento de nos
trazer à luz, de nos despertar para a saúde espiritual. Ele é o húmus da
nossa vida, nós somos a semente, resistentes a germinação, mas famintos
de luz. Então, a fatalidade que nos cabe é, um dia, resplandecerrmos em
luz, imagem e semelhança do Criador e nos tornarmos plenamente
saudáveis para poder estimular outras pessoas, como Ele nos tem
estimulado a todos.
EXERCíCIO VIVENCIAL: - A TERAPIA PELA MEDITAÇÃO E ORAÇÃO
1. Coloque uma música suave e relaxante, feche os olhos e busque relaxar
todo o seu corpo da cabeça aos pés. Para facilitar o relaxamento você pode
contrair a musculatura da face e membros superiores e relaxar por três
vezes.
2. Agora imagine-se diante de Jesus lhe recomendando:
"Vigia e ora para que não entreis em tentação". O que representa a
vigilância para você? Como você tem utilizado esse recurso que Jesus lhe
recomenda?
3. Busque se perceber. Que sentimentos você percebe necessitando de
mudança?
4. Que movimentos psicológicos egóicos você mantêm, que dificultam a
sua vida?
5. Agora reflita sobre a forma como você tem utilizado a oração em sua
vida? Você a tem utilizado de forma egóica, ou de maneira essencial?
6. Você tem utilizado a oração de maneira integral em sua face
contemplação e ação transformadora, ou a tem feito de maneira
automática, por obrigação?
7. Anote as suas reflexões.
Alírio de Cerqueira Filho
GUIA DA
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SAÚDE
HOLÍSTICO
1 - O que são Terapias Alternativas ou Terapias Holísticas?
Terapias Alternativas são aquelas terapias em que se usa, de forma geral,
o meio ambiente à disposição. O terapeuta não tem necessidade e não
deve utilizar os medicamentos chamados alopáticos, que são de estrito uso
do médico. Então, o terapeuta holístico faz aquilo que o médico não faz. Ele
trata o indivíduo, fazendo acertos energéticos e, por conseqüência, acertos
físicos.
Quando falamos em meio ambiente, estamos nos referindo aos recursos
naturais à nossa disposição?
Estamos falando dos reinos animal, vegetal e mineral. Na realidade,
estamos falando em Homeopatia, Fitoterapia e em Homotoxicologia.
Falamos em comida, em plantas, coisas desse tipo.
2 - O que o terapeuta faz que o médico não faz?
O médico trata da doença, o terapeuta trata do indivíduo como um todo.
Esta é a grande diferença. A doença para o terapeuta não importa, porque
a doença é um efeito, e o que interessa é a causa. O terapeuta quer saber
porque o indivíduo está desequilibrado e onde ele está desequilibrado. Não
se quer saber da doença, mas sim onde este desequilíbrio está
estruturado, que energia levou o indivíduo a gerar essa doença.
Identificada a causa da doença - que é sempre, fundamentalmente, um
desequilíbrio energético - faz-se o conserto da energia, que significa
recuperar o sistema físico, ou seja, eliminar a doença na origem. Para isso
lança-se mão de alguns daqueles elementos mencionados acima para a
recuperação da matéria física.
3 - Que recursos são usados para identificar o problema? Como é feita a
identificação?
Dentro das Terapias Alternativas propriamente ditas - que denomina-se
genericamente de Medicina Tradicional Chinesa - utiliza-se três formas
para identificar o desequilíbrio. Primeiro, o terapeuta olha para o paciente
enquanto ouve o que ele tem para contar. Quer dizer, o terapeuta faz uma
avaliação visual e auditiva e, simultaneamente, analisa suas queixas.
Depois, utiliza a técnica da Pulsologia, que é a "leitura" dos pulsos, para
avaliar em que estado está a energia dessa pessoa, e o seu quadro
energético deve estar concordante com aquilo que a pessoa disse, e com
aquiilo que o terapeuta observa fisicamente, determinando o caminho a
seguir. Esse levantamento permite determinar que órgão (ou órgãos) está
energeticamente desequilibrado, Faz-se o acerto energético e,
imediatamente, se restabelece a função daquele órgão, que irá recuperarse lentamente, podendo mais de uma aplicação para estabelecer o
equilíbrio energético.
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4 - A Pulsologia costuma ser vista como coisa mágica. O profissional é
treinado para isso ou essa capacidade de identificar a doença pelo pulso é
uma habilidade especial, associada, por exemplo, à mediunidade?
Não, É uma que pode ser estudada, tem normas e qualquer pessoa pode
dominá-la. Não se trata de um dom especial. Todos podem fazer
Pulsologia, o especialista em Medicina Tradicional Chinesa tem por
obrigação conhecer a Pulsologia, porque é o único método que ele tem
para fazer a leitura da energia circulante nos meridianos do paciente, e
determinar que meridiano está desordenado ou desequilibrado, Então, não
existe nada mágico nem de místico. É uma técnica de avaliação do estado
físico da pessoa, perfeitamente científica e perfeitamente comprovável.
5 - Podemos dizer que Terapia Holística é a tradução de Medicina
Tradicional Chinesa?
Não na sua totalidade, Terapias Holísticas são todas aquelas terapias que
englobam o indívíduo no seu todo. Elas conseguem ver o índivíduo na sua
totalidade. Quer dizer: o terapeuta holístico jamais terá uma especialidade,
como existe na Medicina Alopática - Cardiologia, Ginecologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, etc. Na Terapia Holística isso não existe porque
entende-se cada peça dessas faz parte do todo, e tudo tem que estar
equilibrado. Então, o terapeuta holístico não pode ser um especialista em
uma área. Ele é um especialista em seres humanos.
6 - Por que freqüentemente usa-se a expressão Medicina Tradicional
Chinesa como sinônimos de Terapia Holística?
Na realidade, quando nós pensamos em Terapia Holística, estamos
pensando a partir do início da humanidade e através de uma ciência que
tem cinco mil anos, que é o fundamento de todas essas coisas. Se
pensamos no Do-In, em japonês, quer dizer Tui-ná em chinês, que quer
dizer massagem em português. Essas coisas não foram inventadas por A, B
ou C. Todas elas partiram da mesma estrutura, que é a Medicina
Tradicional Chinesa nas suas variadas formas - Acupuntura, Massoterapia,
Fitoterapia, Moxabustão, Ventosas, Massagens, colocações de argila. São
todas elas, formas de tratamento estruturadas dentro da Medicina
Tradicional Chinesa, à medida que essa Medicina saiu da China e invadiu o
mundo, adquiriu diferentes conotações. Mas a raiz é a mesma. A
Musicoterapia, por exemplo, ao verificarmos com cuidado, está dentro da
Medicina Tradicional Chinesa, através dos movimentos de equilíbrio da
árvore, que é uma estrutura natural. O Tchi Kung proporciona movimentos
rítmicos ao organismo, refletindo na nossa organização energética interna.
7 - O caráter abrangente dessas terapias não levanta uma certa suspeita e
descrédito num ambiente em que as pessoas estão habituadas a lidar com
especialistas em áreas tão específicas como as que existem hoje?
Com certeza, sim! Mas está claro, hoje, que há um certo descrédito na
Medicina Alopática, e isso é compreensível. Porque o especialista precisa
de duzentos exames e, depois dos duzentos exames, ele receita cem
medicamentos e informa o seu paciente que a tarefa dele termina aí, e
para ele confirmar o tratamento o paciente deverá procurar o especialista
tal, e o paciente sai sem saber exatamente o que tem e se será curado. Na
Terapia Holística o contato com o paciente é mais próximo, tem muito mais
calor humano. Ele é visto como um todo. Ele se preocupa em conhecer a
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estrutura da família do paciente, o meio em que ele vive, porque sabe
claramente que as doenças são geradas no corpo físico ou no corpo
energético através dos cinco sentidos (audição, visão, olfato, paladar e
tato). As pessoas passam o tempo todo sujeitas a influências que alteram
ou podem alterar sua organização energética, trazendo reflexos de
desequilíbrio no corpo físico .. A partir desse entendimento e dessa
abordagem, o terapeuta consegue reorganizar o sistema energético
produzindo o bem-estar paciente, e não eliminando somente o efeito.
8 - A Terapia Holística já é bem difundida no Brasil?
Existem, hoje, sem muito erro, 2,5 milhões de terapeutas. São 2,5 milhões
de terapeutas que não fazem exatamente a Medicina Tradicional Chinesa
entendida na sua concepção mais ampla. Há aqueles que praticam o
Shiatsu, o Tui-ná, a Yoga, a Musicoterapia. São terapeutas holísticos. Eles
simplesmente integram energeticamente o indivíduo a ele mesmo.
Por conseqüência, através de movimentos, massagens, danças ou qualquer
outra técnica ou prática inspirada ou fundamentada na Medicina
Tradicional Chinesa, todos fazem Terapia Holística.
Tem,se a impressão de que as pessoas que adotam a Terapia Holística
como solução para seus problemas de saúde tornam-se radicais e
condenam toda Medicina Alopática. Para os terapeutas holísticos não
existe intenção de combater a Medicina Alopática; eles não fazem questão
de serem considerados médicos. São terapeutas que desejam
simplesmente dar apoio ao médico porque, como já dito, o terapeuta faz
aquilo que médico não consegue ou não pode fazer, dadas suas grandes
especializações. O terapeuta não é contra a Alopatia. O médico é
necessário. O cirurgião é imprescindível. O terapêuta acredita que só a
Medicina Alopática é insuficiente, como somente o terapeuta por si só
também é insuficiente.
Há necessidade de INTEGRAÇÃO das duas práticas, para que se possa
beneficiar o ser humano.
9 - O terapeura holístico pode recomendar, por exemplo, a administração
de antibióticos ou a realização de uma cirurgia?
Não, ele não recomenda o uso de medicamentos alopáticos. Não tem esse
direito. Pode recomendar, se for o caso, que a pessoa procure um médico,
e esse médico prescreverá o medicamento e, se necessário, cirurgia, nos
padrões da Alopatia.
10 - Há casos em que o terapeuta holístico pode recomendar um cirurgia?
Ele não consegue formar o diagnóstico que possibilite chegar a uma
indicação de cirurgia. Ele pode indicar um cirurgião, e este decidirá se deve
ou não fazer a cirurgia. O terapeuta holístico nunca poderá chegar a
recomendar uma cirurgia, porque para isso existe o cirurgião, que tem
todos os atributos para decidir.
11 - Normalmente a Terapia Holística não se propõe recuperar órgão
afetado, fazendo com que o doente prescinda da cirurgia?
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Sem dúvida. Mas o terapeuta tem tempos. Conseguindo chegar a um
indivíduo com determinado desequilíbrio, e se esse desequilíbrio estiver
em estágio avançado, o terapeuta reorganizará e fenômeno energético e
não chegará ao limite da cirurgia. Porém, se esse paciente já chegou a
esse limite, no qual o terapeuta holístico pode atuar, não há outra saída,
senão a cirurgia. Ele não pode Imaginar ser capaz de resolver tudo. O
terapeuta deve ter a consciência e o conhecimento de seus limites, esses
limites, deve recomendar ao paciente, para o bem dele que procure outro
profissional, seja em que área for. O terapeuta tem um limite e não pode
ultrapassá-lo. Ninguém tem o direito de imaginar nunca ser Deus e que
pode resolver tudo.
12 - Do ponto de vista estritamente médico, por que as pessoas procuram
um terapeuta holístico em vez de um médico alopata?
De forma geral, o terapeura holístico está voltado para levar o indivíduo a
fazer um tratamento preventivo. Fazer com que ele tenha hábitos que não
o levem a ficar em desequilíbrio, a ter alterações. Esta é a tentar criar um
estado em que o indivíduo esteja livre de desequilíbrio. Esse é o grande
interesse, porque o terapeuta holístico tem como princípio o PREVENTIVO,
nunca o corretivo. De forma geral, o corretivo é território da Alopatia.
13 - E se essa pessoa já está doente?
Se a pessoa já está desequilibrada, existem níveis em que se pode atuar e
alterar o foco energético, fazendo o quadro regredir. A partir daí,
encaminha-se para o corretivo, aconselhando-se a fazer determinadas
coisas de modo a não ficar desequilibrado. Se o desequilíbrio está num
grau que impossibilite este retrocesso, deverá procurar o alopata, indo até
a cirurgia, se for o caso.
14 - Para um terapeuta holístico há caso perdido? Supondo, por exemplo,
um comprometimento do fígado que indique a necessidade de transplante.
Há tratamento para casos assim? É possível recuperar um órgão nesse
estado?
O conceito moderno de saúde para seres humanos, se expressa em duas
fases distintas: fase humoral e fase celular, sendo que estas duas fases são
alteradas pelos cinco sentidos dos seres humanos: audição, visão, olfato,
paladar e tato. A alteração de qualquer destes órgãos, dará início ao que
convencionamos dizer doença. O terapeuta holístico tem competência e
deve atuar na fase humoral, que é a fase em que ele foi treinado, e tem
condições de reverter o estado alterado do organismo. A fase humoral
(chamada pela medicina Alopata de doença psicossomática) é o momento
em que o paciente reclama de um desconforto, porém, este desconforto
não ser comprovado por exames; é o primeiro momento do desequilíbrio
energético, e neste momento que se processa a verdadeira cura. A fase
humoral é composta pelas funções físicas da excreção, inflamação e
deposição, funções normais do corpo humano. Caso estas três funções não
sejam atendidas na sua reivindicação energética, o organismo passa para a
fase seguinte, que é a fase celular, composta pelas funções de
impregnação celular, degeneração celular e neoplasia celular, onde as
células já estão marcadas e o médico já pode afirmar para o paciente que
ele está doente, visto que esses estágios podem ser comprovados por meio
de exames laboratoriais ou simplesmente visuais. Pelo exposto acima!
vimos que cada um dos profissionais tem seu momento de atuacão
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específico e bem delineado, não restando dúvidas da área de competência.
Portanto a fase humoral (energética) é de competência do terapeuta
holístico, mesmo porque a Medicina Alopata não reconhece a
fase energética. Em nenhum momento o médico, no período universitário,
e' colocado em contato com o estado energético do paciente. A fase celular
é de competência do médico, o terapeuta holístico, neste estágio, poderá
cooperar com o médico no sentido de ajudar o paciente, sem interferir na
ação alopata, porém trabalhando no sentido de restabelecer o corpo
energético que está seriamente comprometido; portanto, o trabalho em
conjunto, uma cooperação íntima dos dois profissionais, só pode resultar
em benefício para o paciente.
15 - Como se define o campo energético?
Via pulsologia. É preciso insistir em que a Pulsologia é extremamente
importante, porque determina em que estágio está o indivíduo.
16 - Campo energético é energia vital?
É energia vital. É o quantum da energia vital.
17 - A Terapia Holística é uma crença? por que mobílíza tão fortemente as
pessoas?
Nos estamos em um período da vida do mundo em que as coisas começam
a parecer diferentes do que eram até pouco tempo. Ou seja: percebe-se
que a cortisona não é tão boa quanto diziam que era, que o antibiótico não
é tão bom quanto parecia. A própria Alopatia reconhece que essas
substâncias são perigosas.
É natural, por isso, que se procurem alternativas. E, se observarmos bem,
essa valorização da Homeopatia, da Fitoterapia e outras práticas nada mais
é do que uma volta ao passado, um resgate de técnicas ou de formas de
tratamento abandonadas ou relegadas a segundo plano, na empolgação da
revolução científica.
Há fatores de natureza social e econômica que explicam claramente esse
processo de supervalorização e de adesão, digamos incondicional a uma
Medicina tecnificada. Há interesse empresariais e mercadológicos e, na
estrutura capitalista em que vivemos, esse fenômeno é perfeitamente
compreensível. O que não é compreensível nem aceitável é abandonar ou,
pior, condenar terapias fundamentadas num conhecimento milenar,
somente por interesse econômico.
Nunca é demais insistir: a Ciência e a Medicina só têm sentido quando
postas a serviço do homem. Por outro lado, a Medicina não tem todas as
respostas e rotular de ilegal ou ineficaz qualquer coisa que não seja
"científica", constitui, no mínimo, uma irresponsabilidade e um desserviço
à humanidade. Mas o que interessa aos terapeutas holísticos não é
estabelecer polêmicas nem contestar seja o que for, interessa ao terapeuta
cumprir um papel do qual ele está perfeitamente consciente e para o qual
se julga profissionalmente habilitado. Ele vem para somar e não para
perder tempo em confrontos. Tem de harmonizar, conciliar, articular
conhecimentos e talentos, de maneira construtiva e socialmente útil.
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Annibale Longhi, CRT nºº. 21.423, Terapeuta Holístico.
PARA SABER SOBRE TERAPÊUTAS DO SEU ESTADO, CONSULTE O SITE:
WWW.GUIADASAUDE.COM.BR.
NOTA:
É necessário que definamos certos preceitos:
1 - Tudo no Universo é energia e vibração (dependendo da energia, definese côres).
2 - As doenças tem muito haver com as emoções.
3 - Existem as doenças cármicas (para nós Espíritas, é a Lei de Causa e
Efeito); lembrem-se de que quando Jesus esteve presente entre nós, ele
disse: "Não vim derrogar as leis, porém, confirmá-las". Então, ele mesmo,
com toda a sua pureza crística não curou a todos mas, somente alguns. Ele
bem sabia que se curasse os doentes cármicos, como as leis não podem ser
quebradas, o paciente levaria o pagamento que faltasse para as
encarnações seguintes (este sofrimento seria postergado). Não podemos
praticar ações que contrariem as leis e desejar ficar impunes. Aos que tem
doença cármica, resta duas opções:
a - Orar a Deus e solicitar que ele se compadeça de nós, dando-nos as suas
bênçãos balsâmicas que nos permitam suportar toda a nossa dor
reparadora de nossos erros pretéritos; (assim estaremos livres nas demais
encarnações; pp: pecou=pagou). Devemos nos obster de fazer o mal para
que não nos endividemos perante as leis divinas.
b - Ou procurar na Medicina meios que o ajudarão a suportar as dores ou
ainda, poderá ser curado em virtude de já ter ultrapassado o tempo de
reclusão na doença. Por que não sabemos perfeitamente quanto era ou
seria este tempo relativo ao pagamento; sendo que Jesus mesmo disse: "O
Amor amortece muitos de nossos pecados (erros)". E Deus não quer que
passemos pela dor e sofrimento, somos nós mesmos que causamos esta
situação de doenças. A cada ação nossa, aparecerá as consequências
correspondentes; consequências boas para as ações boas praticadas; e
consequências más, para as ações más praticadas.
4 - Uma boa parte dos terapeutas, são médiuns ou também, em conjunto
fazem cursos no Mundo Espiritual, com especialistas na área energética.
São necessárias algumas encarnações, para se tornar um terapeuta
especialista, em virtude do conteúdo ser muito e de difícil assimilação. São
raros os casos (ou são espíritos elevados) em que aprendem todo o
necessário rapidamente para agir condignamente com todos os
consulentes.
Para a escolha de seus terapeutas ou de seu método, (além de verificação
no Conselho Federal de Medicina, pois, eles deverão ter obrigatoriamente o
CRM ou CRT); o consulente deverá usar de sua empatia.
O ideal, para um maior ou melhor aproveitamento, essas terapias,
deveríamos usá-las bem cedo, como PREVENÇÃO, pois evitaríamos muita
dor e sofrimento.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Para melhor entender este tema, vide em nosso site, no ícone REFLEXÕES,
o assunto ENERGIA e Estágio em 4ªª Dimensão.
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Das mais variadas conjecturas a respeito do surgimento da ACUPUNTURA a
mais poética conta que há 5.000 anos, um guerreiro chinês foi ferido no
tornozelo enquanto guerreava com os mongóis.
O ferimento, não fatal, teve como decorrência aliviar uma antiga dor nas
costas que atormentava o combatente.
A partir desse primeiro ponto, marco para a descoberta dos MERIDIANOS
onde se localizam os pontos de ACUPUNTURA, despertou-se a idéia de
punctuar o corpo com agulhas, no princípio de pedra, espinhas de peixe ou
de bambus e, em seguida, de ouro e prata, para tratar os diversos
sintomas.
Hoje, na República Popular da China, os médicos modernos também tratam
seus pacientes através dos pontos de Acupuntura, utilizando os meridianos
para normalizar as condições de circulação de energia, sangue e fluidos
pelo organismo usando, agora, agulhas de liga metálica.
Os grandes centros de saúde chineses costumam oferecer tratamentos por
ambos os métodos, o ocidental e o tradicional chinês, ficando a escolha do
método terapêutico, à critério do paciente.
No Ocidente, a ACUPUNTURA passou a ser conhecida pelo trabalho de
compilação em francês dos clássicos chineses pelo então Cônsul da China
Soulié de Morant.
Nos Estados Unidos a Acupuntura causou sensação quando da visita do
presidente Nixon à China. Um de seus acompanhantes teve de ser operado
de urgência recebendo analgesia por Acupuntura, permanecendo durante
todo o paciente desperto e conversando durante todo o ato cirúrgico.
As pesquisas desencadeadas a partir dessa época, tentando-se elucidar os
mecanismos de ação da ACUPUNTURA sob uma óptica da Ciência Ocidental,
efetivaram seu reconhecimento pelo Organismo Mundial da Saúde (OMS)
como um método terapêutico.
No Brasil o Conselho Federal de Medicina, a partir do reconhecimento da
OMS, incluiu a Acupuntura como especialidade médica, retirando-a da
qualidade de prática alternativa.
Em nossa prática, a Acupuntura, associada às técnicas de Moxabustão
(onde se aquecem os pontos de Acupuntura pela queima de ervas
compactas, a exemplo da artemísia); do laser (que pelo fato de estimular
os pontos de Acupuntura de forma indolor é muito usado na Pediatria e
Estética); da Ventosa (para aliviar dores); da Fitoterapia (tratamento
interno através do uso de ervas); da Dietoterapia (através da adequação
do regime alimentar do paciente); da Atividade Física Dirigida e das
Práticas Ch'an Tao de Meditação), tem se mostrado eficaz para o
tratamento de uma série de patologias e minimizado o sofrimento de
outros, mantendo sob controle as patologias crônicas.
Fitoterapia na Medicina Tradicional Chinesa - A Fitoterapia Chinesa é o
recurso terapêutico mais antigo que se tem conhecimento. De evolução
milenar, foi sendo sistematizada desde os seus primórdios na época do
sistema feudal chinês. Ainda hoje é de amplo emprego na República
Popular da China, ao lado da Acupuntura.
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Com a difusão da Acupuntura no Ocidente, a Fitoterapia Chinesa passou
também a ser objeto de estudo em vários países da Europa e da América
onde, a partir do modelo científico ocidental, lógico, analítico e linear,
vários princípios ativos foram isolados das ervas catalogadas pelos
chineses, demonstrando seu princípio de ação.
A Fitoerapia Chinesa tem como base filosófica a harmonia entre o
microcosmo, representado pelo homem, e o macrocosmo, representado
pela natureza. O princípio que norteia as práticas médicas orientais busca,
desse modo, nas características da planta, tais como condições ambientais
de reprodução e crescimento, época de germinação, partes da planta,
sabor e características secundárias, suas propriedades terapêuticas,
apoiadas nos conceitos de Yang/Yin, regra das estações do ano e cinco
movimentos.
O modo de ação das ervas da Fitoterapia Chinesa é o da incorporação pelo
paciente das propriedades intrínsecas das plantas, assim, feito o
diagnóstico de aumento de "umidade" no organismo, o tratamento será a
partir de ervas que tenham como característica a "secura", ou diante de
sintomas que expressem um aumento de "calor" a escolha recairá nas
ervas que tenham qualidade "fria", objetivando a harmonização.
Com a utilização de ervas, tem-se verificado pouquíssimos efeitos
colaterais, a aceitação do remédio pelo organismo é natural, e uma série
de outras vantagens terapêuticas, como a existência, nas ervas, de um
complexo de elementos inexistentes nas drogas sintetizadas.
Dr. Norvan M. Leite
AURA-SOMA
AURA - significa LUZ.
SOMA = Significa corpo.
É um sistema de cura pelas cores que resgata a saúde integral do indivíduo
utilizando a energia vibracional das cores do arco-íris.
Neste sistema terapêutico, a própria pessoa escolhe 4 frascos coloridos
que mais lhe atraíram dos 100 frascos que compõe o kit de óleos
balanceados, elaborados com componentes naturais (óleos, essências
aromáticas, extratos vegetais, cristais) e esta escolha indicará qual é a
essência de sua alma, quais são os impedimentos que estão interferindo no
seu caminho de auto-realização, prosperidade e saúde de forma integral. A
Aura-soma interage em todos os níveis da natureza humana: espiritual,
mental, emocional e corporal resgatando o equilíbrio da nossa aura, do
nosso sistema endrócrino, promovendo um bem-estar global no indivíduo.
O Sistema Aura-soma foi criado há 14 anos na Inglaterra pela farmacêutica
Vicky Wall (1918- 1991) cujo trabalho visava levar o ser humano a
conscientizar-se de que ele é o principal agente de sua cura e de sua
harmonia, à medida que busca autoconhecimento e crescimento pessoal.
As substâncias contidas nos frascos coloridos devem ser passadas na pele
e ao serem absorvidas servirão como instrumennto de abertura de

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
consciência motivando o desenvolvimento positivo das próprias
potencialidades, tornando o indivíduo capaz de enfrentar os desafios da
vida com clareza e coragem. O tratamento terapêutico Aura-soma utliza-se
de mais três produtos, além dos óleos coloridos:
- Tinturas: líquidos naturais que contêm a vibracão das cores do arco-íris e
devem ser ingeridos.
- Pomander e Quinta-essência: líquidos coloridos que contêm essências e
aromas de 49 ervas, utilizados em conjunto com óleos coloridos, visando
reforçar seu efeito de cura, protegendo a nossa aura e integrando nosso
ser a vibracões mais sutis através da meditacão e do relaxamento.
A Aura-soma é o espelho da alma e deve ser usada em conjunto com
qualquer tratamento médico convencional, psicológico e terapêutico, pois a
Ciência mostra em suas pesquisas o quanto a nossa saúde é um reflexo
direto das nossas emoções, pensamentos e energias. Neste mundo
moderno é primordial resgatar a nossa qualidade de vida.
Elaine virginia - Terapeuta Holístíca, formada pela Aura Soma International
- Academy of Colours Therapeuts
AURICULOTERAPIA
A Auriculoterapia e Medicina Auricular
Acupuntura Auricular e Aurículo Medicina incorporam a escola de
Acupuntura desenvolvida pelo dr. Paul Nogier (1950).
A Acupuntura da orelha é conhecida pelos chineses há milênios como
também por outras culturas antigas, particularmente pelos egípcios.
Neste tratamento o corpo se faz representar por uma "orelha invertida"
(feto ao contrário) onde podemos analisar todo o organismo, vísceras,
coluna vertebral, músculos e ossos.
França e Alemanha, são tidas como técnicas de vanguarda, e na Espanha
ela é, literalmente, o tratamento da realeza.
A orelha nos apresenta um "mapa" sintomatológico e através do aparelho
da Acupuntura Auricular, podemos detectar os pontos de desequilíbrio,
traçando um perfil dos sintomas, dores e doenças já instalados ou ainda
em latência.
O objetivo é restaurar o equilíbrio e a harmonia, prevenindo doenças,
sempre com uma visão holística.
Estimular um ponto reflexológico corretamente escolhido é propiciar a
circulação de informações de conteúdo psicossomático.
São aplicados micropontos de ouro, sementes de grãos específicos ou é
feito um tratamento com aparelhos de laser.
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Os pontos trabalhados eliminam dores em geral e o tratamento regular da
auriculoterapia é de grande valia para problemas de coluna, estresse,
pânico, rinite, tabagismo, obesidade e enxaqueca,
Devido à minha formação psicoterapêutica, sempre dei muita importância
à conversação com o cliente e, baseada na visão dos cinco elementos da
Medicina Chinesa, traço um perfil das possíveis causas do desequilíbrio
bio-energético e da doença.
A função sagrada do terapeuta holístico é de ampliar a consciência do para
que haja uma verdadeira harmonização e insíght. As consultas são
semanais e fazem uso da simbologia "orelha". Procuro encaminhar o
trabalho para uma melhor qualidade de vida. Todo meu trabalho de
Acupuntura Auricular é complementado com ensinamentos corretos de
respiração (pranayamas yoga), relaxamentos com exercícios de ginástica
consciente e em cada consulta o paciente recebe uma "energização" com
Reiki, que potencializa todo o tratamento.
Lúcia Sandri, CRT nO 27,029, consultora em Qualidade de Vida, Membro da
Sociedade Brasileira de Psicoterapia Junguiana, Psicopedagoga, Professora
de Yoga, Mestre em Reiki e Auriculoterapeuta.
AROMATERAPIA
Aromaterapia é uma arte e uma ciência que tem sido usada desde o início
da civilização; tem-se conhecimento que os egípcios, gregos, chineses e
indianos a empregaram como forma de prevenir doenças, curar feridas e
aliviar dores.
Com uma perspectiva holística, ou seja, abrangendo o ser humano como
um todo formado por seu corpo físico, sua mente, suas emoções, suas
relações familiares e sociais, seu modo de vida e sua dimensão espiritual, é
esta uma das mais antigas formas de cura das afecções tanto físicas como
emocionais e psicológicas.
Trata-se de uma disciplina terapêutica que faz uso de aromas naturais, os
quais provêm de óleos essenciais; estes óleos são extraídos de partes das
plantas (raízes, talos, folhas, frutos e sementes) por destilação ou pressão.
Estas substâncias têm uma concentração muito alta de extratos vegetais e
possuem centos de componentes químicos orgânicos como hormônios,
vitaminas, antibióticos e anti-sépticos, sendo muitos deles fundamentais
para a vida.
Porém é importante o uso de óleos essenciais genuínos; puros e naturais.
Há múltiplas formas de usar esta terapia de acordo com o problema a se
tratar e a via de acesso mais adequada; assim, se pode falar de duas vias
básicas de acesso dos óleos essenciais como meio terapêutico atuando
diretamente no plano fisiológico e emocional da pessoa, conseguindo
restabelecer e melhorar as condições saudáveis naturais do organismo
humano.
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São elas: VIA INTRANASAL, como em inalações, vaporizações e perfumes,
e VIA PERCUTÂNEA (através da pele), como em massagens, banhos e
compressas.
É muito importante sempre ter em conta que os óleos essenciais deverão
se diluir em um óleo carregador vegetal, que vai servir como veículo,
sendo que grandes quantidades diretamente aplicadas sobre a pele podem
ser muito tóxicas, irritantes ou ocasionar algum efeito não desejado.
Jennifer Moná Lapeira
Terapeuta Holística
ARTE
TERAPIA

Arte Terapia é o sistema de autoconhecimento adquirido por meio do fazer
artístico (desenho, pintura, colagem, etc...
Utilizando cada material de maneira adequada, podemos perceber
aspectos e a nossa personalidade que permaneciam inconscientes.
Ao elaborar um espaço, um campo gráfico, o indivíduo passa a elaborar
melhor seu mundo interior.
A Arte Terapia é um método apropriado de terapia para pessoas que
necessitam desenvolver ou aperfeiçoar o processo criativo em qualquer
área de atuação de sua vida (profissional, pessoal).
Muitas vezes não se consegue resolver problemas devido à falta de
recursos criativos para buscar novas soluções.
É necessário tornar a mente mais flexível para conseguir novas respostas.
A arte é um processo facilitador da ação criativa.
Criatividade é sinônimo de saúde mental e potencial para a autorealização.
Claudia Regina T. Colagrande
Arte terapeuta- Sedes Sapientide

BIOEURITMOTERAPIA
A BIOEURITMOTERAPIA é a terapia do movimento que pode ajudar a
pessoa a desenvolver seu pleno potencial através da harmonização dos
hemisférios cerebrais.
Ela pode ser praticada tanto por pessoas saudáveis, centrando,
harmonizando, atuando como medida preventiva e estimulando o
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autodesenvolvimento, como por pessoas doentes, funcionando assim como
uma terapia de apoio, sendo de grande ajuda no processo de harmonização
e cura.
Os hemisférios cerebrais possuem funções diferentes e processam
informações de formas diversa.
E assim se complementam, ampliando nossas possibilidades de
compreensão do mundo.
O hemisfério cerebral esquerdo é responsável pelas características mais
racionais e o direito é mais intuitivo, criativo.
Através de movimentos simples e eficientes, a BIORITMIA exercita de uma
maneira harmônica e integrada as funções cerebrais.
Este método, além de estimular a expansão da consciência, trará uma
maior integração entre o pensar, o sentir e o querer.
O cérebro humano é a estrutura física mais complexa e o mais interessante
instrumento entre todas as criações conhecidas da natureza.
É consciente de sua própria existência e tem uma enorme capacidade para
se reorganizar.
De uma forma geral, utilizamos somente 10% de nossa capacidade, sendo
este fato responsável pela grande queixa atual da falta de criatividade,
dificuldade no aprendizado e a famosa "memória fraca".
Independente da idade, exercitando, poderemos ampliar
significativamente seu uso, despertando o gênio dentro de nós, uando,
assim, com plenitude, nosso potencial.
Um indivíduo que realiza plenamente o seu potencial será mais
equilibrado, menos estressado e adoecerá menos, pois haverá uma maior
integração entre a mente e o corpo, e uma melhoria na qualidade de vida.
Dr. Helio Filipo
Médico, Terapeuta Artístico e Euritmista
BODY WEATHER
LABORATORY
Origens - Laboratório de dança criado membros da Body Weather Form,
centro multidisciplinar de dança e agricultura no Japão.
Este médoto reúne conceitos como arte, saúde, cotidiano, autoconcepção
em suas práticas.
Para os Japoneses cotidiano estão integrados e são considerados como dó
(camlnho), ou seja, caminho da vida.
Método de trabalho -
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Tem como ferramenta de atuação uma visão interdisciplinar, ou o fator
movimento corporal é relacionado a diversas disciplinas, tais como a
biologia, física, artes, antropologia, história, etc..
O corpo humano enquanto processo criativo interligado a fatores diversos:
tempo-espaço, comportamentos biológico e mental dos seres vivos,
movimento e relacionamento do Universo.
Como principais tópicos deste método podemos apontar:
• Corpo, mente e tempo-espaço são interdependentes. Esta
interdependência gera energia criativa.
• Tempo-espaço são interdependentes e tratados de maneira não linear,
non stop.
• Relação espaço-corpo: a pele é a passagem e portanto, não existe
separação em interior e exterior.
• Conceito de centro: corpo e espaço possuem diversos centros
simultaneamente.
• Conceito de equilíbrio e apoio: equilíbrio/ desequilíbrio dinâmicos.
• Princípios de oposição/complementaneidade de forças.
Processo criativo baseado na investigação constante e apurada do corpo,
seja este corpo, o corpo do parceiro, o corpo da natureza, o corpo sonoro
que se percebe durante uma aula, etc. Este processo resulta em
transformacões e liberdades mental e física. .
• Buscar as origens da dança escritas na história do tempo-espaço
O método é composto de:
Mind ond body, muscle ond bone: Danças acompanhadas de música
gravada ou ao vivo, celebram a dança da vida através da constante
transformação dos Ciclos evolutivos e naturais. Apresentam uma síntese
da linguagem de movimento de diversas culturas: Asia, Africa, Europa,
Oriente Media. Possibilitam a qualquer pessoa experimentar a dança com
alegria e encantamento.
Anma - Massagem ativa, em sete etapas. A respiração é utilizada como
veículo para realizar e alongar a musculatura. Através de suas etapas
trabalha todas as articulacões, musculos e órgãos internos do corpo
humano, além de proporcionar estudo pormenorizado das estruturas
ósseas e muscular.
pushing discussion, puppet, strings: -Acontecem em duplas. Exercícios
idealizados com a finalidade de mover-se através da ação do outro com
flexibilidade; leveza e ritmo. Promove a confiança mútua e as relacões em
grupo.. .
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Bisoku blind: - Comunicação e Integração entre atividades exercidas pelo
cérebro, nervos e músculos. Visa equilibrar as mente e corpo, uma vez que
o corpo se encontra em defasagem em relação à mente, possibilita maior
concentração, tranquilidade e percepção face às atribuições diárias.
Daily movement images - Criação de pequenas coreografias a partir de
textos poéticos, artes plásticas e múslca. O objetivo é relacionar-se com a
imaginação através do corpo. Contagiar o cotidiano com a magia da poesia.
Deníse Courtouké,
Mem. da Body Weather Farm e Criadora e Gerenciadora da Sede do Body
Wather Laboratory no Brasil.
CROMOTERAPIA

Oriunda de tempos remotos pois já era usada pelos povos antigos,
egípcios, babilônios e assírios.
No Egito já existiam as famosas Salas de Cura, onde predominava a Sala
Vermelha (para problemas do corpo material), a Sala Azul (para problemas
referentes ao espírito) e a Sala Amarela (para problemas referentes à
mente) ..
Também vamos destacá-la junto aos hindus que a usavam intensamente
na água solarizada e na respiração, onde atribuia-se cores aos chakras,
para manutenção do equilíbrio do corpo (esses métodos são utilizados até
hoje).
A Cromoterapia hoje é aplicada através dos raios solares, das lâmpadas, da
meditação, das roupas, dos ambientes, a solarização das águas, dos sons
muslcais, nos cristais, da cromopuntura.
Na Era Moderna vamos encontrar grandes trabalhos como os de Goethe,
Steiner, Babbitt, Roland, Hunt e outros que nos deram grandes alcance
para a Cromoterapia de hoje.
Também na Inglaterra temos Theophilus Gimbel que há mais de trinta anos
realiza pesquisas. No Brasil tivemos e temos grandes nomes que
trabalham para isso.
Gostaria de deixar citado Rene Nunes, já falecido, que nos deixa grandes
compêndios da Cromoterapla.
E para encerrar esse assunto, que é bem amplo e fascinante de ser
pesqulsado, onde qualquer coisa que relatasse seria muito pouco, citaria
uma frase do livro de Rene Nunes:
- "A cor é a energia da alma". Portanto, sem a energia da cor não vivemos.
"Cor é vida".
Ana Aparecída de Oliveira
Master Reiki, Magnified Healing,
Karuna Reiki e Terapeuta Hol,
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CURA
PRÂNICA
A Cura Prânica é uma terapia criada por Choa Kok Sui a partir da prática de
anos de cura paranormal, por ele que não é paranormal nem clarividente
nato.
Esta terapia se utiliza de prana captado, preferencialmente do ar, por uma
das mãos do praticante, e projetado nos corpos sutis do paciente, para que
as auras interior e exterior se equilibrem, devolvendo a saúde e o bemestar ao paciente .
A aura interior contém chakras (centros de energia) que se ligam a órgãos
e sistemas biológicos, que energizados adequamente, promovem o
reequilíbrio geral, o qual devolve a saúde e o bem-estar a alguém antes
doente ou desequilibrado.
A prana ou ki é a energia vital, chamada pelos gregos de pneuma; pelos
poliponésios de mana e pelos Judeus de ruah.
Esta energia pode ser obtida através do sol, do ar ou da terra.
O prana do ar é o mais eficiente para tratamentos em geral, principalmente
se obtido através de respiração ritmada (lenta e profunda).
A Cura Prânica se encaixa perfeitamente nos conceitos básicos da Medicina
Vibracional, que considera que há umaenergia vital básica no corpo
humano, responsável pela manutenção da saúde.
Quando esta energia vital básica está em desequilíbrio, o corpo pede
socorro enviando sinais grafados nas auras interior e exterior, para que
alguém que os possa perceber e aja para reequilibrar a energia vital.
Através de processos simples e abrangentes pode-se eliminar distúrbios
físicos, mentais (emocionais e racionais) e espirituais. Entenda-se aqui que
distúrbios espirituais são causados por vivências de sentimentos densos
incompatíveis com saúde e bem-estar, como raiva, ódio, inveja, medo
exacerbado, vingança, etc., conceito esse que nada tem a ver com qualquer
tipo de religiosidade.
/\través desses processos simples de tratamento energético pode-se
trabalhar as pessoas para intervirem em problemas simples como
resfriados, dores leves de cabeça, pequenas desordens estomacais, até
problemas maiores como febres intermitentes, úlceras, artrite, glaucoma,
problemas cardíacos, insônia, câncer, aids e problemas psíquicos em geral.
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Entenda-se por completo que a Cura Prânica é uma terapia energética de
enorme e considerável abrangência, de baixo custo, fácil aplicação e
extrema securidade .
Ela pode ser aplicada individualmente em cada pessoa, em grupo (de uma
para várias ou em duplas dirigidas), ou mesmo à distância. Além disso
pode potencializar o efeito de tratamentos alopáticos, homeopáticos e
naturistas.
A Cura Prânica não é uma panacéia, mas é uma terapia eficiente, prática e
de baixo custo, que deveria ser largamente utilizada pela população em
geral.
Sueli Teresinha Paes d'Assunção,
Naturopata.

EMDR
EMDR - EYE MOVEMENT DESSENSITIZATION AND REPROCESSING DESSENSIBILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO ATRAVÉS DE MOVIMENTOS
OCULARES.
TERAPIA DOS ESTRESS PÓS-TRAUMÁTICO; FOBIAS, PÂNICO E ANSIEDADE.
O QUE É E.M.D.R.
É uma abordagem terapêutica que permite acelerar o tratamento de um
grande número de patologias e problemas de auto estima relacionados a
experiências traumáticas do passado e condições adversas do presente.
Diversos estudos com vítimas de agressões, estupro, abuso sexual, físico
ou verbal na infância e na adolescência, acidentes, catástrofes, perdas
dolorosas, guerras, assaltos e sequestros, indicam que este é um método
capaz de reduzir rapidamente os sintomas assim como reprocessar as
memórias traumáticas além de promover uma significativa reestruturação
cognitiva.
É o método usado no tratamento do trauma que possui mais estudos
controlados sobre sua eficácia, em relação a outros métodos.
EMDR foi desenvolvido por Francine Shapiro, PhD., em 1987 e já tem mais
de 27.000 psicoterapeutas (dado de agosto/1998) treinados em 52 países.
EMDR é compatível com qualquer abordagem psicoterapeutica, sendo uma
poderosa ferramenta no processamento de vivências traumáticas e
dolorosas ampliando as possibilidades para o insight, a reintegração na
sociedade, o desenvolvimento da utonomia e do prazer.
Carla M. Montalto
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FENG SHUI
FENG SHUI PESSOAL
FENG SHUI, literalmente, significa vento e água, as duas forças da
natureza que são responsáveis pela circulação de energia através do
planeta.
Como uma arte chinesa que teve sua origem há mais de sete mil anos,
estuda e equilibra energeticamente o local de moradia e de trabalho.
Faz parte do Taoísmo, filosofia que norteia o povo chinês na arte de viver
em harmonia com as forças da natureza e universais.
Muitas vezes instintivamente fazemos alguma alteração na posição dos
móveis, compramos flores ou um enfeite novo e colocamos em um lugar
que nos chama atenção.
Estes procedimentos podem estar relacionados com a nossa necessidade
de mudanças na vida, isto porque os ambientes onde vivemos ou
trabalhamos são um reflexo ou extensão de nós mesmos.
Para transformarmos nossas vidas em qualquer aspecto, precisamos ter
vontade ou seja, ter a firme intenção do que precisa ser alterado.
A vontade leva a ação e o propósito direciona a energia para onde
precisamos ou queremos.
Quando mudamos algo no ambiente com intenção de transformação ela
poderá ocorrer mais facilmente porque a ação consolida e materializa uma
vontade interna, alterando a energia do ambiente e favorece a mudança
pessoal.
Nesse sentido, o FENG SHUI, tem sempre um caráter individual e pessoal,
porque a análise dos ambientes e as propostas de alterações deverão estar
diretamente sintonizadas com a individualidade da pessoa, suas
necessidades e seu momento.
A astrologia é um excelente recurso para o aprofundamento deste
conhecimento.
O conselheiro em FENG SHUI, através do mapa natal poderá ter um
conhecimento mais rápido e profundo das características individuais,
fornecendo dados que ampliam a consciência da pessoa, permitindo que
ela possa refletir melhor sobre si mesma e sua necessidades.
Permite, também, a identificação dos propósitos de vida, das
potencialidades nem sempre utilizadas e das aptidões profissionais.
A análise astrológica do momento proporciona um conhecimento mais
amplo dos assuntos em expansão e daqueles em restrição, com
necessidade de reconstrução e mudança.
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As visitas às residências e locais de trabalho permitem ao conselheiro a
visualização e análise da situação energética do local, a circulação da
energia e sua qualidade.
Através desta observação e dos dados astrológicos poderá propor
alterações na disposição dos móveis, nas cores e na colocação de objetos
que modifiquem o fluxo energético, favorecendo assim uma qualidade
melhor de energia ambiental direcionada a atender os propósitos
individuais e atuais da pessoa.
Estas modificações ambientais deverão ser feitas pela própria pessoa para
que ela mobilize sua vontade e ação, favorecendo as transformações que
sente necessidade e melhorando sua qualidade de vida, auto-estima e
confiança.
Por isto o FENG SHUI é pessoal e intransferível e o conselheiro é somente
um facilitador do processo evolutivo.
Wania Gravina
Assistente Social e
Terapeuta Holística
FITOTERAPIA
PRÓSTATA: Conheça o auxílio da natureza.
Temor de milhões no mundo inteiro, os problemas com a próstata podem
ser tratados de modo natural.
Cedo ou tarde a maioria dos homens acima de 50 anos vai descobrir que
existe uma glândula esponjosa no genital, chamada Próstata.
É bom saber, por isso, como funciona e quais os cuidados para que ela não
se torne a "via crucis" da família.
Esta glândula está situada logo abaixo da bexiga urinária, envolvendo a
primeira porção da uretra, que é o canal por onde sai a urina e o esperma.
O tamanho da próstata não é muito grande - tem a medida de uma
castanha européia e pesa em média 15 gramas.
Na mulher acredita-se que haja uma próstata rudimentar envolvendo a
uretra, é o chamado Ponto G, que reage a uma profunda estimulação
vaginal.
Para saber se a próstata aumentou de tamanho, chegando, às vezes ao
tamanho de uma laranja-pera, que aperta o canal da uretra e impede a
saída da urina, o exame é sempre no baixo ventre; com o dedo enluvado o
médico toca a glândula através do ânus.
Quando a glândula está inflamada a pessoa tem dificuldade em urinar e, às
vezes, não consegue evacuar. A urina apenas pinga, goteja, ou fica
totalmente impedida de passar.
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Pode acontecer que o homem não consiga urinar durante vários dias. A
retenção urinária provoca um aumento da bexiga, que fica muito
distendida causando grandes dores na região do baixo ventre. Se o
paciente apresentar febre, é o sinal de que existe infecção.
É muito importante distinguir entre um problema de próstata e gonorréia
ou clamídia, que também causam dificuldades ao urinar.
Em homens idosos é mais provável que seja uma inflamação na próstata,
mas num jovem (principalmente se ele teve contato sexual nos últimos
dias ou semanas com uma pessoa infectada), provavelmente pegou
gonorréia ou clamídia, que também inflamam a próstata e a urina não
consegue ser eliminada.
Ao menor sinal de dificuldade para esvaziar a bexiga, não deixe de
consultar o médico, para saber o que está acontecendo com o genital.
Na inflamação benigna da próstata, a fitoterapia ocupa um lugar de
destaque para ajudar a corrigir o problema. Aqui estão alguns vegetais que
podem ajudar. Não obtendo sucesso, procure mais orientações com seu
agente de saúde.
FIGO DA ÍNDIA: (flores, infuso antiinflamatório).
MILEFÓLIO; (Mil folhas, cozimento para banho de cintura).
TANCHAGEM: (infuso antiinflamatório).
ABÓBORA: (semente para afrouxar a próstata).
Sylvio Panizza
Farmacêutico-bioquímico.
FITOTERAPIA
ENERGÉTICA
CHINESA
Desde tempos imemoriais o homem vem buscando na fonte da natureza
alimentos e medicamentos para a cura de seus males.
O que é Fitoterapia?
Como o nome já diz, fito quer dizer planta e terapia tratamento, ou seja,
uma forma de tratamento pelas plantas medicinais. Contudo, este nome é
ainda restrito, pois incluso ao tratamento fitoterápico utiliza-se ainda
substâncias animais e minerais.
Qual a diferença da Fitoterapia Chinesa com a Fitoterapia Ocidental e quais
suas vantagens?
As vantagens da Fitoterapia Chinesa é que ela possui milhares de anos de
tradição de uso. Seus efeitos medicinais, contra-indicações e dosagens já
foram estudados tanto empiricamente como hoje, cientificamente,
comprovando-se aquilo que já se sabia antigamente.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Outra vantagem é que o chinês descobriu a função energética da planta, ou
seja, se ela é de natureza quente, fria ou neutra. Isto fica fácil de se
entender quando falamos que o gengibre é de natureza quente e a hortelã
de natureza fria pois, filosoficamente na Medicina Chinesa, doenças do frio
têm de se aquecer e doenças do calor têm de se esfriar. Seria por isso que
no inverno, inconscientemente usamos gengibre no quentão?
Outra vantagem é o que o chinês (observou que cada substância possui um
tropismo por meridianos (canais por onde corre a energia) específicos do
nosso corpo. Como no exemplo acima, o gengibre teria afinidade pelos
canais do estômago (Wei) e pulmões (Fei) , servindo para problemas de
vômitos e resfriados comuns por vento frio. Ainda determinaram os
sabores de cada substância que teriam também um efeito terapêutico,
como o doce agindo no baço/ estômago; picante no pulmão; amargo no
coração; salgado nos rins; ácido no fígado. Logicamente, tudo isto está
intrinsecamente ligado à própria base de toda a filosofia médica chinesa
que, nesta matéria, não cabe mencioná-la. Basta dizer ainda que hoje, 2/3
da população mundial trata-se com Fitoterapia Chinesa, tendo estudado
cientificamente mais de 6 mil substâncias; e ainda que no início do século
era considerada a Medicina mais avançada do mundo.
Quanto à Fitoterapia Ocidental, no presente caso a utilizada no Brasil, que
possui uma das maiores floras e faunas do mundo, sua base filosófica
difere em pouca coisa da chinesa, não considerando seus aspectos
energéticos de temperatura, sabor, meridianos, etc. Pouquíssimas plantas
estão estudadas cientificamente, trazendo dificuldades para os
profissionais que têm de se valer das informações empíricas tradicionais.
Outros fatores agravantes são a falta de investimentos na área, falta de
controle adequado na qualidade, falta de incentivos na produção nacional.
Como deve ser uma consulta com um fitoterapeuta energético?
Um fitoterapeuta energético deve ter conhecimentos profundos da
Medicina Tradicional Chinesa. Seu diagnóstico vai se basear no
desequilíbrio energético do paciente, com interrogatório, observação,
apalpação, verificação do pulso, língua, aspectos emocionais, ambientais,
familiares e outros fatores que determinaram seu desequilíbrio.
O tratamento visa estabelecer o equilíbrio através de uma conduta
terapêutica. Esta conduta tem como base a filosofia de vida taoísta, que
procura manter a energia formadora da vida (Qí ancestral) forte, plena e
distribuída por todo o organismo. Conhecendo os princípios da natureza e
vivendo a favor desta, manteremos o Qí (energia) forte.
Os princípios do TAO, o Yín e o Yang, os cinco movimentos e outros vão
formar o corpo da MTC que se divide em diagnóstico e tratamento, sendo
este último o objetivo deste texto.
- O tratamento se divide em três momentos:
1°°) A natureza ajudando os doentes - medicamentos de origem vegetal,
mineral e animal.
2°°) O homem ajudando o homem - seções terapêuticas de Acupuntura e/
ou Tui-ná (massagem chinesa).
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3ºº) O próprio doente ajudando a si mesmo - Tai-Chi-Chuan (exercícios)
Tao-in ("busca interna") e Qi Kun.
Na grande maioria das vezes somente a Fitoterapia será suficiente no
tratamento.
O que é utilizado no tratamento e o que trata?
Após o diagnóstico vamos utilizar fórmulas magistrais em pílulas, pó ou
líquidos já prontos e existentes no mercado ou se necessário, uma fórmula
manipulada individualizada, com um efeito específico desejado.
Poderemos fazer mão também de uma fórmula para uso em decocto (chá)
que, culturalmente no Brasil, tem difícil aceitação por motivo do falta de
gosto, falta de tempo e dificuldade no preparo As cápsulas ou pills são
mais aceitas pelos brasileiros.
Hoje a Fitoterapia Chinesa está tão avançada que até fitoterápicos
injetáveis podem ser utilizados, e como visa restabelecer o equilíbrio
energético do paciente, inicialmente qualquer patologia pode ser tratada
pela Fitoterapia chinesa.
Prof. Paulo Améríco Vieíro,
Acupunturista e Fitoterapeuta
com Especialização em Chinese
Herbal Medicine pela Academia
de Medicina Tradicional Chinesa
de Beijing e Fujian University ou
Traditional Chinese Medicine (China)
FOTO
KIRLIAN
Eletrofotografia ou Fotografia Kirlian é uma técnica na qual os objetos
vivos são fotografados na presença de um campo elétrico de alta
freqüência, alta voltagem/baixa amperagem.
Essa técnica foi descobelta pelo russo Semyon Kirlian, no início dos anos
40, na mesma época em que Burr estava medindo os campos
eletromagnéticos presentes em torno de seres vivos, bem como Richard
Gerber, entre outros.
A Eletrofotografia na sua forma mais simples, baseia-se nas observações
de um fenômeno conhecido como descarga em corona. A corona é o
resultado dos rastros da descarga de elétrons, a qual representa milhões
de elétrons fluindo do objeto para a placa, cujo nome é corpo etérico.
Na Eletrofotografia transformada em fotos ou "slides" executamos a
análise campo bioenergético.
Cromoterapia
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A Cromoterapia não é um culto, nem moda. Já era empregada na Era de
Ouro da Grécia, nos Templos de Luz e Cor de Heliópolis e no antigo Egito,
tendo sido venerada pelas antigas civilizações da India e da China
Nossos olhos são sensibilizados de acordo com a freqüência de vibração e
do comprimento da luz, criando em nosso cérebro a sensação da cor.
As freqüências mais baixas dão-nos a sensação do vermelho e as mais o
violeta. Por isso, as cores influenciam nas sensações, que é o princípio de
estabilização das vibrações cromáticas do campo energético.
Abaixo, citamos algumas características das cores:
Vermelho: aumenta a atividade do sistema nervoso sensorial.
Laranja: elimina os sentimentos de culpa.
Amarelo: aumenta a atividade das glândulas linfáticas para a nutrição.
Verde: destrói materiais em decomposição.
Azul: diminui a atividade funcional do cérebro.
Anil: abranda a atividade e a excitação.
Violeta: diminui a atividade funcional do coração.
Prof. Pedro Durellí, Psicabiofísica,
Cromoterapeuta, Fotógrafo e Analista de Fotos Kirlian

HIPNOTERAPIA
Hipnoterapia se destaca da hipnose tradicional por utilizar os recursos da
hipnose, com finalidades terapêuticas e se destaca dos métodos
psicoterapêuticos comuns, pela facilidade em localizar a causa das
manifestações emocionais, ao invés de desperdiçar tempo precioso do
paciente apenas com os sintomas.
Assim como a hipnose, a Hipnoterapia conduz o paciente a estados de
transe em que se torna possível o acesso a condições emocionais e níveis
de compreensão dificilmente alcançáveis em estado de vigília.
Alcançando o estado de transe desejado o hipnoterapeuta recorre a
técnicas específicas que permitem ao paciente reviver as vivências do
passado, em sua dimensão real, atuando terapeuticamente na correção de
traumas, culpas e ansiedades.
Buscando as causas reais dos sintomas que o paciente manifesta em sua
vida atual, o hipnoterapeuta tem condições de proceder a terapia de cada
uma das causas, com mais facilidade do que os métodos tradicionais
podem proporcionar, já que esses métodos usam recursos precários (atos
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falhos, interpretação onírica, testes de mancha), lidando com os sintomas,
ao invés de ir a fonte dos problemas
A Hipnoterapia obtém resultados excepcionals tanto na cura de
manifestações fisiológicas (acne, enurese, obsidade, urticária, verrugas,
vitilígo), quanto no tratamento de manifestações psicológicas (ansiedade,
depressão, desenvolvimento de capacidades, fobias de avião, gagueira,
insônia, medo de dirigir, medo de falar em público, medo do parto, melhora
de conversação em outros idiomas, tiques nervosos, etc...).
A HIPNOTERAPIA tem sido utilizada com grandes vantagens sobre os
métodos tradicionais, na prática da regressão etária (para a manifestação
de eventos ocorridos na infância ou até mesmo na vida uterina) e da
regressão a vidas passadas (em que o paciente retorna a vidas anteriores
a esta, na busca de cura de sintomas que se manifestam na vida atual).
A nível de TVP (Terapia de Vidas Passadas), a utilização da Hipnoterapia
tem se revelado insubstituível, por oferecer recursos mais profundos e
abrangentes que os métodos convencionais.
O único pré-requisito para que uma pessoa se torne apta a recorrer aos
cursos da Hipnoterapia é possuir uma inteligência mediana ou acima da
média, não são passíveis de serem hipnotizados os débeis mentais,
pessoas com dificuldades cognitivas, idosos senis ou criança abaixo de 5
anos (embora hajam excessões para cada um desses casos).
Dr. Marco Ceda Natali
Diretor da Sociedade Brasileira
de Hipnoterapia e Regressão
IRIDOLOGIA
lridologia é uma arte-ciência que estuda os sinais, a coloração e os anéis
registrados na íris (a parte colorida dos olhos), onde estão registra das as
condições de todos os teciidos, órgãos e glândulas do corpo.
Detecta também a hipo ou hiperacidez do estômago; a condição das
circulações arterial, venosa e linfática; as anomalias do cólon; a condição
da pele, etc..
É o único prognóstico que analisa um órgão de choque, uma predisposição
antes que a doença se instale.
A Iridologia é preventiva por excelência. Os órgãos, tecidos e glândulas do
lado direito do corpo, como o fígado, por exemplo, são encontrados na íris
direita.
Aqueles do lado esquerdo, como o coração, estão mapeados na íris
esquerda. Os centrais, como nariz, boca, coluna vertebral, localizam-se nas
metades internas de cada íris.
A Iridologia é uma ferramenta valiosa para qualquer profissional de saúde,
seja ele médico ou terapeuta.
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Os médicos utilizam a irisdiagnose para propiciar o fortalecimento dos
órgãos de choque de seus pacientes. Os teraapeutas têm na análise
iridológica um meio seguro para proporcionar aos seus clientes um
tratamento preventivo. Prevenir é melhor do que remediar.
Originada na Hungria, há 200 anos, por intermédio de Ignatz Von Peczely,
hoje a Iridologia está difundida em todo o mundo. Seus tutores
contemporâneos são:
Iridologia Orgânica, Bernard Jensen;
Iridologla Constitucional, Josef Deck e o
Modelo Rayid, Denny Johnson.
Prof. Antonio Bueno,
Irídología e Naturopatia.
IRIDOSSOMATOLOGIA
É o estudo fisioanatomopatológico de um corpo em ação, realizado sobre a
íris e a esclera dos olhos, estabelecendo a relação com o meio exterior, a
relação interna das partes do organismo, a integração das diversas
relações e o valor da sua constituição individual.
A Iridossomatologia investiga áreas fisiológicas reflexas que possibilitam o
estudo do rendimento de cada setor corporal - vetores e módulos suficientemente amplo para descortinar uma imagem do indivíduo total em
ação pela sua sobrevivência e conservação.
A Iridossomatologia trabalha no sentido de alcançar três objetivos
principais:
1. Descobrir precocemente desequilíbrlos orgânicos em sua fase présintomática;
2.lndicar as causas da doença e mostrar onde se fixam suas raízes;
3. Medir o valor da saúde. Observar o nível de saúde: quanto já se gastou e
quanto se tem em disponibilidade.
O sistema é um avanço no campo médico, na medida em que investiga 15
módulos identificados nos vectores dos olhos; metabolislmo, tônus
nervoso, grau de concentração das substâncias químicas dissolvidas nos
fluidos corporais e seu PH, qualidade do sangue e da linfa, sua circulação,
oxigenação, filtragem e drenagem, digestão em todas as suas fases, poder
imunológico, nível das reservas minerais e grau de integridade dos tecidos
de órgãos.
Esses dados laboratoriais serão analisados pelo médico alopata,
homeopata ou naturopata, realizando o diagnóstico com extraordinária
propriedade.
Alice Keiko Fujiura
Iridosomatologista e Naturapata
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LEITURA
CORPORAL
A LEITURA CORPORAL é um processo de aprendizagem que ensina a ler e
interpretar aquele que representa a verdadeira história de nossa vida: o
nosso corpo.
É também um instrumento de comunicação rico e eficaz, que torna as
relações mais transparentes em todos os níveis - profissional, familiar,
acadêmico, etc..
Além disso é utilizada como facilitadora em diversas áreas profissionais,
cujo elemento central é o ser humano.
Nosso corpo mostra impresso em sua forma a história de vida de cada um
através da expressão da face, da expressão corporal e motora permitindo
avaliar as emoções nele aprisionadas e os distúrbios físicos que as
acompanham.
A forma e a expressão como veículos de comunicação verbal, além da
textura, cor, temperatura, etc... permitem ao terapeuta traçar o mapa de
equilíbrio e fazer intervenções terapêuticas mais abrangentes e produtivas
levando o corpo e o ser à volta ao equilíbrio e à harmonia, permitindo a
cada um ter consciência plena do que faz, fez e fará com seu corpo - a
morada do espírito.
Sandra Cristina da Silva
Terapeuta Holística

MAGNIFIED
HEALING
MAGNIFIED HEALING é uma técnica de imposição de mãos, "técnica de
energia lilás", que nos possibilita a autocura, cura de outros, harmoniza o
carma, alinha e eleva os chacras às mais altas vibrações, cura à distância e
energização do Planeta.
E quem pode aprendê-la são todas as pessoas que despertem para a
mesma.
Ana Aparecida de Oliveira
Reiki Association International
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MASSOTERAPIA
A cada dia vem aumentando mais o número de pessoas com sintomas
característicos de estresse, dores de cabeça, ombros, cansaço, desânimo,
etc...
Sintomas estes, que, se não tratados a tempo, podem desencadear
inúmeros outros distúrbios.
A procura pela massagem terapêutica vem aumentando a cada dia, e a
grande maioria destas pessoas vivem presas a tensões/pressões
propiciadas pela rotina de trabalho que desempenham.
A MASSOTERAPIA é a manipulação dos tecidos do corpo humano
ritmicamente executada e tem como finalidade buscar o equipamento
mental, físico e energético.
Aplicada em regiões específicas, ativa a circulação sanguínea e linfática,
proporcionando o relaxamento muscular, alívio de dor, cansaço e estresse.
ANMÁ é uma técnica de massagem oriental cujo objetivo é a busca do
equilíbrio físico, mental e energético.
Através de suas técnicas de movimentações, o ANMÁ irá atuar nos
sistemas muscular, circulatório e equilíbrio dos órgãos internos.
AN significa pressão e MÁ significa deslizamento.
Nesta técnica são utilizados movimentos de deslizamento, pressão,
amassamento, percussão, vibração e técnicas de movimentação.
Tadamassa Yamada
Presidente da Escola Orienta
de Massagem e Ac. EOMA

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINESA
Os seres humanos ao serem gerados, são classificados em quatro grandes
tipos físicos-energéticos, definindo assim sua estrutura física e mental,
para o resto de suas vidas, ditando normas de comportamento.
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Para facilitar este entendimento vamos detalhar de forma a tornar esta
classificação o mais simples possível.
Olhando pelo lado físico podemos afirmar que, o corpo humano é um
aglomerado de produtos químicos e minerais. Havendo o desequilíbrio
destas substâncias, o corpo estará se dirigindo para o que convencionamos
chamar de doenças; este desequilíbrio é provocado por situações que
vivemos diariamente, e que são transmitidas para o nosso corpo através da
audição, visão, olfato, paladar e tato. Qualquer um destes movimentos,
que podem ser tanto físicos como energéticos, provocam uma alteração
físico-química que leva ao desequilíbrio, indo de uma simples alteração
emocional, até uma profunda alteração celular.
O caminho que leva a este desequilíbrio passa obrigatoriamente primeiro
pelo corpo energético, permanecendo neste por um período (período este
chamado de doença psicossomática pela Medicina convencional), e
posteriormente instalando-se no corpo físico (já então) com lesão celular e
alteração do tecido.
Conhecedores destes detalhes, ao receber nosso paciente saberemos que:
1. Simpaticotônicos: são indivíduos magros, com metabolização acelerada;
são catabólicos-escleróticos com atrofias, tendo como alvo a glândula
tiróide, com tendências a estarem YANG (+) contrativos. São subdivididos
em:
1.1. Phosphoricus: com predominância no mineral fósforo. Denominado
Tipo 1, é metabolicamente acelerado, astênico extrovertido, catabólicoesclerótico, que terá como produto dominante inicial o mineral phosphurus
e o dominante final o produto químico arsenicum album, surgindo assim,
um indivíduo com as seguintes características: longilíneo, magro, prático,
hipertermia constante, irritado, nervoso, ansioso, estressado, rancoroso,
cansado, predisposto à infecções virais, com possíveis problemas
hepáticos, vesícula biliar e pâncreas. Perde energia muito rapidamente.
Conseqüentemente, este indivíduo apresenta deficiência energética no
meridiano do fígado, vesícula biliar e pâncreas. Estará no quadrante entre
tireóide e hipófise.
Agravamentos principais: ao crepúsculo das 17 às 18 horas, até a meianoite, com a mudança do tempo, durante as tempestades, debruçado sobre
o lado enfermo, com o frio.
Melhoras principais: depois de dormir, depois de se alimentar, deitado
sobre o lado sadio, com o calor, com massagem.
Alimentação indicada: alimentos energéticos ricos em proteínas.
Fitoterápicos aconselhados para evitar a fermentação: guaçatonga com
carbovegetalis.
1.2. Silíceos: com predominância no mineral silica. Denominado Tipo 2, é
metabolicamente acelerado, astênico introvertido, catabólico-esclerótico
atrofiado, que terá como dominante inicial o mineral silicea, e como final o
produto plumbum. Surgindo um indivíduo com as seguintes características:
magro, quieto, sentimental, melancólico, com deformações ósseas,
demente, hipertenso, triste, medroso, com enfermidades severas e
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atrofiantes, problemas renais, problemas do tecido conjuntivo, com
dificuldade em conseguir armazenar energia. Conseqüentemente, este
indivíduo apresenta deficiência no meridiano do rim e da bexiga (sistema
urinário). Estará no quadrante entre tireóide e glândula pineal.
Agravamentos principais: Com as vacinas; com o frio e a umidade, no
inverno, com a cabeça descoberta, com corrente de ar, com perdas de
líquidos orgânicos. Horário de agravamento: pela manhã.
Melhoras principais: à beira mar, com o calor, com o tempo quente e seco,
no verão.
Alimentação indicada: alimentos estimulantes ricos em vitaminas e sais
minerais, para que o sistema todo funcione adequadamente.
Fitoterápicos indicados: chá de parreira uva ursina, cavalinha.
2. Vagotônicos: são Indivíduos gordos, com metabolizacão lenta, são
anabólicos-degenerativos e tendo como alvo a glândulo córtico-suprarenal,
com tendência a estarem INN (-) expansivos. São subdivididos em: ..
2.1. Sulphuricus: com predominância no mineral sulphur (enxofre).
Denominados Tipo 3, é metabolicamente desacelerado, astênico,
extrovertido, anabólico-degenerativo, congestivo, que terá como
dominante o mineral sulphur, e como dominante final o mineral selenio,
surgindo um indivíduo com as seguintes características: gordo (rígido),
passional, sangüíneo, nervoso, com envelhecimento precoce, intoxicado,
hipertenso, com pletora, com problemas dérmicos e cardíacos, armazena
em excesso energia-sangue do tipo YANG (+). Conseqüentemente este
indivíduo apresenta deficiência (por excesso) no meridiano do coração.
Estará no quadrante entre a glândula cártico-suprarenal e hipófise.
Agravamentos principais: com o calor da cama, ao contato com a água,
com o açúcar, com o frio, devido ao sono. Horário de agravamento: por
volta das 11 horas e durante a noite.
Melhoras principais: com o ar fresco, com o movimento, com as
eliminações, deitado sobre o lado direito, com o tempo quente e seco.
Alimentação indicada: alimentos pobres em gorduras e toxinas e
desintoxicantes.
Fítoterápicos aconselhados para evitar a fermentação: guaçatonga com
espinheira santa.
2.2. Carbônicos: com predominância no mineral carbonato de cálcio.
Denominados Tipo 4, é metabolicamente desacelerado, astênico
introvertido, anabólicogenerativo congestivo, que terá como dominante
inicial o mineral calcium carbonicum, e como dominante final o mineral
barium carbonicum, surgindo um indivíduo com as seguintes
características: gordo (flácido), quieto, teórico, pragmático, lento,
arteriosclerótico, dislididêmico, com tendências às infecções
bacteriológicas, com problemas pulmonares e no tecido ósseo, armazena
em excesso energia-alimento do tipo 1. Conseqüentemente, este indivíduo
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apresenta deficiência no meridiano do pulmão. Estará no quadrante entre a
glândula córtico-suprarenal e a glândula pineal.
Agravamentos principais: frio úmido, corrente de ar frio e úmido, esforço
físico, produtos lácteos, lua cheia.
Melhoras principais: com o calor, com aplicacões quentes, com o tempo
seco. Horário de agravamento: pela manhã.
Alimentação indicada: alimentos que melhore o tráfego intestinal, rico em
fibras e que evite a fermentação.
Fítoterápicos aconselhados: guaçatonga, cascara sagrada.
A classificação acima é bastante suscinta, podendo ser estendida por muito
mais, possibilitando assim uma qualificação mais detalhada no que tange
às particularidades de cada tipo.
A título informativo, se utilizarmos o Tipo 1, entre a energia de phosphurus
que é o início e arsenicum album que é o fim, existem uma infinidade de
energias que serão usadas pelo paciente ao longo de sua vida, cabendo ao
terapeuta holístico ser minucioso para determinar qual é a melhor energia
a ser usada no tratamento, possibilitando e garantindo assim, um bem
estar completo ao paciente.
A classificação energética de cada indivíduo é de importância absoluta,
visto que o sistema físico-químico de cada um pertence a um determinado
grupo, não podendo ser invadido por outro grupo, pois será rejeitado, visto
que é considerado um corpo estranho ao sistema. O exemplo clássico desta
situação são os transplantes ou processo de rejeição sem explicação
aparente, pois no momento da rejeição se apresenta como uma peça
estranha.
CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA
FÍSICO-QUÍMICA
I - SIMPATICOTÔNICOS
FOSFÓRICOS (TIPO 1)
- Mineral: fósforo
- Dominante inicial:: phosphorus
- Dominante final: arsenicum
album
Longilíneo - Magro - Prático
Hipertemia constante - Irritado
Nervoso - Ansioso - Estressado
Rancoroso - Cansado
Predisposição a infecções
Problemas hepáticos, vesiculares
e pancreáticos
Perde energia rapidamente
MERIDIANO:
Fígado - Vesícula Biliar - Pâncreas
QUADRANTE:
Tireóide - Hipófise
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II - SILÍCEOS (TIPO 2)
- Mineral: silica
- Dominante inicial: silicea
- Dominante final: plumbum
Magro - Quieto - Sentimental
Melancólico - Deformações Ósseas
Medroso - Problemas Renais
Enfermidades severas e
atrofiantes
Problemas do tecido conjuntivo
Dificuldade em armazenar energia
MERIDIANO:
Rim - Bexiga
QUADRANTE:
Tireóide - Glândula Pineal

III - VAGOTÔNICOS
SULFÚRICOS (TIPO 3)
- Mineral: enxofre
- Dominante inicial: sulfur
- Dominante final: selenium
Gordo (rígido) - Passional Sanguíneo
Nervoso - Envelhecimento precoce
Intoxicado - Hipertenso
Pletora - Problemas dérmicos
Problemas cardíacos
Armazena energia
Sangue em excesso. Tipo Yang
MERIDIANO:
Coração - Estômago
QUADRANTE:
Glândula Córtico - Suprarenal Hipófise

IV - CARBÔNICOS (TIPO 4)
-Mineral: carbonato de cálcio
- Dominante inicial: calcium
carbonicum
- Dominante final: borim
carbonicum
Gordo (flexível) - Quieto - Teórico
Pragmático - Lento
Arterioesclerótico - Dislipidêmico
Tendências a infecções
bacteriológicas
Problemas no tecido ósseo
Armazena energia
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Alimento em excesso. Tipo INN
MERIDIANO:
Intestino Grosso
QUADRANTE:
Glândula Córtico - suprarenal e
Pineal

OBS: SIMPATICOTÔNICOS:
indivíduos com metabolismo
acelerado.
VAGATÔNICOS:
indivíduos com metabolismo
desacelerado.
DADOS COMUNS A TODOS OS BIOTIPOS:
1 - SISTEMA INTESTINAL:
Os transtornos intestinais comuns da cultura ocidental são frequentemente
resolvidos acrescentando-se fibras encontradas nos farelos, ameixas
secas, sementes e outras ervas mucilaginosas à dieta.
2 - SISTEMA DIGESTIVO:
O sistema digestivo é como a central geradora de eletricidade de uma
cidade. Seus motores ou fornos consomem combustível e produzem
energia em todas as áreas.
3 - SISTEMA RESPIRATÓRIO:
Para manter a saúde e a eficiência do sistema respiratório o organismo
precisa receber oxigênio e nutrientes adequados.
4 - SISTEMA GLANDULAR:
Uma maneira de entender como trabalho o sistema glandular é compará-lo
a um estabilizador ou termostato de um sistema de aquecimento.
5 - SISTEMA NERVOSO:
Centralizado no cérebro e na medula espinhal, este sistema é o
processador de todas as sensações, recebendo e mantendo informações
através dos nervos e terminais nervosos.
6 - SISTEMA ESTRUTURAL:
Nosso sistema estrutural é formado por ossos, músculos e tecidos que se
interligam. Este sistema dá forma e capacidade de movimento ao corpo.
7 - SISTEMA DE ENERGIA E NUTRIÇÃO:
A ausência de nutrientes essenciais deixa a nossa alimentação, por mais
farta que seja, cada vez mais pobre e insuficiente.
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8 - SISTEMA IMUNOLÓGICO:
O sistema imunológico é como a força de segurança de uma cidade.
Supervisiona tudo continuamente e, quando algo de anormal acontece no
corpo, ele aciona os mecanismos de defesa.
9 - CONTROLE DE PESO:
A nutrição adequada e hábitos saudáveis são receitas para peso e formas
ideais.
10 - ANTIOXIDANTES E PROTETORES:
Estresse, más condições ambientais como a poluição e o excesso de
produtos químicos, assim como maus hábitos, acabam levando à
degeneração das células que precisam de proteção.
NOTA VÁLIDA PARA TODOS OS GRUPOS:
Para evitar a decomposição dos alimentos a nível da digestão, nunca se
deve misturar na mesma refeição carnes de qualquer espécie com
carboidratos (amidos).
Portanto, a forma correta é comer carne com legumes e verduras, ou
carboidratos com legumes e verduras.
Dessa forma, tanto os ácidos como as enzimas são preservados para
processar o bolo alimentar.
Annibale Langhi
Terapeuta Holístico
MÉTODO
ADIIR
(Para os que não gostam da idéia de óculos, lentes ou operações ... )
Desenvolvido pelo Grupo ADIIR e coordenado por Adir Machado Coura,
este método vem sendo cada vez mais Reconheciido, pelos resultados
alcançados no tratamennto de vários problemas de visão.
Tem como base a teoria do Dr. Bates e é um sistema que, através de
vivências integradoras e exercícios musculares, facilita o reconhecimento
do padrão de estilo visual e a conexão com suas tensões e processos
patológicos. Através do desenvolvimento dessa consciência, a pessoa
experimenta vários níveis de relaxamento físico e mental, aumentando
suas possibilidades de recuperação de movimentos musculares,
principalmente oculares. Utilizando a neurolingüística e a Psicocibernética
aplicada aos olhos, a pessoa aprende a se comunicar com o
servomecanismo de modo que ele opere como mecanismo de sucessso
automático e a mente venha auxiliar no processo de recuperação da visão,
eliminando as barreiras que nos impedem de ver com nitidez.
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Este método de cura natural se aplica a pessoas de qualquer idade,
permitindo tanto prevenir o uso de óculos como ir diminuindo a sua
graduação, caso já os utilize, e conservar os olhos saudáveis.
Principais características do método
- Combina exercícios musculares práticos específicos para a melhora dos
olhos inspirados na Automassagem Holística, DooIn, Yoga, Antiginástica,
Self Healing, Biodanza, Medicina Higienista e outros.
- Utiliza visualizacão e exercícios mentais aplicados da Neurolíngüística e
da PsicoCibernética específicos para a melhora da visão e bem-estar geral.
- Facilita a integração corpo-mente-emoção, num trabalho holístico, unindo
exercícios musculares e mentais que auxiliam no desbloqueio de emoções
que dificultam a visão.
- Desperta a mudança de hábitos visuais e alimentares (para o corpo e
para a mente).
- Facilita o desenvolvimento do nosso poder de escolha (poder mental da
visão, racional) e nossa intuição (poder de ver "sentindo", emocional),
objetivando a integracão do pensar-sentir-agir.
-Oferece programas cuidadosamente estruturados para atender às
necessidades individuais.
- Facilita e motiva a pessoa a ser responsável pm sua própria saúde,
despertando a PHYSIS, poder inato do corpo de se restabelecer, regenerarse, reconstituir-se.
A quem se destina:
- Pessoas com problemas visuais como catarata, glaucoma, ceratocone,
miopia, astigmatlsmo, estrabismo, hipermetropla e outros, em qualquer
idade.
- Pessoas que trabalham com computadores, desenhistas, arquitetos,
engenheiros, professores, dentistas e outras profissões que exigem muito
o uso dos olhos em condições específicas.
- Professores de crianças que desejam orientar e prevenir o uso dos
óculos.
- Profissionais da área de saúde em geral.
- Pessoas comuns, sem problemas específicos, que estejam procurando
melhorar a saúde geral, prevenir doenças, aumentar sua mobilidade,
aliviar o estresse, melhorar sua qualidade de vida, prevenir o uso dos
óculos para vista cansada.
"Quem vê é a mente, não são os olhos: como uma máquina fotográfica
(nosso corpo), a lente (os olhos) só deixa passar a luz - quem faz o
trabalho é a câmera fotográfica (nossa mente)."
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ADIR MACHADO COURA - MEC: F 8.595-SP.l
Subespec.: Optomelria Comportamental, Fisica e Biodanza Clinico.
M/C: Universidade de São Paulo, Escola Paulista de Biodanza e
Internatianal Biocentric Foundation.
MUSICOTERAPIA
Musicoterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza a música,
enquanto som e movimento, para (res)estabelecer um canal de
comunicação e, desta forma, possibilitar a prevenção, tratamento e/ou
reabilitação do indivíduo a fim de lhe proporcionar uma melhor qualidade
de vida.
O atendimento pode ser feito individualmente ou em grupo e o processo
terapêutico será planejado de acordo com as necessidades e capacidades
dos pacientes.
Este processo terapêutico ocorre através do fazer musical do paciente e do
terapeuta, e engloba uma série de atividades musicais tais como cantar,
tocar um instrumento, improvisar, compor, ouvir música e sons diversos,
movimentar-se a partir de um estímulo sonoro-musical, etc...
A música na MUSICOTERAPIA não é o objetivo final, mas sim o meio
através do qual paciente e terapeuta se comunicam e interagem.
Não é preciso que paciente tenha algum tipo de conhecimento musical
teórico prévio, nem que saiba tocar algum instrumento ou cantar, pois
como não se trata de uma aula de música, nem um "ensaio" para uma
apresentação, o importante na MUSICOTERAPIA é a expressão musical do
paciente.
Não há, portanto, restrição de idade, de condição (psíquica, motora, social,
etc...) ou de conhecimento musical.
A MUSICOTERAPIA tem sido utilizada com grande êxito em conjunto com
tratamentos diversos (psicológicos, psiquiátricos, neurológicos,
psicomotores, psicopedagógicos e outros), como também para pessoas que
buscam um autoconhecimento e/ou a exploração de suas potencialidades
e de sua criatividade.
A MUSICOTERAPIA também pode ser utilizada para trabalhos preventivos
em atendimentos individuais ou grupais, em clínicas, escolas, empresas e
em instituições diversas.
Renato Tocantins Sampaio,
Vice-Presidente da Associação doProfissionais e
Estudantes de Musicáterapia do Estado de São Paulo (Apemesp),
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PARAPSICOLOGIA
As teorias interpretativas formuladas para tentar explicar os fenômenos
parapsíquicos não puderam ainda ser demonstradas.
A clarividência e a precognição, além de outros fenômenos
parapsicológicos, embora comprovados com fatos, continuam a ser
totalmente inexplicáveis, sem que se torne possível incluí-los ao quadro de
uma teoria científica.
Mas nós, os estudiosos da ciência oculta sabemos que algumas doenças ou
desajustes sociais são causados por algo que a ciência convencional não
consegue explicar.
É aí que a PARAPSICOLOGIA atua, fazendo com que o ser humano se
entenda melhor.
Magda Stolan
Parapsicóloga

QUIROPATIA
Quiropraxia ou Quiropatia é uma técnica manipulativa cuja preocupação
básica é a liberação das articulações para o pleno fluxo de energia em todo
organismo. Podemos defini-la também como uma técnica de cura natural
que busca intragar o sistema nervoso a coluna através da manipulação.
No ser humano a energia é transmitida pelos nervos e filetes nervosos.
Toda articulação, devido a seus ligamentos, é ponto de estreitamento ou
estrangulamento para as diversas estruturas que por aí passam tais como
artérias, veias, tendões e nervos.
A coluna vertebral é composta de 33 vértebras sobrepostas e, devido à sua
anatomia, é o ponto onde os desajustes ou bloqueios articulares se tornam
mais frequentes.
Sabendo que a energia caminha pelos nervos e que estes também passam
pelas articulacões, qualquer desajuste em seu alinhamento, provocará uma
diminuição de espaço com conseqüente compressão nervosa e redução do
fluxo de energia, provocando alteracão funcional na estrutura ou
órgão relacionado com o nervo estrangulado.
Os desajustes articulares são muito freqüentes, sendo suas causas mais
comuns os pequenos traumas, musculatura atrofiada e vícios posturais.
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O tratamento quiropático tem por objetivo o ajuste manual osteo-articular,
com desbloqueio e realinhamento articular, estando associado a um
estalido.
Desta forma o fluxo de energia volta a circular livremente, desaparecendo
a dor local e suas manifestações em outros órgãos tais como a dor de
cabeça, zumbido nos ouvidos, gastrite ou digestão difícil, falta de ar, etc..
A Quiropatia, ainda desconhecida para a grande maioria da população e da
classe médica brasileira, é considerada em outros países, tais como
Estados Unidos, Canadá, França e Japão, uma ciência, e seus seguros de
saúde incluem os tratamentos quiropáticos.
A partir de 1895, Daniel David Palmer criou as bases da moderna
Quiropatia. Desde então, a Quiropatia vem apresentando crescimento e
ganho de credibilidade, somando hoje 17 faculdades nos Estados Unidos,
duas no Canadá, duas na Austrália, Inglaterra e outros países.
Segundo estatística americanas, cerca de 55 milhões de pessoas são
tratadas com QUIROPATIA anualmente, cerca de 1 milhão de "ajustes" ou
manobras são realiados diariamente e o governo americano investe 175
milhões de dólares ao ano em pesquisas quiropáticas.
A técnica, aparentemente simples, deve ser precedida de uma avaliação
médica detalhada e de diagnóstico adequado.
Dr. Walter Guido Stahl
Ortopedista Traumatologista
REFLEXOLOGIA
A Reflexologia é uma terapia natural que estimula e dinamiza o organismo
pala ele realize seu próprio processo de equilíbrio. Tal equilíbrio é
alcançado através da estimulação das áreas reflexas dos pés com as mãos.
Estas áreas possuem reflexos tanto no aspecto orgânlco, fisiológico, e
também nos emocional e mental das pessoas.
Tal técnica conta com detalhados mapas dos pés e das mãos, localizando
as áreas reflexas a serem trabalhadas, assim como suas manobras
específicas a fim de atingir o efeito de estimulação do reflexo, que se
diferencia das demais técnicas de massagem e terapêuticas.
Dentre seus benefícios, um dos de maior destaque é o relaxamento, ao
mesmo tempo que melhora os impulsos nervosos, circulação sanguínea e
desbloqueio energético. Portanto, a Reflexologia é um grande auxílio à
natureza do organismo em seu próprio processo de equilíbrio natural.
A Reflexologia baseia-se em antigas técnicas Chinesas que se
fundamentam na existência de um CORPO de energia. Além disso, sabe-se
que em 2330 antes de Cristo era praticada no Egito, pois encontraram na
Pirâmede do Grande Sacerdote, em Saqqara, sete pinturas que descrevem
temas médicos, sendo que uma delas mostra a prática da Reflexologia em
mãos e pés.
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Na índia, como também nas tradições indígenas americanas, é usado este
tipo de terapia.
Mais recentemente temos esta técnica desenvolvida pela fisioterapeuta
americana Eunice Ingham, que investigou e sistematizou a teoria das
áreas reflexas, desenhando dos reflexos de órgãos e outras partes corpo
nos pés e nas mãos. Assim, cada órgão possui sua área reflexa nos pés,
situada na região equivalente ao corpo.
As áreas reflexas superpõem-se nos pés da mesma maneira que os órgãos
no corpo.
Outro benefício ligado à Reflexologia é o alívio da dor. Muitas pessoas
aproximam-se da Reflexologia por apresentar algum tipo de dor. Algumas
novas, outras antigas e profundas ou superficiais. Em geral, estas pessoas
procuram a Reflexologia depois de provar outras terapias distintas sem
encontrar o alívio esperado. Através do trabalho reflexológico nos pés, que
são mais sensívels e apresentam melhor resposta que nas mãos, podese combater com eficácia as dores, com a diferença em relação a outras
terapias de não ser agressiva, não produzir dependência nem efeitos
secundários.
Durante o trabalho reflexo lógico o organismo experimenta várias
mudanças químicas e energéticas, e uma delas está intimamente
relacionada à sedação da dor: a Reflexologia estimula o cérébro para que
produza seu próprio analgésico, melhorando a qualidade de vida das
pessoas, favorecendo seu estado geral e aliviando a dor.
Além destes, a Reflexologia Energética ainda pode favorecer a redução do
estresse cotidiano, desbloquear potenciais congestões energéticas e
nervosas, aumentando a energia física e emocional; pode favorecer a
limpeza natural de toxinas do organismo com reequilíbrio das funções
organicas e do sono.
A Reflexologia como especializada, goza de prestígio e reconhecimento na
Europa e Estados Unidos, onde é um complemento valorizado pela
Medicina tradicional, por entender-se que a mesma não substitui nenhum
tratamento médico, senão que complementa qualquer outra terapia para
melhorar a saúde e bem-estar das pessoas.
Alberlo Feliciano, CRT n°° 2 7.622,
Reflexólogo formado pelo International Institute of Reflexology (USA)
Subespec.: Reflexologio Energético, Auriculo-Pressuro,
Metofísico do Auto-Estima, Terapia
REGRESSÃO
Tudo o que voce acha que sabe, tudo o que você racionalmente entende,
toda a sua lógica, toda a sua capacidade de interpretação, a
responsabilidade são atribuições da mente consciente, enquanto suas
sensacões, emoções, sentimentos, que são resultados de situações,
eventos já vivenciados são atribuicões da mente inconsciente, guardiã de
nossas memórias.
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A maneira mais rápida de resolvermos problemas como ansiedade,
depressão, neurose pós-traumática, fobia, insônia, distúrbios físicos e
emocionais, é acessando as causas desses desequilíbrios que normalmente
se encontram nos registros inconscientes e a terapia de faz esse acesso
com maestrla.
O interessante desta técnica é que a pessoa traz, logo nas primeiras
sessões, as memórias referentes aos sintomas que a levaram ao
consultório, diferente das terapias convencionais, onde nunca se sabe
exatamente quanto tempo (às vezes anos) levará até chegarmos ao foco
do probleema.
Considerada terapia breve, trata o problema em questão sem que haja
dependência do paciente com relação ao terapeuta, pois a regressão é
considerada também um método de autoconhecimento, o que facilita o
aprendizado de novos comportamentos, novas atitudes, novas emoções, ou
seja, o paciente assume a responsabilidade de seus problemas e também a
condução do próprio equilíblio.
O estado necessário para a utilização desta técnica é um relaxamento
profundo, para que o paciente possa acessar informações internas, porém
com total consciência de tudo que se passa ao seu redor, o que implica na
segurança do método.
Por ser considerada uma terapia, a regressão deve ser utilizada como
tratamento, com consultas periódicas por profissionais especializados, e
não como simples curiosidade, o que pode gerar a manifestação de novos
sintomas.
Maria Paulo Tanin;, CRT n°° 27.866,
Terapeuta Holístico.

TERAPIA VIDAS
PASSADAS
Falar sobre este tema nos reporta à idéia de reencarnação que, para
algumas pessoas, ainda é um tabu.
Todas as religiões orientais concebem a vida como um longo processo de
aprendizado, que culmina com a iluminação, através de sucessivas etapas,
chamadas de reencarnação.
Não se parte do contexto, discutir se ela existe ou não.
Existem evidências que apontam para esta verdade e que no decorrer de
milênios é testemunhada pelas pessoas.
Como auditor de Dianética, terapia moderna de saúde mental, do filósofo L.
Ron Hubbart, tenho aplicado as técnicas de retorno (regressão) e muitos
de meus pacientes têm se deslocado na linha do tempo, à vidas passadas.
Eu não os dirijo para lá.
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São eles que vão naturalmente, segundo o próprio instinto na busca de
respostas que possam esclarecer: traumas, fobias, ligações afetivas,
doenças, etc. que não eram religiosos e encaravam Deus como uma
possibilidade distante e, ao voltarem da experiência de uma vida passada,
começaram a acreditar e palmilham uma senda espiritual.
Há traumas que podem estar profundamente arraigados no passado e que
nos mantém escravizados à emoções e sentimentos de ódio, paixões,
crimes, mortes violentas e outros.
De qualquer forma, respeitando profundamente as experiências de meus
pacientes, procuro trazê-los à realidade desta encarnação e fazê-las
compreender que esta vida nada mais é do que a repetição, em um nível
um pouco diferente de experiências a longo tempo vivenciadas; e que é
possível nos libertarmos de nossas aberrações, e se
necessário,reencarnarmos numa condição de vida bem melhor e saudável.
Acredito que isto seja possível, e esta tarefa só depende de nossa vontade
e esforço para melhorar a própria condição de vida. A libertação é uma
opção e uma escolha que cabe á cada um nós decidir como realizá-la.
Prof Sérgio Benedetti,
Auditor de Dianética, formado pela Associação Brasileira de Dianética

REIKI
Reiki é uma terapia natural e segura do toque de mãos que promove a cura
em todos os níveis. E' uma técnica de cura muito antiga que se acredita ser
originária do Tibet (surgindo mais tarde no Japão com o seu nome atual,
redescoberta por MiKao Usui) e que foi introduzida no mundo ocidental em
meados dos anos 70.
Desde então seu usa espalhou-se rapidamente pelo mundo inteiro, O
"Sistema Usui de Reiki" equilibra e fortifica a energia do corpo,
estimulando a capacidade do corpo para se autocurar.
O tratamento Reiki implica na colocação das mãos do reikiano
delicadamente sobre o corpo do paciente, em pontos específicos. A posição
modifica-se a cada cinco minutos e uma sessão de tratamento normal dura
cerca de uma hora. O Reiki e uma das terapias naturais mais avançadas
para o alívio do estresse e na melhora da saúde, pois dissolve bloqueios e
ativa o funcionamento de células, glândulas e órgãos.
O Reiki não é uma forma de massagem, pois as mãos permanecem
paradas, e pode ser aplicado através da roupa, Durante o tratamento, a
maioria dos pacientes experimenta um suave calor ou formigamento vindo
das mãos do relkiano.
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O terapeuta Reiki é apenas um canal que capta e transmite a energia vital
universal. A energia Reiki será absorvida pelo paciente na medida de sua
necessidade, pois nosso sistema energético sabe captar o que realmente
precisamos, independente de nosso controle ou de nossa mente.
Assim, o Reiki é uma forma de tratamento perfeitamente segura e não
manipulativa.
O Reiki pode ser compreendido através de princípios avançados da física.
Não é culto ou religião nem depende do nosso sistema de crencas. E'
utilizado de forma bastante abrangente nos campos paramédicos do
mundo inteiro.
Como o Reiki usa energia não polarizada, não se choca com nenhum outro
sistema de cura. O Reiki aumenta os efeitospositivos de outras terapias
como Quimioterapia, Homeopatia, Quiroprátlca, Acupuntura, cromoterapia,
etc.. Esta é uma das razões porque é aceita tão prontamete por outras
áreas, como complemento de sistemas convencionais.
Pacientes seriamente doentes podem continuar a receber atenção médica
ortodoxa e utilizar o Reiki para maximizar as chances de recuperação. O
Reiki reduz com freqüência os efeitos colaterais dos remédios. O tempo de
tratamento vai depender de cada caso, pois o Reiki dissolve primeiro a
causa das doenças para depois remover os sintomas. Dessa forma, males
crônicos podem requerer um tempo maior de tratamento do que males
agudos.
Além de sua evidente eficácia no tratamento de doenças sérias, o Reiki
promove ativamente o processo de cura em muitas outras áreas, como
ferimentos, cortes, queimaduras, doenças internas, desordens emocionais
e estresse relacionado a doença.
A utilizacão constante do Reiki mesmo quando estamos saudáveis,
fortalece nosso sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças.
Outra importante função do Reiki é favorecer o desenvolvimento pessoal:
intensifica os processos criativos, intelectuais, intuitivos, facilita os
processos fisiológicos e psicológicos, auxilia a medicação. Harmonizando o
ser em todos os níveis, o Reiki amplia a consciência e a lucidez e promove
a autotransformação.
O Reiki é eficaz, também, no tratamennto de plantas e animais. Os
resultados posiitivos obtidos nesses casos demonstram que o Reiki não
depende de crença nem é resultado de um efeito psicossomático.
Reiki é preciosa ferramenta de cura à nossa disposição, a qualquer hora,
em qualquer lugar. E a cura em todos os níveis, ao alcance e através de
nossas mãos.
Maria Lúcia M. Sene S. Araújo,
Terapeuta Reiki Nivellll, representante da
Associação Brasileira de Reiki em São Paulo.
ROLFING
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Inicialmente chamado Integração Estrutural, "Rolfing" é um sistema de
Reestruturação e de Educação Corporal, desenvolvido pela dra. Ida Rolf,
que:
• Obtém uma integração do corpo em relação à gravidade, alinhando-o em
torno de seu eixo vertical e resgatando a postura e a qualidade dos
movimentos sem que pessoa precise manter-se "vigilante".
• Acredita a ação constante da gravidade gera ao longo do tempo,
diminuindo a flexibilidade e vitalidade e causando desconfortos que se
acumulam.
A gravidade torna-se o terapeuta se usada como suporte físico e veículo de
energia.
• Utiliza toque manual altamente especializado e promove educação do
movimento com o uso da palavra e do toque, trabalhando nas fixações do
tecido conectivo, especialmente a fáscia.
A reestruturação ocorre porque o corpo constitui um meio plástico e
dinâmico, que pode mudar em qualquer fase da vida.
• Concebe o ser humano como dotado de várias dimensões e, embora
trabalhe questões corporais, clientes de Rolfing geralmente falam de
mudanças positivas na perspectiva de vida e na habilidade em lidar com
mudanças interiores.
APLICAÇÕES
Há pessoas que buscam o Rolfing" por estresse, fadiga crônica,
desconforto e tensão muscular, enxaqueca, dores nas costas, pescoço ou
ciática, pouca flexibilidade corporal, contenções respiratórias,
desequilíbrio e dores musculares na reabilitação pós-acidentes, cirurgias e
parto, crescimento acelerado na adolescência, dificuldade de locomoção
por idade avançada, sindromes e lesões neurológicas que afetam o
aparelho locomotor.
Outros pretendem resolver problemas posturais, melhorar a performance
atlética na dança ou na música (tocar instrumentos manuais ou de sopro).
Há os que, por uso inadequado do corpo nas atividades profissionais e da
vida diária, querem tratar, ou prevenir lesões e outros distúrbios
relacionados ao trabalho. Outros, ainda, querem complementar
tratamentos psicoterapêuticos.
Rolfing visa a Integração estrutural do indivíduo, como um todo. Sintomas
são eliminados ou minimizados como decorrência dessa integração. Fatos
comprovam que os resultados se mantêm por anos, pois o Rolfing
efetivamente:
• alinha, alonga e integra o corpo
• harmoniza o peso e o deslocamento em relação à gravidade
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• libera tensões e dores musculares crônicas
• flexibiliza o movimento das articulacões
• torna os movimentos mais leves e eficientes
• amplia e flexibiliza o espaço Interno do corpo
• melhora a circulação e a respiração
• traz mais equilíbrio, relaxamento e vitalidade
• aumenta a consciência corporal e estimula o crescimento psicológico.
Marilene M. M. Pedrini,
Rolfista Credenciada pelo Rolf Institute,
USA e Membro da Associacão Brasileira de Rolfistas (ABR).
SHIATSU
Shiatsu é uma palavra de origem jaaponesa. Shi significa dedo e Atsu
significa pressão.
Muito mais que uma "massagem oriental", como é comumente definido, o
Shiatsu é uma terapia de reequilíbrio físico e energético, que atua através
de pressões em determinadas áreas e pontos do corpo.
Seu objetivo principal é elevar o nível energético do paciente, regular e
fortalecer o funcionamento dos órgãos e estimular a resistência natural do
corpo às doenças, produzindo ainda um excelente efeito relaxante.
A terapia é uma forma de manipulação administrada pelos polegares,
dedos e palmas, sem o uso de qualquer instrumento mecânico ou de outro
tipo para aplicar à pele humana, corrigir disfunções internas, promover e
manter a saúde e tratar doenças específicas.
As massagens Anmá e Shiatsu, apesar de diferirem quanto à origem,
possuem como princípio básico aplicar pressão à superfície do corpo de
modo gradual, para que a mesma penetre nos músculos e os tornem
flexíveis.
Têm como objetivo promover o equilíbrio físico, evocando o processo de
autocura.
O Anmá visa o equilíbrio energético e físico do corpo através do
amassamento em cadeias musculares e o Shiatsu visa este equilíbrio
utilizando pressões com os polegares nos trajetos dos meridianos do
corpo.
Dr. Tadamassa Yamada, CRM n°° 73.822,
Presidente da Escola Oriental de Massagem e Acupuntura EOMA
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SPIRAL
TAPING
O que é Spiral Taping?
- É uma nova terapia para tratamento de problemas articulares e
musculares.
Como funciona?
- Através de colagem de fitas adesivas sobre a pele, em locais específicos,
proporciona melhora imediata nas dores, contraturas, distensões,
processos inflamatórios e outros.
Por que funciona?
- A colagem das fitas gera estímulos cutâneos que são levados ao cérebro
pelas vias sensitivas e a resposta retorna pelas vias motoras e sistema
nervoso autônomo, levando à melhora da circulação e regularizacão do
metabolismo e tônus muscular.
Quais são as indicações?
- O Spiral Taping é indicado para doenças relacionadas ao trabalho, como a
L.ER. (Lesões por Esforço Repetitivo), problemas na coluna, lesões
desportivas, tais como: inflamações de tendões e músculos, torções no
tornozelo, lesões articulares e ligamentares.
D.O.R.T (Distúrbio Osteomuscular Relacionado com Trabalho) ou L.E.R
(Lesões por Esforço Repetitivo) têm afastado muitos profissionais do
serviço, causando enormes prejuízos ao trabalhador e às empresas.
Pela Medicina convencional, não existe tratamento eficaz para D.O.R.T e,
dentre os diversos recursos alternativos que temos utilizado, o Spiral é a
terapia que tem se mostrado mais eficaz contra este mal, observando-se
muitos casos de cura completa em poucas sessões.
A técnica Spiral se diferencia dos demais tratamentos por adotar um outro
conceito de origem, diagnóstico e tratamento da LER, além de eliminar a
inflamação e promover o equilíbrio da cadeia muscular.
Dr. Tadamassa Yamada, CRM n°° 73.822,
Acupunturista, Pres. da Ass. Bras. de Spiral
Taping e da Esc. Oriental de Massagem e Acupuntura - EOMA
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TALASSOTERAPIA
Essa palavra deriva do grego talasso (mar) e terapia (tratamento),
portanto refere-se a todo tratamento feito com produtos marinhos, sejam
eles: água, lama, plantas ou até animais marinhos ou derivados (como
ovas de salmão, óleo de baleia, casca de crustáceos, etc.).
Entre os subprodutos marinhos os mais nobres são as algas marinhas e,
entre elas, destacamos as algas marinhas "iridaea", pesquisadas por um
biológo marinho chileno; é utilizada como matéria-prima para a indústria
cosmética em importantes laboratórios cosméticos ou em Talassoterapia,
utilizada in natura.
A Talassoterapia com algas marinhas serve para dar equilíbrio de minerais
em nosso organismo, melhorando o nível de hidratação da pele,
melhorando a circulação de retorno, atenuando a celulite e as gorduras
localizadas, combatendo a flacidez da pele e minimizando os efeitos do
envelhecimento precoce.
As algas marinhas também podem ser usadas com sucesso no processo de
cicatrização, reumatismos, psoríase e herpes-labial.
Quando utilizadas in natura, basta acrescentar à folha desidratada de algas
marinhas um pouco de água morna e em pouco tempo elas se desmancham
e formam um gel, que pode ser utilizado para massagens, máscaras ou
cataplasmas.
A Talassoterapia é uma das terapias mais antigas que a humanidade
conhece e não perde sua atualidade.
Rosemeíre A. Síqueíra,
Diretora Técnica das Algas Marinhas "Iridaea" e
Lia Marcia Lopes, Diretora Administrativa das Algas Marinhas "Iridaea".

TERAPIA
ARTÍSTICA
Terapia Artística tem a meta de os processos de cura de doenças e
psíquicas, atuando também como medida preventiva, por despertar as
forcas criativas pouco estimuladas pela vida mooderna.
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No desenvolvimento pessoal tem um importante papel no desbloqueio da
criaatividade e numa melhora da qualidade de vida, apoiando os plOcessos
de mudança.
Trata-se de uma terapia não-verbal, cujo veículo são os elementos das
artes plástiicas (cor, forma, volume, ritmo, disposição espacial, ete). Sob a
orientação de um teerapeuta capacitado, ela possibilitará uma
transformação onde o paciente é o agente que segue e dá continuidade a
um deterrminado processo que lhe traz harmonia, dando forma onde há
rigidez, clareando onde tudo é vago e trazendo fantasia onde a mente está
endurecida.
É de grande ajuda para indivíduos com distúrbios psicossomáticos,
depressão, esstresse, nervosidade, problemas de COllCenntracão, memória
fraca, e também nos disstúrbios do metabolismo, obesidade, diabeetes,
artrite reumatóide, asma, câncer, ete
Em cada situacão será utilizado um meio adequado - pintur'a, modelagem,
escultuura, desenho - e o objetivo não é a criação de uma obr'a de arte e
sim a vivéncia do processo ao qual o Indivíduo se submete, pois este
desperta as atividades criadoras no nosso interior.
Para tal não é necessário ter dom artístico ou experiência prévia.
Nas diferentes ocupações somos forçados a utilizar somente parte do
nosso ser.
A arte nos leva à atividade do "homem integral".
Um impulso artístico poderá partir do sentimento, mas para realizá-lo,
teremos que movimentar tanto o pensamento como a vontade.
Com isto, a totalidade do ser é exercitada, residindo neste fato os poderes
curativos da arte.
Dr. Hélio Filippo
Médico Terapeuta Artistico e Euritmista
TERAPIA
CORPORAL
Os movimentos corporais nasceram com a necessidade do homem se situar
no mundo.
Atualmente, somos levados à viver dentro de uma sociedade que nos
aliena da conscientização do que é o ser humano, de sua integração total
com o seu ser interior e sua energia.
O movimento é reflexo de tudo que acontece no Universo, pois a energia
que nos rodeia atinge cada célula do nosso corpo.
Muitas vezes, no entanto, essa energia está em desarmonia com tudo que
nos rodeia.
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Por meio da consciência do corpo, dos sentimentos que estão registrados
nesse corpo, é que podemos liberar nossas neuroses e conseguir maior
transformação em nosso ser.
A espiral crescente que é o Universo tem um ponto de partida em cada um
de nós.
É de nosso interior, de nossa concepção de tempo e espaço, que
estabelecemos a troca com o exterior para uma relação melhor com a vida.
A energia faz parte de nossa existência e também de todos os elementos
na vida. É ela que nos dá equilíbrio físico.
Normalmente, essa força energética é quebrada ou anulada por ações
incorretas do ser humano, em seu próprio corpo.
Ele armazena emoções, sentimentos e reflete todo seu estado mental. Fala
por nós de forma mais viva do que as palavras, armazenando experiências
vividas no dia-a-dia, tanto as más quanto as boas, atingindo assim sua
saúde.
Portanto, saúde é uma questão de equilíbrio entre diversas forças que
ocorrem no organismo do ser humano. Somos responsáveis por nossa
saúde, pois a vida é um constante fluir de energia .. A consciência sobre
nós mesmos é a chave do segredo, é o centro de equilíbrio do corpo.
Existem várias formas no tratamento pela Terapia Corporal que nos trazem
bem-estar muito grande, porque existe nesse trabalho uma profundidade
que é alcançada pelo contato maior com o corpo, gerando assim maior
energia vital no corpo, gerando e fortalecendo a funcionamento e
resistência dos órgãos, estimulando a resistência natural às doenças.
Andrea Daria, CRT 23.365
TERAPEUTA CORPORAL
TERAPIA
EIG
Todos nós temos uma Energia Interna Geradora - esta energia é
alimentada pelos cinco sentidos básicos dos seres humanos (audição,
olfato, paladar, tato e visão). Através da Mente Consciente e desses
sentidos recebemos tudo o que vem do exterior e geramos sensações e
emoções que são as energias que nos movimentam, nos alimentam.
Tudo o que pensamos e sentimos, gera energia e mesmo que este
pensamento ou sentimento passe desapercebido pela Mente Consciente,
eles estão guardados no Inconsciente e continuam gerando e
movimentando nosso interior.
Como toda e qualquer energia, ela deverá estar em movimento (entrada e
saida); quando algum canal encontra-se bloqueado (o quê pode ter sido
causado por inúmeros motivos) existe um acúmulo desta, e é este acúmulo
que gera as doenças, as angústias etc..
O sistema nervoso dos seres humanos trabalha de duas formas: há o
sistema nervoso simpático e o parasimpático, No dia-a-dia nosso sistema
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nervoso simpático é muito requisitado, para podermos responder aos
estímulos com rapidez, ficando assim, o coração e o pulmão mais
acelerados.
A terapia EIG (Energia Interna Geradora) vem através do relaxamento
estimular o sistema nervoso parasimpático, que é o diferente modo de
utilizar nosso cérebro.
Através da calma no ambiente, e a música suave tiramos a pressa das
pessoas deixando tempo para que ela pense em si e possa dar vazão às
guerras internas, deixando que as mágoas aflorem, e com a ajuda do
Terapeuta, que dá abertura e apoio para que se deixe as velhas máscaras
de lado, o Paciente começa a se observar com calma e amor.
Consegue quebrar o tempo externo para deixar fluir um outro tempo. E
quanto mais o Paciente vai tendo estrutura e segurança, percebemos que
seu inconsciente vai se mostrando, vai se abrindo dando assim condições
para que ele interprete outros lados da vida, tais como a sexualidade e a
afetividade, e o que ele deseja transformar em sua vida.
O inconsciente está em nosso corpo, e reconhecendo as doenças como
manifestações deste, ao interpretarmos e darmos o equilíbrio energético
necessário, as doenças vão desaparecendo.
Outro diferencial do trabalho EIG é que sabemos que para cada pessoa há
trabalhos que se adaptam melhor.
Se em um mês no máximo, não estamos percebendo uma evolução visível,
recomendamos que a pessoa procure outro profissional.
Edson Girelli
Terapeuta Holístico
TERAPIA
FLORAL
Terapia Floral - Florais de Bach
"Devemos sempre recomendar as essências Florais de Bach de acordo com
o aspecto emocional da pessoa, a sua personalidade e o seu estado interior
e após uma consulta pessoal e troca de idéias." International Bach
Practitioner Course
Os Florais de Bach são essências que "curam a alma". Sabemos que toda
dooença, seja ela emocional ou física, tem uma causa mais profunda do
que conseguimos "ver" aparentemente. Não adianta tratar a doença se a
pessoa não mudar seu comportamento, padrões mentais e atitudes que
fizeram com que ela desenvolvesse tal situação. O paciente terá, durante a
consulta, oportunidade de focalizar suas próprias necessidades e discutilas, recebendo orientação para colocar seus problemas em perspectivas,
podendo localizar onde está havendo falha em sua personalidade.
Os florais vão tratando o que a pessoa "permite" ser tratado, ou seja,
vamos caminhando de acordo com o que o paciente nos traz e o que ele
"agüenta" lidar nesse momento. Esse sistema é parecido com o processo
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de "descascar uma cebola", onde começamos retirando as camadas mais
superficiais para poder chegar, no decorrer do tempo, na essência da
pessoa, percebendo a origem de todos os problemas.
Para que o tratamento ocorra de maneira adequada e eficaz, precisamos
ser "bons ouvintes" para perceber o que o paciente está dizendo; quando
há dúvidas ou percebemos uma essência que irá ajudá-lo nesta situação,
devemos conversar com o paciente repetindo sua fala, a fim de que ele
possa ter oportunidade de refletir sobre o que disse e verificar se aquilo foi
entendido de maneira correta.
Esse procedimento dá ao paciente a oportunidade de discutir sobre seus
problemas, conscientizar-se de seus sentimentos e ir "descascando a
cebola". Por isso existe os chamados FLORAIS DE SITUAÇÃO e FLORAIS DE
TIPO.
No início do tratamento é possível que iremos começar com essências de
situações atuais que o paciente venha a expôr.
Ao irmos tratando a pessoa com as essências de situações, irão aflorando
outros sentimentos, o que nos permite ir, pouco a pouco, percebendo o
TIPO característico dessa pessoa - e podemos detectar a sua (ou suas)
essência de tipo.
Esse processo é gradual e respeito o ritmo do paciente.
Nós, praticantes dos FLORAIS DE BACH, devemos nos colocar de forma
acolhedora, aceitando cada um como é, procurando ajudar cada indivíduo
nessa jornada de crescimento interior e exterior, a encontrar a sua
essência.
Cláudia T. Colagrande
Arte terapeuta e
Artista plástica
YOGA
O termo Yoga significa união, integração e harmonização de várias
faculdades humanas: mentais; emocionais, físicas e espirituais.
Hatha Yoga
A Hatha Voga significa literalmente a união dos opostos, através uma série
de posturas físicas chamadas Ásanas e respiratórias, chamadas
Pranayama.
A Hatha Yoga nos ensina como aquietar a mente colocando atenção na
respiração, no movimento e quietude do corpo.
B K S Iyengar
Um dos melhores e mais conhecidos professores de Yoga, Iyengar, agora
com 80 anos, começou seu próprio estudo de Hatha Yoga ainda
adolescente e continuou vários anos, desenvolvendo seu próprio método
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de práticaonde, entre outras coisas, a importância da regulação da
respiração, o uso de blocos, cadeiras e cintos, almofadas firmes e outros
suportes de grande valor terapeutico, adaptando as posições de Yoga às
necessidades e limitações de cada estudante individualmente.
Iyengar Yoga
Através das posturas (Asanas), realizadas de forma cuidadosa com uma
minuciosa e precisa correção de detalhes de execução, desenvolvimento,
permanência e consciência todas as partes do corpo, sempre tendo como
gerador de energia a respiração, Iyengar integra as três alternativas do
movimento: dinâmico, estático e relaxamento (consciente).
Os movimentos são realizados partindo sempre da postura inicial, em pé, e
tendo muita atenção aos pés, que estão sustentando o corpo. E'
considerado a todo momento a ação da força da gravidade em relação ao
centro de do corpo, em torno qual todo movimento é organizado.
Em sua abordagem, Ivengar enfatiza um realinhamento postural Ideal para
cada indivíduo segundo ele, muito se perdeu desse alinhamento e
halmonia no decorrer de nossas Vidas.
Os benefícios da prática de Yoga
Iyengar yoga oferece profundos benefícios que afetarão sua vida em todos
os aspectos: no trabalho, nos esportes, no lazer, hábitos da vida familiar,
relacionamento com os outros seres humanos e todos os seres vivos e, na
capacidade de agir com discernimento e bom senso.
Os efeitos da Yoga podem e devem ser vistos como possuindo 3 aspectos
combinados, ou seja, dimensões do ser humano.
Primeira dimensão - Os exercícios tornam seu corpo mais forte, com um
grande acréscimo de agilidade e aumentando a flexibilidade. Purificam e
curam nosso corpo, desenvolvendo um maior senso de equilíbrio,
aumentando nossa vitalidade e incrementando nossa facilidade para
relaxar tensões.
A prática promove uma saúde radiante. Os exercícios aumentam o vigor e
a resistência, inclusive melhorando nosso sistema. Também previne a
instabilidade da mente através do treino da concentração durante sua
prática, focando a atenção no corpo ou na respiração.
Essa combinação culmina na experiência de quietude, silêncio e paz.
Segundo dimensão Esta dimensão combina meditação com comunhão. A Yoga desperta na
pessoa a consciência de sua ligação com uma grande força universal, com
o mundo que a cerca.
Pode livrar a pessoa de suas habituais defesas e permitir que ele enfrente
a vida com autoconfiança e autocontrole. Através da concentração e
conscientização ela pode, num "estalo", tirar a pessoa de sua "consensual
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transe" (desligamento), trazendo-a gentil e firmemente ao presente, à
realidade de cada momento.
Terceira dimensão
- A conseqüência natural de experimentar claramente a verdade,
familiarizando a pessoa com a "Força Criativa Divlna", reconhecendo isto
em si próprio e nos outros seres vivos do planeta. Sentindo o equilíbrio
Interno, a pessoa aprenderá a sabedoria de caminhar em harmonla com a
Terra.
Dessa forma, a Yoga pode ser praticada com grande benefício por qualquer
um, em qualquer idade, independente de suas crenças, religião ou
condição social.
Yoga também deve ser praticada pelos profissionais que possuem seu
corpo como instrumento principal de trabalho como os bailarinos,
acrobatas, atletas e esportistas (qualquer esporte).
Ela melhora a performance e evita o sobrecarregamento do corpo com
excessos, superesticamentos, impactos, pressões, enfim todos os fatores
que desequilibram, desgastam e adoecem o corpo.
Silvia Garcia Pinto;
Pedagoga e Professora de Yoga-/yengar Yoga.
POWER YOGA
Esqueça aquela idéia de que é parado, só se fica sentado e é para pessoas
que não gostam de exercícios. Muitas pessoas tiravam o Yoga de sua lista
de exercícios por considerá-lo algo para místicos e iniciados. Com a
chegada do power yoga essa idéia está mudando Você pode sair
totalmente suado de uma prática, com os músculos fortalecidos, formas e
uma incrível sensação de bem estar.
Depois de conquistar os Estados Unidos, onde as pessoas estão praticando
até no Central Park, o power yoga chega ao Brasil. Atletas de todas as
modalidades e da ginástica estão recorrendo a esse método para manter a
forma e a saúde. O que faz essa técnica ser tão aceita é o fato de se
trabalhar o corpo de maneira vigorosa mas com plena consciência do que
se está fazendo.
O power yoga é uma combinação única de respiração dinâmica e
movirnentos fortes e fluidos, que nos leva a um trabalho corporal de alta
energia e grande aquecimento. Os exercícios se sucedem sem interrupções
e o resultado é o aumento da massa muscular, o desenrijecimento das
articulações e o alongamento dos músculos. Durante prática a atenção se
concentra no corpo começamos a perceber o trabalho coordenado dos
músculos, ativando órgãos e glândulas O corpo desperta e, talvez pela
primeira vez, o sentimos totalmente vivo e vibrante.
O calor que é gerado por essa prática torna possível alongar mais a
musculatura e corpo ganha agilidade e leveza. O suor e movimentos
encadeados ajudam a eliminar as toxinas acumuladas nos tecidos e ativar
o sistema linfático produzindo uma verdadeira limpeza interna.
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Como os movimentos são praticamente ininterruptos, os pensamentos vão
se tornando mais tranqüilos e claros. E como se estivéssemos totalmente
presentes naquele momento, sentindo o corpo fluir, o ar entrando e saindo
dos pulmões, o sangue circulando.
Ao final da prática nos sentimos totalmente relaxados, revitalizados,
serenos e bem dispostos.
Embora o POWER YOGA ajuda a modelar o corpo, a ênfase da prática não é
a estética, mas o sentir-se bem. Somos diferentes uns dos outros:
diferentes rostos, diferentes formas, diferentes personalidades.
Buscar o corpo ideal, determinado por padrões culturais, nos conduz à
frustração.
A saúde e a vitalidade surge quando paramos de nos comparar com os
outros e começamos a prestar atenção ao que nosso corpo e mente estão
realmente necessitando.
Quanto mais praticarmos o power yoga, mais motivados nos sentimos pois
percebemos os beneficios que ele produz no nosso corpo e na nossa vida.
Anderson Allegro
Prof.de Power Yoga
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