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Liberte-se da obsessão
Por Djalma argollo

P

ara que alguém se livre da
obsessão tem que primeiro
tomar consciência de que
existe um fator espiritual estranho,
influenciando o seu psiquismo e
interferindo no seu comportamento.
para adquirir essa certeza há que
recorrer a pessoas que conhecem o
assunto, para que realizem um diagnóstico efetivo de que tal influência
espiritual perniciosa, externa, sobre
sua mente, existe mesmo. ou se não
é uma psicopatia tratável pela psicoterapia convencional.
sem dúvida, em sendo constatada obsessão, o caso será encaminhado para o tratamento, conhecido
como desobsessão. paralelamente a
essa pneumoterapia, existe uma conduta complementar a ser seguida,
isto é, apoios pneumoterapêuticos
como: freqüência a reuniões
doutrinárias, recebimento de energias através de passes, leituras de
livros específicos, adoção da prática
do evangelho no Lar, da oração, etc.
Mas, além disso, deve o obsediado começar a se inquirir, não apenas
do “porquê” da obsessão, pois os
motivos normalmente são fáceis de
constatar, mas sobre o “para quê” de
sua obsessão.
Ficando apenas numa análise
regressiva, identificará seus problemas psíquicos, que serviram de via
de acesso à ação obsessiva. Mas, a
busca do “para quê” ficou obsediado,
é muito mais rica e transformadora.
a visão de comportamentos passados conduz a mudança em
alguns modos de ser. todavia, a
busca do sentido da patologia espiritual dirige para um encontro com a
necessidade da individuação. toda
e qualquer doença, física ou
psíquica, é uma exigência para uma
análise sobre o sentido que se está
dando à própria existência. Qual o
empenho para cumprimento da designação pessoal.
a obsessão, sendo um fenômeno
espiritual, indica a necessidade de
um encontro com a espiritualidade.
Geralmente, as pessoas são religiosas, mas isto não significa que
tenham espiritualidade, ou seja, a
qualidade de ser espiritual. a religião
pode ser um mero rótulo social, a
espiritualidade é um modo de ser do

Missão: Contribuir

indivíduo.
por isso é necessário que se
encare a obsessão como sendo um
convite a um encontro com o numinoso em si mesmo, não apenas no
externo. pois, em sendo necessário
uma terapia espiritual, que exige
mudança de comportamento, o
aprendizado de uma nova maneira
de encarar a vida e a atitude renovada face à religião, o fenômeno
obsessivo é um chamamento à
ordem, uma forma do inconsciente
convidar, de forma drástica, para
uma nova postura da consciência
face à existência que está em curso.
estando você obsediado, busque
dedicar mais atenção ao novo caminho que ela lhe convida a trilhar, pois
isto é o que a sua vida necessita,
para mais facilmente cumprir o seu
desígnio, realizar sua individuação.

Calendário 2009
27/09 - Domingo - 9 às 13h
seminário: psicologia, Mediunidade e
obsessão
adenáuer novaes / sede da FLh
25/10 - Domingo - 9 às 13h
seminário: Libertando-se da obsessão
djalma argollo / sede da FLh
29/10 - Quinta-feira - 20h
evento do núcleo Jurídico
29/11 - Domingo - 9 às 13h
seminário: amor, sexo e
espiritualidade
adenáuer novaes / sede da FLh
06/12 - Domingo - 7h
Caminhada e Café da Manhã
12/12 - Sábado - 19h
encontro com as religiões

para o despertar do ser huMano eM todas as suas diMensões.

Rua Deputado Paulo Jackson, 560 - Piatã
Mais Informações: 71 3286 7796

harmonia 69:harmonia 39.qxd 22/09/2009 11:41 page 2

ano Vi

l

nº 69

l

setembro

de 2009

Professores
adenáuer novaes

É

uma pena que tenhamos tão
poucos políticos com for-

mação em pedagogia. talvez esse
devesse ser o principal requisito para
quem desejasse ingressar na carreira. o profissional de pedagogia
ocupa sua mente com a tarefa de
educar, de transformar e de facilitar
a compreensão das potencialidades
do outro. É na tarefa de educar que
ele atinge a excelência de sua missão, tornando-se o real agente de
transformação da sociedade. sua
valorização tem tido pouca atenção
dos governos e até mesmo da
própria sociedade que, de forma
cruel, o expõe à violência e à intimidação de infratores, a salários aviltantes e escolas desaparelhadas e
sem conservação. a evolução do
espírito, enquanto imerso no corpo
físico, depende sobremaneira da
escola e de bons professores. a tarefa de educar não pertence só aos
pais, mas, principalmente à escola,
onde a criança passa mais tempo do
que em companhia deles.

O universo conspira a nosso
favor. Será que nós
conspiramos a nosso favor?

A obsessão indica a
necessidade de um encontro
com a espiritualidade

2

4

3

A educação é a chave
para a paz e o
desenvolvimento das sociedades
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O universo conspira a nosso favor?

H

Por ShelDon menezeS

á alguns meses, uma funcionária de um dos hospitais
onde eu trabalho, veio falar
comigo:
- doutor, me ajude! eu não consigo mais trabalhar no setor que eu
estou.
eu lhe perguntei:
-e por que você não quer sair do
setor?
- não quero?- respondeu, ela,
indignada.
- É, não quer.
- pois eu até já ameacei pedir
demissão, se não me transferissem.
- Mas eu não estou perguntando
o que você disse, e, sim, o porquê
de você não querer sair. Você tem
competência para trabalhar em
vários setores desse hospital,
então, o que é que está lhe prendendo nesse setor?
ela parou e rapidamente entendeu o que eu estava querendo
dizer:
- o que eu faço, várias colegas
já tentaram e não conseguiram.
- então é sua vaidade que está
lhe prendendo.
- pode ser - reconheceu, ela.
- Coloque na balança o que é
bom e o que é ruim. se as coisas
boas prevalecerem, continue lá e
pare de reclamar.
duas semanas depois, ela veio
falar comigo, sorridente:
- estou em outro setor.

e eu, irônico,
perguntei-lhe:
- Mas não era
você que não conseguia transferência?
Contei esse fato
para ilustrar como
nós sabotamos o
que achamos que
queremos. acredito
que o universo, representando as Leis
divinas, conspiram
a favor da nossa
evolução, mas nós mesmos, muitas
vezes, não concordamos com o que
desejamos, não agimos de acordo
com o que dizemos que queremos,
ou, no fundo, achamos que não
somos merecedores de determinadas coisas.
Vejam um exemplo mundial:
todos nós nos chocamos com as
guerras, com as bombas, com a
conduta orgulhosa, ambiciosa e
egoísta de governantes pelo
mundo. reunimo-nos a clamar pela
paz, fazemos orações e campanhas. porém nos esquecemos que
o mundo é composto por todos nós.
esquecemos que a paz não existe,
exatamente porque nós não agimos
consoantes com a paz, a harmonia
e o respeito ao próximo. somos
incapazes de perdoar as menores
agressões. Vejam o trânsito, quando alguém, que nem conhecemos e
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aMor É a Força propuLsora do uniVerso”

que esqueceremos na próxima
curva, nos dá uma fechada ou
cruza na nossa frente. Qual é a
nossa reação? procurar entender
as razões que levaram aquela pessoa a fazer isso? de certo que não.
no âmbito pessoal, desejamos
várias coisas e sabemos o caminho
para conquistá-las, mas não o
seguimos e ficamos a achar que
deus não olha para nós. Queremos
ganhar mais. sabemos que para
isso, precisamos nos capacitar melhor, estudar, fazer uma faculdade à
noite ou um curso de especialização, mas achamos isso muito trabalhoso. Queremos só ganhar mais.
no fundo temos a certeza de que
não merecemos, porque não fizemos por merecer.
tenho certeza de que o universo
conspira a nosso favor, mas resta
uma pergunta: será que nós conspiramos a nosso favor?
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Educação: o mais humano dos direitos
Por roSemeire FernanDeS

F

alamos muito em cidadania e
na importância da atuação de
cada indivíduo na sua construção. também registramos que os
direitos humanos não são ofertados. ao contrário, resultam de lutas
e ações sociais. têm que ser conquistados, construídos.
É a nossa capacidade de organização, de participação e de intervenção sociais que nos conduzem à
construção dos direitos humanos e,
portanto, da Cidadania. e, quanto
melhor for a educação de um povo,
maior será a sua consciência social
crítica, nos campos individual e
coletivo, e mais efetiva a sua
capacidade de transformação social.
É através da educação que o ser
humano torna-se apto a desenvolver
plenamente as suas potencialidades, habilitando-se a ser partícipe
consciente e ativo na construção da
própria história. “a educação do

gênero humano é cada vez mais
entendida como a chave para a paz
e o desenvolvimento das
sociedades e para a realização e
felicidade das pessoas”1. em face
disso, por que ainda não
alcançamos a educação ideal?
a educação, talvez o mais
humano dos direitos, é universalmente reconhecida como a mola
propulsora do progresso material e
moral da humanidade. apesar
disso, e talvez exatamente por isso,
não tem recebido a atenção
necessária, embora todo o
arcabouço legal e a obrigação
daqueles investidos no poder. sem
dúvida que, “tornar efetivo o direito
à educação é, portanto, uma tarefa
fundamental dos estados de direito
dos nossos dias”2. sem educação,
não há democracia.
desde 1948, a declaração
universal dos direitos humanos fixa
que “a educação deve visar o pleno
desenvolvimento da personalidade
humana, de modo a habilitar cada

A sabedoria emerge da interação
entre razão e sentimento
Por FernanDo SantoS

A

razão, sem o sentimento, é fria e
implacável como os números; e
os números podem servir como
fatores de observação e catalogação
da atividade da vida, mas nunca a
criaram. neste aspecto, Claude
bernard defendeu a especificidade
dos fenômenos vitais, pois a dimensão físico-química, sob a qual a ciência clássica firma seus postulados,
não é capaz "de harmonizar os fenômenos na ordem e na sucessão relativas especialmente aos seres vivos".
no decorrer da história da medicina diversos médicos buscaram
responder qual a essência da medicina, obtendo respostas diferentes.
Com isso, estabeleceram caminhos
que parecem ser essencialmente
diferentes, culminando na riqueza de
correntes de pensamento existentes
na medicina atual.
no século XX, o enorme avanço

tecnológico consolidou o modelo
reducionista e mecanicista que domina o pensamento da ciência médica
clássica, determinando uma compartimentalização excessiva do cuidado
ao indivíduo, como vemos pela multiplicidade de especialidades médicas
e de terapêuticas complementares e
alternativas, incluindo dentre estas a
psicologia, conduzindo à perda progressiva da visão global do ser. É
preciso uma integração entre estas
idéias originais para entender a sua
interação dinâmica naquilo que concebemos como binômio saúdedoença.
estamos frente a um novo paradigma para a humanidade, em particular para a medicina, com a proposta de assistência holística à saúde,
que contemple o ser humano integral: mente, corpo e espírito. Com
uma abordagem que assuma a
função de ponto de coalescência de
informações relacionadas a cada
indivíduo, a partir de

pessoa a desempenhar um papel
útil numa sociedade livre e a promover a compreensão, a tolerância
e a amizade entre todas as nações
e grupos, raciais, étnicos e religiosos”.
reconhecido em nossos dias
como um direito Fundamental, o
direito à educação de qualidade é
indispensável e indivisível dos
restantes direitos. “o direito à educação é o mais humano dos direitos
fundamentais”3 exatamente porque,
uma vez concretizado, vai instrumentalizar todos os outros direitos.
para fazer valer os direitos, mesmo
aqueles já assegurados por lei, é
preciso que o cidadão os conheça e
se aproprie deles.
prof. dr. antónio pedro barbas
homem, in habeas educationem, do
prof. Carlos rátis, pg. 11.
2
rátis, Carlos. habeas
educationem, ed. Juspodium, 2009,
pg.12.
3
idem, pg. 17.
1

uma equipe multiprifissional e multidisciplinar que o atenda em suas
necessidades.
para isto, não necessitamos de
fórmulas místicas, mágicas, como se
de fato pudessem existir, mas sim
apreender que a sabedoria é conquistada quando razão e sentimento
andam de mãos dadas. À exemplo
das marcantes conquistas do humanismo no processo evolutivo da
humanidade. o ideal é que ambas
as formas de atuação humana se
integrem, de tal forma que o comportamento se entrelace entre os dois
paradigmas. para que isto seja possível é necessário que a ciência
passe a enxergar o ser humano de
forma integral, conectado a uma
imensa rede invisível, que engloba
todas as coisas, do micro ao macrocosmo, valorizando principalmente a
integração da espiritualidade à vida
humana, fortalecendo o princípio de
que o binômio saúde-doença engloba o indivíduo (o todo) e não a parte
(o orgão ou sistema), e assim deve
ser abordado.
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