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Capítulo 1
Desajustes emocionais

Não raro, encontramos, aqui 
e ali, os irmãos doentes por 

desajustes emocionais

O primeiro parágrafo da valorosa 
mensagem de Emmanuel usa a 
expressão que utilizamos como 

título nesse capítulo inicial. A frase do 
parágrafo cita: “Não raro, encontramos, 
aqui e ali, os irmãos doentes por desajustes 
emocionais”.
 Sim, é realmente expressivo o 
número de criaturas enfermas pelos 
desajustes de ordem emocional. Tais 
desequilíbrios causam danos consideráveis 
nos relacionamentos, no próprio equilíbrio 
pessoal de muita gente. Referidos 
desajustes são oriundos dos medos, 
traumas, decepções e dificuldades de 
variadas origens.
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 É comum que na própria dificuldade 
de comunicação entre duas pessoas 
já surjam causas que se desdobrem 
posteriormente em desequilíbrios.
 Mal-entendidos, incompreensões, 
julgamentos precipitados, expectativas não 
correspondidas, ingratidões, inseguranças 
e mesmo os complexos de inferioridade ou 
superioridade estão entre essas causas.
 É de se lamentar, todavia, considere-
se os benefícios do aprendizado no 
amadurecimento da alma imortal. 
 Apesar dos aprendizados decorrentes, 
é sempre doloroso verificar aquilo que se pode 
denominar de verdadeiras travas psicológicas 
impostas pelos citados desajustes. Movidas 
pela insegurança ou pelo medo, e mesmo pela 
timidez, muitos de nós nos deixamos abater 
e praticamente ficamos inertes na iniciativa, 
nas decisões e na capacidade de reagir à 
condicionamentos que aprisionam.
 Quando se fala em medo, por 
exemplo, se ele extrapolar o limite do bom 
senso e da utilidade (considere-se sua 
importância como mecanismo de defesa 
até da própria vida, por meio do instinto de 
conservação), pode gerar quadros de fobia, 
pânico, o que é muito prejudicial para a 
felicidade humana. Aliás, o medo merece 
estudo específico, face à sua abrangência.  
 Neste ponto, sugiro ao leitor o livro 
não espírita Livre-se do Medo – Como 
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superar e vencer obstáculos – de Dra. Lucy 
Atcheson, editora Prumo.
 Mas o caso é que não é apenas o 
medo. Os condicionamentos, manias e 
prisões psicológicas que nos permitimos 
– como apenas analisar sob um único 
ponto de vista – vão agravando os citados 
desajustes. E aí enfermamos...
 Percebe-se, pois com clareza, os 
prejuízos causados à saúde em função dos 
sentimentos ou pelo peso das emoções. 
Todas as doenças têm causa na alma, 
porque é exatamente o espírito que sente, 
que se magoa, que se deixa entristecer.
 Por isso, a expressão usada por 
Emmanuel: “Não raro, encontramos, aqui 
e ali, os irmãos doentes por desajustes 
emocionais”.
 Realmente não é raro. Muitas 
enfermidades poderiam ser evitadas 
pelo equilíbrio dos sentimentos. 
Perdoar ao invés de guardar mágoas; 
optar pela coragem ao invés do 
desânimo; agir em vez de paralisar-se 
na preocupação de algo que talvez nem 
aconteça.
 O campo é vasto e o raciocínio 
do leitor levará a caminhos comuns do 
cotidiano humano.
 Quando a adversidade chegar, 
melhor tentar entendê-la do que 
desesperar-se.
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 O fato de entregar-se ao desespero 
já é por si só um desequilíbrio que nada 
resolve.
 Aceitando os eventos externos,  
que julgamos nos agredirem como um 
aprendizado que chega, é o caminho para 
manter o equilíbrio e encontrar caminhos 
de reação e superação.
 A sabedoria do Espírito Emmanuel 
na mensagem que nos motiva o presente 
trabalho deve merecer nossa atenção, pois 
pode ajudar muita gente a recuperar-se 
ou mesmo evitar muitas enfermidades, 
simplesmente com a mudança da postura 
mental.


