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Doença mental e Espiritismo
Danilo Pastorelli
A ciência tradicional nunca soube
realmente o que provocava a doença mental.
Por que pessoas relativamente sãs em
alguma fase da vida começavam a
manifestar traços de insanidade? Por que
outras já nasciam doentes? E ainda, por que
tantas se curavam sem razão aparente?
A psiquiatria tem estado atada, é verdade,
pelos limites do cérebro, pelas barreiras do
corpo material, fonte que, sabemos, não é a
origem principal da doença, mas sim a
manifestação de algo que é externo a ele.
Vejamos agora no que o Espiritismo
contribuiu para o entendimento dessa
questão.
Allan Kardec e os Espíritos da Codificação
nos apresentaram um elemento primordial
para o entendimento do ser humano na sua
essência: o Espírito. O ser imortal; aquele
que viveu e viverá inúmeras existências
através das reencarnações; o ser que possui
um histórico de uma vida milenar que não
se restringe somente à vida presente. O
Espiritismo abalou as estruturas do
materialismo vigente, trouxe uma revolução
no campo das idéias, inovou os conceitos
religiosos e científicos. A idéia da existência
do Espírito pôde explicar a gênese de muitos
problemas da vida cotidiana.
Através da lei da reencarnação, explicou
a questão das causas atuais e passadas
das nossas aflições; que como seres
imortais, somos fruto do que fizemos
anteriormente. Sofremos mais ou somos
mais felizes de acordo com o que viemos
construindo nas nossas existências nas
diversas moradas do Pai.
Uma das idéias mais importantes
introduzidas pelo Espiritismo fora a da Lei
de causa e efeito, emprestada de certa
maneira da lei da física de ação e reação. A
Lei de causa e efeito nos deu uma amplidão
de visão que nos ajudou a compreender, por

exemplo, que nossa vida presente é reflexo
do que temos sido até hoje, inclusive de
nossas vivências passadas. Nossas faltas
anteriores, nossos erros passados surgem
hoje como expiações; assim como nossos
acertos aparecem-nos como paliativo ou
recompensa na vida atual. Plantamos
sementes voluntariamente e hoje somos
chamados à colheita. É uma lei natural.
A loucura – ou a doença mental, como
preferir – deve ser também encarada sob esse
prisma, como reflexo de uma atitude passada.
Como se manifesta de uma forma negativa,
trazendo sofrimento tanto para o doente, como
para a família, há que se concluir que seja
reflexo de uma falta anterior.
Emmanuel e Joanna de Ângelis nos
explicam que são várias as causas da
loucura e que, quase sempre, são contraídas
por faltas em uma existência anterior. O
suicídio, o uso inadequado das faculdades
mentais, o envolvimento exagerado com a vida
mundana, ou mesmo um progresso
intelectual sem a contraparte moral podem
ser assinalados como causas anteriores de
uma vida atual mergulhada na insanidade.
O Espírito que procedeu assim, no seu
desencarne percebe que viveu de forma
desequilibrada sente-se ele próprio um
criminoso. No seu tribunal de consciência vê
que foi causador de uma desarmonia muito
grande e na aferição dos males que praticou
sente-se culpado. Suas faltas todas, assim
como as boas ações também, impregnaram
o seu perispírito e ele vê no processo do
reencarne a única forma de reparação
possível. Busca um mecanismo auto-punitivo
que possa absolvê-lo dos males que praticou.
Sente que uma nova vida na Terra, num corpo
portador de uma doença mental, poderá livrarlhe do peso das suas ações infelizes.
No processo da reencarnação, o Espírito
aplica-se-lhe de forma consciente ou
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inconsciente, uma punição porque deseja
evoluir e sabe que para isso tem de apagar
os erros cometidos no passado. Veja que não
é uma punição vinda unicamente de Deus,
ou um veredicto traçado por um deus vingativo,
mas antes disso, um alerta da consciência
do próprio Espírito que se sente faltoso com
a harmonia universal, pois sabemos que
ninguém se escusa da própria consciência.
A partir do momento da permissão do
reencarne e a posterior fase da concepção, o
Espírito passa a imprimir nas moléculas de
DNA do novo corpo físico, as suas
necessidades
e
heranças.
Essas
impressões materiais serão recursos
propiciatórios à sua evolução. Os atos
anteriores do Espírito, herdeiro de si mesmo,
lhes plasmam o destino futuro e, através do
seu desejo de redimir-se, aplica-se-lhe a
pena necessária aos crimes que lhe pesam
na economia moral.
Notemos que o Espírito não é louco, pois
tem a consciência de suas faltas e deseja
repará-las. É certo que há Espíritos que têm
de ser submetidos a uma reencarnação
compulsória, mas mesmo nesses casos o
Espírito não é louco, e sim terá em mãos um
corpo que não lhe permitirá manifestar todas
as suas faculdades.
Na nova vida encarnada a doença poderá
manifestar-se desde o nascimento ou poderá
ser desencadeada por uma aparente causa
material: uma fixação, um trauma, um
estresse ou mesmo uma decepção. O que
devemos saber é que em ambos, o gérmem
da doença mental já estava registrado no
perispírito do reencarnante. Da neurose mais
simples, passando pelo mongolismo, pela
demência, pela esquisofrenia: a gênese é
sempre espiritual.
Outro aspecto que temos de considerar é
a loucura desencadeada por um processo
obsessivo, que também tem por causa um
ato anterior. A obsessão é um mecanismo de
cobrança do ser desencarnado em relação
ao encarnado. Um histórico de disputas e
relações não resolvidas envolvem vítima e
algoz, agora em papéis trocados. O obsessor
acredita que sua má influência e vingança do
ofensor encarnado se livrará da dor que
carrega, influência essa que pode inclusive
levar o obsediado a um diagnóstico
equivocado de deficiência mental. Com a

EDITORIAL
Embora poucos aceitem, na
realidade somos todos doentes e
obsidiados. O médium praticante recebe
como bônus o contato mais estreito com
os doentes desencarnados, com isso, tem
a oportunidade de refletir melhor sobre sua
própria vida e as características anormais
de sua personalidade e, quando estuda,
conhece os reais meios de se desenvolver
espiritualmente sadio ou com o melhor
tratamento para alcançar um estágio de
esclarecimento que o faça orar e servir
mais do que desfrutar da efêmera vida
material. São estas descobertas que nos
abrem a porta para avanços mais
significativos e missões mais importantes.
Estudem e apliquem seus anseios a
caridade e seu caminho estará bem mais
iluminado.
Nilo Mattoso
devida terapia espírita, mudança de
comportamento do encarnado, reforma
íntima e amor dos companheiros mais
próximos é quase certo que a cura total é
possível nesses casos.
A doença mental é expiação ou prova
também para os pais que podem ter sido
coadjuvantes nas faltas desses espíritos. Eles
são agora testados e deverão aplicar todo o
amor possível na convivência com o doente,
sendo responsáveis pelo ser débil que os
acompanha. Sabemos que a cura total é quase
sempre impossível porque consta do plano
reencarnatório da criatura, mas a dor tanto do
doente quanto da família pode ser suavizada
se tivermos em mente que nunca estamos
sozinhos; se confiarmos e termos a figura
divina como nosso norte, espíritos amigos
estarão sempre nos inspirando e colaborando
em nossa caminhada.
A terapêutica espírita no tratamento da
loucura é essencialmente preventiva, pois
sugere a resignação ante as vicissitudes da
vida que poderiam causar o afloramento da
doença. O auto-conhecimento, a busca
constante da reforma íntima e a
transformação pessoal de cada um
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constituem meios eficazes de manter a saúde
psíquica de todos, já que qualquer um de nós
pode ser doente em potencial.
O auto-conhecimento tão bem aplicado
por Santo Agostinho é uma das chaves
mestras na prevenção de toda e qualquer
doença. A auto-observação no dia-a-dia, na
busca constante de identificar os pontos a
serem melhorados, as fraquezas e más
tendências são elementos importantes para
assegurar a qualidade de vida. A proposta de
renovação íntima, de transformação moral, da
mudança dos hábitos mentais, da
substituição do pensamento negativo pelo
positivo são ferramentas de prevenção ditados
pelo Cristo e renovados pelo Espiritismo.
A fé e confiança em Deus deverão nos dar
uma natural resignação ante as tribulações

cotidianas e o Espiritismo nos faz lembrar que
a vida na Terra é sempre passageira; que se
passarmos por tudo de forma equilibrada
uma sorte mais feliz nos aguardará no plano
espiritual.
Se olharmos para a vida eterna do Espírito
que somos, veremos que passamos hoje
apenas uma fase passageira nessa
existência. Que a cruz, embora possa parecer
demasiado pesada, pode ser perfeitamente
carregada se tivermos força e confiança na
providência divina. Todo esforço será
recompensado e aos olhos do Pai, cada gota
de suor será computada no final.
Nunca há injustiça alguma vinda do céu.
Encaremos
as
dificuldades
como
oportunidades de progresso. Essa é a
proposta do Espiritismo.
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Obsessão e Loucura
Caírbar Schutel
Sob o ponto de vista Espírita o
desequilíbrio das funções cerebrais se traduz
pelas duas palavras: Obsessão e Loucura.
Obsessão é o domínio que os maus
Espíritos exercem sobre certas pessoas no
intuito de submetê-las à sua vontade, pelo
simples prazer de fazerem mal, ou exercerem
uma vingança.
Loucura é um estado mórbido dos
órgãos que se traduz as mais das vezes por
uma lesão; é, portanto uma moléstia tísica
em sua causa, ainda que seja mental na
maior parte dos seus efeitos.
Na obsessão se distingue a sugestão, a
fascinação e subjugação - como na loucura
se verificam a monomania, a mania, a
demência e a idiotismo.
A sugestão é o que chamamos obsessão
simples; - o indivíduo conhece uma força
estranha que sobre ele atua, procura livrarse e se tem à força moral precisa para vencer
o inimigo, dele se desembaraça com mais
ou menos dificuldade.
A fascinação tem conseqüências muito
mais graves: o Espírito conduz aquele a quem
domina como quem conduz um cego e pode
excitá-lo a proceder de modo ridículo,
comprometedor e até perigoso.
A subjugação é uma pressão que paralisa
a vontade daquele que a sofre, e o faz

proceder contra a sua vontade. Acha-se
verdadeiramente sob um jugo.
A subjugação pode ser moral ou corporal.
No primeiro caso o subjugado é solicitado a
tomar
determinações
absurdas
e
comprometedoras, que por uma espécie de
ilusão julga sensatas: é uma espécie de
fascinação em alto grau. No segundo caso o
Espírito atua sobre os órgãos materiais e
provoca movimentos involuntários.
É bastante se ter assistido uma sessão
de Hipnotismo para compreender a cena que
invisivelmente se desenrola ante nós e que
deixamos desapercebida por não afetar os
nossos sentidos materiais.
Assim também o cego de nascença
negará a ação hipnótica exercida de um
indivíduo a outro.
O hábito mata a sensação: o costume de
ver loucos e de não buscar as causas que
engendraram a loucura nos faz encarar por um
outro prisma os desarranjos mentais que têm
encerrado nos manicômios tantos infelizes.
Voltando ao hipnotismo é preciso lembrar
que neste também se observa diversas fases
ou estado: 1 ° Sugestão; 2° Fascinação; 3°
Catalepsia; 4° Estado Sonambúlico; 5° Estado
Letárgico; 6° Sonambulismo lúcido; 7° Extático.
A este último sucede o desdobramento da
pessoa.

Continuação Obsessão e Loucura

Quem hipnotiza não é o corpo e
sim o indivíduo - o ser pensante - o
Espírito. Claro está que sendo o
homem imortal ele pode continuar a
hipnotizar no estado invisível em que
se acha, exercendo com mais
facilidade o seu império, visto a sua
invisibilidade - é o que chamamos
obsessão.
Hipnotiza-se
um
indivíduo
violentando-lhe
à
vontade,
aniquilando-lhe a liberdade; é nisto
que o hipnotismo se diferencia do
magnetismo. A hipnotização de um
para , outro homem é uma obsessão
intervivos
Hipnotizáveis são, mais ou menos,
todas as pessoas e com mais forte
razão aquelas que abdicam a
liberdade - o livre arbítrio que por Deus
lhe foi concedido obedecem
cegamente os preconceitos e as
imposições que lhes são sugeridas.
Donde se pode concluir que é difícil
hipnotizar um espírita verdadeiro: um
homem que pensa, que raciocina, que
discute, que analisa, que compreende,
e sabe discernir o bom do mau - a
verdade da falsidade.
O espírita médium não se deixa
hipnotizar, e quando ele fica
mediunizado é que se deixou
magnetizar e não hipnotizar, palavras
mui distintas e de significação mui
diversa.
São raríssimos os casos de
obsessão espírita e o testemunho
desta verdade tios dá o grande
alienista e neuro-patologista dr.
Henrique Marselli - professor de
clínica mental e nervosa na
Universidade de Gênova, quando diz
em seu livro:
"É meu dever declarar que
deploráveis casos de nevrose
"espírita" são muito raros; na minha
carreira e entre milhares de doentes,
apenas me recordo de quatro ou
cinco. Todos as espíritas que melhor
conheço me pareceram todos de um
caráter
equilibrado,
duma
inteligência cultivada e de uma
excelente saúde"

CALENDÁRIO DE REUNIÕES,
EVENTOS E ATIVIDADES DO MÊS

Reuniões Públicas:
Terças
Quintas

tarde 13:00
tarde 14:00

Quintas
Sextas

noite
noite

Sábados

tarde 14:30

19:00
19:00

Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Escola de Médiuns e
Palestras

Reuniões Privadas:
Segundas noite
Terças
noite
Quartas
noite

19:00
19:00
19:00

Desobssessão
Socorro aos Viciados
Saúde

Notas Sobre Obsessão
O Evangelho Segundo o Espiritismo
A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também
tato e habilidade, para a condução ao bem de Espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos e
astuciosos, pois que os há rebeldes até o último grau.
Na maioria dos casos, devemos guiar-nos pelas circunstâncias. Mas, seja, qual for à natureza do Espírito, o certo é que nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça, pois toda a influência depende do
ascendente moral. Outra verdade, igualmente
verificada pela experiência, e que a lógica comprova,
é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer símbolos materiais.
A obsessão demasiado prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo por vezes um
tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para o restabelecimento do organismo. A causa tendo sido afastada, ainda resta combater os efeitos. (Ver Livro dos Médiuns, cap. XXIII, da
obsessão; e a Revista Espírita, números de fevereiro
e março de 1864 e de abril de 1865: exemplos de
curas de obsessão).

