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“Nunca aja por impulso de uma raiva,  
ela nos leva a fazer coisas as quais iremos 
realmente nos arrepender.”  

Allan Kardec



SOS Emoções

E m certos períodos na 
vida, é absolutamen-

te natural e necessário surgirem os 
desafios, e enfrentá-los é parte inte-
grante da evolução humana. Desde 
o instante do nascimento, já se ini-
ciam os esforços proêmios, através 
do movimento único, fonte da vida 
para entrar nesta vida, da respira-
ção, pela inspiração, introduzindo 
o oxigênio ao inspirar, e pela expi-
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ração, ejetando o gás carbônico dos 
pulmões. 

 Ao nascer, a criatura já traz 
registradas no seu inconsciente va-
riadas emoções vivenciadas no ven-
tre materno, sejam emoções boas, 
ou maléficas, sejam inseguranças, 
sejam os medos vivenciados pela 
mãe no período de gestação, como 
também traz a soma de experiên-
cias pregressas ao abrigo do ventre 
maternal. 

 Decorridas experiências 
agregadas a outros tantos registros 
amealhados no subconsciente, o 
ser humano permanece alienado às 
próprias emoções, e se sente trans-
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tornado diante das suas frustrações 
e das dificuldades; pressupõe ter 
sido ludibriado pelas criaturas, e 
tende a considerar-se alvo constan-
te das atribulações emocionais.

 Torna-se, dessa forma, rea-
tivo, contristado, passa a ter sonos 
perturbadores, a ter preocupação 
excessiva, irrita-se ao ouvir comen-
tários sobre seu desleixamento; en-
tão, revolta-se ao perceber que a 
baixa autoestima vem se alastrando, 
formando raízes. É irrefutável con-
siderar que ocorre algo incognoscí-
vel que provoca um descontrole e, 
quando surge, se sente invadido por 
emoções que o encarceram. Perce-
be-se então possuído por algo des-
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conhecido e, insensivelmente neste 
momento de tensão, passa a dispa-
rar ultraje, aleivosia, a ser impiedo-
so, cruel, e a insultar as pessoas a 
sua volta.    

 Não se deu conta a criatu-
ra que temporariamente transita na 
rápida existência, sendo ludibriado 
pelo delírio da posse e pelo prazer, 
enquanto a esquizofrenia e mais uma 
abrangência de transtornos mentais, 
como também as fobias, a agorofo-
bia, assim como a comorbidade pa-
togênica, diagnóstica e prognóstica 
dos transtornos mentais, tomam 
posse do possuidor, assolando a hu-
manidade em descensão.                              

 É também essencial fazer 
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um mergulho interior e refletir so-
bre suas emoções, qualificando-as, 
primando as mais difíceis em lidar, 
como também as que lhe acionam 
o bem-estar. Faz-se imprescindível 
identificar os aspectos que o levam 
a manter uma relação tóxica, os 
que o induzem a proceder de for-
ma contrária aos seus valores, aque-
las emoções que provocam rejeição 
ou lhe causam amargura. Pondere o 
que ocasiona a sua falta de motiva-
ção, e qual é o fundamento dos seus 
desgostos e das suas insatisfações.

 O processo de autoconheci-
mento propicia a expansão das suas 
habilidades, promovendo a cons-
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cientização das suas potencialidades 
que ora se encontram adormecidas, 
no imo do ser. 

 É impostergável necessidade 
de estar atento para o autoconheci-
mento, observando a cada uma das 
suas emoções, de refletir sobre qual 
foi o fato que acionou determinada 
emoção e em quais circunstâncias 
sucederam, seja uma emoção apra-
zível ou uma emoção perturbadora. 
Bem como requer considerar qual 
foi o contexto reativo para mani-
festação daquela emoção causadora 
do sofrimento psíquico. Anote suas 
emoções formando três colunas, 
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sendo uma com as emoções em de-
sequilíbrio, a segunda coluna com 
as emoções agradáveis, e a terceira 
com o que acionou tal emoção. 

 Analise qual emoção foi 
mais predominante no momento 
em que emoção foi acionada, pro-
vocando padecimento. Escreva a 
emoção predominante. 

 Em seguida, imaginando a 
mesma situação sendo representada 
por pessoas desconhecidas, enquan-
to observa ao longe, descreva como 
interpretaria a cena se estivesse as-
sistindo ao episódio. Também anote 
descrição da ocorrência e a forma 
que interpretou.
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 Após, em ambiente calmo 
e reservado, coloque-se conforta-
velmente em posição de meditação, 
feche os olhos e faça o exercício de 
respiração até estar pleno sereno; 
abra os olhos e fale verbalmente 
que irá narrar um episódio publi-
cado num pequeno informe de um 
distante povoado. Não conhece as 
personagens.

 Relate verbalmente e, en-
tão, auxilie as personagens desco-
nhecidas do episódio a identificar 
a emoção amargurada, sem julgar 
o contexto, somente engendrar a 
se perceberem, com suas dores e 
desgostos, e compreender que cada 
uma age e reage de acordo com a 
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soma de insatisfações que trazem 
ao longo da vida, portanto inter-
pretam as mesmas ocorrências com 
lentes diferentes. Dessa maneira, 
fará quantas vezes considerar ne-
cessário, para que se seja capaz de 
dissipar a emoção negativa sem per-
mitir que se enraíze.

 As desavenças ocorrem nor-
malmente; no momento em que o 
indivíduo é contrariado e movido 
pelas tensões e dissabores acumu-
lados no inconsciente, utiliza, no 
rompante, o deslocamento, proje-
tando no outro a soma do que tem 
sofreado. É como se uma pessoa 
trouxesse os medos da noite gelada, 
em que perambulou pela escuridão, 
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em meio a ventanias e tornados; na 
insegurança de sobreviver sem con-
gelar, aguardava ansioso o amanhe-
cer para no sol se aquecer, e após 
esse tormento, ao encontrar com 
uma pessoa, se desentendessem. 
Porém, o individuo que é a outra 
parte da desavença, também pas-
sou por doloroso tormento e car-
rega consigo a ardência no corpo, 
o ferimento nos lábios queimados 
pelo sol impiedoso. Os pés feridos 
por vagar pelo deserto escaldante, 
aflito por uma sombra que nunca 
encontra, à espera da noite serena 
que demora a chegar, assim, carrega 
incerteza de sobreviver até o pôr do 
sol, aguardando a chegada da noite 
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para refrescar o ardor. 

 O ser humano habituou-se a 
agir por impulso desde os tempos 
primórdios e foi modificando-se 
ao longo da evolução. Embora seja 
natural o impulso e até certo pon-
to saudável, é necessário educar-se 
para agir consciente e não impulsi-
vamente. Não obstante, numa di-
vergência de ideia, ocorre frequen-
temente uma crítica, o orgulho 
ferido, excesso de “amor próprio”, 
a afetação, o capricho, a soberba, 
o vangloriar-se, a ambição, a riva-
lidade, a imposição, a submissão, e 
o impulso assume o domínio do ser 
humano, propiciando revanchismo 
e, consequentemente, o sofrimento 
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desnecessário.  Assim, a impetuosi-
dade ainda domina o homem; e so-
mente quando educar-se, o homem 
dominará seus ímpetos impolidos. 

 Estabeleça conceitos dife-
rentes e converta sua perspectiva 
de descortinar a vida, valorizando o 
que te faz bem, edificando um novo 
trajeto, movendo-te com entusias-
mo, ressignificando os vínculos afe-
tivos, suas atitudes, suas emoções 
intempestivas, que necessitam ser 
domadas. 

 Seja perseverante, não esmo-
reça logo que surgirem os reveses. 
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 É evidente alguns obstácu-
los ocorrerem, mas desistir, jamais! 
Não permita que o medo te subju-
gue nem que te induza à fuga no-
vamente. Segue em rumo do novo, 
afinal, nasceste para evoluir; o au-
toconhecimento é o único caminho, 
pois a vida te propicia inúmeras 
oportunidades; aceite-as, utilize-as 
a teu favor, sem mais abafar a força 
pungente em ti, que não imaginas 
possuir, como a capacidade imensa 
que não utilizas na integralidade, e 
ainda adormece em ti.  Desperte-a!




