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Joana Carvalho

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…Feliz ano novo!
Dita a tradição que se comam as uvas passas e se peçam os desejos. Mas
de que se tratam os nossos desejos para o novo ano? Quais são as nossas prioridades?
Saúde, paz, dinheiro, encontrar emprego e situação económica estável são os principais
pedidos dos portugueses, segundo um estudo da Marktest em 2002. Pedidos válidos com
certeza, mas vejamos, estas ambições são todas para pedir para ter e não pedir para ser.
Raríssimos são os que pedem para ser paciente, ser benevolente, ser amigo, ser sincero,
ser solidário… Afinal o que queremos para a nossa existência? Queremos ter ou
queremos ser?
Na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: “Qual o
objetivo da encarnação dos Espíritos?” ao que os espíritos respondem: “Deus lhes impõe
a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.” e a verdade é que todos nós
ambicionamos com um mundo melhor, um mundo perfeito onde prevaleça a paz e o
amor, mais ainda, sonhámos ser nós a transformar o mundo. “Você tem que ser o
espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que
começar por mim.” palavras sábias de Mahatma Gandhi e é delas que nos esquecemos de
meditar, tanta força, tanta vontade para transformar o mundo, mas quando toca a
nós…Evidentemente que quem se presta à mudança interior “pode ficar, inicialmente,
numa situação desconfortável, visto que poderá ficar exposto a algo que não contava ou
que não havia percebido. O que acontece é que, quando alteramos o nosso ‘status quo’ –
estado em que nos achávamos anteriormente em relação a certa questão, conceito ou
ponto de vista -modificamos nossa antiga maneira de interpretar, entender, expressar e
dar sentido e importância às coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam
temporariamente ameaçadas; nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo
isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança, até que
nos reestruturemos novamente.”, como nos diz o Espírito Hammed em Imensidão dos
Sentidos psicografado por Francisco Espírito Santo Neto. Quando alguém se dedica à sua
reforma íntima, “irradia energias saudáveis, do campo mental, que contribuem para a
realização da meta. Através de contínuos esforços, direcionados para o objetivo, criam
novos condicionamentos que levam ao êxito, como
decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou
inusitado ocorre, nessa atitude que resulta do
empenho individual.” (Divaldo Franco, pelo Espírito
Joanna de Ângelis em “O Ser Consciente”).
Para o novo ano vamos predispor-nos
à mudança e abrir os nossos corações para o amor,
vamos combater as nossas imperfeições tornandonos cada dia um pouquinho melhores. Vamos ser
em vez de ter!
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Ectoplasma - 2
O termo ectoplasma (do gr. ektós, fora, exterior + plasma) foi criado por Charles Richet (1850 –
1935).
Com base nos experimentos, observações e informações de notáveis investigadores, é possível,
já, catalogar algumas características do ectoplasma.

Assim, tem-se observado que se trata de uma substância de natureza filamentosa ou fibrosa,
que, quando visível, pode apresentar-se branca, cinzenta ou preta, embora a primeira seja a
mais frequente.
A visibilidade é variável, podendo parecer luminosa e com intensidade que cresce ou diminui.
Pode também ser invisível ou não.
Geralmente, ao natural, é inodora, embora, às vezes, possa desprender um odor particular
difícil de ser descrito.
Por vezes o ectoplasma é frio e húmido; em outras, viscoso e semilíquido, mas raramente seco
e duro (quando forma cordas é duro, fibroso, nodoso). Dilata-se, expande-se, contrai-se, fácil e
suavemente.
Ao tacto pode-se senti-lo como uma teia de aranha.
Uma corrente de ar pode agitá-lo ou movê-lo. Move-se, às vezes, lentamente, numa espécie de
movimento reptiliano, sobre o corpo do médium; outras vezes o movimento é súbito e rápido.
Obediente à acção mental, é sensível ao toque físico e, particularmente, à luz.
O ectoplasma emana através de todos os poros do médium, especialmente, da boca, das
narinas, dos ouvidos, do tórax e das extremidades (alto da cabeça, seios, pontas dos dedos),
sendo reabsorvido ou dispersado ao final do processo.

O ectoplasma assume as mais diversas forma, sob a influência, em cada uma delas, de um
campo organizador específico, mostrando a sua irresistível tendência à reorganização. E, em
certos casos, quando adensado, pode ocupar um determinado volume no espaço.
Há, ainda, evidências de que possa estar sujeito à acção da gravidade.
Em condições específicas de adensamento, apresentar-se-ia como elemento condutor do
magnetismo e da própria electricidade.
Finalmente, o ectoplasma não só penetra (ou atravessa) qualquer tipo de matéria, como com
ela interage, tanto física, como quimicamente (nível atómico). Daí, por exemplo, o seu emprego
na produção de efeitos físicos ou a sua aplicação em trabalhos de cura. E essa acção pode,
também, ocorrer a distância: presentes as necessárias condições, o ectoplasma de um doador
pode perfeitamente servir a um paciente que esteja em outro lugar.
In Teoria da Mediunidade, Zalmino Zimmermann
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psicografia

Deixa-me falar.
…………
Continuo revoltado. Não tanto como em tempos, mas continuo revoltado.
Quando amamos apaixonadamente uma coisa, e uma causa, todas as agressões a essa
coisa/causa ferem e revoltam.
Sobretudo quando acreditamos do fundo do coração que a coisa/causa que amamos é
justa, isto é, que concorre para a justiça e equidade social. E então a desarticulação da
estrutura que promovia essas justiça e equidade arrepia-nos de raiva (que já gostaria de
não sentir, como consegue e aconselha o meu irmão, mas que, na verdade, ainda sinto).
Revolta-me, lá no fundo. Custa-me aceitar estas acções – e a gente que as pratica, porque
bem lhes vejo o coração, a ideoplastia que os envolve, e bem lhes ouço as vozes que
atendem.
Como sabem, não era para isso.
……………
Deixas-me falar e a revolta amaina.
Devia, como diz o meu irmão, não ligar tanto a essas coisas da terra, desapegar-me do
que me apaixona, porque apesar da essência boa, do princípio filosófico e moral de
qualidade, as práticas misturadas de acção política e dinheiro já se desviam do ideal
cristão.
E o ideal cristão, puro, é o que vale.
Ai, o meu irmão, esse é que sabe.
Parece um santo.
…………
E aqui ando, com a revolta pronta a ebulir à mínima notícia que me chega da governação.
Ainda quando tomo nos braços o pobre sofredor, o amor não me toma de todo e algum
lugar cabe à revolta: sinto-me o pobre injustiçado, perdido de oportunidades, e ergo o
punho.
Ah, o meu irmão, que em situação igual lhe cai uma lágrima compassiva e resignada.
Mas eu ainda não sou assim, nem sei quando o serei.
Acho que nunca o serei porque não me sinto, ainda, capaz de o ser.
Deixa-me falar. Deixaste-me falar.
(…)
S.M.L./aps
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Poemas de Pentti S. (Espírito)
E que
Vou pedir que floque
E que de vez em quando à minha vista
No lago plácido passem patos.
Essas duas coisas lembrar-me-ão a pátria
E que tive filhas e filhos
E que vivemos em terras separadas
E que aquela onde eu moro
É a que lhes fica mais distante
E que por isso
Não morrem as saudades.
Ai as filhas e os filhos
Que não visitam este pai
Que medita sozinho
Numa moradia geminada
Numa paragem algures
Na longa estrada do infinito
A que às vezes se chama Céu.
Vou pedir que antes que floque
As folhas fiquem vermelhas
Porque isso dá cor aos meus sonhos
E presumivelmente também aos meus olhos.
E que me perdoem as filhas e os filhos
E as mães que os tiverem
E que caia tanta neve
Que não possam ir ao cemitério.
Quanto a mim, ando a ver se me perdoo.
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Da Ilusão
Sara Rodi

- Pede o que quiseres, responder-te-ei nos teus sonhos.

A mensagem foi clara. Fechar os olhos e deixar-me levar. Nem
sempre entendendo. Tantas vezes esquecendo. Às vezes, como
hoje, percebendo.
- Quero saber o que é a vida.

Pergunta difícil, resposta impossível, pensei. Mas os sonhos
levaram-me até ao cenário de uma casa onde um homem e uma
mulher discutiam.
- A vida é ilusão. A vida é ilusão.

A imagem congelou. O homem e a mulher foram dela varridos. E,
no cenário, um chroma feito de nada onde tudo poderia caber.
Todos os cenários, todas as realidades, todas as vivências.
E acordo com a sensação de que a materialização é efetivamente
uma ilusão. Uma experiência. Um filme onde fomos feitos
personagens, mas personagens capazes de o moldar uma e outra
vez, sempre de forma diferente, através das nossas improvisações.
Sempre que mudamos, remontamos toda a história.
Transformamos toda a teia numa nova teia... de ilusões.
O que é a vida?
Ilusão. Mas uma ilusão que nos permite ser o melhor de nós e fazer
o melhor que soubermos pela ilusão de todos.
E um dia, quando a ilusão terminar, não haverá uma história,
cenários ou personagens. Não haverá experiências. Somente aquilo
que tivermos aprendido com a experiência da Ilusão.
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Um médium: Barão Luis Guldenstubbé
França (1820 - 1873)

Este grande paladino do Espiritismo foi um grande
trabalhador das primeiras horas do Espiritismo, um
grande pesquisador da alma e que teve também as
suas obras queimadas na Espanha pela Santa
Inquisição no dia 9 de outubro de 1861 no
conhecido Auto-de-Fé em Barcelona.
O Barão Luis Guldenstubbé, que deixou a vida em
27 de maio de 1873, na sua residência, em Paris, 29
rua de Trévise, aos 53 anos de idade, foi conhecido
principalmente
por
suas
investigações
e
experiências em pneumatografia.
De origem sueca, pertencia a antiga família
escandinava, de nomeada histórica, tendo dois dos
seus antepassados do mesmo nome sido
queimados vivos, em 1309, na companhia de Jaques
de Molav, por ordem do Papa Clemente IV.
O Barão passava uma vida retirada, em companhia
de sua virtuosa irmã. Sua memória é
afectuosamente respeitada por sua conduta nobre,
urbana e benévola e por seus numerosos actos de
modesta caridade.
Dedicou-se mais às experiências da escrita directa,
na França onde obteve em 13 de agosto de 1856, o
primeiro sucesso nessa modalidade de comunicação
espírita. Escreveu o livro intitulado "La Réalité des
Spirites et de leurs Manifestations"(1873), Pensées
d'outre-tombe (1858).
Em poucos anos de trabalhos experimentais, o
Barão obteve um número considerável de escrita
directa, algumas obtidas sem o auxílio de lápis,
papel ou ardósia. Os próprios espíritos
comunicantes transportavam o material necessário
para a obtenção das mensagens.

http://www.autoresespiritasclassicos.com/
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Poder do pensamento

Vários estudos evidenciam que a utilização consciente e voluntária do
pensamento pode alterar a forma como o cérebro processa os estímulos que
recebemos do ambiente assim como a própria saúde. A opinião e as expectativas
também podem modificar as actividades neuroquímicas nas regiões do cérebro
relacionadas a dor e a expressões emocionais agradáveis assim como desagradáveis.
O efeito placebo – relacionado ao que acreditamos como verdades –
é um dos fenómenos mais comuns em medicina e psicologia e uma das mais
robustas provas do poder do pensamento. Por exemplo, a Universidade de Harvard
testou o efeito placebo em pessoas asmáticas. Cerca de 40% dos pacientes
estudados obtiveram melhoras significativas com o placebo. Um estudo mais ousado
sobre o valor da cirurgia de ligação de uma artéria no tórax em pacientes com angina
(dor no peito) usou simplesmente a anestesia e o corte superficial como placebo. Os
pacientes “realmente” operados foram comparados com o grupo-Placebo, que
mostrou 80% de melhora enquanto os primeiros (com cirurgia) melhoraram apenas
40%.
Pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica afirmam que o
simples ato de receber algum tipo de tratamento (seja ele activo ou não) pode ser
eficiente por conta da expectativa de benefício que ele cria. Ficou evidente assim
que o pensamento pode provocar alterações benéficas ou maléficas, a depender da
crença da pessoa. A psicoterapia, trabalha justamente com os diálogos internos que
geram sofrimento com o objectivo de trazer compreensão e mudanças dos
pensamentos no sentido do bem estar e da saúde.
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Morte é felicidade
A morte nos contos de fadas
Margarida Azevedo

Por que contamos contos?
“(...) na medicina hindu tradicional um conto de fadas, que era quem punha em jogo o
seu problema particular, era oferecido a uma pessoa psiquicamente perturbada, para meditação.
Admitia-se que, através da contemplação da história, a pessoa perturbada seria levada a uma visão da
natureza do impasse que vivia na altura e entreveria a possibilidade da sua resolução” (Bettelheim,
o.c., pp. 35-36. Sublinhado do autor).
Por outras palavras, os contos têm uma função terapêutica. É saudável contá-los, é
saudável ouvi-los ao longo da vida. Eles generalizam os problemas dos quais fazem abordagem,
colectivizam situações, descrevem personalidades, expõem tipos ou géneros humanos.
Isto significa que o excesso de realismo, que não é sinónimo de racionalidade, é nocivo
para a personalidade humana. Não possuímos um psiquismo tão forte a ponto de suportar uma vida
sem fantasia. A educação precisa dela como ponto de charneira para formar o futuro adulto. Desta
forma, os contos são um caminho para a libertação da nossa relação fóbica com o outro, seja ele
pessoa, mundo ou natureza fantasmática, as nossas depressões, os desarranjos afectivos, a
insegurança, a desconfiança, etc. Ir ao psiquiatra ou ao psicólogo narrar a sua história não é mais que
contar o seu conto de fadas pessoal em privado, mecanismo idêntico ao da confissão a um sacerdote.
O discurso proferido é o material matéria-prima que irá ser analisado, índice de uma infinidade
complexa de vivências interiores que culminam, no seu todo, na necessidade de matar o nosso
monstro, a fada má que temos dentro de nós e que nos faz sentir uma sensação de culpa, que não
parece nossa mas que não está de todo ausente de nós enquanto agentes.
Tomemos o
exemplo dos contos de As Mil e
Uma Noites: “O rei Shahryar está
profundamente desiludido com as
mulheres e enraivecido, porque
descobriu não só que a sua mulher
o traiu com os seus escravos
negros, mas que o mesmo
aconteceu ao seu irmão, o rei
Shahzeman. (...)
O rei Shahryar,
tendo perdido toda a confiança na
espécie humana, (...)a partir de
então, dorme todas as noites com
uma virgem diferente, que é morta
no dia seguinte. Finalmente, não
resta mais nenhuma virgem núbil
no seu reino a não ser Sheherazade,
filha do vizir do rei.” (BETTELHEIM,
o.c., p.113).
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Contrariamente à vontade de seu pai, Sheherazade insiste em dormir com o rei,
pois sabe como libertá-lo do seu problema. Sabe também que o mesmo significa libertar-se a si
mesma de sua vingança. Se não o conseguir, morrerá.
Agora só resta saber como fazê-lo. Sheherazade confia nos seus potenciais
criativos, na sua fantasia e, assim, todas as noites ela conta uma história que prende de tal modo o
rei que este não é capaz de a mandar matar, pois quer ouvir o resto na noite seguinte. Tantas
histórias contou que o rei, sem quaisquer receios, confessa o seu amor por ela, rompendo de vez os
seus medos.
Mas, pergunta-se, que histórias seriam essas que tantos poderes tiveram, a ponto
de interessarem o rei de tal modo que este se modificou completamente? Por exemplo, eram
contos como Aladino e a Lâmpada Mágica, história de um rapaz muito pobre que encontra a
felicidade através de um anel e de uma lâmpada mágicos, os quais são habitados por um génio. No
entanto, encontrada a felicidade, anel e lâmpada são abandonados, isto é, deixam de fazer sentido
porque são meios e não fins em si mesmos; Sindbad, o Marinheiro, história de um náufrago que
encontra a fortuna numa ilha resplandecente de pedras preciosas mas habitada por répteis
gigantes; O Bobo do Sultão, história de um homem corcunda mas com um dom muito especial, o de
fazer rir; Ali-Babá e os Quarenta Ladrões, história de um lenhador muito pobre que descobre o covil
de quarenta ladrões, os quais serão mortos pela sua criada, Morgiana, personagem que representa
a bondade e a prudência, ou ainda O Cavalo Encantado, não mais que um cavalo de madeira
construído para fins de enriquecimento fácil, mas que, utilizado convenientemente, traz a
felicidade aos príncipes, mostrando que tudo é bom ou mau dependendo da utilização que se lhe
der.

Em todos os contos o mal/os maus são mortos sem piedade: o mago, terrível
feiticeiro, que queria a lâmpada para satisfazer a sua ambição, foi decapitado; Sindbad torna-se
outro homem porque, dando valor à vida acima de todas as coisas, oferece o maior diamante aos
que o salvam, dando fim à sua ambição; o Bobo que, enquanto desmaiado com uma espinha na
garganta, levou a que aqueles que o maltrataram enfrentassem a morte por não serem capazes
de viver com remorsos de ver alguém ser condenado em seu lugar, salvaram-se todos, mas
morreu o medo da verdade que havia neles; os quarenta ladrões que morreram com azeite a
ferver, à excepção do chefe que morreu com um punhal espetado no coração e, por fim, o
construtor do cavalo de madeira que morre decapitado pelos cavaleiros do rei.
Sem quaisquer pudores morais, os contos ensinam que viver é morrer, matando.
Mata-se com justiça, mata-se com injustiça, mata-se por medos e fobias, mata-se por maldade,
mata-se por razões variadíssimas, mas mata-se tirando daí grandes ilações. Desde as fadas e
feiticeiras más, aos nossos mesmos pendores vis tais como a vaidade, a descrença, a infelicidade,
a ambição, a avareza, a inveja, etc., tudo se mata com fim a um estado de paz, donde o bem
vencerá para sempre.
São os que mataram os inocentes e que por sua vez morreram também, é a morte
de Jesus na cruz que tem como fim matar os pecados do mundo para remissão dos homens, é a
morte dos mártires da pátria para salvação e engrandecimento da mesma...
10

Depois de ouvir todas as histórias, quem é afinal o rei Shahryar? Um pouco de todos
eles em simultâneo. O monstro astuto e descrente que faz perigar a paz e a felicidade do seu reino,
espalhando terror; os maus que querem matar os bons; os injustos que querem anular os justos; os
ambiciosos que querem dominar o mundo com requintes de malvadez... ou ainda, diremos nós, a fada
má que mata os meninos, Herodes que manda matar os inocentes...
Assim, a partir de toda a simbólica pedagógica dos contos, aprendemos que estes
servem para nos mantermos vivos, isto é, racionais, abstractivos, lutadores, amantes, espirituais,
alterarmos a nossa personalidade, a ordem aparentemente natural e justificada das coisas, matarmos
os nossos monstros, derrotarmos as nossas fobias. Só assim podemos amar e ser amados, isto é,
sermos felizes para sempre.
Em termos psicológicos, a fantasia apela a uma força sobre humana, desvendando o
lado recôndito da vida. Ela é uma realidade paralela, criadora de sentido, apelativa das forças subtis e
perfeitas das quais a morte é uma delas.
Do ponto de vista da psiquiatria, a dor é uma forma de comunicação e com ela as
noções de morte. No que diz respeito aos contos, eles contribuem de forma decisiva para um equilíbrio
entre prazer e dor, bem e mal, estrutura psíquica firme e caoticidade da mesma, objectivada em
representações complexas e das quais só eles são portadores. Se o excessivo mundo fantasioso é
nocivo, não o é em menor intensidade o hiper realismo. Isto significa que sem os contos cairíamos num
vazio, não só difícil de conceber mas também difícil de suportar. Dito de outro modo, cairíamos num
hiper realismo o qual evoluiria para colapso afectivo.
Do ponto de vista religioso, falar de morte é uma outra forma de socializar, ou seja,
partilhar, expor, aderir, modificar; discurso que, pela sua própria natureza, implica transcendência,
exposição de si ao outro. Isto é, falar de morte passa necessariamente pelo outro, enquanto parceiro
de lutas terrenas, mas igualmente um outro enquanto modelo. Vejam-se de Jesus como modelo para o
mundo cristão, em que Ele próprio afirma “Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai a
não ser por Mim.”; Buddha para o mundo oriental, na procura incessante do Nirvana, a Morte para o
mundo carnal kármico e ascensão ao estado de Perfeição; Shiva, na Índia, como o Grande Progenitor
do Sagrado, perfeitamente representado no mantra devocional “OM Namah Shiva, OM Namah Shiva
Lingam (OM Nome de Shiva, OM nome do falo de Shiva).
Neste contexto temos a narrativa como forma de superação da saturante
problematicidade humana: Como será a minha morte? Como irei morrer? Quando? Onde? Questões
que remetem para uma outra: Com quem me identifico, com que divino?
Por isso, os fiéis narram ao sacerdote os seus pecados, em confissão; os doentes
fazem-no ao seu médico; as crianças aos pais; os amigos aos amigos; os crentes livres e esclarecidos
fazem-no a Deus no recolhimento do seu lar. E todos com fim a uma morte feliz.
Como escapar às neuroses da morte? A educação tem um papel importante através
dos contos. É também esse o propósito feliz de querer que os doentes vão morrer a casa. No hospital, o
doente tem a sensação de que morre num ambiente desumano, só e abandonado. Pretende-se com
essa lei que os doentes sejam devolvidos ao seu meio familiar, a fim de terem uma morte mais feliz.
Assim se percebe que a morte é bem mais que o fim da vida do corpo físico. Ela também é uma forma
de dizer adeus.
Do ponto de vista espírita, a morte é uma felicidade para o Espírito desencarnante, que
dessa forma se vê livre da matéria e recupera toda a sua liberdade. É o pássaro que sai da gaiola, o
prisioneiro que vê cumprida a sua pena, o aluno que passa de ano escolar. É o terminus de uma vida
cheia de labutas, é o continuar de uma vida em mundo de justiça e paz.
Veja-se que nos contos cada qual morre do modo que lhe é próprio. Isto significa ainda
que o modo como iremos morrer resume parte da nossa felicidade ou infelicidade futuras.
Em suma, contamos histórias para nos identificarmos com os bons exemplos daqueles “ que por obras
valorosas se vão da lei da morte libertando”.
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Espiritismo e Cidadania – O Risco
Arlindo Pinho

Estamos habituados a ouvir falar de risco, como sendo algo negativo ser evitado, no
entanto se analisarmos bem, com atenção e discernimento, verificaremos que o risco não é algo
necessariamente a ser evitado, e sim, a ser gerido, administrado de forma correta. É como uma
moeda de duas faces: de um lado a ameaça, do outro a oportunidade. Então, se evitamos sempre o
risco, fechamos as portas para as oportunidades. Em função disso é que o termo técnico, correto, é
mitigar. (amansar, suavizar, aliviar, abrandar).
Esta visão do risco alinha-se com o que a milenar cultura chinesa trata o assunto. Eles
escrevem a palavra “risco”, utilizando dois ideogramas, o ideograma que representa a ameaça e o
ideograma que representa a oportunidade:

危
Ameaça

+

險
Oportunidade

=

危險
risco

Teremos que rever os nossos conceitos e pararmos de considerar o risco
invariavelmente como um evento negativo. Riscos podem ser negativos ou positivos, vai depender
das circunstâncias.
Por exemplo: a gravidez. O risco de uma pessoa engravidar é positivo ou negativo?
Depende. Se estivermos a falar de um casal de imaturos adolescentes, sem estrutura
emocional e financeira para constituir família, o risco pode ser considerado negativo, e nesse caso o
ideal é evitá-lo. Mas se estivermos a falar de um casal maduro, com boa estrutura emocional e
financeira e acima de tudo com desejo de constituir família, este, é sem dúvida um risco positivo e a
vontade de correr esse risco é até grande.
Assim verificamos que o risco não deve simplesmente ser evitado, uma vez que trás
consigo oportunidades. Portanto é algo que tem que ser assumido e administrado, e para isso, é
necessário conhecê-lo.
O conhecimento envolve um processo construído em etapas. Conhecer significa
identificar, analisar, medir, tratar e monitorar.
A identificação do risco requer a descoberta de seus 3 elementos: o evento, a causa e
o efeito.
Por exemplo: se eu perguntar a um grupo o que fazer para tratar um risco de morte?
Vou com certeza ter as mais variadas respostas possíveis e nenhuma aparentando ser
a mais viável nem a menos viável. Muitos poderão dizer: comer menos gorduras, não andar na rua em
meio a tempestades, não viajar de avião, não tomar banho depois das refeições, fazer exercícios
físicos, não conduzir a alta velocidade ou alcoolizado, não ingerir substancias toxicas, não beber, não
fumar etc. como vemos fica difícil estabelecer uma resposta especifica e eficaz. Isto porque eu apenas
apresentei como risco um dos seus elementos, como seja, a morte. Este elemento é o efeito. Temos
que conhecer mais coisas a respeito desse risco sob pena de não conseguirmos ter condições para
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trata-lo da melhor e mais eficaz forma possível (relação custo/benefício).

Mas se eu disser: risco de morte por acidente. A coisa começa a ficar mais fácil
para estabelecermos as ações preventivas. Isso porque além do elemento efeito (a morte),
passamos a conhecer o elemento causa (o acidente). A partir daí já podemos eliminar uma serie
de ações como deixar de comer gorduras e fazer exercícios físico por exemplo, mas mesmo
assim ainda prevalece um leque muito grande de ações de natureza diversa.
Mas se eu disser: Morte por acidente automóvel. Bingo! Era o elemento que
faltava. O evento. Ou seja, conduzir veículo automóvel. Agora podemos direcionar as ações de
forma eficaz e na melhor relação custo/ beneficio. São várias as hipóteses de controlo
disponíveis que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto, dependendo das
circunstâncias.

Após isto, vem a segunda etapa, a sua análise. Após identificado deve ser submetido
a uma avaliação que indique se é um fator que realmente merece atenção e em que nível, ou seja,
se é tolerável, administrável ou definitivamente crítico e a ser evitado.
Nesta análise devemos levar em consideração a probabilidade de ocorrência e o seu
impacto. É simples: alguns riscos estão sujeitos a converterem-se em sinistro efetivo com muita
frequência, mas o impacto provocado pode ser baixo. Por exemplo: risco de perda financeira
decorrente de apostas no Euro milhões. Podemos tolerar gastar 2 euros por extração durante o ano
inteiro (baixo impacto) mesmo sabendo que a possibilidade de perder tudo que apostamos é muito
elevada, próxima dos 100% (elevada probabilidade). Isto focando o risco pelo lado negativo (perder
apostas). Mas se pensarmos que só ganha quem joga, temos de olhar o risco pelo lado positivo, ou
seja, o risco de ganhar o Euro milhões. Neste caso, a coisa inverte-se. A probabilidade de ganhar é
baixa, mas o impacto pode ser elevadíssimo, que é o premio do Euro milhões.
Podemos ter outras situações em que a probabilidade de ocorrência é mínima,
porem, se ocorrer pelo menos uma vez, o efeito é catastrófico.
Por exemplo: risco de morte por descarga elétrica numa tempestade, ou risco de
morte por acidente aéreo. As estatísticas de acidentes aéreos por voo realizado é significativamente
baixa, porém, o grau de fatalidade quando ocorre o acidente, é significativamente alto. Por isso
viajar de avião é considerado o meio mais seguro do mundo, ao mesmo tempo, é o que provoca
maior pavor entre as pessoas.
Há também casos em que a probabilidade e o impacto, são ambos elevados. Por
exemplo: risco de morte de um militar em confronto armado. Neste caso a probabilidade de ser
atingido por uma bala ou estilhaço é alto, assim como o grau da fatalidade ao ser atingido.
Assim para um bom controlo de risco, o ideal é termos escalas nas nossas análises,
tanto para probabilidades, quanto para impacto.
Por exemplo: o impacto pode ir desde “insignificante” até “catastrófico”, ao passo
que a probabilidade pode ir desde “rara” até” “quase certa”.
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Em seguida vem a etapa do “Tratamento do Risco”.
Diante do Risco, o ser humano tem dois caminhos a seguir, que chamamos “resposta
ao risco”, são eles: 1-EVITAR o risco; ou, 2-Aceitar o risco.
Evitar significará não incorrer no evento, o que em alguns casos não será evitado em
absoluto, pois podemos não viajar de avião para não morrermos de acidente aéreo, mas isso pode
acontecer do mesmo modo, como aliás já aconteceu mais que 1 vez, de o avião cair em cima da
nossa casa, acabando por nos matar de acidente aéreo. De qualquer modo nas nossas contabilidades
o risco passa a ser “0”, sempre que o evitamos. Por outro lado sempre que o evitamos perdemos
uma oportunidade de qualquer coisa, a questão é a sua análise e medição terem sido bem-feitas.
Quando resolvemos aceitar o risco, temos 4 condições.
1-Retenho o risco. 2-Aceito, modificando a frequência. 3-Aceito, modificando o
impacto; ou 4-Transfiro o risco.
Retê-lo, significa assumi-lo e não tomar qualquer medida. Isto pode acontecer
quando o seu impacto é tão insignificante e a probabilidade de acontecer tão baixa, que é mais
benéfico do ponto de vista custo/beneficio, que o melhor é aguardar, se não ocorrer o sinistro, bem.
Se ocorrer, amem. Vamos remediar.
Quando aceito mas tentando modificar a frequência, assumo que o risco
provavelmente ocorrerá. Nesse caso o que temos a fazer é tomar medidas preventivas, ou de
controlo.
Quando o problema do risco é a sua consequência, ainda assim podemos aceitá-lo,
modificando o impacto. Por exemplo se viajamos com muita frequência na auto estrada, em que
poucos acidentes acontecem, mas quando acontecem na grande m maioria são fatais. Neste caso
não é o principal preocupar-nos com os travões. Ou andar no limite de velocidade nem dormir bem.
Tudo isto é importante, mas o que queremos reduzir é a consequência, caso ocorra, e neste caso o
melhor é instalar bons airbags, frontais e laterais.
Por fim, aceitar o risco “transferindo-o”, significa que sozinhos não temos condições
para arcar com o grau de impacto do risco, e também não temos como evitá-lo. Por exemplo se
compramos um carro de alta gama em que investimos todo o dinheiro e ainda ficamos a dever
algum. Em caso de acidente por despiste em que o carro fica totalmente destruído, ou então é
roubado. Estão ali as poupanças de uma vida. Como vamos comprar outro? Neste caso, transferimos
o risco, fazendo um seguro contra danos próprios.
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Os riscos a nível espiritual, embora possam ter também
consequências a nível físico e em alguns casos terem tratamentos parecidos e
pontos comparados aos riscos sociais, são medidos em uma outra escala, que
está diretamente ligada aos padrões de comportamento moral e às Leis
evolutivas do homem como ser espiritual.
Para a prevenção deste tipo de riscos devemos conhecer
minimamente as Leis Divinas, dando especial atenção à de “causa e efeito”.
Esta Lei rege exatamente a verdadeira justiça, e aliada à da reencarnação
complementa tudo que é necessário à correção do erro, empurrando-nos
sempre para a nossa melhora e consequente evolução.
Sempre que transgredimos uma lei Natural ou Divina,
corremos um risco elevado de lhe sofrer as consequências, as quais podem
refletir-se a nível físico, que é o mais comum, e nesse caso as coisas
acontecem, mesmo que não tenhamos feito nada para correr o risco,
socialmente falando.
Quando temos a consciência de que erramos, podemos assim
mesmo, como o fazemos nos riscos sociais, mitigar o risco, isto é, tratarmos de
imediato fazer a correção ou a compensação desse erro ou ação impensada ou
coagida por algum interesse material e egoísta. Isto falando no que fazemos
nesta vida com atos e atitudes, palavras e pensamentos, do nosso dia-a-dia.
Há outros riscos. Por exemplo, quando para tentarmos avançar
mais rápido no caminho evolutivo, corrigindo e ao mesmo tempo provando
que não voltamos a cair no mesmo erro, vencendo o fracasso de uma vida
passada em que, por exemplo, caímos nas malhas da droga, destruindo a nossa
vida. Pedimos para renascer em um meio e numa família onde a droga é o diaa-dia. Neste caso, o risco é grande, e visto pelo lado negativo, a probabilidade
de voltarmos a errar é alta e o impacto na nossa vida a nível espiritual também.
O mesmo para um criminoso que pede para renascer em
meios onde impera a marginalidade e o crime.
Já a probabilidade é baixa, embora se mantenha alto o
impacto, se a pessoa em causa renascer em famílias de moral elevada e bons
costumes, longe dos ambientes do crime ou da droga.
Na realidade todo e qualquer risco é sempre maior quando nos
afeta a nível espiritual, assim como também são mais graves as consequências,
enquanto, em muitos casos, os riscos e as consequências que temos e
corremos a nível material, podem até estar a ajudar-nos na correção de um
risco que corremos a nível espiritual, como em caso de alguns resgates em que
está a atuar a lei de causa e efeito.
Por exemplo, quando somos muito ricos e orgulhosos,
daqueles que não dão conversa nem bom dia a qualquer um, e de repente,
numa jogada financeira, correndo um risco elevado, sem uma análise bemfeita, para tentarmos amealhar mais ainda, perdemos tudo, e a miséria batenos à porta, apenas para fazer com que encontremos a humildade e o Amor
Fraterno através do auxílio prestado pelos nossos irmãos de jornada, e quantas
vezes, aqueles a quem sequer dirigíamos o olhar, limpando assim de nosso
intimo, o orgulho, a vaidade, o preconceito e a arrogância.
Isto são apenas pequenos exemplos, porque a nível espiritual
as coisas são levadas mais ao pormenor, e até para riscos e transgressões
iguais podemos ter efeitos um pouco diferentes, isto porque não há falhas na
justiça divina, e aqueles que falham com consciência do erro, por exemplo,
sofrem consequências mais duras do que outros que não tinham consciência
de que estavam a errar, ou pelo menos desconheciam a existência e o
funcionamento dessa Lei de justiça Superior.
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Notícias de Janeiro
Dia 10: Seminário Espiritismo e Cidadania

1. Educação para o
Desenvolvimento - Elsa Marisa Silva
2. Multiculturalidade - António
Soares
3. Valores democráticos, Direitos
Humanos, Direitos da Minorias Sofia Pinho
4. A Defesa, a Segurança e a Paz –
Tânia Rodrigues
5. Igualdade de Género – Ana Carina
Quental
6. Consumismo – Margarida Tavares
7. O Risco – Arlindo Pinho
8. Ambiente e Sustentabilidade –
Joana Carvalho
Carolina Fortuna: audiovisuais
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