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O que é a depressão?
Depressão, mais do que tudo que possa ser explica-

do, é um estado de espírito, em primeiro lugar. Começa no 
exato instante em que você crê na ilusão de certas emo-
ções negativas. Elas podem surgir ocasionalmente, em si-
tuações corriqueiras do dia a dia, ou podem ser profundas 
dores e traumas (inclusive inconscientes) – geradas na 
infância ou em outras vidas, para quem acredita.

Portanto, quando cedemos o nosso poder pessoal 
(que é o nosso centro) para tal sentimento inferior, ilusó-
rio, nos perdemos na escuridão... A partir daí, fica um pou-
co mais difícil saber o caminho de volta. É preciso muito 
discernimento, cautela e até um pouco de estudo, tam-
bém, para detectar esses estados da mente, porque a de-
pressão se inicia aí! Geralmente, ela não tem a ver com o 
nível espiritual... Nossa alma é perfeita em Deus, embora 
ainda em processo de evolução constante e de manifesta-
ção desse estado divino que é latente em todos nós.

O espírito é livre, não tem doença... A maior parte das 
desarmonias geradas começa no nível mental – dos pen-
samentos e da crença na ilusão da separação de Deus 
– que gera o ego negativo e todas as demais percepções 
equivocadas.
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Está um pouco complicado? Vamos simplificar!
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus 

e, como Seus filhos, somos perfeitos! Existimos dentro da 
Mente de Deus, que é a nossa própria mente. Nunca nos 
separamos de Deus, o que aconteceu foi que o espírito, ao 
experimentar a vida na matéria, foi identificando-se exces-
sivamente com o estado material, que também é divino, 
mas nos esquecemos disso! Desse esquecimento surgiu 
a sensação de estarmos “separados” da nossa fonte, da 
não percepção de nossa verdadeira realidade, nossa di-
vindade inata e união divina. 
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Porém, essa separação, de fato, nunca existiu!
Assim, todo o processo de iluminação é, na verdade, 

um processo de despertar para a nossa natureza divina, 
reconhecer que já somos Um com Deus, mas que preci-
samos caminhar, um passo de cada vez, para manifestar 
essa consciência em todos os níveis do nosso ser: espiri-
tual, mental, emocional e físico.

Após essa compreensão, percebemos quantos equí-
vocos nossa mente criou, não é mesmo? Um deles é a 
depressão. Por que nos sentirmos deprimidos em meio a 
tanta Beleza de Deus, à própria Vida, à nossa Felicidade 
Inerente? 

Quando a dor vem no peito, perguntamos a nós mes-
mos: “Cadê, Senhor? Cadê tudo isso, que eu não estou 
sentindo?” Aí é que começa o processo de interiorização... 
Quem está nessa fase já deu um importante passo para 
a mudança, pois só podemos realmente mudar algo em 
nós quando estamos verdadeiramente incomodados com 
aquilo. 

Então, muitas vezes, quando a pessoa sente que che-
gou ao fundo do poço e está bem cansada de sofrer, ela 
pode estar bem perto da cura. A cura é um processo, não 
vem por acaso, do nada, apenas através de remédios ou 
de alguém. Exige esforço próprio de se corrigir, de querer 
se melhorar, se conhecer...

Muitas vezes, um tratamento é indicado – na área 
da medicina que lhe for mais apropriada, seja no campo 
tradicional ou nas terapias integrativas. 

O que vale, enfim, é a busca interior pela cura ver-
dadeira, e isso é um passo importante para se chegar lá 
(aqui!). 
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Como posso saber que 
estou com depressão?

Existem diversos tipos de depressão, desde a mais 
leve, que surge como uma frustração e um sentimento 
de tristeza a cada decepção ou desafio que encontramos 
pelo caminho, até a mais pesada – na qual a pessoa pode 
até mesmo pensar em suicídio, pois não consegue mais 
ver solução para o seu caso. Esse é o fim extremo da de-
pressão. Ela pode causar uma cegueira tal que a pessoa 
não consegue ver que há cura, mas existe, sim, basta que-
rer e acreditar, em primeiro lugar!

Leia com todo o seu coração: para vencer a depres-
são, é preciso brigar e, às vezes, brigar feio... Consigo 
mesmo, é claro. Às vezes, é preciso travar uma batalha es-
piritual e, para isso, precisamos vestir a nossa armadura 
da fé e do entusiasmo! 

A força de vontade é uma grande aliada para a cura. 
Tudo o que fortalecer o seu firme propósito de sair vence-
dor dessa batalha é válido. 

Essa batalha está acontecendo dentro da sua mente 
– por um lado, você quer se curar e, por outro, de alguma 
forma (mesmo que inconscientemente), alimenta essa 
forma mórbida de pensar.

Ei, acorde! Depressão é morte, morbidez. É antivida! 
Acorde para o Sol, para a luz dentro da sua consciência! 

Cadê a luz do coração? Você ainda está firme nela? 
Você pode estar achando este livro a maior bobeira que já 
leu nos últimos tempos... Tudo bem, pode até ser.

Porém, quem será que está lendo este livro? A men-
te depressiva ou a mente feliz por natureza, que quer 
se curar? Vamos acabar com essa divisão interior! Para 
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 juntar esses pedaços, vamos chamar alguém mais sábio, 
que realmente tem a visão de cima: o nosso Eu Superior!

O Eu Superior é a nossa própria alma, um estado 
mais elevado da nossa mente, que também poderia cha-
mar-se mente superconsciente. Dentro de você já existe 
essa sabedoria inata, basta acessá-la. 

Como? Convidando-a para fazer parte de sua vida, 
simples assim! Essa parte do seu ser não age sem a sua 
permissão. É preciso que convidemos o nosso Eu Superior 
para fazer parte de nossas vidas.

Podemos começar invocando a nossa alma, o Eu Su-
perior, para que ele se ancore em nossa consciência e em 
nosso sistema de quatro corpos (espiritual, mental, emo-
cional e físico).
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Existe um mantra que pode ser recitado três vezes, 
sendo muito útil e eficaz nesse processo.

Mantra da Alma
(Canalizado por Djwhal Khul)

Eu Sou a Alma
Eu Sou a Mônada (Espírito)
Eu Sou a Luz Divina
Eu Sou Amor
Eu Sou Vontade
Eu Sou o Firme Propósito
Eu sou cocriador com Deus1 
Eu sou a eterna Gratidão
Eu sou a Ressurreição e a Vida

Esse mantra é muito poderoso. Experimente recitá-lo 
ao despertar e antes de qualquer oração habitual, pois irá 
fortalecê-lo e potencializá-lo. 

Quando encontramos a paz de Deus, em nossos cora-
ções não há espaço para as trevas habitarem. 

Vamos lá, faça uma escolha profunda com todo o seu 
coração, alma e fé neste momento: “você quer mesmo se 
curar”?

Então, por favor, se esforce o máximo que puder, até 
conseguir. Vista a sua armadura da fé em Deus e fé na 
sua divindade interior e vamos prosseguir a jornada...            

“Sê fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da Vida.”
Jesus Cristo

1 As três últimas afirmações não fazem parte da oração original, mas podem ser incluídas.


