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Um início filosófico 
e muito pessoal 
(julho/2008)

“E assim temos continuado um caminho entre o 
real e o irreal, e tudo o que Deus quer de nós é que 
tomemos uma atitude, transpondo as muralhas 
dos próprios limites. (Valdivia da Central Crisostelar de Lirah – Editora 
AlphaBeto)

Ela estava no carro, com o motorista e o filho de 25 
anos, bonito e muito inteligente. Com o rádio ligado, no 
meio de todo aquele trânsito, daquele horrível calor em 
pleno inverno, conseguiu escutar:

“Vamos falar agora sobre uma das mais complexas 
doenças do mundo moderno, que afeta milhares de pes
soas, cerca de 8% da população mundial. Vamos, então, 
explicar um pouco para vocês, conversar com a psicóloga 
convidada, sobre o transtorno bipolar”.

Algumas vinhetas com vários tipos de propaganda 
interromperam um pouco o assunto por alguns mi nu tos. 
Quando recomeçou, uma psicóloga (ela não conse guiu 
entender direito o nome, mas não era famosa...) com voz 
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forte e confiante passou a desenvolver uma série de aná
li ses e explicações.

Ela ouvia com atenção, enquanto o filho continuava 
completamente distraído, quieto, totalmente quieto, 
como quase sempre. Ela, no entanto, sentiu aquela an
gústia já tão conhecida, afinal, “o chamado transtorno 
bipolar parece ser mesmo um ótimo assunto, uma boa 
pauta”, como dizem os jornalistas, concluiu. E concluiu 
também que o termo “transtorno” tinha tudo a ver, ela 
sabia muito bem. Quanto ao “bipolar”, não tinha tanta 
certeza, mas parecia se aplicar também à vida, de maneira 
geral. Ou seja, todas as pessoas, praticamente sem exceção, 
têm uma vida bipolar. Isso tem a ver com as polaridades 
masculina e feminina, com Yan e com Yin, bem e mal, 
alegria e tristeza? Sim, tem tudo a ver, conseguiu, rapida
mente, responder para si mesma.

No entanto, ela jamais imaginaria o quanto estas 
“doenças mentais” fariam parte de sua vida. Na verdade, 
sempre imaginara uma vida feliz ao lado de um marido 
adorável e dois filhos lindos. Neste aspecto, então, a sua 
intuição falhara completamente.

Tudo ia bem, com viagens, festas e comemorações... 
Existia muito amor entre Louise, Cristiano, Letícia e 
Pedro. Pedro, principalmente, era uma criança adorável! 
Letícia, uma menina bonita, sempre muito alegre! Mas 
foi com o filho que os problemas começaram. Ele mal 
completara 18 anos...



9

Agora, ela está na Clínica, 
esperando, pensando, 
falando no celular

Na Clínica, esperava pelo filho. Junto com outros, 
ele acabara de entrar na sala do médico para uma sessão 
de grupoterapia. O celular tocou, ela precisou atender, já 
preocupada, adivinhando alguma notícia ruim. Em algu
mas fases da vida, parece que acontece sempre algo ruim 
seguido de outra coisa ainda pior.

Não era nada disso, mas apenas Cristiano, o marido, 
avisando que não iria chegar para jantar. Ela conversou 
rapidamente com ele. Em seguida, lembrou que precisava 
rezar, não podia ficar lá, naquela sala, naquela Clínica Psi
quiátrica, sem rezar, sem tentar ajudar da melhor maneira 
possível.

De repente, o médico apareceu, parecia ter ido buscar 
alguém que, por alguma razão, não queria entrar. Afinal, 
ele entrou novamente, enquanto a família ficava na sala, 
junto com outros pais, irmãos etc.

De maneira geral, todos pareciam desanimados, 
embora a energia daquele lugar fosse sempre a melhor 
possível. Ela continuava se perguntando se não deveria 
estar rezando, como fazia sempre...

Louise, a secretária, chamava por ela: “Você vai par
ticipar da sessão de passes? É agora, logo após a gru po
terapia. Precisa dar o seu nome aqui, porque esse trabalho 
é somente para os familiares”.
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Ela concordou: “É claro que sim”. Na verdade, ela 
quase sempre fazia isso com uma certa alegria, uma certa 
paz no coração. E sempre que ia embora, com o filho, 
naquele terrível silêncio dele, sentia o coração mais leve... 
“Não posso perder a esperança, eu sei que tudo isso vai 
passar, não pode durar a vida inteira.”

No trabalho espiritual, tomou passe, rezou bastante 
junto com outras pessoas. O médico também estava lá, 
envolvido por uma luz muito bonita, ela conseguiu ver e 
isso a tranquilizou. No entanto, essa luz não envolvia as 
outras pessoas. Alguns pacientes estavam mal, comple
tamente prostrados, sem reação. Outros pareciam não 
en tender nada do que estava acontecendo, submissos, 
com pletamente alheios. E ainda tinha outros de olhar 
um pouco mais agressivo, prontos para uma atitude de 
revolta, que felizmente quase nunca acontecia.

Esta é uma manhã bem típica, quase constante na vida 
de Louise. Neste trecho do livro, você precisa conhecêla 
melhor, entender, também, que ela não é personagem 
de um livro psicológico, muito menos psiquiátrico, nem 
pretende desenvolver problemas desse tipo. Logo você 
vai compre ender, assim que conhecer melhor, não apenas 
Louise, mas outros personagens desta história bastante 
movimentada, repleta de situações boas e más, complexas 
e fáceis, felizes e tranquilas, tristes e tumultuadas...
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Quem é Louise?

Ela agora tem 58 anos, mas muito bem produ zida, 
cabelos, rosto, roupa... aparenta, no máximo, 48 anos. 
Nem sempre, no entanto, ela tem energia e boa  vontade 
para tanta produção, embora continue uma mulher 
vaidosa, preocupada com a aparência, com a saúde (fun
damental) e com o seu bemestar e alegria de viver. Esta 
última condição tem sido a mais difícil nos últimos 10, 
12 anos da vida de Louise.

Na verdade, como a maioria das pessoas, ela é uma 
mulher aparentemente feliz. Bem casada, bonita (pelo 
menos quando está “produzida”), inteligente e com 
ótima situação financeira, ideia com a qual, aliás, ela não 
concorda, nunca concordou.

Como boa parte das mulheres, Louise não con segue 
ganhar dinheiro, apesar de uma enorme atividade intelec
tual e espiritual, apesar do seu talento e muita cria tividade. 
Os motivos são vários, mas não vamos analisálos aqui: 
isso seria cansativo, e não é exa tamente esse o tema deste 
livro. No entanto, a área financeira na vida de Louise, bem 
contraditória, como você já percebeu, tem relação com a 
chamada bipo laridade de quase tudo que nos cerca nesta 
existência atual.

Atualmente, Louise escreve peças de teatro, sempre 
tentando colocar uma novela sua na TV – por meio de 
muitos e-mails e poucas respostas. Suas peças de teatro 
ficam praticamente restritas ao Centro Espírita onde ela 
trabalha como médium de cura, sem nada receber, é claro. 
Isso não a preocupa e certamente é algo que a faz feliz. 
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Quanto às peças... com temas espiritualistas, segundo a 
opinião de todos, “ela de veria receber algo, deveria vender 
os direitos destas autên ticas obrasprimas”. Vamos falar 
um pouco disso mais adiante...

Durante alguns anos, ganhou bastante dinheiro, mas 
não conseguiu guardar, praticamente na da, a não ser uma 
mísera poupança que pouco a pouco vai desaparecendo 
em cada visita ao shopping. Esta é uma das mais terríveis 
contradições! Louise é bastante preocu pa da com sua si
tuação financeira. Entretanto, adora gastar dinheiro, dar 
presentes, comprar roupas bonitas e originais.

Ela tem consciência de que tudo isso po deria e deveria 
ser diferente. E se queixa bastante da falta de tempo. “Os 
problemas da família me tomam todo o tempo, o governo 
deveria me pagar para tomar conta des tas pessoas. Sim, é 
claro, eu as amo muito, mas fico cansada, isso não posso 
negar”, ela dizia para a irmã Isabella. Essa sua irmã não era 
exatamente sua melhor amiga; existiam algumas diferen
ças, alguns conflitos difíceis e antigos (de outras vidas?) 
entre elas. No entanto, elas se ama vam, e isso era sufi ciente.

Quanto aos outros integrantes daquela família... 
cada um deles, com certeza, merece um livro, ou pelo 
menos uma peça de teatro com muitos diálogos e um 
enredo repleto de situações emocionantes. Aliás, a vida 
de Louise sempre fora repleta de emoções. Nos últimos 
10 anos, essas emo ções foram se tornando desagradáveis, 
angustiantes. De uma maneira impressionante, quase sem 
que ninguém conseguisse entender ou evitar, todos ou 
quase todos foram ficando doentes, física, mental e, prin
cipalmente, emocionalmente. Na verdade, ela  pensava, às 
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vezes: “Não é este tipo de situação que acontece com uma 
enorme par cela da humanidade, nas famílias de todas as 
partes do mundo?”.

Pensando bem, a melhor maneira de conhecer Louise, 
sua família e sua vida bipolar talvez seja nas páginas deste 
livro, que, afinal, por ela mesma está sendo escrito. Pode 
ser também que você pergunte: “Mas ela tem o transtorno 
bipolar ou algum grave desequilíbrio emocional, psíquico, 
espiritual?”.

Essas perguntas são pertinentes. Na verdade, o pró
prio título deste livro deve provocar esse tipo de pergun
tas. Era exatamente sobre isso e sobre sua personalidade 
que Louise pensava neste momento. Para pensar e analisar 
melhor essas perguntas e possíveis respostas, uma excelen
te opção, ela acreditava, era se distrair um pouco durante 
toda esta atividade mental.

– Nossa, Louise – falava Sílvia para ela –, como é que 
você consegue pensar, analisar e escrever tanto assim, en
quanto toma café e come bolo? Será possível que al guma 
coisa realmente profunda e verdadeira possa surgir?

– Alguma coisa realmente profunda eu não sei – ela 
logo respondeu –, mas verdadeira, com certeza. É claro 
que não, eu sei que não devo comer bolo, principalmente 
quando estou trabalhando. Aliás, não devo comer nunca 
ou quase isso, porque vou engordar ainda mais. Mas quem 
aguenta o tempo todo estes não e não!? Às vezes preciso 
me revoltar, fazer algo que não deveria fazer, por exemplo, 
comer um pedaço de bolo de chocolate, coco ou morango. 
Existe algo melhor do que isso? E tão proibido?
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– Você tem razão, Louise, tem toda a razão. Mas o que 
me parece contraditório – Sílvia explicava pacien temente 
– é que você reclama tanto que não quer engor dar, que 
precisa emagrecer no mínimo 5 quilos... comendo bolo, 
um dia sim e um dia não, é praticamente impossível.

– Sílvia, você é fantástica! Sempre preparada para me 
mostrar e explicar as contradições e tentar me convencer 
de que preciso encontrar uma maneira coerente e harmo
niosa para viver e ser feliz. Será que é possível? Será que 
as pessoas felizes, se é que elas existem, vivem suas vidas 
com coerência e harmonia? Eu não acredito, não consigo 
acre ditar. Como será que essas pessoas felizes enfrentam 
suas contradições, conflitos, arrependimentos e mágoas? 
É muito difícil superar tudo isso. Acredito que você con
corda comigo, ou não?

Sílvia nada mais respondeu, apenas sorriu, aba nando 
a cabeça. Louise já terminara de comer seu bolo. Enquanto 
ela bebia água, muita água, Sílvia pagou a conta. Ela estava 
com pressa. Tinha marcado com Mar celo, seu marido, 
uma sessão de cinema e não queria se atrasar, pois ele 
detestava quando isso acontecia.

– Louise, você não quer mesmo ir ao cinema comigo e 
o Marcelo? Então, eu vou indo, a gente se fala, precisamos 
conversar com mais calma.

– Está certo, vai logo para o cinema, eu realmente 
não suporto filmes policiais; pior que estes, só mesmo 
aqueles de terror. A gente conversa durante a semana. 
Fique tranquila, vou me controlar, não vou pedir outro 
pedaço do bolo. Chega, por hoje, de tantas contradições. 
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Em casa, no jantar, vou comer apenas uma salada – ela 
completou, com um leve sorriso.

A amiga se afastou apressada. Louise ficou mais al
gum tempo tomando sua água, escrevendo muito. Ela 
realmente se controlou, não pediu mais bolo, nem nada 
tão calórico. Comer doces, às vezes, parecia ser a melhor 
maneira de fugir, esquecer a realidade. Ela, de fato, queria 
esquecer os problemas do Pedro e outros não tão graves, 
que sempre apareciam.

Livros e ensinamentos 
espirituais, sem 
efeitos colaterais

“Se conseguir achar a felicidade em sua alma, mes
mo que morra amanhã e juntese ao longo cortejo 
das almas que partiram e que descem lentamente 
os corredores abobadados dos séculos, você sem
pre levará consigo este tesouro inestimável. Se 
con quistar a felicidade da alma, ninguém poderá 
arran cála de você...” (Yogananda)

Este e outros ensinamentos com certeza enriqueciam 
a sua alma, traziam mais serenidade e confiança em tudo 
o que ela fazia para si mesma e para os outros. Em alguns 
momentos, estas orientações e suas próprias intuições 
conseguiam amenizar outras vontades, desejos sem sen
tido, sonhos difíceis e praticamente sem respostas.

Sim, ela sabia muito bem: os sonhos precisam de res
postas. Estas não são exatamente explicações, mas indícios 
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de que existem caminhos, para que eles (os sonhos) con
sigam se realizar.

Louise meditava um pouco sobre isso enquanto 
aguar dava o início de mais uma aula da “Escola de Mé
diuns”. Mas como, se ela já trabalhava há tempos como 
assis tente nos trabalhos de cura? E já atendia dezenas de 
pessoas uma ou duas vezes por semana? Que motivos 
existiriam para que Louise participasse com disciplina e 
responsa bilidade do curso para médiuns de um respeitado 
Centro Espírita de sua cidade?

A essas perguntas, muito úteis, aliás, Louise resolveu 
responder de maneira objetiva, quase didática. É claro que 
essas respostas não se aplicam a todas as questões en volvidas, 
mas devem esclarecêlas bastante. Aqui estão elas:

* É realmente importante frequentar regularmente 
uma instituição com vibração pura, preparada para todo 
tipo de auxílio, inclusive a cura física ou mental. Isso é 
possível em centros espíritas ou algo assim, bem estrutu
rados, sem fins lucrativos, com conhecimento e preparo 
para o trabalho e a assistência espiritual.

* Neste tipo de ambiente, a proteção de Guias, Men
tores e até mesmo Anjos e Arcanjos é muito mais segura. 
E cada vez mais, pelo menos para Louise, esta proteção 
se faz necessária...

* É fundamental para ela saber, sem enganos nem 
ilu sões, quem é ou quem são os seus Mentores. Pode ser 
uma equipe? Existem médicos, freiras, Arcanjos nesta 
equipe? Todos nós temos estes Mentores, estes Guias? 
Sim, isso é verdadeiro. O desejo de saber quem são eles é 
com preen sível. Louise, pelo menos, pensava assim.
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* Por último: aprender nesta Escola de Médiuns é 
o caminho ideal para, um dia, se possível, tornarse uma 
trabalhadora num Centro Espírita bem estruturado. 
Esse é um desejo antigo de Louise, e ela já descobriu que 
precisa se preparar para isso de acordo com as orientações 
da instituição que respeita e admira. Acredita, até mesmo, 
que possa colaborar de muitas maneiras, não apenas no 
trabalho mediúnico, mas com peças de teatro e outras pro
duções suas, alargando os horizontes, ajudando a eliminar 
possíveis fanatismos ou opiniões radicais.

Todas as semanas, portanto, Louise estava lá. De fato, 
há muito o que aprender ou talvez recordar. Ela, quase 
sempre, conseguia perceber que estava “recordando” to
dos aqueles fundamentos da doutrina espírita, inclusive 
em relação à “reforma íntima” fundamental. O que ainda 
não conseguia entender eram as causas de sua comprovada 
ignorância em relação a uma vida orientada por este co
nhecimento. Ou seja, por que ela não respeitara ne nhum 
destes fundamentos em algumas vidas passadas e nesta 
atual, inclusive?

Questionando com Sílvia 
as consequências 
do livre-arbítrio

– Está certo, Sílvia, não devemos fazer nada forçado, 
sem motivação: isso tem a ver com o nosso livrearbítrio 
– dizia Louise para a amiga. Mas será que temos o direito, 


