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Divaldo Franco: Transtornos obsessivos
Partindo-se do princípio de que o Espírito é imortal, conforme os fatos constatados através dos
tempos e, especialmente, por meio das pesquisas realizadas por Allan Kardec, que resultaram
na codificação do Espiritismo, a vida no Além-Túmulo transcorre em condições parecidas com
aquelas da organização material. Podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que a vida física é
uma cópia imperfeita dessa espiritual de onde vimos e para onde retornamos. Cada indivíduo
desencarna conduzindo os valores éticos de que se faz portador, no que resultaram os seus
atributos e ações.
Os sentimentos permanecem conforme a sua constituição, porque o campo vibratório em que
passa a viver é muito mais complexo do que o terreno. Tanto o amor quanto o ódio continuamlhe nas paisagens mentais e emocionais facultando alegria ou desconcerto.
As afinidades afetivas aproximam os Espíritos um dos outros, qual ocorre no planeta. Afeições
profundas auxiliam-se reciprocamente da mesma forma que as animosidades aumentam,
dando lugar aos terríveis fenômenos das obsessões.
Em razão do nível moral muito primário em que se vive na atualidade, facultando a primazia
das paixões primitivas, o número de pessoas atormentadas é muito grande, favorecendo que
adversários desencarnados se lhes acerquem e lhes aumentem os desvios de conduta e
produzam sérios transtornos de saúde.
O maior número de problemas nessa área diz respeito aos próprios enfermos que se não
esforçam pela mudança de comportamento moral e mental, a fim de sintonizarem com as
aspirações que dignificam e produzem saúde, comprazendo-se no pessimismo, na indiferença,
no ódio e nos vícios que corrompem a existência.
Esse comportamento facilita a influência dos seres infelizes que pululam na Erraticidade,
transformando-se-lhes em obsessores perversos quão insensíveis.
Jesus Cristo já lecionava o amor como sendo a solução para todos os problemas humanos. No
entanto, esse sentimento sublime foi transformado nos desejos da libido indisciplinada e do
egoísmo exacerbado.
As Instituições espíritas estão repletas de enfermos de todo o jaez procurando soluções
mágicas para os problemas que os infelicitam. No entanto, a Doutrina Espírita oferece os
recursos terapêuticos preventivos e curativos para sanar o grande mal, que é a reforma interior
do indivíduo, baseada na Lei de amor, que se encontra ínsita no Evangelho de Jesus e descrita
como “Fora da caridade não há salvação”.
O número, portanto, daqueles que são obsidiados é muito maior do que se pensa. Diante do
quadro assustador, faze uma análise de tua conduta emocional e observa em que grau de
sanidade te encontras, evitando com todo esforço o transtorno obsessivo de consequências
graves.
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Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 27-07-2017.
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