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P R E F Á C I O  

Certas leituras, bem orientadas e selecionadas, suscitam 
estados mentais excelentes e daí constituírem verdadeira te-
rapêutica psicológica, a biblioterapia, na expressão de Karl 
Menninger. Na antiga biblioteca de Tebas existia mesmo uma 
inscrição: "Lugar de cura da alma". "Nunca tive um desgosto 
que em uma hora de leitura não se dissipasse" — afirmou Mon-
tesquieu. "A leitura ajuda a viver" — asseverou Eduardo 
Frieiro, no delicioso volume "Os livros, nossos amigos". 
Na charla de café de Ramon y Cajal, uma biblioteca lembra-
ria uma farmácia, dispondo de vários tipos de medicamentos: 
livros que fazem rir e delirar como o álcool e o hachiche, li-
vros sedativos como o veronal e o brometo de potássio, livros 
analgésicos como a cocaína e a morfina, livros tonificantes 
como os preparados de ferro, livros de puro detrito, ganga 
e enchimento como a vaselina e o cerato simples... Quando 
os livros encerram conselhos de bem-viver, ainda valem mais: 
não só permitem ao leitor comprazer-se num mundo fictício 
à parte, inédito e interessante, mas ainda se propõem a fazê-lo 
marchar melhor no mundo real, tão favorável aos tropeços e 
às frustrações. A Bíblia, o Alcorão, o Talmude, a Imitação 
de Cristo, os textos de Santo Agostinho, de Santo Inácio de 
Loyola, de Krishnamurti e tantas outras obras religiosas, pre-
conizam normas de conduta, não só destinadas a assegurar a 
salvação depois da morte, mas também uma melhor disposi-
ção de espírito na vida terrena. Esopo, Fedro, La Fontaine 
e outros fabulistas, através da palavra e da conduta dos ani-
mais, não deixaram de aconselhar melhores padrões de com-
portamento aos leitores. Em todos os tempos, filósofos, mo-
ralistas, educadores, sacerdotes, políticos, sociólogos, 
intelectuais de toda sorte, também através de livros, 
propuseram determinadas orientações de viver. Em busca 
de aprendiza- 
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gem e de crítica, no tocante às regras de viver, gerações suces-
sivas têm lido as obras de Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca., 
Descartes, La Rochefoucauld, Teofrasto, La Bruyère, Vauve-
nargues, Montaigne, Rivarol, Voltaire, Rousseau, Balmes, 
Smilles, Marden, Matias Aires, Marquês de Maricá, Bertrand 
Russell, Ellick Morn, Lin Yutang, Earl Purinton, Dale Car-
negie, Luis Bisch… 

Com o advento da psiquiatria científica, graças princi-
palmente aos alicerces implantados por Pinel e seus conti-
nuadores nos dias tempestuosos da Revolução Francesa, muitos 
médicos, como Leuret, Cabanis e outros, empenhados na 
observação, no diagnóstico e no tratamento da mente trans-
tornada, também propuseram, através de livros, muitas normas 
destinadas a assegurar a harmonia interior. Em 1908, Clifford 
Beers, nos Estados Unidos, lançou o livro "Um espírito que 
se achou a si mesmo", descrevendo os horrores da doença 
mental de que estivera acometido. Não era a primeira vez que 
alguém, depois de arrancado das trevas da alienação mental, 
relatava ao público a sua terrível experiência. Entretanto, a 
obra de Clifford Beers, prefaciada por William James, o 
apóstolo do pragmatismo, alcançou excepcional êxito de li-
vraria. Em uníssono com o best-seller, o povo norte-americano 
reclamou que se prestasse melhor assistência aos doentes 
mentais e, acima de tudo, através de medidas técnicas efi-
cazes, se salvaguardasse a humanidade contra tais tragédias. 
O movimento, subordinado ao título de Higiene Mental, pro-
posto por Adolf Meyer, venerando Pai da Psiquatria Norte-
Americana, cresceu esplêndidamente em todos os centros 
civilizados, encetado graças ao idealismo, à pujança econômi-
ca e à propaganda de Tio Sam. Entre os veículos de divul-
gação das medidas psico-higiênicas, o livro se revelou um 
dos mais bem acolhidos e de penetração mais extensa nas 
massas populares, repercutindo à distância, a exemplo do 
cartaz, do folheto, do cinema, do teatro, do rádio e da tele-
visão. Muitos médicos, inclusive psiquiatras, têm divulgado, 
através de livros, as normas médicas e psicológicas de viver, 
tanto assim que, nos dias de hoje, já se tornou impossível a 
organização da bibliografia completa acêrca do assunto. Men-
cionem-se as obras do Barão de Feuchtersleben, Dubois, 
Vachet, Toulouse, Mantegazza, Payot, Zbinden, Jagot, Potet, 
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Alexis Carrel, Edward Podolsky, Lemkau, Ramon y Cajal, Egas 
Moniz, Kunkel, Renato Kehl, Austregésilo, Cunha Lopes, Fink, 
Arthur Ramos, Mas de Ayala, Mira y Lopez, Pacheco e Silva, 
Camargo Pacheco, Almerindo Lessa, Maurício de Medeiros, etc. 

Em continuação da velha e infinita linhagem dos manuais 
de savoir-vivre, aparece o livro do dr. John A. Schindler —
"Como Viver 365 Dias por Ano". No panorama da Higiene 
Mental, apresenta-se extremamente oportuno, pois divulga 
medidas psico-higiênicas de acôrdo com as mais recentes 
concepções da psiquiatria e das ciências correlatas, atendendo 
às exigências do homem de nossos dias, em luta com situa-
ções atualíssimas e empenhado em enfrentá-las dentro das 
atitudes impostas pela cultura também contemporânea. Em 
matéria de higiene mental, muitos livros excelentes do pas-
sado deixam de valer, pois traçam diretrizes de conduta já 
não mais adequadas ao instante que vivemos... O livro do 
dr. Schindler apresenta uma personalidade humana estrutu-
rada dentro das mais modernas concepções psicodinâmicas, 
suscetível dos problemas e dos transtornos emocionais des-
critos nos tratados mais recentes da psicologia mental e, de 
acôrdo com a atual orientação psicodinâmica da medicina, tra-
duzindo-se através das mais diversas manifestações corpo-
rais. A doença induzida pelas emoções, tal como está des-
crita no livro do dr. Schindler, se denuncia através da sinto-
matologia assinalada nos atualíssimos tratados de 
psiquiatria e de medicina psico-somática, e, na interpretação 
dos seus mecanismos étio-patogênicos, são passados em revista os 
atuais conceitos psicodinâmicos, expurgados do poin-sexualismo 
freudiano. Para se debelarem ou se evitarem tais transtornos 
de fundo emocional, o dr. Schindler preconiza um método 
de contrôle do pensamento, também inspirado nos mais 
recentes manuais de psicoterapia. Dessa maneira, o grande 
público brasileiro agora dispõe, no livro do dr. Schindler, 
de excelente roteiro de higiene mental, talhado para o 
momento de hoje, tanto mais que está vasado em linguagem 
simples, acessível e pitoresca, embora impregnada da 
terminologia psiquiátrica norte-americana, nem sempre 
suscetível de perfeita trasladação para o idioma português. 

O homem, quando superprotegido pela civilização, as-
pira cada vez mais além de seu alcance e, nessas ambições  
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desenfreadas, experimenta repetidas frustrações. Em deses-
pêro de causa, lança-se muitas vêzes em reações 
mórbidas e anti-sociais. Em busca de ganhos fáceis e 
rápidos, entrega-se à jogatina, à prostituição, à 
delinqüência. Na curiosidade de experimentar sensações 
novas e violentas, compraz-se nos paraísos artificiais 
engendrados pelo álcool e outros tóxicos. Com máxima 
freqüência, mergulha nas neuroses e psicoses, assim se 
evadindo da realidade que não o satisfaz. Eis porque, no 
conceito de William White, se pode avaliar o grau de 
civilização de um povo pelo número de doentes mentais 
que encerra. Quanto maior o número de psicopatas, mais 
civilizado o povo. Enfim, no auge do mal-estar entretido pela 
civilização, o homem muitas vêzes culmina no suicídio. Por 
conseguinte, convém incrementar a civilização, que tantos 
benefícios traz ao homem, mas conduzi-la dentro de certos 
trilhos, para que não acarrete repercussões desastrosas, mor-
mente sôbre a personalidade humana. Em tôdas as partes 
do mundo, psiquiatras, psicólogos, educadores, sociólogos, sa-
cerdotes, intelectuais de todos os tipos, propõem medidas de 
higiene mental, capazes de proporcionar uma vida interior 
mais sadia, harmoniosa e feliz. Todos compreendem cada 
vez mais quanto o mundo moderno repousa sôbre o cérebro 
e, para salvaguardá-lo, importa zelar pelo cérebro. O proble-
ma n.° 1 na atualidade, proclamou Eisenhower, nos Estados 
Unidos, é a defesa da saúde mental. Na World Federation 
for Mental Health, em Londres, e na Seção de Higiene Men-
tal da ONU, em Genebra, peritos internacionais planejam e 
lançam medidas urgentes para a salvaguarda do equilíbrio psí-
quico do Ocidente. Diante do livro "Como Viver 365 Dias 
por Ano", ao alcance do público de nossa terra, também tão ne-
cessitado de higiene mental, felicitamos a Editôra Cultrix pela 
iniciativa inteligente e patriótica de editá-lo e, ainda mais, 
fazemos votos para que continue a lançar muitos livros do 
mesmo gênero e do mesmo elevado nível. Assim a nossa 
gente, no tempestuoso momento contemporâneo, disporá de 
alguns instrumentos realmente eficazes de alerta e de salva-
ção, na luta contra a imensa tragédia da angústia e da insani-
dade mental. 

JOÃO CARVALHAL RIBAS 

São Paulo, setembro de 1958.  



 

 

ËSTE LIVRO É DEDICADO 

À GRANDEZA NÃO DECANTADA 

DA GENTE COMUM 

que, desde o tempo das cavernas paleolí ticas até às 

modernas comunidades, tem mostrado coragem para tolerar 

e decisão de fazer o melhor possível. 

A coragem para tolerar tem amparado as criaturas 

no meio de desgostos sôbre desgostos, fracassos e mais 

fracassos, dificuldades atrás de dificuldades. A decisão de 

fazer o melhor possível tem reagido às canções fúnebres 

dos ventos da desgraça, com canções alegres e vivazes; tem 

iluminado os momentos negros com gracejos bem-humorados 

e esperançosos; tem ajudado as pessoas a se tornarem 

melhores nas situações mais graves. 

Êste livro é humildemente dedicado a estas duas 

magníficas virtudes humanas, na esperança de ser útil, 

embora apenas um pouquinho, aos que se esqueceram de 

que, eles também, possuem as mesmas virtudes. 
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COMO FORAM SEUS ÚLTIMOS 365 DIAS? 

COMO SERÃO OS PRÓXIMOS 365 DIAS? 

Para a maioria das pessoas, viver consiste 

em debater-se 

Muitas e  muitas pessoas têm vivido nesta 

terra desde que a raça humana começou —  bi-

lhões e bilhões delas. E sôbre cada cabeça, tanto 

como sôbre a sua e a minha, tem pairado a ten -

tadora palavra e idéia chamada "Felicidade" . A 

felicidade constitui um estado que muita gente 

apenas aflorou momentâneamente, se o 

aflorou, e  que a  maioria ( tanto da classe al ta 

como da baixa) jamais atinge de modo 

fundamental.  

Um dos grandes fracassos da raça humana 

tem sido o fracasso de seus membros em alcan-

çar algo parecido com uma felicidade duradoura 

na terra. 

Como foram seus últimos 365 dias? 
Para chegar  ao que quero dizer ,  pergunte a  

si mesmo: "Como foram meus últimos 365 dias?  

 

Teriam sido uma série empolgante de mo -

mentos maravilhosamente vividos? Atravessou você, 

exultante e entusiàsticamente, uma dourada avenida 

de dias cantarolando uma canção feliz, sem uma 

única falhazinha de apreensão nos batimentos do  
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coração? Durante quanto tempo, nos seus últimos 365 

dias, estêve com preocupações (que é uma palavra 

branda), ou dificuldades (que é um pouco mais séria),  

ou desgostos (que é bem o que a palavra diz)? 

Provavelmente, os seus 365 dias não foram  

muito diferentes do que são para os outros.  

A triste realidade na vida da maioria das 

pessoas 

Por trás da fachada que apresenta em pú blico, a 

maioria das pessoas vive desajustada; muitas estão 

inquietas; outras estão preocupadas até o grau da 

confusão mental; algumas estão francamente 

arrasadas. A maioria delas não tem disposição para 

reagir; sentem-se cansadas, feridas, com uma sensação 

desagradável de grande infel icidade. Têm dúzias de 

coisas que as preocupam. Seu cálice transborda de 

apreensões, terrores,  i r r i tações.  Quase nunca 

souberam o que é viver bem. Passaram a debater-se 

durante seus últimos 365 dias, tentando evitar,  mas 

sempre tropeçando sôbre desgostos novos e perturbado -

res, nunca conseguindo alcançar entusiasmos sadios, 

mas continuando pela vida a roer perenes 

aborrecimentos, mais irritadas do que satisfeitas, mais 

timoratas que corajosas, mais apreensivas que calmas. 

Eis o triste fracasso de bilhões e bilhões de pessoas 

que têm passado pela terra.  

O mais importante não foi aprendido: como 
conduzir-nos de modo a podermos viver. 
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Sua vida pode ser boa 

A vida humana — sua vida — não precisa ser 
assim. Sua vida pode ser uma jornada cheia de alegria 
e entusiasmo por uma dourada avenida de dias, 
cantarolando uma canção feliz. Na realidade, uma vida 
desta espécie é tão fácil, e infinitamente melhor, 
quanto a velha maneira de passar debatendo-se. 

Viver, em vez de debater-se, será sua re-
compensa por haver envidado um pequenino esfôrço para 
descobrir como alcançar este privilégio. 

Você pode adquirir o necessário conhecimento 
de como viver assim 

Neste século vinte, pela primeira vez na história, a 
psicologia e a psiquiatria desenvolveram o conhecimento 
de como se deve viver. 

Neste livro, este novo conhecimento é apresentado 
em termos práticos e comuns. Êste volume tem como 
finalidade específica ensinar às pessoas como mudar a 
maneira de viver, que tiveram durante os últimos 365 
dias, para uma nova maneira que persista pelos 365 
dias seguintes e daí por diante. 

O método adotado neste livro passou por -
testes longos e bem sucedidos 

O método de viver, apresentado neste livro, foi-se 
desenvolvendo gradualmente durante 20 anos de 
esforços, experiências, erros e sucessos, numa grande 
clínica médica do centro-oeste dos 
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Estados Unidos. Revelou-se muito eficiente, auxil iando 

milhares de pessoas a escapar  dos efei tos físicos 

resultantes de viverem a debater-se, e deu-lhes um 

conhecimento de como andarem para a frente por um 

caminho novo e melhor.  

Conexão entre viver a debater-se e a maior parte 

de nossas doenças 

No consultório médico se evidencia o quase 

universal fracasso para se conduzir a vida eficientemente, 

apresentando-se este insucesso em tôdas as desastrosas 

complicações. 

As pessoas chegam ao médico ainda osten tando  a  

fachada  de  q ue  sempre  se  u t i l i zam e  que exprime: 

"Com exceção destas dores e padecimentos,  vou indo  

mui to  bem,  é  claro.  Dir i jo  minha vida tão 

satisfatóriamente como é possível para qualquer um." 

Mas, no decorrer da entrevista e do exame, torna-se 

evidente que o esfôrço duma vida infel iz, a debater-se, 

é quase sempre a causa da doença da pessoa. 

Nós, criaturas humanas, estamos habituadas a 

suportar a infelicidade 

O doente não procura o  médico por motivo de sua 

infelicidade que é, realmente, a causa de sua doença. 

Nem sequer menciona seus desgostos até que o 

médico lhe ganhe a confiança e,  então, abandona a 

fachada atrás da qual estava escondido. 

O doente, tanto como você e eu, endureceu -se num 
mundo cruel. Assume a atitude que mui - 
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tas pessoas sempre têm tido: "Pipocas! Felicidade? 

Eis uma linda palavra. Mas é uma pena! Não  exis te !  

Ninguém jamais  acredi tou que  a  felicidade exista ou 

venha a existir."  

Aceita a infelicidade como uma rotina difí cil, 

porém normal nas condições de vida na terra.  

Mas é penoso suportar os sintomas físicos da 

infelicidade 

O doente comparece ao médico por causa dos 

sintomas físicos resultantes do esfôrço violento de viver a 

debater-se e, não, por causa de sua infelicidade. O 

doente, é claro, não percebe que os sintomas físicos e a 

infelicidade são, ambos, produzidos pela maneira de viver 

a debater-se. 

O paciente aceita a infelicidade como coisa natural. 

Mas não aceita o cansaço, a dor e todos os demais 

sintomas. São desagradáveis e o indiví duo está 

disposto a reagir fazendo alguma coisa. 

F ica  s urp reend id o  q uand o  lhe  d i ze m q ue  só 

alcançará êxito se mudar de vida, uma idéia que não lhe 

ocorreu ao encarar seu caso. Todos nós supomos que a 

maneira como estamos vivendo é a única possível, dentro 

das circunstâncias. 

Mas o doente precisa aprender a mudar de vida — a 

viver. Precisa libertar-se duma porção de coisas que se 

agarram a ele como ostras numa pedra. Só tem essa 

alternativa, se não quiser continuar infeliz: acabar com a 

tensão emocional suscitada pelo debater-se e 

desenvolver emoções sadias, aprendendo como viver. 
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A tensão emocional devido ao debater-se 
determina 50 por cento de nossas doenças 

Os leigos têm a impressão mais vaga possí vel de 

que a tensão emocional determina distúrbios físicos. A 

maior parte das pessoas mal vislumbra quão 

freqüentemente, e quão profundamente, a tensão 

emocional repercute sôbre o corpo. 

De  ve z  e m q ua n d o ,  u ma  c r i a t u r a  é  b as t a n t e  

o b j e t i v a  p a r a  p e r c eb e r  q u e  s u a  v i d a  é  um mar de 

aborrecimentos, mas geralmente continua sem perceber 

que está sofrendo os efeitos da chamada tensão 

emocional. A tensão emocional  é  do t ipo do fenômeno 

bastante real  e  en tretanto intangíve l  para a  ma ior ia  

das pessoas e, quando começa a angústia física, não 

fazem a menor idéia de que seja provenient e da tensão 

emocional. 

Os efeitos físicos das emoções estão fora 

da consciência ou da volição 

A consciência controla as oscilações das emoções de 

uma única maneira: mudando o potencial de emoção do 

pensamento. 

Todos,  inclusive você e  eu,  não damos o devido 

valor às proporções e aos efeitos de nossa tensão emocional. 

Quando se debate num mar de aborrecimentos, não há quem não 

se orgulhe, meio conscientemente, por exercer algum 

contrôle sobre coisa tão supostamente efêmera como a 

tensão emocional. 

Cada qual  pensa:  "Esta coisa que chamam de 

tensão emocional causa doenças nos outros, mas 

  



COMO VIVER 365 DIAS POR ANO 23 

podem apostar quanto quiserem que em mim não pega!" 

Entretanto, pode-se apostar o que se quiser, pois o 
diabo o pegará assim mesmo.  

E  também o  pegará ,  "se  você  não  es t iver  atento!" 

Virtualmente, cada um de nós experimenta uma 
vez ou outra, uma doença causada pelas emoções. Mais de 
50 por cento de tôdas as doenças examinadas pelos 
médicos são induzidas pelas emoções! Isto, meu amigo, 
não é uma situação efêmera. Expressa em têrmos 
monetários, tal situação custa aos Estados Unidos 
muitas vêzes mais, por ano, que os danos sobrevindos, se 
todos os rios do país se mantivessem em constante 
regime de inundação. 

Uma situação assim é uma catástrofe nacional! 

E, quando uma doença induzida pela emoção o 
acomete, é uma catástrofe pessoal!  

Este livro começa explicando o que é a 
doença induzida pelas emoções 

A maioria das pessoas, tal e qual você, geralmente 
prefere ir  vivendo sem pensar na tensão emocional  até 
que aprende, ou duramente ou pungentemente, que a 
referida tensão pode produzir  doença grave e 

enfraquecedora,  e  que a tensão emocional é, hoje em 
dia, a causa número 1 da saúde precária! 

É difícil omitir estes fatos.  

"Como Viver  365  Dias  por  Ano"  co meça 
apropr iadamente  com uma expl icação  sob re  a  
doença induzida pelas emoções, pois, desde que se 
compreendam os míseros resultados finais da  

  



24 DR.  JOHN A.  SCHINDLER  

tensão emocional, compreender-se-á a necessidade de 
aprender como viver. 

A Parte I descreve a doença induzida pelas 
emoções 

A Parte 1 descreve como as ininterruptas correntes de 

emoções na nossa vida causam os sintomas mais 

marcantes e, sem dúvida, os mais comuns das nossas 

doenças físicas. 

Êste é um novo campo de conhecimento, e, antes 
de 1936, a mais arrojada imaginação não poderia 
conjecturar quão tremendos efeitos as emoções têm 
sôbre nosso estado de saúde, como tem sido comprovado 
pelas pesquisas científicas feitas desde então. 

Na Parte 1, o quadro da doença emocional é 
pintado com detalhes completos, em têrmos que não 
afoguem o leitor no pântano de uma gíria de fisiologistas 
e médicos. 

O capítulo 1 trata do tema: "O que é, afinal, uma 

emoção?" 

Ficarão surpreendidos ao aprender que uma 
emoção, longe de ser uma coisa efêmera, é um negócio 
bem tangível que se pode observar fàcilmente no 
corpo. É a pura verdade! Pode-se ver realmente uma 
emoção. 

As alterações no corpo, que traduzem a emoção, 
transmitem-se, em parte, pelo estímulo do sistema 
nervoso autônomo. Daí a expressão: "São seus nervos",  
dada à doença induzida pelas emoções. 

Contudo os efeitos emocionais mais importantes 
ainda são produzidos pela ação das glândulas 
endócrinas, entre as quais se salienta a glândula 
pituitária, situada na base do cérebro. 
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Este papel das glândulas endócrinas é a história mais 

emocionante e quase inacreditável que vem sendo escrita desde 

1936, quando o Dr. Hans Selye co meçou suas  pesquisas  na  

Univers idade  de  Montreal. 

E então? Que vamos fazer com isso? 

Levanta-se, naturalmente, a pergunta: "Que vamos 

fazer  com uma vida de perplexidades,  tensão emocional, 

desgraças, doenças induzidas pelas emoções?" 

Neste mundo, como será possível alguém viver de maneira 

diversa da que está vivendo? 

A Parte II se propõe a resolver o problema da tensão 
emocional resultante de a pessoa viver a debater-
se 

Na Parte II, este problema é reduzido aos termos simples 

duma solução prática, tão fácil de experimentar como de 

compreender. 

As muitas contribuições proporcionadas pela psiquiatria e 

psicologia modernas são niveladas em termos comuns da vida 

de cada dia e integradas num sistema triplo para se orientar o 

decorrer da existência de minuto a minuto.  

O método apresentado na Parte II, compreende, 

essencialmente, o material com que os meus doentes na Clínica 

Monroe se familiarizam em conversas particulares, ilustradas e em 

filmes. Como disse acima, este método foi-se desenvolvendo 

gradualmente à custa de múltiplos e diferentes contatos e 

tentativas (variando desde a terapêutica de grupo às longas 

sessões de ab-reação), no objetivo de se encon- 
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trar um meio prático e eficiente para o doente assentar 

emocionalmente (isto é, alcançar a tranqüilidade, o bom 

ajustamento), em vez de se debater com a tensão 
emocional. Êste método se revelou muito eficiente. 

Milhares de pacientes encontraram nêle um guia valioso 

para novas sublimidades jamais concebidas na vida.  

A imaturidade é a causa de a pessoa viver a 

debater-se 

Assim se agita o problema: 

As pessoas orientam a vida tão mal,  e a têm 

orientado tão mal durante séculos e séculos, porque 

jamais foi ensinado como crescer até a ple na 

maturidade. Todos nós, incluídos os lideres mais 

dignos e cheios de responsabilidade, deixamos de 

crescer num ou noutro ponto importante da vida; todos 

nós continuamos a reagir como crianças a certos problemas 

de adultos. 

É tentando resolver problemas de adultos com 

reações infantis que engendramos a tensão emocional. 

Não há lugar algum onde se ensine a pessoa 
a amadurecer 

As criaturas não podem ser  censuradas por este 

fracasso universal na aquisição da plena maturidade. A 

maturidade não nos vem naturalmente, como acontece com 

o crescimento físico. A maturidade é um característico 

cultural que precisa ser aprendido. 
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Em nossos  tempos,  e  em o ut ro  q ualq uer ,  não 

houve tentativa organizada para ensinar às pessoas os 

fundamentos da maturidade.  

A família NÃO ensina maturidade 

No que concerne ao desenvolvimento da maturidade, 

a família do tipo médio tem uma influência negativa sôbre 

seus membros. Grande parte de nossa tensão emocional 

nasce de imaturidades comuns à vida da família .  Na 

realidade,  nossas famílias são a causa principal  da 

tensão emocional e,  portanto, da má saúde neste país.  

O capítulo 10 passa em revista os  fracassos comuns 

nas famílias, responsáveis pela tensão de seus membros 

e, em seguida, apresenta um plano para uma feliz 

atuação no meio familiar, de modo a obter-se a 

maturidade emocional.  

As escolas NÃO ensinam maturidade 

Por enquanto, as escolas não ensinam maturidade 

ao estudante. Mas os educadores estão intensamente 

interessados no problema; não estão apenas falando 

nisto, estão começando a fazer alguma coisa. 

Um livro didático para adolescentes, como o escrito 

por Judson e Mary Landis, "Construindo sua Vida" , é 

uma exposição promissora e  es t imulante sôbre o 

assunto.  É exatamente disto  que precisamos; tais 

esforços hão-de crescer e desenvolver-se e, dentro de 

uma ou duas décadas, nossas escolas públicas, sem 

dúvida, farão um belo serviço ensinando o mais 

importante aspecto da vida —  a maturidade.  
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Ëste novo empreendimento na educação —ensinar e 
consolidar os jovens em atitudes de maturidade — 
imprimirá à vida humana uma virtude jamais alcançada 
e jamais sonhada antes. Será mais que um simples 
marco no progresso humano: merecerá marcar uma 
época. 

Mas enquanto a educação não se preocupar com a 
maturidade, as influências no nosso meio social para 
desenvolver a maturidade estão inteiramente 
entregues ao acaso. Feliz da pessoa que cair sob a 
influência de alguém que conseguiu adquirir 
maturidade e que saiba transmiti-la — talvez um pai ou 
mãe, um professor, um sacerdote, um amigo. Esta 
sorte, entretanto, é meramente uma obra do acaso. A 
maioria das pessoas não tem esta felicidade, persiste na 
imaturidade em campos essenciais da vida e enche-se 
de tensão emocional. 

A maturidade implica em atitudes 

Maturidade não consiste em se estar estourando de 
conhecimentos técnicos ou clássicos, nem tampouco se 
baseia na capacidade de emitir corretamente conceitos 
importantes. 

Maturidade é, essencialmente, uma série de atitudes 
que são mais eficientes e úteis ao indivíduo para enfrentar 
situações, e diferentes das que uma criancinha teria, diante 
de situações idênticas. Uma atitude é um modo 
determinado de reagir-se a certos tipos de experiências. 

Quanto mais amadurecida fôr uma pessoa, mais 
completo será seu estoque de atitudes eficientes diante 
das múltiplas experiências que surgem no curso da vida. 
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A maturidade abrange muitas atitudes 

Na Parte II, apresentam-se num nível de ação prática 
as atitudes que a maturidade compreende, como recursos 
marcadamente superiores para enfrentar situações que 
costumam aniquilar as pessoas. 

Há vários momentos na vida onde a aquisição da 

maturidade é particularmente importante. 

Um destes é o campo de competição peculiar no atual 

mundo dos negócios e da indústria, que é o tema do 

capítulo 12. 

Outro momento é o domínio do sexo; neste, as atitudes 

amadurecidas são particularmente raras. A maturidade em 

assuntos sexuais é assunto do capítulo 11. 

Um dos mais difíceis campos da vida está se 
tornando o período da velhice. Atitudes amadurecidas para 
enfrentar bem a velhice são o assunto do capítulo 13. 

Há uma revisão no fim de cada capítulo 

Para ajudar o leitor a rever, ou voltar atrás a fim de 

apanhar algum fio que lhe escapou, cada capítulo conclui-

se com um sumário do tema desenvolvido. 

Pode, mesmo, haver algum leitor que esteja tão 
apressado, ou que se sinta arrastado com tal ímpeto para a 
doença induzida pelas emoções (as duas, realmente, andam 
sempre juntas), que se dará ao trabalho de ler apenas os 
sumários dos capítulos. Isto está muito direito. Se 
conseguir assimilar o que está nos sumários, sentir-se-á con-
fortado e acalmado em sua fuga consumptiva e 
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sentir-se-á disposto a ler o livro todo, no fim de contas. 
Se seguir o método, começará a viver. 

O último capítulo é uma revisão completa 

O capítulo 15 é uma revisão dos sumários da 
Parte II, disposta em forma de esbôço, de modo a se 
correlacionarem, com um golpe de vista, os vários itens, 
no desenvolvimento da maturidade. 

Êste esbôço, mais tarde, poderá servir ao leitor 
quando quiser repassar, periòdicamente, o método do 
livro, para livrar-se das depressões duma vida agitada 
e penetrar na risonha avenida do que é realmente viver. 

Êste é um livro para tôda gente 

Você verá que "Como Viver 365 Dias por Ano" 
não é apenas outra modalidade de livros considerados 
como "tonificantes" ou "inspiradores". A informação e 
as técnicas apresentadas neste livro são algo de que todos 
precisam e sem o que pessoa alguma poderá viver bem. 

Êste livro não apresenta apenas um meio de se 
escapar à tensão emocional, mas ainda um recurso de se 
evitar ou se debelar a doença induzida pelas emoções. 

Para você e para tôda criatura humana, este livro foi 
escrito com o fim de livrá-lo da doença induzida pelas 
emoções e mostrar-lhe um meio de transformar a 
tensão emocional em saúde. 



  PARTE I 

COMO E POR QUE OCORRE A DOENÇA  

INDUZIDA PELAS EMOÇÕES 
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SUAS EMOÇÕES PRODUZEM A MAIOR PARTE  

DE SUAS DOENÇAS FÍSICAS 

Provavelmente, não há confusão maior neste mundo con-
fuso que a existente no cérebro das pessoas que não são 
médicas, a propósito do tipo de doença vaga e errôneamente 
descrita como: "são seus nervos". Esta confusão na mente 
dos leigos não é, absolutamente, de admirar, pois, até re -
centemente, também existia na mente dos médicos. 
Desde o recente ano de 1936, começamos a compreender o 
mecanismo pelo qual certo conjunto de emoções pode  
produzir a doença física. O preparo do médico neste assunto 
está ainda em fase inicial. O tempo que decorre entre preparar-
se o profissional em determinado assunto e fazer-se a população 
leiga entendê-lo é, usualmente, um lapso de 20 anos. Assim 
vemos que o processo educativo está nos primeiros estágios. 

A doença funcional, ou doença induzida pelas emoções, 
como de preferência deve ser chamada, é, sob todos os pon-
tos de vista, bastante digna de registro. 

A notável preponderância da doença funcional 

Um dos fatos mais salientes na doença induzida pelas 
emoções é que 50 por cento daqueles que atualmente procuram 
o auxílio do médico são vítimas dêsse mal.  

Em outras  palavras ,  se  você f icar  doente  amanhã,   

ou se você estiver doente hoje,  há 50 por cento de pro -   

babilidades de estar com uma doença induzida pelas emoções.  

Ou, ainda, em outras palavras: um grande compêndio de  

patologia, destes de que os estudantes de Medicina se uti - 
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lizam, relata cerca de 1.000 doenças diferentes que 

atacam a nossa argila humana. Uma destas doenças, a 

doença induzida pelas emoções, é tão freqüente como as 

outras 999 juntas! 

Ta lvez  se j a  d i f í c i l  p ar a  vo cê ,  q ue  é  le igo ,  ace i t a r  

estes números. Mas estes já podem ser considerados perma-

nentes, no momento a tual.  Alguns anos atrás,  a  Clínica 

Ochsner de Nova Orleans publicou um relatório no qual es -

tava declarado que 74 por cento dos 500 doentes consecuti -

vos admitidos na seção de doenças gastro-intestinais sofriam 

de doença induzida pelas emoções. E, em 1951,  a publi-

cação dum ambulatório médico da Universidade de Yale in-

dicava que 76 por cento dos doentes que compareciam àquela 

clínica sofriam de doença induzida pelas emoções.  

Naturalmente,  a lguém perguntará:  "Se é uma doença 

tão freqüente, por que não se ou ve falar tanto dela?" 

Qual é  a  resposta?  A resposta é  tão estranha como a 

própria  doença. 

A doença induzida pelas emoções: ponto negro 

na medicina moderna 

Todos, inclusive você e eu, já tivemos uma doença in -

duzida pelas emoções em alguma época da vida. Se  você 

consultar um médico numa ocasião destas, há muitas pro -

babilidades de êle não lhe dizer o que você tem. Há duas 

boas razões para tal. 

A primeira razão é que, apesar de os médicos sempre te -

rem conhecido essa doença e serem capazes, desde há muito 

tempo, de a diagnosticar, apenas nestes últimos dez anos lo -

graram os conhecimentos necessários para cogitarem dela.  

A segunda razão, e a mais importante, pela qual o doutor 

não lhe disse o que você tinha, decorre do método peculiar 

empregado para tratamento da doença.  
Não é preciso que um médico tenha longa prática pro -

fissional para perceber que ministra um tratamento bastante  
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pobre se disser ao doente: "O senhor não tem nada; seu mal 
está sendo causado por suas emoções"; ou então: "São seus 
nervos "

.  Isto não adianta ou adianta pouquíssimo, como, ain-
da, freqüentemente, irrita o paciente, coloca -o na defensiva, 
leva-o a um outro médico. Este, se tiver maior compreensão 
das necessidades do cliente (não de seu estado de saúde), 
estabelece o tipo de diagnósti co que o cliente está queren-
do admitir. 

Se o médico insiste em realizar um ataque de frente, e 
diz ao doente que o mal decorre das emoções, terá de pre -
parar-se para fornecer uma explicação de como age a 
doença para produzir aqueles determinados sintomas,  quais 
as emoções responsáveis pelo mal, e como o paciente deve 
substituí-las por emoções melhores. Nós chamamos a isto 
psicoterapia adequada. É o único meio racional para se 
tratar a doença induzida pelas emoções.  

Dificuldades da psicoterapia adequada. Contudo, a 
psicoterapia adequada, como é compreendida hoje, é impos -
sível  —  por  falta  de tempo. O grande obstáculo para a 
"psicoterapia adequada" é que requer 20 horas por doente.  

Se um médico trabalhar 20 horas por dia,  tratará ape -
nas  de  um doente  por  d ia .  Mas,  em média ,  um médico ,  
neste país, atende 23 pacientes por dia! Suponha -se que o 
clínico geral envie estes doentes aos psiquiatras.  (Até 
parece que ouço alguém sugerir  isto).  Para administrar  
uma adequada psicoterapia ao tremendo número de vítimas 
da doença induzida pelas emoções, seriam precisos 
centenas e centenas de milhares de psiquiatras. No ano 
corrente, há apenas 5.000 psiquiatras nos Estados Unidos. O 
problema de tratar-se uma doença funcional por métodos 
"adequados" está, portanto, completamente fora de cogitação. 
Na situação atual, apenas 1 por cento dos que sofrem de 
doença induzida pelas emoções, recebe uma psicoterapia 
adequada. 

Terapêutica substitutiva. Os restantes 99 por cento dos 
atacados de doença induzida pelas emoções, recebem o que se 
pode chamar de "terapêutica substitutiva". Consiste em dar 
um diagnóstico substitutivo, que o paciente possa compre-
ender como sendo a causa da sua doença e, então, fazer um 
tratamento ostensivo da referida causa. Isto também é psi -
coterapia, porém uma modalidade menos legítima.  
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Esta terapêutica substitutiva tem sido o tratamento ado-
tado durante milhares de anos. O feiticeiro, médico dos tem-
pos primitivos, declarava que o doente estava possuído por 
espíritos maus. O tratamento consistia em expulsar os espí-
ritos maus por vários métodos dramáticos e sugestivos. Eu, 
por vezes, quando tenho um doente difícil, bem que gostaria 
de ter um método terapêutico com a metade da capacidade 
sugestiva dos médicos feiticeiros. 

O médico medieval dizia que os doentes tinham um 
desequilíbrio dos quatro humores e, então, procedia à re -
moção de um —  geralmente o sangue que, dos quatro, é 
o mais fácil de remover. 

O entendido de hoje diz ao cliente: "O senhor tem uma 
vértebra fora do lugar" e, então, faz massagens a fim de re-
colocá-la onde deve ficar. 

O médico moderno estabelece diagnósticos substitutivos 
também modernos, como, por exemplo: índice metabólico ba-
sal alto ou baixo, ou insuficiência adreno-cortical. Ëste último 
faria sucesso em Park Avenue; mas nas cidades do interior 
um familiar "fígado preguiçoso" terá melhor aceitação e não 
fará tanto barulho. Qualquer bom diagnóstico substitutivo 
deve ser menos grave que a doença que o cliente receia haver 
contraído; de outra forma, o diagnóstico nada mais fará senão 
tornar o indivíduo ainda mais doente. 

A terapêutica substitutiva vem sendo possível através 
dos tempos, porque 60 por cento dos doentes submetidos a 
qualquer variedade de tratamento substitutivo sente-se me-
lhor, durante um período de dois meses. Um doente que me-
lhora dois meses é uma boa recomendação para o terapeuta. 
"Vendem-se" novos clientes à custa da melhora temporária. 
Charlatães e curandeiros, com os quais o público despende 
bilhões de dólares por ano, valem-se destes sucessos da te-
rapêutica substitutiva. O doente funcional compra estas re -
ceitas, enquanto se consomem milhões em preparados de vita-
minas que inundam o mercado nacional.  

Se a profissão médica conseguisse tratar da doença indu-
zida pelas emoções com tanta eficiência como faz com a 
pneumonia lobar, os charlatães perderiam o emprego, da 
noite para o dia. Aquela doença é o ganha-pão tanto dos 
médicos como dos curandeiros. Se os métodos adequados de 
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t r a t a m e n t o  pudessem banir os outros métodos todos, os en-

tendidos e curandeiros desapareceriam da cena.  

O pior da terapêutica substitutiva está em que, no decur -

so d o  tratamento, agrava o estado do paciente devido aos 

choques emocionais, e contribui para consolidar a cronici -

lade da doença. Das pessoas tratadas por este método, 

apen a s  8  por cento melhoram no fim dum ano. Os outros 

ajuntam o nome de outra doença ao medo de não estarem 

bem de saúde.  E,  quando o mé dico não é sensato e  

cuidadoso,  no diagnóstico substitutivo, suscita no doente 

um sério horror  de  uma  doença  grave .  Esta  espéc ie de 

doença  desencadeada pelo médico é conhecida na 

profissão como "doença iatrogênica", significando, em 

grego, doença gerada pelo médico. Três entre cinco dos 

meus clientes com doença induzida pe las emoções  t êm um 

aprec iáve l  componente de doença ia trogênica,  tornando  

o tra tamento bem mais  d i fíc i l .  

Envidam-se esforços em larga escala no sentido de se 

desenvolverem métodos mais rápidos e mais adequados para 

tratamento desta doença, a serem empregados pelos médicos 

em gera l .  Certamente,  dentro de mais 20 anos,  veremos 

uma revolução completa no tratamento desta que é a mais 

comum entre nossas doenças. Êste atual ponto negro na medi -

cina moderna há-de ser tão bem iluminado como o resto do 

mapa médico. 

A doença induzida pelas emoções é moléstia física  

Queremos deixar bem compreendido que os indivíduos 

vitimados por esta doença apresentam-se com sintomas fí-

sicos e, não, mentais. Eis um ponto difícil de ser apreendido 

pelo não-iniciado. 

Segue-se uma lista parcial das centenas de sintomas que 

esta doença pode produzir.  O número de pe rcentagem de-

pois de cada sintoma indica quão freqüentemente sua ocor-

rência é devida à moléstia induzida pelas emoções.  

Desta lista parcial, deduz -se que os sofrimentos de que 

as pessoas comumente se queixam são induzidos pelas emo - 
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ções. Mas qualquer um que exerça a profissão médica poderá 

atestar que a maioria dos sintomas incomuns e bizarros tam-

bém são, geralmente, causados por distúrbios emocionais.  
 

Queixa Porcentagem 

D o r  n a  n u c a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 

C a r o ç o  n a  g a r g a n t a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90 

D o r  q u e  p a r e c e  d e  ú l c e r a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 

Dor que parece ser na vesícula  bi liar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 

Gases  .....................................................................................................  99,44 

Tontura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 

Dores  de cabeça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 

P r i s ã o  d e  v en t r e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70 

Cansaço  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90  

Quanto mais inteligente o homem, mais predisposto 

à Doença Induzida Pelas Emoções  

Muita gente que não compreende a natureza da mo -

léstia  tende a pensar  que,  devido à sua intel igência su -

perior, está imune à doença induzida pelas emoções. Em 

realidade, essa doença torna-se mais poderosa quando a pes-

soa sobe a escada das responsabilidades humanas, da acui -

dade mental e da capacidade. 

É compreensível que assim seja, porque a mente esclareci -

da pode encontrar dez coisas para se preocupar e aborrecer, 

quando  a  mente  le rda  apenas  cogi ta  de  uma.  A p essoa  

com maior capacidade mental também assume responsabili -

dades maiores, o que significa, geralmente, mais tensas 

emoções. 

Se a "Inteligência", no caso em questão, consistisse em 

ser-se mesmo inteligente, deveria incluir, antes de mais nada, 

um modo inteligente de se orientar e manobrar as emoções. 

Ao que parece, até o dia de hoje, esta habilidade tem sido 

posta de lado no conceito de ser-se inteligente, e as pessoas 

classificadas como inteligentes são, geralmente, as menos  

capazes de orientar suas emoções no meio da confusão da 

vida diária. 

Na minha região, o grupo de pessoas menos atacadas por 

doença induzida pelas emoções é constituído pelas 

mulheres de lavradores, com nove ou dez filhos, além do 
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acúmulo de serviço doméstico e  de ajudarem na roça. 

Têm a cabeça tão cheia pelo trabalho que não "pensam", e 

estão demasiado ocupadas com os outros para cogitarem 

de si próprias.  

Um destes maravilhosos seres humanos disse -me, uma 

vez, quando lhe perguntei se nunca ficava cansada (um dos 

mais comuns sintomas funcionais): "Filho, há 25 anos atrás, 

ensinei a mim mesma nunca me fazer tal pergunta." E, a 

propósito, esta é a melhor maneira de curar aquela espécie 

de cansaço. 

A definição de emoção proposta por William James  

P ara  se  co mp r ee nd e r  o  q ue  é  u ma  d o e nç a  

i nd uz id a  pela emotividade, é preciso, naturalmente, que se 

compreenda o que é uma emoção. Em 1884, a emoção foi 

definida por William James como "um estado da mente que 

se manifesta através de nítidas alterações no corpo". A cada 

emoção (e nós as temos de uma o u outra espec ie a  cada 

momento)  há modificações nos músculos, nos vasos 

sanguíneos, nas vísceras, nas glândulas de secreção 

interna. Estas modificações e  o  estado mental perceptível 

são a emoção.  Sem estas alterações no corpo, não haveria 

emoção. 

Duas espécies de emoções 

Com algumas exceções de somenos importância, tôdas 

emoções per tencem a um dos dois grupos no que con -

cerne às modificações sobrevindas no corpo.  

O primeiro grande grupo de emoções inclui as que pro -

duzem modificações consistindo em superestimulação em vá- 

  



40 DR. JOHN A. SCHTNDLER  

rias partes do corpo: uma superestimulação através do sis -

tema nervoso, de algum órgão ou músculo; de uma ou mais 

glândulas de secreção interna.  

Estas emoções, por superestimularem órgãos e músculos 

produzem uma sensação penosa. As pessoas, durante mi 

lhares de anos, as têm classificado como "emoções desa 

gradáveis". Estas incluem umas bem conhecidas, como a 

raiva, ansiedade, mêdo, apreensão, desânimo, desgôsto e con-

trariedade. Em realidade, não há limite para as  variedades 

e matizes das emoções; poder-se-ia fazer uma lista de um 

quilômetro de comprimento, com as emoções desagradáveis.  

O segundo grande grupo de emoções consiste em 
manifestações físicas de estimulação favorável, nem muito 
extremada  nem mui to  fraca .  S ão  a s  que  podemo s juntar  
sob  o  t ê r mo  t ão  usad o  d e  " emo çõ es  a grad áve i s" .  Nó s  
a s  chamamos de agradáveis porque as mudanças que 
produzem dão-nos uma sensação agradável.  São as 
emoções de esperança, alegria, coragem, equanimidade, 
afeição e aprazimento. Aqui, de novo, a lista possível é 
infindável; não há limite para sua variedade.  

Algumas manifestações da emoção de raiva 

Vejamos quais são as manifestações de uma emoção 

específica. Tomemos como exemplo uma emoção que 

você e eu, naturalmente, nunca experimentamos, mas que 

temos visto manifestada em outras pessoas — a emoção de 

raiva. 
Em qualquer emoção, há manifestações externas — que 

se exibem na superfície do corpo. Estas manifestações 

possibilitam as representações dum ator, pois representar 

consiste em imitar as manifestações externas peculiares ao 

maior número de emoções. Um bom ator domina-as em maior 

quantidade que um mau ator.  Basta olhar -se para êle  para 

se saber  quando quer mostrar felicidade, aborrecimento, 

mêdo e assim por diante. 

As manifestações da emoção de raiva são tão numero-

sas que o Dr. W. B. Cannon, da Universidade de Harvard,  

  



COMO VIVER 365 DIAS POR ANO 41 

 

que as estudou detalhadamente, precisou de uma página im-

pressa inteirinha para nomeá-las. 

As mais importantes manifestações externas da emoção 

d e  raiva são rubor na pele do rosto, dilatação das pálpe -

bras, manchas vermelhas no branco dos olhos, contração e 

enrijamento dos lábios, dureza do maxilar, fechamento das  

mãos um tremor nos braços e, freqüentemente, um tremor 

na voz. Logo se sabe, ao ver-se alguém com tais manifesta-

ções, que se encontra em estado colérico.  

Mas as manifestações internas, ocorrendo dentro do cor -

po, são muito mais profundas e dignas de nota. Por exemplo, 

quando você se zanga, seu sangue no mesmo instante se 

coagula mais depressa do que normalmente — não um pouqui-

nho mais depressa, mas muito mais. Uma emoção é uma modi-

ficação biológica fundamental, e a maioria das manifestações 

tem uma significação biológica. É claro que a alteração na 

coagulação do sangue da pessoa enraivecida tem alguma fina-

lidade biológica. Sob o efeito da emoção de raiva, a 

pessoa pode ter uma briga, receber um ferimento e sangrar; 

será benéfica a rápida coagulação do sangue.  

Outra manifestação também de valor biológico é que,  

no momento da raiva,  o  número de cé lulas sangüí neas 

aumenta para cêrca de meio milhão por milímetro cúbico 

na circulação do sangue. Quando uma pessoa se zanga, os 

músculos que contornam o estômago contraem-se de tal ma-

neira  que nada pode sair do estômago durante a  raiva e  

todo o aparelho digestivo sof re tal espasmo que se pode 

experimentar fortes dores abdominais, tanto durante como de -

pois do acesso de raiva. 

Os batimentos do coração aumentam notavelmente du -

rante a raiva, muitas vezes para 180 ou 220, ou mais,  e  

assim se mantêm até passar a raiva. A pressão do sangue sobe 

notàvelmente e bruscamente, de mais ou menos 130 para 230 

ou mais. Esta manifestação pode produzir terríveis resul -

tados.  Você talvez já  tenha ouvido falar  em alguém que 

teve um ataque durante um acesso de raiva,  porque sua 

pressão subiu tanto que "explodiu um vaso sanguíneo no 

cérebro." 
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Além disso, na raiva, as artérias coronárias do coração 

contraem-se,  endurecem-se bastante para produzir  a  an -

gina péctoris, ou mesmo, uma trombose fatal da coronária. 

Isto sucede com bastante freqüência.  

John Hunter, um dos maiores fisiologistas da Inglaterra, 

tinha a desagradável combinação do mau gênio e de mau 

sistema de artérias coronárias. Hunter dizia que o primeiro 

tratante que conseguisse realmente zangá-lo seria o seu as-

sassino. A espôsa de Hunter por várias vezes quase o matou, 

porém o referido tratante surgiu, finalmente, numa reunião 

de médicos e transtornou Hunter a tal ponto que este, enfu -

recido, caiu morto por uma trombose da coronária.  

Você poderá verificar que, num homem irritado a maior 

parte do tempo, as manifestações de suas emoções acarretam 

sintomas físicos, tais como dores no ventre, coração cansado, 

apoplexia, ou trombose da coronária.  

Felizmente não há muitos que andem sempre enfure -

cidos, embora sempre haja alguns. Mas encontramos gente, 

e bastante, que está sempre sob o efeito de outras emoções 

desagradáveis. 

Exemplos de determinadas emoções produzindo 

determinados sintomas 

Permita-me que apresente outros exemplos (que talvez 

você já tenha visto por si) de como uma determinada emoção 

pode produzir determinado sintoma.  
Você deve ter visto, ou ouvido falar, em gente que des -

maia ao contemplar o sangue. Não desmaiam por terem um 

coração fraco ou pressão arterial alta. Desmaiam porque a 

vista do sangue produz-lhes a emoção de mêdo, e uma parte 

da manifestação de mêdo consiste na contração de alguns 

dos vasos sangüíneos que suprem o cérebro — esta anemia 

cerebral produz o desmaio.  

Em outras pessoas, a vista do sangue pode causar vô -

mitos, não por terem uma doença de estômago, mas porque,  
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nelas, a vista do sangue causa uma emoção de nojo. Parte 

da manifestação da emoção de nojo é a contração do estô -

mago ,  bastante violenta para ocasionar vômitos.  

Uma determinada emoção violenta pode causar 
um mal súbito e grave 

Pode acontecer que uma doença grave, induzida por 

choque emocional, decorra de uma única emoção violenta.  

Certa manhã, às nove horas, trouxeram um homem à 

nossa clínica. Veio carregado, por não poder andar; estava 

demasiadamente fraco e tonto para  manter-se em pé. Seu 

coração batia 180 pulsações por minuto. Estava vomitando. 

Não conseguia controlar os intestinos nem a urina. Ficou 

no hospital, neste estado, durante três meses, atravessando 

momentos em que pensamos que não escaparia.  

Até às oito horas daquela manhã, aquele homem tinha 

sido perfeitamente sadio e mesmo excepcionalmente forte. 

Cerca das oito horas, entrara no quarto de dormir da 

espôsa e descobrira que ela matara a única filha do casal e, 

em seguida, suicidara-se. Desde o momento desta terrível 

descoberta ,  o  homem adoecera  gravemente.  Não  estava  

com cânce r ,  o u  tub ercu lo se ,  o u  le são  card íaca ,  mas  

e s t ava  tão mal como se tivesse tudo isto junto.  O que 

lhe sucedera fôra uma emoção tão poderosa quão 

desagradável. 

Não nos esqueçamos disto:  Qualquer  um de nós,  

com a mesma formação mental desse homem, na mesma 

situação, teria apresentado o mesmo transtôrno violento. 

Ninguém está imune à doença produzida por choque 

emocional.  

A maioria das doenças induzidas pela emotividade  
decorre de emoções relativamente pequenas 

e desagradáveis 

A maior parte das doenças por choque emocional, destas 

que examinamos nos nossos consultórios, não resulta de al - 
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guma emoção forte e terrificante, nem mesmo de uma série 

de catástrofes. A maioria dos casos de doenças por choque 

emocional é resultante de um monótono gotejar de emoções 

aparentemente sem importância, embora desagradáveis, o 

destilar diário de ansiedades, medos, desânimos e desejos. 

Clinicamente, temos verificado a verdade deste fato, durante 

anos e anos. Mas é peculiar à medicina nunca aceitarmos 

um fato, sem primeiro demonstrá-lo nos animais. 

Repetição monótona de emoções desagradáveis. Há al-

guns anos, dois psicólogos de Cornell, H. S. Liddell e A. V. 

Moore, demonstraram que a repetição monótona de emoções 

desagradáveis, mas insignificantes, pode produzir doença por 

choque emocional, pelo menos em carneiros. ( *) 

Estes dois investigadores amarraram um arame fino em 

uma das pernas de um dos carneiros,  um arame tão leve 

que o carneiro podia puxá-lo sem dificuldade alguma, pela 

pastagem. No fim de uma semana deste arrastar de arame,  
o carneiro estava perfeitamente são e normal sob todos os 

pontos de vista. 
Na semana seguinte, leves choques elétricos foram trans-

mitidos pelo arame; não choques fortes, mas brandos, com 

os quais o carneiro estremecia levemente a perna. Liddell  

e Moore repetiram estes choques brandos tão freqüentemente 

como lhes apeteceu, durante aquela semana. O carneiro con-

tinuou comendo normalmente.  

Então os dois investigadores experimentaram variar os 

estímulos e, finalmente descobriram que, incluindo mais dois 

outros elementos além do choque brando, podiam produzir 

uma doença grave em qualquer carneiro do rebanho.  

O primeiro elemento que introduziram foi a apreensão, pelos 

choques. Conseguiram isto, fazendo soar uma sineta, dez 

segundos antes de transmitirem o choque elétrico. Era o 

mesmo choque de antes, nem um pouquinho mais forte. No 

entanto, quando o carneiro ouvia a sineta, parava de comer 

ou de fazer o que estivesse realizando e, apreensivo, 

 

  



COMO VIVER 365 DIAS POR ANO  45 

 

esperava pelo choque que sabia que vinha. Contudo, este 

único elemento não foi suficiente para produzir a doença.  

O segundo elemento foi a repetição monótona da apreensão 
causada pelo toque de sineta, seguido do choque elétrico. O 
intervalo entre as repetições não fez muita diferença, desde 
que fôsse repetido monótonamente.  Com esta  espécie de 
tratamento, todo carneiro a êle submetido mostrou si nais 
de doença. Primeiro deixava de comer. Depois dei xava de 
acompanhar seus companheiros pela pastagem. Em seguida 
deixava de andar. Depois não ficava mais em pé. 
Finalmente, começava a mostrar dificuldade na respiração. 
Então era preciso interromper a experiência para que o car -
neiro  não morresse.  Nem bem era suspensa  a  repe tição 
monótona da apreensão, o carneiro voltava ao estado normal.  

O efeito da interrupção da apreensão monótona. Uma 
descoberta secundária, tão interessante como importante, 
fe i ta  pe lo s  Dr s .  L iddel l  e  Moore  nas  exper iênc ias  co m 
os carneiros, foi que, se a insistência monótona na apreen-
são fôsse suspensa por um período de duas horas em cada 
24, nenhum dos carneiros apresentava a doença funcional. 
Um período de descanso inferior a duas horas não deu re -
sultado. 

Torna-se, assim, evidente que, para se adoecer por cho-
que emocional, a repetição monótona de emoções desagra -
dáveis deve ser  quase constante.  Interromper  a  corrente 
por completo durante cada dia será um meio de evitar -se a 
doença. Contudo, em casos excepcionais, uma doença por 
choque emocional se produz devido a um acontecimento 
único e violento; esses casos são sempre interessantes e va -
liosos para se compreender e apreciar a natureza profunda 
da doença. Além do caso do homem cuja espôsa se matou, 
convém acrescentar outro exemplo interessante.  

O superintendente das escolas duma cidade vizinha era 
um sujeito bem equilibrado e bem ajustado, destes que pa -
recem os menos propensos a uma doença por choque emo -
cional.  Um belo dia, apareceu -lhe uma tremenda tontura 
que só se dissipava se ele se deitasse. Nem bem tentava le-
vantar-se, sentia-se ainda mais tonto e vomitava. Foi levado 
para casa e metido na cama. Lá ficou durante vários dias,  
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s e m me l ho ra  a lg u ma .  N ad a  d o  q ue  lhe  d ava  o  méd ico  

lhe  faz ia  o  menor  bem.  De repente ,  como p or  um passe  

de mágica, o homem melhorou e voltou à escola.  

Alguns dias depois, dirigiu-se ao seu médico e disse: 

"Nunca me julguei capaz de ter emoções que me fizessem 

adoecer, porém estou absolutamente certo de que a minha 

doença decorreu de uma série de emoções penosas."  

O médico perguntou -lhe :  "Por  que d iz i sto?"  

"Há a lgum tempo a t rás,  um de  meus melhores  ami -

gos nesta cidade pediu-me para endossar-lhe um empréstimo 

de  considerável  soma em d inhei ro .  Era  um emprést imo 

de tal  vulto  que hesi tei  em assinar ,  pois eu sabia que,  se 

o homem falhasse no pagamento do título, eu ficaria limpo 

de tudo o que tenho em propriedades e economias. Entre -

tanto parecia uma coisa segura e, como o homem é muito 

meu amigo, não pude recusar. Por isso assinei. Pouco de -

pois, o homem foi ferido seriamente num desastre e levou 

meses no hospital. Neste período, parecia cada vez mais 

provável que seus negócios todos iriam por água abaixo. 

Preocupado com isto, comecei a sentir as tonteiras."  

O médico insistiu: "Mas como pôde ter certez a disso?" 

O superintendente prosseguiu:  "Ora, doutor,  quan do 
eu estava de cama, sentindo-me o mais doente possível, o  
amigo  para  quem endosse i  a  le t ra  ve io  vi s i ta r -me e  
contou-me que acabara de resgatar completamente o tal  
empréstimo. Daquele momento em d iante, comecei a me-
lhorar.  No dia seguinte, fui à escola."   

Produção de sintomas na doença devida a choque 
emocional 

As emoções manifestam-se através de dois sistemas dife-
rentes no corpo. Algumas manifestações transmitem-se pelo 
sistema nervoso, outras pelas glândulas endócrinas. Certas 
manifestações podem transmitir-se tanto pelo sistema nervoso 
como por meio das glândulas de secreção interna.  
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O CAPÍTULO 1 NUMA CASCA DE NOZ 

Quando você, ou eu, ou qualquer de nós, tem uma 
doença física, há mais de 50 por cento de probabilidades 
de que a moléstia seja induzida pelas emoções.  

A doença por choque emocional é física e, não, mental. 
Produz milhares de sintomas, variando desde os 
familiares "dor na nuca" e "gases", aos complicados, como 
"nefrosclerose" e "úlcera péptica". 

Uma emoção consiste em alterações químicas e 
físicas no corpo (tanto no rosto, onde podem ser vistas 
pelos outros, como internamente, onde são sentidas por nós 
mesmos). 
Essas alterações constituem a sensação de todo 
pensamento que temos. 

Na emoção da raiva, as alterações físicas no rosto de-
nunciam a raiva. Uma das alterações internas na raiva 
é um aumento na pressão do sangue que, por vêzes, 
poderá arrebentar um vaso sangüíneo no cérebro e 
produzir um ataque. Outra alteração interna ocorrida na 
raiva é um estreitamento das artérias coronárias do 
coração. Isso poderá produzir morte por trombose da 
coronária. 

As chamadas emoções "desagradáveis" são aquelas 
cujas alterações internas produzem os sintomas próprios da 
doença. 

As emoções "agradáveis" produzem alterações que 
fazem a gente sentir-se bem; portanto, são alterações 
excelentes. 

As alterações químicas e físicas no corpo, que são 
as emoções, transmitem-se do cérebro pelo (1) sistema 
nervoso autônomo e (2) pelas glândulas endócrinas. 
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COMO SUAS EMOÇÕES PRODUZEM DOENÇAS  

ATRAVÉS DO SISTEMA NERVOSO 

2 

Manifestações de emoções transmitidas pelo 

sistema nervoso 

A parte do sistema nervoso em conexão com as emoções 
chama-se sistema nervoso autônomo. Está fora do contrôle 
da vontade. O centro cerebral do sistema nervoso autônomo  
é o hipotálamo, que também é o centro de est imulação 
da glândula pituitária. Mais tarde veremos que a glândula 
pituitária é um agente mais poderoso no jôgo das emoções 
do que o próprio sistema nervoso autônomo. 

Tensão muscular e produção da dor 

A musculatura tensa é uma das mais comuns fontes de 
sofrimento e dores que sentimos mais ou menos constante -
mente. A intensa dor produzida por uma cãibra é uma boa 
demonstração de como podem ser fortes as dores musculares. 
Se você fechar a mão em punho, não com muita fôrça, mas 
com firmeza, descobrirá que não existe dor, a princípio. De-
pois de certo tempo, contudo, a tensão muscular resultante 
do fechamento da mão em punho se torna mais e mais in -
cômoda. 

As emoções desagradáveis costumam manifestar -se pelo 
enrijamento tanto dos músculos do esqueleto quanto dos órgãos  
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internos. Se estas emoções produtoras de tensão muscular  

perdurarem por longo tempo, ou se forem se repetin do mo- 

notonamente, os músculos implicados começarão a doer. 

"Tal coisa dá-me uma dor no pescoço" 

Os grupos musculares mais implicados na manifestação 

emocional são os que mais usamos. Os músculos da nuca, 

mais usados que qualquer outro agrupamento muscula r do 

esqueleto, pertencem a esta categoria. Estes mesmos músculos 

do pescoço são o lugar predileto para manifestar -se a tensão 

emocional.  Oitenta e cinco por cento dos doentes que se 

queixam de dor na nuca, irradiando-se pelo pescoço abaixo, 

sentem a dor por causa do enrijamento nestes músculos, re -

sultante da tensão emocional. Esta tensão causadora da dor 

de pescoço foi reconhecida, há muitos anos atrás, pelo escla -

recido e prático fisiologista que primeiro observou que “ tal 

coisa dá-me uma dor no pescoço.” Esta afirmação é literal-

mente verídica. 

Para demonstrar a si próprio como as emoções podem 

enrijecer os músculos da nuca, sente-se numa 

espreguiçadeira à noite e, depois, procure preocupar-se 

profundamente com um determinado assunto, durante uma 

hora. Quando se levantar, torcerá e esticará seu pescoço 

porque o sente entorpecido e é bastante provável  que lhe 

comece a doer.  

O conhecido caroço na garganta 

É um outro dito popular: "Fiquei tão assustado que o 
coração me subiu à garganta." 

Mais comumente, os doentes queixam-se de um caroço 

na garganta. É natural que, nestes momentos, estejam com 

medo de ter algum tumor. Em realidade, o que 95 por cento 

destes pacientes têm é um estreitamento emocional dos 

músculos na extremidade superior do esôfago; este aper to 

dá a impressão dum caroço. Se a pessoa tentar engolir 

enquanto os músculos estão tensos, existe um momento de 

hesitação an- 
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t es  que  os músculos se relaxem, e o indivíduo tem a impres -

são de estar sufocado. Então fica ainda mais convicto de 

que  há  qualq uer  co isa  de  t remendamente  grave  na  gar -

ganta, e o tal caroço torna-se ainda mais incômodo.  

Espasmo cardíaco ou tensão emocional da  
extremidade mais baixa do esôfago 

Os  músculos na extremidade inferior do esôfago se res -
,sentem de manifestações emocionais muito menos comumente 
que os da extremidade superior, e felizmente que é assim. 
Quando os músculos do baixo esôfago se contraem, podem 
permanecer "encolhidos" durante dias ou mesmo s emanas .  
Nes te  ínterim, nada descerá ao estômago, nem mesmo água. 
Um sujeito nestas condições não tardará a morrer de inani -
ção, se não se fizer qualquer coisa por ele.  

Manifestação emocional nos músculos do estômago 

O estômago é, por excelência, um dos órgãos de expres-

são das emoções. As atividades emocionais do estômago são 

sentidas por todos, diàriamente. Quando em nosso mu ndo 

tudo vai bem, temos bom apetite porque o estômago está 

acusando emoções agradáveis. Mas, quando as coisas vão 

mal, descobrimos, de repente, que perdemos completamente 

o apetite. Se acontecer alguma coisa boa, se algum tio des-

conhecido nos deixar um insignificante milhão... no mesmo 

ins tante  volta-nos o apetite. 

Quando os músculos de nosso estômago ficam tensos em 

conseqüência de um certo tipo de emoções, a sensação re -

sultante é a dum caroço no alto do abdômen; algumas pes-

soas a descrevem como sendo uma "pedra".  

Quando os músculos do estômago se encolhem com ver-
dadeira intensidade, produz-se uma dor, por vezes bem forte. 

Esta dor quase sempre se parece muito com a causada por  
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uma úlcera. Veremos, no próximo capítulo, como as úlceras 
são produzidas por emoções; porém, no momento, estamos 
falando de dor muscular e não, de dor de úlcera. 

Certamente, 50 por cento dos doentes que se queixam de 
dor como de úlcera, apresentam ao médico não uma úlcera, 
mas, simplesmente, uma dor na musculatura do estômago, 
produzida pela emoção. 

Para se compreender como as duas espécies de dores 
são parecidas, basta dizer-se que quando a pessoa tem mesmo 
uma úlcera, não é a úlcera que dói, mas a con tração dos 
músculos perto da úlcera. Um músculo que se contraia 
dolorosamente dará a mesma sensação, seja o espasmo pro-
duzido por uma úlcera ou por uma emoção.  

Algum tempo atrás, tive como cliente um vendeiro com 
uma dor no estômago, induzida por emoção. Estar compe-
tindo com uma cadeia de armazéns é fonte de preocupação 
suficiente para ocasionar uma dor gástrica de fundo emocio-
nal. Mas esta não era a única preocupação daquele coitado. 
Estou certo de que, se eu estivesse casado com a espôsa do 
homem, eu também teria todas as suas dores. E isto ainda 
não era tudo — ele tinha também um filho sempre metido em 
atrapalhações não pequenas, mas grandes, incríveis e em 
quantidade. E entre o armazém, a espôsa e o filho, o coitado 
do vendeiro estava com dor de estômago quase sempre. 
E, como é natural, às vezes alguém consultado lhe dizia que 
tinha úlcera. E, então, a coisa doía mesmo de verdade. 
Quando consultava médicos entendidos no assunto, diziam-
lhe que não tinha úlcera alguma. Isto não lhe aliviava as 
dores, pois ficava ainda mais confuso e a perplexidade lhe 
aumentava o sofrimento. 

Mas, por fim, começou a crer que não tinha úlcera. 
Quando ia pescar no norte de Wisconsin, o que acontecia 
duas vezes por ano, tudo quanto tinha a fazer era chegar 
em Belleville, localidade a 25 milhas de distância de sua 
cidade natal e, lá, na rua principal de Belleville, as dores 
passavam. E só reapareciam duas semanas mais tarde quan-
do, de volta ao lar, chegava a Round Grove Hill e avistava a 
tôrre do Forum em sua cidade natal. Naquele ponto reco-
meçavam as dores. 
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Na Clínica Mayo, costumava ir um médico famoso que 
sofria da mesma dor. Ele sabia o que era a sua doença e co-
mentava que, enquanto estava cercado de clientes a puxá-lo 
de cá para lá em Rochester, e com milhares de coisas a  

encher-lhe a cabeça, experimentava a dor quase 

continuamente. Para livrar-se da dor, o que tinha a fazer 

era tomar o trem e, quando o trem chegava a Winona — 

não, quando o trem chegava à metade da ponte existente 

sôbre o Mississipi - a dor se dissipava, para só reaparecer 

quando o trem entrava na estação de Rochester, donde o 

médico podia ver a torre da Clínica. 

A análise feita pelo médico a propósito de a dor passar 
quando estava no meio da ponte revelou o seguinte: naquele 
ponto, o trem deixava Minnesota, e ele jamais gostara de  
Minnesota. 

Meu cliente vendeiro disse-me que sempre admirara 
Belleville —  de fato,  ele sempre desejara morar lá —  
e,  quando chegava à rua principal,  t inha uma sensação 
de bem-estar, pela primeira vez, depois de várias semanas. 
Era lá que lhe passava a dor de estômago. 

O cólon é o espelho da mente 

A mesma espécie de espasmo doloroso pode ocorrer, e 
ocorre mesmo, nos nove metros de intestino situados por trás 
do estômago. Mas se verifica, especialmente, na parte conhe-
cida como cólon. O cólon, mais que qualquer outro órgão, 
é um revelador de emoções. A tal ponto que um sábio mé-
dico, em Filadélfia, alguns anos atrás, declarou que "o cólon 
é o espelho da mente e,  quando a mente se torna tensa, 
o cólon também se apresenta tenso". 

Uma das coisas mais notáveis a propósito da manifes -
tação emocional é ilustrada pelo cólon, e quero, aqui, 
chamar a atenção sôbre isto. Em qualquer indivíduo a 
mesma emoção se manifestará da mesma maneira, sempre 
que ocorrer. Se, em determinado indivíduo, os músculos da 
nuca sempre se contraem sob a ação da ansiedade, os 
mesmos músculos sempre agirão assim, sob o efeito da 
mesma emoção. 
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Em outros indivíduos poderá contrair -se um segmento 

de três polegadas do cólon, sob o efeito de emoção similar, 

e aquelas mesmas três polegadas de segmento sempre assim 

reagirão à emoção.  

Se este  espasmo fôr  no cólon,  à  direi ta ,  na par te  de 

cima do ventre, produzirá uma dor muito parecida com a 

cólica na vesícula biliar . Cinqüenta por cento das pessoas 

com uma "cólica de fígado" bem típica estão com uma ve -

sícula perfeitamente normal.  Estão com aquela crise de -

vido  a  um espasmo emocional  no  có lon,  o u em a lgum 

outro músculo adjacente. O Dr. Andrew C. Ivy, fisiologista 

de Chicago, demonstrou que um espasmo emocional no pe-

queno musculo esfíncter dos condutos biliares pode produ -

zir uma dor tão forte como qualquer cólica de fígado.  

Dores parecidas com cólica de fígado, induzidas 
emocionalmente 

Provàvelmente, não há médico que não haja confun-

dido um espasmo emocional do cólon com uma cólica de 

fígado. Confesso que já confundi.  Fui chamado para ver 

uma doente com todos os sintomas e indícios de forte có -

lica de vesícula. Qualquer médico que a examinasse na -

quele momento far ia o mesmo diagnóstico. Tive de apli -

car-lhe três injeções antes de conseguir acabar com a dor. 

Não prestei quase atenção ao fato de que o único filho da 

doente tinha sido convocado dois dias antes.  

Dois dias depois de o rapaz seguir para um acampamento 

do exérci to ,  a senhora teve segunda cólica igual  à  pr i -

meira, novamente com todos os indícios de doença da ve -

sícula. Novamente, três injeções.  

O terceiro e mais grave ataque ocorreu três meses mais 

tarde, dois dias depois que a doente recebeu a notícia de 

que seu filho tinha deixado Nova York e embarcado para 

destino não informado. Naquela ocasião, a doente ficou tão 

mal que tive de removê-la para um hospital. Quando tira -

ram radiografia da vesícula, tive a surpresa de ver uma ve - 
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sícula normal. Contudo eu estava tão certo de que a vesícula 
continha pedras invisíveis ao Raio-X que recomendei a extir- 
pação da vesícula. A doente aceitou meu alvitre e foi  
extirpada a vesícula. 

Depois disso, a doente passou bem durante vários meses. 
Eu já estava me preparando para considerar-me um sujeito 
muito inteligente, quando a senhora teve o quarto ataque 
de dor no quadrante superior direito, desta vez sem a alter -
nativa de culpar-se a vesícula. Isto ocorreu dois dias de-
pois de ela receber notícia de que o filho tinha desembarcado 
na Africa do Norte, e os jornais diziam que tinham come-
çado as batalhas com os alemães. Um quinto ataque ocor-
reu quando ela soube que o filho tinha sido ferido. Depois 
disto, o rapaz voltou para casa e a senhora, desde então, 
nunca mais teve nada. 

"Apendicite" emocional 

Se o espasmo emocional do cólon ocorrer no quadrante 
inferior direito do abdômen, dará a impressão exata do 
ataque de apendici te.  Mesmo um médico muito  
competente poderá ficar impossibilitado de fazer um 
diagnóstico positivo, especialmente em crianças, nas quais 
isto pode ocorrer. Na maioria das vêzes, por motivo de 
segurança, o cirurgião abrirá o ventre apenas para dar com 
um apêndice normal e o intestino tão contraído que até 
estará branco. 

Em outras pessoas, os espasmos dolorosos podem ocor-
rer em toda a extensão do cólon e, podem acreditar-me, esta 
gente sofre de verdade. 

Há tantas perturbações emocionais do cólon, que todos 
os termos a elas relativos se resumiram em expressões como 
"cólon espástico", "cólon irritável", "colite ulcerativa não es-
pecífica" e muitos outros têrmos, meros sinônimos de "cólon 
emocional”. 
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Gases 

Uma das queixas mais comuns das pessoas é a de "gases" 
e "intumescimento". Dizem: "Doutor, tudo o que como, se 
transforma em gases." "Doutor, sinto-me horrivelmente em-
panturrado", ou "Quando estes gases se formam, abafam-me 
o coração." Uma cliente chegou a dizer-me que seus gases 
"vinham dos alimentos, subiam pelo peito, passavam pelo 
pescoço e saíam-lhe assobiando pelas orelhas". 

Sempre causa surpresa a estes clientes, como me causou 
na primeira vez em que ouvi falar nisto, a informação de 
que nem um bocadinho de gás se forma no processo de 
nossa digestão. Todos os gases que temos no estômago  
e intestinos são engolidos enquanto comemos ou engolimos 
saliva. 

Quando temos "gases" ou "intumescimento", um ou mais 
segmentos de três polegadas do nosso intestino grosso está 
se contraindo fortemente. Êstes espasmos são tão fortes que 
produzem obstruções temporárias, de modo que nada pode 
passar. Estas obstruções espásticas podem durar de 5 a 60 
minutos, ou mesmo mais. O conteudo líquido e gasoso do 
intestino se choca de encontro a esta obstrução devido à pe-
ristalse normal do intestino, e os intestinos, conseqüentemen-
te, ficam intumescidos. A pessoa sente-se cheia de gás, ou 
intumescida, enquanto se dá o espasmo, com um

a
 sensação 

muito desagradavel. Quando o espasmo finalmente passa,  

e bem de repente, o conteúdo dos intestinos intumescidos se-
gue para a frente, com um gorgolejar zangado que se sente e, 
as vezes, se pode ouvir. Com este alívio da pressão, o indi-
víduo diz a si mesmo: "Lá se vão os meus gases".  

Eis, meu amigo dispéptico, o que são os gases.  Sob  
o Raio-X do fluoroscópio, examinei cerca de 18 ou 20 destes 
espasmos, ocorrendo em seguida na mesma pessoa. Podem 
acreditar-me, o coitado passava mal e não era imaginação. 

Para nossos clientes que sofrem de "gases", costumamos 
mostrar fotografias coloridas de um ventre aberto numa mesa 
de operação. O paciente fotografado foi um rapaz com 
ficha na polícia. Por certas razões médicas, a operação no  
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ventre dele foi feita com anestesia local, de modo que ape-
nas as paredes de seu abdômen estavam anestesiadas. Quan-
do o ventre foi aberto, o intestino grosso com o cólon fica-
ram bem à vista e pareciam normais.  

Tirou-se a primeira fotografia. Então, o cirurgião disse 
ao paciente: "Teve, ultimamente, algum encontro com a 
polícia?", sabendo muito bem que a polícia estava 
esperando pelo sujeito  à porta  do hospita l,  apenas 
tivesse alta. Dentro de um minuto, vários espasmos 
visíveis formaram-se no intestino grosso, seguidos pelo 
típico intumescimento. 

Então, foi tirada a segunda fotografia. O cirurgião per-
guntou: "Como está se sentindo?" O rapaz respondeu: 
"Completamente empanturrado." 

Os arrotos também podem resultar de emoções 

O arrôto é, mais ou menos, a mesma coisa, com a dife-
rença que ocorre no estômago. É claro que não me refiro 
ao arrôto sensual do estômago depois de lauta refeição ou 
de um copo de cerveja, mas aos arrotos embaraçosos com os 
quais temos de lutar sob o efeito de alguma perturbação ou 
tensão. Conheço um ótimo orador que, durante os primeiros 
dez minutos empregados a tomar o pulso do auditório, faz 
grandes esforços, por vezes inúteis, para controlar o arro-
tos. Quando se torna senhor de si e do ambiente, os arrotos 
desaparecem. 

Nunca me esquecerei dum cliente que examinei em 
1942. O coitado do homem arrotava com intervalos cons-
tantes de 30 segundos! Isto lhe acontecia em casa, na 
igreja, no meu consultório. E já durava uma semana. Podem 
crer que o sujeito estava ansioso por livrar-se disso! Nada 
do que experimentara conseguira aliviá-lo, nem um pou-
quinho. Um cirurgião lhe aconselhara cortar os nervos frê-
nicos, a fim de imobilizar o diafragma.  

Eis como começaram seus arrotos: na primavera de 1942, 

tinha vendido a fazenda e comprado uma padaria, negócio  
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inteiramente novo para ele. Hão-de lembrar-se de que, em 
1942, havia estrito racionamento de açúcar, farinha, banha 
e demais ingredientes indispensáveis numa padaria. O 
coitado era tão fraco em aritmética como na profissão de 
padeiro e não tardou a meter-se em tais dificuldades com a 
seção de racionamento que os agentes federais tiveram de 
intervir. Justamente nesta ocasião, sua angústia chegou ao 
auge porque seu padeiro, do qual dependia completamente, 
foi convocado. O infeliz proprietário começou a fazer o 
que você e eu provàvelmente faríamos nas mesmas circuns-
tâncias: começou a arrotar. 

É claro que só havia um tratamento possível. Era ven-
der a padaria e "dar o fora". Quando este alvitre lhe foi 
sugerido, o pobre homem sorriu pela primeira vez desde 
que o conheci. Doze horas depois de consumada a venda, 
o homem deixava de arrotar, para seu grande alívio.  

Seja caprichoso na escolha, caso tenha de 
experimentar emoções más 

Você está vendo quantos problemas as emoções podem 
produzir, ao se manifestarem no aparelho digestivo. Se não 
puder livrar-se delas, procure ter emoções que se manifes-
tem do lado esquerdo do cólon; há menos operações de emer-
gência possíveis nesse lado. 

Manifestações emocionais nos músculos dos 

vasos sanguíneos 

Até aqui tratamos de sintomas produzidos por ma -
nifestação emocional, nos músculos do aparelho digestivo. 
Mas todos os outros músculos do corpo são influenciados 
pelas emoções, especialmente os existentes nas paredes dos 
vasos sanguíneos, por mais pequeninos que sejam. Ficar 
vermelho é uma das mais claras e comuns das reações emo-
cionais dos vasos sangüíneos. Mas há muitas outras.  
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Os vasos sangüíneos de tamanho médio, situados por 
dentro ou por fora do crânio, são altamente sensíveis ao 
estimulo emocional. Quando estes vasos se contraem emo-
cionalmente, vem a dor de cabeça, tanto a comum como 
aquela mais forte  conhecida por enxaqueca.  
Certamente 85 por cento de tôdas as dores de cabeça 
são induzidas emocionalmente. Em alguns indivíduos, a 
conexão causal entre o distúrbio emotivo e a dor de 
cabeça é clara evidente. Contudo, por vêzes, não é tão 
aparente. 

O excitante emocional pode ser alguma contrariedade 
profundamente arraigada que a pessoa pode procurar escon-
der até de si mesma, jamais a revelando a outros nem que 
pudesse. Mas as emoções que endossam as dores de cabeça 
são bem mais fáceis de se descobrirem. 

Por exemplo: uma de minhas clientes tinha uma enxa-
queca terrível, que a prendia na cama um dia inteiro,  
sempre que ia à cidade. Era uma dona de casa muito exi -
gente e morava numa fazenda. A ida à cidade significava-
lhe deixar a casa em completa ordem, lavar e vestir as crian-
ças, pensar no que devia fazer  na cidade, além de ficar 
preocupada com encontrar outras pessoas, pois era muito tí -
mida. No momento de se dirigir à cidade, começava-lhe a 
dor de cabeça e, de regresso a casa, era obrigada a deitar -se. 
A cura para suas dores de cabeça era óbvia: deixar de ir à 
cidade. Ela continua a ir, de vez em quando, às vêzes para 
consultar seu médico. E sempre volta para casa com a dor 
de cabeça.' 

Perturbações da pele, induzidas pela emoção. — Entre-
tanto, as manifestações emocionais nos vasos sangüíneos po-
dem determinar coisas ainda mais notáveis. Cerca de 30 por 
cento das perturbações de pele, nos Estados Unidos, é o que 
os dermatologistas chamam de neurodermatite. Uma neuro-
dermatite pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Na zona 
cutânea comprometida, os pequenos vasos sanguíneos na se-
gunda camada da pele estão em contínua contração devi -
do ao estado emocional. Quando assim sucede, uma pequena 
quantidade de soro é lançada através da fina parede do vaso. 
Com a continuidade, acumula-se no tecido uma boa porção 
de soro. Primeiro, a pele torna-se ligeiramente amarelada 
e, depois, vermelha. Assim que houver, sob pressão, uma sufi- 
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ciente quantidade de soro para forçar caminho até a zona 
superficial, aparece um caso estrondoso de neurodermati te, 
com seu cortejo de bolhinhas d'água, escamação, coscorão e 
coceira. 

Um de meus doentes foi um homem de 73 anos, com 
uma terrível neurodermatite generalizada que o afligia des-
de muito tempo. Nunca tinha tido nada na pele, até os 
68 anos. Quando estava com 67, sua primeira espôsa fale-
ceu e, aos 68, casou-se pela segunda vez, com uma senhora 
de sua idade. Foi na lua de mel que ele teve a primeira 
dermatite e, quando voltaram para casa, piorou tanto que 
teve de ser logo hospitalizado. Depois de uma semana no 
hospital, a pele melhorou muito e ele pôde voltar para casa, 
apenas para ver a coisa recrudescer, pouco tempo depois.  

Neste ínterim, ele teve de ir, a negócios, a uma cidade 
que ficava a centenas de milhas de distância. Depois de lá 
permanecer durante uma semana, a neurodermatite desapa-
receu. Tornou a se manifestar quando chegou a casa e, 
como piorasse, resolveu ir de novo a Moline, por ser mais 
barato que se hospitalizar. Algum tempo mais tarde, seus 
negócios o levaram a outra cidade distante e, novamente, 
sua neurodermatite desapareceu, dentro duma semana. Fi -
nalmente, sua espôsa afastou-se do lar para tratar dum pa-
rente doente e meu cliente f icou sozinho em casa.  Daí 
a uma semana, estava bom da pele.  A conexão estava 
bem clara. 

Perguntei-lhe: "Que foi que descobriu sôbre sua es-
pôsa, durante a lua de mel?" Respondeu-me sem hesita-
ção: "Descobri que ela era autoritária e dominadora, e 
isto é coisa que não posso suportar!" Então tratei de 
chamar a espôsa à parte e expliquei-lhe que era a 
causadora da neurodermatite do marido. Ela não quis 
acreditar nisso, mas prometeu fazer o possível para 
não ser autoritária. A espôsa agiu admiràvelmente e a 
neurodermatite do homem se dissipou. Lá de vez em 
quando reaparece, mas o remédio é ter-se outra conversinha 
com a mulher. 
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Manifestação emocional nos músculos do esqueleto 

Vimos, no começo deste capítulo, como a contração dos 
músculos da nuca causava nossas corriqueiras dores de pescoço. 

Esclareceu-se, à custa de estudos cuidadosos, durante a Segunda 
Guerra Mundial, que o chamado reumatismo muscular, ou 
miofibrosite é, quase invariàvelmente, produzido por tensão 
emocional. Na Primeira Grande Guerra, certa porcentagem de 
rapazes nas trincheiras ficou com fibrosite. Pensavam que fôsse 
devido à umidade e às miseráveis condições de vida nas 
trincheiras. Mas, na Segunda Guerra Mundial, quase 
exatamente a mesma porcentagem de rapazes nas linhas de 
frente ficou com fibrosite. A porcentagem era a mesma, tanto 
entre os que lutavam na zona fria e úmida das Ilhas Aleutas, 
como na zona quente e seca do Norte da África.  

Descobriu-se, também, que a incidência de fibrosite 
aumentava ràpidamente quando os rapazes saíam das bases 
para a linha de frente. E ficou, eventualmente, determinado 
que uma emoção era a responsável —  a emoção que se 
sente quando se é obrigado a fazer uma coisa que não se 
faria senão compulsôriamente. 

Nesta situação, a pessoa se endurece como aço e contrai 
certos músculos — muito freqüentemente os da zona do 
ombro. Isto também ocorre, é claro, em indivíd uos na vida 
civil que precisam, constantemente, enfrentar situações que 
prefeririam evitar. Se tais situações são bastante agudas, ou se 
duram demasiadamente, podem sobrevir as dores.  

Um dos pontos mais comuns destas dores é o músculo 

peitoral, do lado esquerdo. É claro que pode suceder o 

mesmo com os peitorais da direita. Mas a pessoa presta mais 

atenção se a dor fôr do lado esquerdo e se torna mais alarmada, 

temendo, quanto mais demorar a dor, que seja uma doença 

do coração. Só o que lhe falta, então, é aparecer-lhe um médico 

que lhe murmure: "Parece qualquer coisinha no coração." E o 

indivíduo está na trilha de uma prolongada doença induzida 

pela emoção e agravada pelo médico. 
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A fibrosite é uma fonte de dores, excessivamente co-

mum entre as criaturas humanas. A maioria das pessoas 

apanha uma fibrosite, lá uma vez ou outra, e algumas estão 

sempre sujeitas à fibrosite. Acontece que pertenço a este 

último grupo; padeço de uma fibrosite quase constante. E, 

naturalmente, é induzida pelas emoções. Cada dia, vejo-me 

obrigado a examinar mais gente do que deveria,  no meu 

consultório —  tanta gente que, só de examiná -la bem, já 

constitui um sofrimento físico e uma tensão emocional. De 

modo que estou dolorido em algum lugar, durante a maio r 

parte do tempo, especialmente quando algum parente de 

determinado doente persiste, enraivecido, no meu encalço.  

Quando saio em férias, deixo para trás a fibrosite, no 

meu consultório; quando volto para lá,  pego -a de novo.  

Agora mesmo, por exemplo, estou com a fibrosite na zona 

do meu ombro direito, tão forte que não consigo empurrar 

um b io mbo.  O impor tante  é  que  reconheço 

devidamente  o  que é  a  minha dor  e  qual  a  sua or igem.  

Portanto,  não me preocupo. 

Muita gente, que não tem a sorte de ser médico, fica 

preocupada com sua fibrosite. Receiam, talvez, que estejam 

completamente recheadas de câncer, ou pensam que estão 

com reumatismo deformante e, cheios de apreensão, esperam 

ficar aleijados e incapacitados. Nada pode estar mais longe 

da verdade. 

A fibrosite não mutila; leva o indivíduo a incapacitar -se 

só se êle o permitir. Não é coisa séria; está, simplesmente, 

no rol dos aborrecimentos desconcertantes.  

A maioria de nós sente alguma dor, quase 

constantemente 

Preciso desviar-me um pouco aqui, para chamar a aten-

ção sôbre um ponto muito importante que, quando desper -

cebido, pode levar muita gente ao caminho longo e árduo 

das cólicas. 
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Se, a qualquer momento, num dia muito ocupado, 
pararmos e nos perguntarmos: "Onde me dói?", 
poderemos 

sentir dor nalgum lugar,  talvez num pé, talvez no baixo  
ventre. Outras vezes, não se sabe de onde, surge uma 
dor forte e instantânea: talvez na coxa, talvez no peito, 
uma dor tão aguda que nos faz parar um momento em 
nossa 
corrida consumptiva. Estas dores fazem parte do processo 
normal da vida. Sem razão explicável,  a extremidade 
do-lorida de algum nervo reagiu, ou um vaso sanguíneo 
contraiu-se dolorosamente, ou um feixe de músculos teve 
uma 
câibra. Algumas pessoas sentem estas dores mais pronta -
mente, pois seu limiar às sensações dolorosas é mais 
baixo que em outras criaturas. 

O falecido Dr. E. Libman, de Nova York, um dos gran-
des médicos norte-americanos, há alguns anos atrás, chamou 
atenção para o fato de que certas pessoas são mais sensíveis 
que outras à dor, não por serem bebês-chorões, mas simples-
mente por sentirem a dor mais prontamente. Inventou um 
teste clínico simples, para mostrar o grau de sensibilidade 
da pessoa à dor. Consiste em comprimir a apófise estilóide 
que fica logo em baixo do lóbulo da orelha, por trás do 
ângulo da mandíbula. Uma pessoa não-sensível nem pis-
cará se lhe apertarmos a apófise estilóide, enquanto que uma 
bem sensível à dor dará um pulo para trás e fará uma careta 
feia. 

Uma pessoa muito sensível à dor sentirá doloridas as 
contrações peristálticas normais de seus intestinos. Grifei 
esta frase porque explica o motivo pelo qual há pessoas que 
sentem dor ou uma sensação desagradável e contínua no ven-
tre. A menos que reconheçam sua sensibilidade à dor e 
compreendam a causa das suas dores abdominais, estas cria-
turas passarão crônicamente doentes a vida inteira e ví -
timas de tudo quanto fôr médico que se atenha às manifes -
tações orgânicas. 

Qualquer um que sinta uma das dores usuais que to -
dos nós experimentamos diariamente, poderá transformá-la 
em fato muito mais importante se nele concentrar tôda a 
atenção e vigilância. Para piorar esta dorzinha de nada, 
basta vigiá-la cuidadosamente. Começará a representar um 
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papel de destaque, cada vez mais atrevida e aumentada, até 
que se transforme numa coisa de fato.  

Outro fator que aumentará e agravará uma dorzinha 
de nada é o desenvolvimento de um estado de tensão. Já 
foi mostrado, por vários modos, como um estado de ansiedade 
torna mais baixo o limiar da dor. Sensações que qualificaría-
mos de levemente penosas, ou às quais não prestaríamos a 
menor atenção se estivéssemos felizes, tornar-se-ão muito do-
lorosas se estivermos deprimidos. 

Em parte, por causa disto, tanta gente tem dores lom-
bares, quando sob tensão emocional. Qualquer um tem uma 
dorzinha lombar, de vez em quando. Geralmente, depois de 
um pouco de esfôrço muscular, será tão fraquinha que nin-
guém lhe dará importância; mas, sob o efeito da tensão 
emocional, o limiar da dor baixa tanto que os estímulos 
dolorosos na região lombar aumentam sensivelmente. 

Vocês leram apenas uma parte da lista dos sintomas 
musculares emocionais 

Neste capítulo, registrei alguns dos sintomas mais co-

muns e mais interessantes produzidos pelo estado emo-

cional nos músculos. Há tantos, quantos sejam os músculos 

do corpo e os órgãos que contenham músculos. Seria gas-

tar muito tempo e expor-me a cacetear o leitor, se me dis-

pusesse a registrá-los todos. 
Desejo, simplesmente, dar-lhes uma idéia de como nos-

sas emoções, as suas emoções, agem para ocasionar doenças. 
Se compreendermos a realidade desta afirmação, a rea-

lidade em nós mesmos, não precisaremos ficar tão apreen-

sivos a respeito da maioria das nossas mazelas. Ao com-

preender isto, teremos dado o primeiro e grande passo (e o 

mais importante) para evitar a doença que está causando 

mais morbidez, mais incapacidade, mais desgraça, mais mi-
santropia e mais acidentes que tôdas as outras suscetíveis de 

serem contraídas pela argila humana. 
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isto é, certamente, importantíssimo, de primeira impor- 
tância para cada um de nos. 

BREVE SUMÁRIO DO CAPITULO 2 

Os efeitos emocionais transmitidos através do sistema 
nervoso autônomo são menos graves que os produzidos atra-
vés das glândulas endócrinas, porém são mais comuns e 
igualmente desagradáveis. Um efeito nervoso comum é o 
músculo tenso; um músculo tenso dói — seja na perna, na 
parede dum vaso sanguíneo ou no estômago. 

Portanto, os músculos sob tensão emocional produzem 
dor na nuca, no estômago, no cólon, no pericrânio, nos vasos 
sanguíneos, nos músculos do esqueleto. Os músculos emo-
cionalmente tensos determinam dores parecidas com as de 
úlceras, cólicas de fígado, dores de cabeça comuns, enxa-
quecas e uma grande série de quadros clínicos. Outro efeito 
nos casos sanguíneos é a neurodermatite, que constitui 30 
por cento de tôdas as moléstias de pele.  

O fenômeno que usualmente chamamos de "gases" é, 
na realidade, um espasmo emocional dos músculos no intes-
tino grosso. Muitos arrotos nada mais são que repercussões 
emocionais nos músculos do estômago. 



  



COMO VOCÊ É AFETADO PELA RESPIRAÇÃO  

OFEGANTE PROVOCADA PELAS EMOÇÕES 

Todos nós temos hiperventilação pulmonar, de vez 
em quando 

Um grupo de sintomas, induzidos emocionalmente, é 
bastante comum e produz séria apreensão na pessoa que 
os experimenta. Êste grupo de sintomas é conhecido em 
linguagem médica por síndrome da hiperventilação. É de 
interèsse histórico, pois foi o primeiro quadro reconhecido 
como de fundo emocional, no qual um fator químico re-
presenta papel de relevância. 

Você, também, deve ter experimentado o síndrome da 
hiperventilação alguma vez. 

Por hiperventilação, entendemos, simplesmente, uma 
respiração bem funda, ou bem rápida, ou ambas estas coisas. 
Você deve ter reparado que, quando está fortemente comovi-
do, se põe a respirar mais depressa que de costume. Os atô-
res, cuja arte consiste principalmente em retratar as mani-
festações externas da emoção, fazem o mesmo no palco. 
Normalmente, a maioria de nós respira entre 16 e 18 vêzes 
por minuto, em repouso. Se passarmos a 22 ou 23 vezes 
por minuto,  nem nós nem ninguém perto de nós repara 
na diferença, mas nosso corpo logo notará o aumento, de 
um modo que vamos descrever.  
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O que sucede graças à hiperventilação pulmonar 

Quando se respira mais depressa que de costume, per -

de-se mais o dióxido de carbono que se forma no sangue e 

se elimina pelos pulmões. Conseqüentemente, o nível de dió -

xido de carbono no sangue vai caindo gradualmente até um 

ponto em que começam a acontecer coisas.  

O que inicialmente acontece é uma sensação de co-

michão por  baixo da pele.  Depois,  manifesta -se  entor -

pecimento nos dedos, nas mãos e outras partes do corpo, 

aumentando progressivamente até chegar à sensação de agu-

lhadas em tôda a pele. Mas muito antes do entorpecimen -

to chegar a este ponto, aparecem outros sintomas. O coração 

começa a disparar; há uma sensação de tremor, primeiro 

por dentro e,  depois,  pelo corpo todo. A cabeça fica leve  
e pode-se até desmaiar. Finalmente, as cãibras vão ficando 

cada vez mais fortes, até que parece que todos os músculos 

do esqueleto estão entorpecidos; pernas e braços esticam-se 

numa dolorosa posição espástica, conhecida como tetania. 
Temos clientes que, quando estão sobressaltados,  passam por 

tôda a escala de hiperventilação e acabam na tetania.  
Um fazendeiro, por exemplo, certo dia telefonou muito 

excitado porque o filho tinha acabado de cair dum celeiro. 
Fui correndo à fazenda e, ao chegar, encontrei o pai esti -
r a d o  n o  c h ã o  e m t e t a n i a ,  p o i s  s u a  h i p e r v e n t i l a ç ã o  
p u l mo n a r  fôra por demais intensa devido ao susto. 
Precisava de cuidados médicos mais do que o fi lho que 
tinha despencado do celeiro. Aquele homem tinha 
freqüentes episódios des tes, devido à hiperventilação. 

Certo dia, um dentista da cidade chamou-me com ur-

gência ao seu consultório porque aquele mesmo fazendeiro 

estava tendo (assim disse o dentista) um ataque. Encontrei 
o homem deitado no chão, em tetania. Estivera tão apreen-
sivo durante o dia todo por ter de ir ao dentista , que passara 
o tempo todo em hiperventilação. O resultado se manifestou 
na cadeira do dentista.  

Em outros pacientes, outros sintomas de hiperventilação 

salientam-se mais que as cãibras. É muito comum encontrar -

se um cliente apavorado, experimentando sensação de agulha- 
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das pelo corpo inteiro e com o coração batendo em disparada. 
O indivíduo está, naturalmente, cheio de terror, pois nunca ex-
perimentou, como naquele instante, a sensação de estar mor-
rendo. Outros doentes sentem a cabeça leve, ou desmaiam, 
durante ou depois da hiperventilação. Uma jovem senhora 
não conseguia levantar-se da cama havia dois meses, por 
estar em constante hiperventilação, de modo que desmaiava 
nem bem tentava erguer-se. 

A hiperventilação é comum durante o sono 

Um dos fatos mais interessantes sôbre a 

hiperventilação é que esta ocorre muito comumente durante 

o sono. Se observarmos uma pessoa dormindo, veremos 

como, de repente, respira mais fundo e mais depressa e, 

em seguida respira serenamente, repetindo-se muitas 

vezes o mesmo ciclo 

Nossas mentes nunca estão em repouso; passamos a 
sonhar durante cada minuto da noite; e, de noite, 
enquanto dormimos, o censor — que é o bom senso — não 
está presente. 

Se alguém, na rua, nos diz qualquer coisa suja que  

nos perturba durante o dia, à noite, nos nossos sonhos, 

tal pessoa, à frente dum bando de índios, vem, provável-

mente, perseguir-nos e impelir-nos para um precipício. No 

sono, reagimos emocionalmente como se, em realidade, esti-

véssemos sendo levados a uma catástrofe. Rolamos na cama, 

muito agitados, e há hiperventilação. 
Quase tôdas as semanas, nos meus 20 anos de clínica mé-

dica, tenho ido ver alguém, lá pelas duas horas da madru-
gada - alguém que despertou com hiperventilação, provà-
velmente bem no ponto de ser atirado pelo precipício abaixo.  
Quando a pessoa acorda, a hiperventilação está na fase em  
que o coração bate em disparada e as mãos estão dormentes.  
Naturalmente, a pessoa imagina que está morrendo em con-  
sequência de algum distúrbio cardíaco. Um destes chamados  
veio-me duma distância de 15 milhas. O marido berrou ao 
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telefone: "Minha mulher está morrendo dum ataque car -
díaco. Venha depressa!"  

Eu conhecia bem os dois e seria capaz de apostar 

que a mulher estava sob o efeito da hiperventilação. Ao 

chegar, fiquei satisfeito por ter ido, pois tanto o marido 

como a mulher tinham levado a hiperventilação ao ponto 

de tetania, Estavam precisando seriamente de assistência 

médica. 

Eis o que sucedera: a mulher, ao despertar,  sentira as 

mãos dormentes e o coração batendo em disparada. Seu 

primeiro pensamento foi: "Estou tendo um ataque cardíaco 

como teve minha mãe."  Tratou de acordar o marido e dis -

se-lhe como se sentia.  O primeiro pensamento dele foi:  

"Minha mulher está tendo um ataque cardíaco igual ao que 

meu pai teve."  Então os dois ficaram muito excitados e 

continuaram com a hiperventilação. Para grande surpresa 

deles, os dois sobreviveram. 

Outras vezes, a pessoa pode acordar apenas quando a 
hiperventilação lhe produziu cãibras nas pernas. Esta é uma 

causa corriqueira das cãibras nas pernas à noite, fácil de se 

evitar, simplesmente tomando-se uma pílula barata.  

PONTOS PRINCIPAIS DO CAPITULO 3 

Uma pessoa sob tensão emocional pode ter hiperventi -

lação, isto é, respirar mais rápido do que normalmente, sem 

perceber .  Ao fazer  i sto ,  desprende  uma quant idade de  

dióxido de carbono, suficiente para baixar o nível do gás 

carbônico no sangue. Quando este nível de dióxido de car -

bono cai, a pessoa sente entorpecimento, formigamentos, co -

ração batendo depressa, tremores internos, desmaio, 

fraqueza e cãibras. Pode experimentar tudo isto junto, ou 

algum dos sintomas, mais forte que os outros.  

Em vista da hiperventilação ocorrer com as emoções pro-

duzidas pelos sonhos quando dormimos, freqüentemente acor-

damos sentindo alguns dos sintomas da hiperventilação e, se 

não soubermos do que se trata, somos impelidos a temer uma 

catástrofe iminente. 

  



COMO SUAS EMOÇÕES PRODUZEM DOENÇAS  

ATRAVÉS DAS GLÂNDULAS 

4 

NÃO são os seus nervos 

Médicos e leigos sabiam, desde muito  tempo, que o 

sistema nervoso tinha, de algum modo, uma grande respon-

sabilidade nas doenças induzidas emocionalmente. São co -

muns observações como estas:  

"São os meus nervos." 

"Sou todo nervos."  

"Se pudesse fazer alguma coisa com meus nervos." 

"Meus nervos estão numa triste condição."  

"Sou apenas um feixe de nervos."  

"Se meus nervos ao menos melhorassem."  

Na realidade, não é culpa dos nervos a doença induzida 

pelas emoções. Os nervos estão orgânicamente normais 

como o resto do corpo. O que os nervos têm com o caso é 

que servem de mensageiros, ordenando ao cólon que se 

contraia ou ao coração que dispare.  

Como eu disse, sabemos há muito tempo que o sistema 

nervoso tinha uma vaga ligação com a doença induzida pelas 

emoções. Depois, médicos como Lange, Cannon, Dunbar, 

Wolf e Wolff, e muitos outros começaram a mostrar-nos mais 

precisamente como a coisa se processava. Já passamos em 

revista nos dois capítulos anteriores alguns dos mecanismos 

nos quais o sistema nervoso é um intermediário.  
 

  



72 DR.  JOHN A.  SCHINDLER  

Dr. Hans Selye. Depois apareceu o Dr. Hans Selye, de 

Montreal O. Começou seu trabalho bem recentemente, em 

1936. Muitos a ele se juntaram, ou lhe seguiram as pegadas 

no caminho em que foi pioneiro. E, hoje, um novo capítulo, 

tremendo e surpreendente, — uma nova compreensão, — está 

sendo escrito sôbre a doença induzida por choque emocional. 

As coisas mais absurdas que se imaginaram ou se poderiam 

imaginar antes de 1936, sôbre o mecanismo da doença indu -

zida pelas emoções, são insignificâncias comparadas às que 

tém sido descobertas. E a acumulação de novos conhecimentos 

apenas começou. 

Sabemos, hoje em dia, que o conjunto de órgãos no corpo, 

chamado glândulas endócrinas, tem muito mais que ver 

com a manifestação emocional que o sistema  nervoso. O 

que é mais importante: os efeitos endócrinos das emoções, 

ultrapassam de muito os efeitos nos nervos, tanto em 

magnitude como em importância. Tanto assim que seria 

mais verdadeiro dizer-se "São minhas glândulas 

endócrinas", em vez de "São meus nervos." 

A glândula pituitária 

O Dr. Selye começou com as investigações, na glândula 

pituitária. 

Simplesmente pela localização da glândula pituitária na 

parte mais inacessível do corpo, já seria de supor-se que essa 

glândula devia ser de vital importânc ia. Localizada dentro 

do crânio, na parte inferior do cérebro, a pituitária acha -se 

aninhada e aconchegada numa verdadeira cavidade óssea, 

protegida contra qualquer ferimento possível. Poderia supor -

se, por  esta  posição tão protegida, que a  pitui tária  devi a 

ser o mais importante dos nossos órgãos. E é mesmo.  

( *)  U m e xc e l e n t e  r e s u mo d o  mo nu me nt a l  t r a b a l ho  d o  Dr .  
Hans  Sel ye  p ode s er  ' enc ont rado em seu l i vro  "The Stor y  of  
Adapta t ion Syndrome" ("His tór ia  do Síndrome de Adaptação") .  
1952. Acta, Montreal, Canadá.  
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A pituitária tem, apenas, o tamanho e a forma de uma 
ervilha graúda. Contudo, a despeito do tamanho insigni -
ficante, a pituitária é o mestre regulador do corpo inteiro. 
Produz uma surpreendente variedade de hormônios (hor -
mônios são substâncias carregadas pelo sangue e que vão 
agir em outras partes do corpo), alguns dos quais são conhe-
cidos: um já foi isolado em forma pura e vários outros são 
apenas suspeitados, mas ainda não demonstrados.  

Sabemos que um hormônio da pitui tá r ia  faz subir  a 
pressão do sangue, um outro faz os músculos lisos se con -
traírem, outro inibe os rins de produzir urina, outro ainda 
estimula os rins a produzirem mais urina. Segue-se um grupo 
inteiro de hormônios que regulam as outras glândulas endó -
crinas do corpo. Tais glândulas segregam muitos outros hor-
mônios e regulam quase tudo o que se passa em nosso corpo.  

Sua pituitária está sempre a postos. A pituitária é como 
uma indústria-chave que trabalha sem alarde, mas com efi -
ciência, dia e noite engendrando certos produtos absoluta-
mente essenciais ao bem-estar de nosso corpo. O bem-estar 
do corpo inteiro depende desta serena atuação.  

Mas esta fábrica — a pituitária — é ainda mais impor-
tante. Não apenas controla nossa fisiologia em tempos de 
paz e de calma, mas transforma-se no plano-chave de defesa 
se o corpo fôr ameaçado seja lá de que maneira ou forma. 
A qualquer ameaça de segurança do corpo, esta indústria -
chave solta o artigo necessário para mobilizar defesas con -
tra o perigo. 

Tensão e tensores — A estas ameaças ao corpo o Dr. 
Selye chamou de "tensores" e à ação do "tensor", "tensão". 
A pituitária reage a uma imensa variedade de tensores que 
possam ameaçar nosso bem-estar, de um modo ou de outro. 
A pituitária não é apenas o mestre -regulador do corpo sob 
condições normais, mas também o órgão que adapta o corpo 
para enfrentar situações ameaçadoras.  

Os tensores que ameaçam o bem-estar do corpo são ex-
tremamente numerosos.  Um tensor est imulará a 
pitui tária  a produzir um hormônio ou uma combinação de 
hormônios, em grande quantidade. Outro tensor estimulará 
a produção de outro hormônio. 
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Dois destes tensores são a invasão por bactérias e a in -
fecção a vírus, em resposta aos quais a pituitária lança um 
hormônio que mobiliza as defesas  do corpo. Outros tenso -
res são a exposição ao calor ou ao frio, exposição à excessiva 
umidade ou secura, um intenso esfôrço muscular, efeitos de 
drogas, ferimentos, operações e muitos outros.  

O Dr. Selye concluiu, através de suas experiências, que 
os mais potentes tensores são os psíquicos, as emoções desa-
gradáveis. As emoções desagradáveis podem estimular um 
ou todos os hormônios. Ainda mais: uma emoção muito agu-
da produzirá efeitos imediatos e profundos em grau muito 
maior que os determinados por qualquer outro tipo de tensor. 

Como prova, temos o homem de quem falei no capítulo 
2, o infel iz que ficou gravemente doente, quando a espô -
sa lhe matou a filha única e, em seguida, suicidou -se. 
Mas, o que é importante, a característica da tensão 
emocional é agir durante tempo muito mais longo que o de 
outros tensores,  freqüentemente durante meses ou anos, 
enquanto que a tensão devida a uma infecção permanece, 
geralmente, apenas uma ou duas semanas e os efeitos físicos 
dum excessivo esfôrço muscular duram ainda  menos. Logo 
veremos como é importante este efeito de longa duração.  

O hormônio diurético 

O hormônio diurético é relativamente sem importância, 
porém serve para ilustrar como atuam os tensores, inclusive 
na tensão emocional.  

O hormônio diurético aumenta a secreção de urina nos 
rins. Tenho certeza de que você deve lembrar -se de alguma 
experiência parecida com a que teve um menino, na nossa 
escola local, com o hormônio diurético. O menino ia fazer 
exame final de geografia e não se sentia preparado. Estava 
agoniado, ansioso e apreensivo. Dois minutos antes do exame 

começar, o menino, de repente, viu que precisava, precisava 
mesmo, sair da sala. Não era efeito da imaginação, mas, 
realmente, tinha necessidade de sair.  
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Suas emoções tinham-lhe estimulado a pitui tária a pro-

duzir o hormônio diurético que, por sua vez, estimulou os 

r ins  a  segre tar  uma  q uant idade  aumentada  de  ur ina .  Se  

não saísse da sala, a coisa acabaria muito mal, 

provàvelmente num desastre. E foi o que sucedeu, pois o 

professor desconhecia o mecanismo dos hormônios e das 

emoções e reusou-lhe autorização para sair. Os pais 

chamaram-me, como a uma espécie de árbitro médico -

legal. O sucesso final foi que o menino, depois, logrou 

passar no exame, que o acidente nao permitira  fazer.  O 

menino deve agradecer  à sua boa estrêla pela existência de 

emoções e hormônios.  

O hormónio somatotrófico 

STH — Um dos hormônios mais importantes secretados 
pela pituitária é o hormônio somatotrófico, conhecido na lín-
gua inglesa pela abreviação STH.  O STH age diretamente 
no corpo, mas ainda estimula as glândulas supra-renais a pro-
duzir DOCA (desoxicorticosterona), que atua como o STH.  

O STH mobiliza as defesas do corpo (anticorpos, 

glóbulos brancos, etc.) contra qualquer espécie de infecção. 

Mas, em compensação, é o STH, e não a bactéria, que 

determina o quadro conhecido simplesmente por "estar 

doente". 

Costumávamos pensar que o quadro de "estar doente" 

era diretamente devido às toxinas da bactéria ou vírus. O Dr. 

Selye provou, indiscutivelmente, que o STH é o responsáve l 

pelo nosso "estar doente". Qualquer agente infeccioso pro-

duz o mesmo quadro geral inicial.  

Se a infecção é fraca, como um resfriado, uma gripe -

zinha, o quadro da doença não é grave — talvez dor de ca-

beça, cansaço, perda de apetite e aumento de poucos d éci-

mo s  na  t emp era tura .  Mas,  se  a  in fecção  é  ma i s  

in t ensa ,  a produção do STH é maior e o quadro muito mais 

grave. Localmente, no ponto da infecção, há inflamação com 

vermelhidão, inchação e calor; a temperatura pode subir 

de repente a 40.°, como na pneumonia; há dores 

generalizadas, sofrimento, cefalalgia, perturbações gastro -

intestinais, perda d e  ape t i t e ,  perda  d e  pêso ,  a lb umina  na  

ur ina ,  e l imina -  
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cão maior de nitrogênio, potássio e fosfatos e, freqüentemen -
te, erupções na pele.  Todos estes efeitos e mais outros são 
produzidos pelo STH. Como veremos mais tarde, desapa -
recem muito ràpidamente se se ministrar ao doente uma in -
jeção de ACTH, que se opõe ao STH.  

Mas a função principal do STH é mobilizar as defesas 
do corpo contra a infecção, e ao mesmo tempo produzir os sin-
tomas da doença. Mobiliza os anticorpos e as células fago -
citárias. De fato, os sintomas de doença são, em si, uma 
reação defensiva e benéfica contra a invasão de germes. Se 
não fôsse o STH, morreríamos no primeiro  resfriado. 

O STII também é estimulado pelas emoções sombrias, 
tristes, inconseqüentes, desesperadoras. Pode-se encontrar uma 
doente como a Sra. G... que, quando apanha um resfriado 
comum que produz uma leve reação de STH, se torna môrbi -
damente desanimada e desesperada à idéia de ficar resfria -
da. Conseqüentemente, acrescenta a reação emocional de 
STH à da infecção. Em resultado, a Sra. G... se torna tão 
doente com um leve resfriado como ficaria com uma grave 
pneumonia. Na verdade, a resistência dela à infecção é so-
berba, devido à esplêndida secreção de STH. Mas, mesmo 
depois que desaparecem os sinais da infecção, ela continua 
doente por muito tempo, pois suas emoções continuam a es -
timular a secreção do STH.  

A atitude dela no começo dum resfriado é: "Oh! Meu .  

Deus! Que horror! Lá vem de novo um destes horríveis 
resfriados; e, agora, pobre de mim, ficarei muito doente du -
rante todo o inverno e pelo verão a fora. Êstes resfriados 
são sempre tão terríveis e me abatem tanto! Minhas costas 
doem horrivelmente; esta dor de cabeça me mata; sei que 
isto vai acabar com uma infecção nos rins"... e assim por 
diante. 

Não há exagero em dizer-se que a Sra. G... freqüente-
mente passa por tôdas as agonias de seus longos e rebeldes 
resfriados, mesmo sem estar com a infecção pelo micróbio 
da gripe. Já a visitei várias vezes, quando ela pensava que 
ia ter um resfriado. Naqueles momentos, não havia o me -
nor indício da infecção, mas a estimulação emocional do 
STH era suficiente para produzir um quadro grave da doen - 
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ça. A coisa mais engraçada e verdadeira é que a Sra. G... 

fica tão doente como diz que está.  

ACTH contrapõe-se ao STH. Uma coisa completamente 

oposta acontece à pessoa que contraia uma infecção, mas que 

tenha também o tipo agressivamente desagradável das emo -

ções que est imulam o ACTH. Como veremos daqui a pou- 

co ACTH contrapõe -se a  todos os efei tos do STH, in-

clusive na ação defensiva contra a infecção. Esta pessoa terá 

uma grave infecção que, a princípio, não parece séria por -

q ue  o  ACT H a meniza  o  q uad ro  d a  do ença .  Es ta  p esso a  

irá desenvolvendo tôdas as complicações mencionadas no 

l ivro.  Daremos um quadro de tal  caso, mais adiante.  

Prolongada estimulação do STH — Doença 

produzida pela tensão do STH 

A baixa tensão, porém prolongada, de STH pode decor -

rer de uma infecção crônica
.
 e discreta,  como se pode ter  

nas 

amídalas  ou na  ra iz  infecc ionada  de  um dente ;  mas  uma 

estimulação prolongada de STH é mais produzida por 

emoções contínuas e  desagradáveis.  Seja por uma 

infecção prolongada ou por emoções contínuas, o efeito 

final será o mesmo. 

Sob a tensão discreta do STH, a pessoa sente-se cansada, 

pode ter muitas mazelas e dores e outros sintomas do quadro 

agud o  do  ST H.  Co m uma  t ensão  pro lo ngada ,  i n i c i am -

se  processos duma nova doença.  

O Dr. Selye tomou conhecimento destas doenças devidas 
à tensão de STH, injetando STH em animais, durante um con-
siderável período de tempo. Mais tarde demonstrou que estas 
mestrias modificações também podiam ser produzidas em ani -
mais por infecção crônica, ou por emoções prolongadas. Se 

injetava STH e condicionava o animal a uma dieta altamente 
salgada, desenvolvia-se no animal um tipo maligno de alta 
pressão arterial. Se condicionasse o animal a uma dieta muito 
rica em proteínas, a injeção de STH produziria nefrosclerose, 
um tipo de doença muito grave dos rins.  Se o fator condi - 
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cionante fôsse o frio e a umidade nas articulações, o STH pro-
duziria artrite reumatóide, uma das piores modalidades da 
artrite. Se condicionada por inalações de um inalante branda-
mente irritante dos brônquios (inalantes que, por si mes-
mos, não teriam maus efeitos ), os animais ficavam com asma, 
pelo STH. Se o condicionante fôsse um cólon espástico, o 
STH produziria uma grave colite ulcerativa. 

Outros estados mórbidos, também são produzidos pelo 

STH, inclusive doenças das quais não conhecíamos a causa, 

como a periarteritis nodosa, lupus erythematosus dissemina-

tus e algumas outras com nomes pomposos. O que é conhe-

cido como "estado alérgico" está, de algum modo (ainda 

não determinado) ligado ao STH. 

Asma, uma doença por tensão do STH 

Começamos a compreender o papel das emoções na 
asma, pelo trabalho do Dr. Selye. Em tempo não muito dis-
tante, pensava-se que a causa de qualquer asma era 
devida à sensibilização provocada por alguma proteína 
estranha. Era desencorajante não poder provar-se esta 
conexão, senão em muito poucos casos de asma. 

Há alguns anos, começamos a aceitar a noção óbvia de 
que muitos casos de asma tinham sua origem numa infecção 
bronquial e piorava a cada renovação da infecção. E, ago-
ra, compreendemos como, devido à produção do STH, como 
no caso de qualquer infecção, a asma pode ser ocasionada 
pelas emoções e se agravar com a tensão emocional. 

A Sra. D... parecia ser uma senhora razoàvelmente fe -
liz, com grande atividade social e cívica na cidade em que 
vivia. Seus filhos cresceram. Uma das filhas casou-se mal 
e tornou-se um problema. O marido da Sra. D..., na idade 
atrevida e leviana dos 53 anos, teve uma aventura tonta que 
quase prostrou a Sra. D... Finalmente, como derivativo 
ou fuga, a Sra. D... trabalhou num escritório, ficando lon-
gas horas no emprego, para depois ainda trabalhar em 
casa. Como recompensa, ouviu do patrão sérias críticas sô - 
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bre seu trabalho, considerado péssimo. Depois daquele dia, 

desesperada pela ingratidão, sentindo-se completamente iso-

lada, sôzinha e exausta, a Sra. D...  teve o primeiro ataque 

de asma. No dia seguinte a asma chegou ao ponto de exigir 

hospitalização. Durante os seis meses seguintes, a Sra. D... 

ficou no hospital,  ou em hospitais (percorreu  todos) sem 

encon t ra r  senão um alívio temporário. 

Aparentemente,  era uma cr iatura sorridente e  agradá -

vel, parecendo não ter grandes desgostos, porém, no fundo, 

sen t ia -se  tensa, desanimada, solitária e inútil. Sua vida per -

dera a razão de ser.  O  emprego no escritório fôra uma úl -

tima tentativa para tornar-se útil, e fracassara. Tentou per-

sistentemente manter-se alegre; foi um esfôrço louvável. Sua 

asma,  então, tornou-se sua maior apreensão. Seu medo cres-

cia a cada acesso e, conseqüentemente, cada acesso t orna-

va-se cada vez pior e mais difícil de se debelar.  

Tensão de fundo infeccioso versus tensão de fundo emo-
cional. Não é difícil distinguir-se o doente com asma produ-

zida por infecção e o que a tem sôbre base emocional. Éste 

último é, geralmente, um caso mais sério e mais difícil de 

curar-se. É muito pouco freqüente que um doente morra de 

asma de causa infecciosa, mas já vi muitos morrerem de asma 

induzida por emoções. 
Também é possível distinguir os pacientes cuja artrite 

reumatóide se desenvolveu sôbre  base infecciosa e aqueles 

cujo mal adveio de tensão emocional. Aqui, também, este 

ùltimo caso é mais grave. 

Sam e sua doença crônica devida à tensão do STH 

Sam, um fazendeiro que teve uma vida inteira de emo -
ções tristes, desanimadoras e fúteis,  — justamente as que 
produzem a tensão por STH — apresentou um vasto quadro 
de doença por estimulação do STH. Quando Sam era rela -
t i vamen t e  môço, teve artrite reumatóide, não muito grave, 
não deformante, porém dolorosa. Mais tarde teve 
asma,  
novamente sem gravidade,  permitindo-lhe trabalhar.  De- 
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pois teve pressão alta e, agora, está com nefrosclerose. Pode-
se dizer, sem faltar à verdade, que todos êstes males deviam 
ter contribuído para o ar sombrio de Sam. Mas a verdade 
mais importante era que aquele ar sombrio era o maior res-
ponsável pela doença. 

O hormônio adrenocorticotrófico 

ACTH. O ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) da 
pituitária não age diretamente no corpo, mas nas cápsulas 
supra-renais, estimulando estas a produzirem cortisona, que 
age no corpo de muitas maneiras notáveis. Contudo, sendo 
a cortisona produzida sob o estímulo do ACTH, falaremos 
em sua atuação como se fôsse a do ACTH. 

O principal efeito do ACTH é opor-se à ação do STH. 
Administrando-se o ACTH em quantidades bastante gran-
des, pode-se frustrar completamente o efeito do STH — o 
efeito inflamatório, a defesa contra a infecção, o quadro de 
"doença". Esta ação é uma das coisas mais dramáticas ja -
mais demonstradas em medicina. Só mesmo vendo, para 
crer-se. 

Por exemplo, um doente pode estar com grave pneu-
monia lobar. Está com 40° de febre, o rosto vermelho, os 
lábios azulados, a respiração rápida, com dores iguais a pu-
nhaladas no peito, cheio de cansaço, prostrado, todo dolo -
rido; a pele está seca, a língua grossa, os olhos vidrados. 

Se o médico lhe administrar uma dose suficiente de 
ACTH por via endovenosa, dentro de poucas horas a tem-
peratura estará normal, a vermelhidão desaparece do 
rosto, a dor some-se, o cansaço também, respira sem 
esfôrço, sente-se forte, pode andar à vontade e ingerir uma 
boa refeição. Sua aparência é. a de quem nunca estêve 
doente. Dir-se-ia, ao vê-lo, que está curado. 

Mas, na verdade, apenas foram frustrados os efeitos do 
STH — a infecção continua em seu corpo, agora sem resis-
tência, na falta da ação defensiva do STH. Se se continuar 
administrando ACTH, a infecção prosseguirá como um in - 
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cêndio na floresta. Apesar do doente sentir-se bem, desenvol-
ver-se-ão os abcessos no pulmão, ou empiema, e o doente  
certamente não escapará 

O ACTH exercerá o mesmo efeito de aliviar os sintomas 
em qualquer infecção e poderá produzir um desenlace fatal. 
Eis por que se tem muito cuidado para não administrar ACTH 
a uma pessoa que tenha tido tuberculose, pois há o receio 
de reavivar-se uma antiga infecção.  

Contudo, o caso é bem diferente administrando-se o 
ACTH a uma pessoa com uma doença por tensão do STH. 
Neste caso não há infecção. Por exemplo, se dermos ACTH 
a uma pessoa que tenha artrite asmática, a asma ou a 
artrite desa- 
parecerão completamente — desde que se continue 
adminis trando o ACTH. Entretanto, a asma e a artrite 
tornarão a aparecer quando se suspender o ACTH, pois 
nada foi feito para suster a tensão do STH. 

O ACTH foi usado, e com sucesso, em tôdas as doenças 
por tensão do STH. Entretanto há grande l imi tação a 
seu uso no presente estado de nossos conhecimentos — isto 
é, o uso contínuo do ACTH determina uma doença por tensão 
de AC T H  c o m o s u c e d e u  a o  ST H.  

Doença por tensão do ACTH. As duas únicas maneiras 
conhecidas para que uma pessoa adquira doença po r tensão 
do ACTH são:  ou pelas contínuas e  prolongadas injeções 
de ACTH no caso de tensão por STH, ou então, por prolon -
gada  tensão  emocional .  O t ipo  de  emoção  que  est imula  
o ACTH é o das emoções agressivamente desagradáveis, as  
emoções experimentadas na luta sem trégua por um objetivo, 
ou  a emoção de insatisfação revoltada.  

Um efei to  comum da tensão de ACTH é a úlcera 
pép-tica , Pràticamente, cada animal que receba ACTH 
durante cer to  espaço de tempo,  adquire uma úlcera e  o  
mesmo acontece nos seres humanos. A úlcera é uma 
doença de líderes, porque as emoções que estimulam o 
ACTH são as 
peculiares a quem tenha um cargo de direção. Mas não são  
só os lideres os candidatos à particular série de emoções ne -
cessárias para produzir-se uma Úlcera. 

Qualquer um que viva agressivamente insatisfeito é um 
candidato. Em algumas ocupações muito barulhentas, como 
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por exemplo em certos departamentos duma fábrica de au -
tomóveis, uma elevada porcentagem de operários apresenta 
úlcera. As úlceras podem ser fàcilmente produzidas em ratos 
submetidos a barulhos altamente irritantes.  

Vamos, porém, encarar um surpreendente efei to quí -
mico da superprodução do ACTH, lembrando-nos de que não 
há atividade química no corpo (que, aliás, é um laboratório 
tremendamente complicado) que não esteja, de algum modo, 
sob a direção do sistema endócrino e que o efeito endócrino 
emocional nas reações químicas é tão terrificante como va -
riado e múltiplo. 

Uma importante experiência de tensão por ACTII. O Dr. 
Selye e seus colaboradores selecionaram dois grupos de crian-
ças em Montreal.  Um foi escolhido em lares onde havia 
tremenda quantidade de problemas e onde todos eram in -
felizes, inclusive as crianças. O outro grupo foi escolhido 
em lares harmoniosos, nos quais as crianças eram felizes. 

Os dois grupos eram alimentados no refeitório da uni -
versidade, com a mesma dieta, ótima e muito bem preparada. 
Os dietistas estavam presentes para verem se as crianças to -
mavam as refeições e se apreciavam os alimentos. Fora as 
refeições no refeitório, tôdas as crianças continuavam como 
até então tinham vivido. 

No fim de certo tempo, descobriu-se que as crianças dos 
lares felizes tinham ganho pêso muito acima do normal 
para a cidade, enquanto que o grupo de crianças dos lares 
infelizes, apesar de estarem sob a mesma dieta, não 
tinham chegado a alcançar o pêso normal. Durante o 
período da experiência, ficou provado, pelas análises, que as 
crianças infelizes estavam com as pituitárias sob tensão, 
produzindo-se uma excessiva quantidade de ACTH. Ês te 
fato, por sua vez, produzia cortisona, e a cortisona afetava o 
metabolismo das proteínas de modo notório. Os amino -
ácidos, que são a forma pela qual a proteína é absorvida 
do intestino para o sangue, transformavam-se, em 
quantidades cada vez maiores, em glicose, por ação do ACTH, 
com deficiência na quantidade normal de proteína 
necessária para o sustento do corpo. Muitas das crianças 
infelizes estavam, por vezes, com um equilíbrio negativo 
de nitrogênio, isto é, estavam 
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perdendo mais proteínas do que as produzidas no corpo, ape-
sar da excelente alimentação. 

Ocorria o inverso nas crianças de lares felizes. Estavam 
estimulando ótimamente suas pituitárias. Os amino-ácidos 
estavam sendo transformados nas devidas quantidades de pro-
teína. As crianças que padeciam de tensão emocional, além 
disto, tiveram um grande número de infecções, durante o 
período de observação, pois a superprodução de ACTH tam-
bém lhes diminuía a resistência à infecção, que, como devem 
lembrar-se, depende do STH. 

Quadro de doença crônica por tensão de ACTH 

Vêem-se pessoas crônicamente aborrecidas, durante a 
vida inteira. São agressivamente ressabiadas, fáceis de zan-
gar-se e de ofender-se, conservam os ressentimentos, vivem 
lutando para mudar alguma coisa ou alguém para que tudo 
fique como querem. 

A Sra. V... era uma criatura assim. Sua vida era uma  
cadeia de doenças, cada qual uma nova moléstia devida à 
tensão do ACTH. Na infância, tivera uma série de furúnculos, 
resfriados e abcessos. Ninguém conseguia compreender 
porque aquela criatura tinha tão pouca resistência à 
infecção. Ela não gostava dos professôres nem da maneira 
como era dirigida a escola. Freqüentemente zangava-se 
com os colegas. Arranjou um emprego como caixeira de 
loja, porém contraíu tuberculose. 

Depois de passar algum tempo num sanatório, casou-se. O 

marido, então, tornou-se o centro de seus aborrecimentos, 

principalmente porque o pobre homem não conseguia 

ganhar quanto ela queria. Quando a examinei pela primeira 

vez estava com uma úlcera e um cólon tremendamente irritável. A 

úlcera resistiu a qualquer tratamento durante 

anos mesmo sob meticulosos cuidados médicos. Vivia em 

contínuo estado de excitação emocional, de tal modo que mesmo os 

cirurgiões amigos de operações se recusavam a extirpar-lhe a 

úlcera. Mas, com o decorrer dos anos, a cicatriz produzida pela 

úlcera foi, gradualmente, fechando 
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a abertura do estômago e a cirurgia foi indicada como emer-
gência. 

Ela passou mal depois da operação, curou-se lentamente 
e nunca se recuperou direito. Logo depois da operação, 
teve uma infecção nos pulmões, que foi piorando gradativa-
mente, até que teve uma porção de abcessos pulmonares. Foi 
necessário, finalmente, remover um pedaço do pulmão. Em 
seguida, vieram-lhe fístulas retais. Com a idade de 50 anos, 
teve uma osteoporose dolorosa e bem desenvolvida. Não 
se pode predizer o que esta pobre mulher ainda poderá so -
frer. É claro que sua doença azedou-lhe mais ainda o gênio, 
porém o importante é exatamente o inverso: o mau gênio 
ocasionou-lhe a doença. 

O que imediatamente nos impressiona em pessoas como 
a Sra. V... é a personalidade, na qual se salienta a tensão 
emocional como o nariz num rosto. Não é raro que esta 
gente se entregue ao álcool, para se livrar temporàriamente 
dos efeitos de suas emoções. Fàcilmente transforma-se em 
alcoólatra e fica com cirrose de fígado, pois, com o álcool 
como fator condicionante, a cirrose decorre da superprodu-
ção do ACTH. 

O futuro das pesquisas endócrinas 

Neste capítulo, estudamos esquemàticamente a tensão 
emocional afetando apenas dois hormônios da glândula pitui-
tária e os efeitos dos dois hormônios. O que sucede quando 
as combinações de hormônios são, relativamente, superesti -
muladas em diversas quantidades ainda constitui problema 
para futura investigação. De fato, o problema da tensão 
endócrina apenas começou a ser ventilado. Mas já está imi -
nente uma nova era no tratamento da doença induzida por 
tensão. 

PONTOS RELEVANTES DO CAPITULO 4  
 

As glândulas endócrinas (pituitária, supra-renais, tireói-
de, paratireóide, timo, pâncreas e gônadas) governam e re - 
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gulam as funções normais de nosso corpo. Mas também suscitam e  

regulam as reações do corpo contra as fôrças que o esgotam e 

ameaçam. A pituitária é a chefe endócrina, controlando 

tôdas as outras glândulas. 

A pituitária reage à tensão, produzindo um ou mais de 

seus doze hormônios, em quantidades crescentes. Consti -

tuem tensões comuns, as devidas à infecção por bactéria ou 

vírus, exposição ao calor, ao frio, à umidade, à secura ou a 

elevadas altitudes, excessivo esfôrço muscular, regime de fome 

e muitos outros fatôres. Contudo as mais importantes de todas 

as tensões são as dependentes das emoções violentas. A 

tensão de fundo emocional pode ser maior que qualquer 

outra. As emoções geralmente agem por mais longo tempo 

do que os outros tensores, e podem produzir os mesmos efeitos 

que qualquer outro tipo de tensão. 
Uma infecção estimula a pituitária a superproduzir STH. 

As emoções de fracasso, inutilidade, desânimo têm exata -
mente a mesma atuação. Os efeitos imediatos do STH são 
cansaço, dores generalizadas, náuseas, fraqueza, assim como 
inflamações e defesa contra as bactérias. Pequenos aumentos na 
quantidade de STH durante um longo período, produzem uma 
série de transtornos: asma, artrite reumatóide, pressão alta, 
nefrosclerose, periartrite, lupus erythematosus, etc.  

As emoções de tipo agressivamente desagradável, como 

um líder costuma ter para dirigir, ou um lutador ou refor-

mador pode experimentar, estimulam a pituitária a super-

produzir ACTH. O ACTH faz parar todos os efeitos do STH, 
inclusive a defesa contra a infecção O ACTH também produz  

úlceras pépticas, uma modalidade de diabete, uma diminui -

ção na proteína necessária ao corpo e outras alterações.  

Em suma,  pense  no que  va i  fazer  a  s i  mesmo,  a ntes  

de dar expansão a uma emoção. 

 
  



  



BOAS EMOÇÕES SÃO O MELHOR  

REMÉDIO 

5 

Boas emoções são o melhor remédio 

Nos poucos anos em que os médicos começaram a com-

preender o mecanismo dos distúrbios funcionais, tanto cogi - 

tavam dos maus efeitos das emoções negativas que negligen-

ciaram chamar a atenção sôbre os efeitos das boas emoções. 

Estas últimas são tão benéficas quanto as emoções negativas 

são prejudiciais. 
Na realidade, as boas emoções encerram o maior poder 

para se adquirir boa saúde. Não há outro maior. Os únicos 
remédios cujo poder é comparável ao das boas emoções 
são os antibióticos (como a penicilina) de um lado, e o ACTH 
e cort isona,  do outro. A ut i l idade do ACTH e da 
cort isona  
é limitada pelos seus possíveis efeitos prejudiciais. O médico 

ainda não aprendeu a administrar ACTH ou cortisona sem 

produzir efeitos negativos de doença por tensão de ACTH.  

O nosso organismo conhece o segredo do ótimo equilí - 
brio hormonal. Os médicos não conhecem. Mas temos um 
meio para conseguir ótimo equilíbrio hormonal. É dar ao 
corpo o estímulo de emoções agradáveis e alegres.  

Os efeitos fisiológicos das boas emoções são tão grandes 

para o bem, como os efei tos das más emoções o são para  

o mal. Nunca se poderá exagerar o valor "medicinal" das 

boas emoções. 

O médico Dr. Paulo White, de Boston, um dos mais in-

signes cardiologistas norte-americanos, foi um dos 

primeiros a chamar a atenção sôbre este fato.  
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O poderoso efeito das boas emoções 

O Dr. White, em "Os Anais da Medicina Interna", de 
dezembro de 1951, deu exemplos para ilustrar seu ponto de 
vista. Quando nada se sabia sôbre o ACTH, teve um cliente 
— uma jovem mãe com dois filhos e um marido bêbado e 
inútil — com uma grave febre reumática. Estava de cama 
havia três anos e os médicos lhe davam, no máximo, mais 
um ano de vida. 

A febre reumática é outra doença que o Dr. Hans Selye 
provocou em animais, injetando-lhes STH em condições ade-
quadas. Nos dias atuais,  aquela jovem senhora receberia 
ACTH ou cortisona, com resultante melhoria em sua doença. 
Mas, no tempo em que o fato ocorreu, não havia possibilidade 
desse tratamento. 

O estado emocional da môça estava em tremenda de -
pressão. Ela já nem tinha vontade de melhorar. Foi então 
que ocorreu uma bênção disfarçada em desgraça: o marido 
desapareceu, abandonando a mulher e as duas crianças sem 
sequer deixar o magro auxílio que lhes dava. A doente er -
gueu-se à altura das circunstâncias e as circunstâncias tira -
ram-na do mar de depressão.  

Quando  o  Dr .  Whi te  ve io  vê - la ,  e la  d isse  com f i r -
meza:  "Dr.  White,  vou sair  desta  cama e sustentar  meus 
dois fi lhos."  O médico respondeu: "Minha cara senhora,  
eu gostaria que pudesse fazê-lo, mas seu coração não agüen-
tará." 

No tem q ue  o  Dr .  W hi t e  não  e s t ava  fazendo  p ouco  
caso do coração da cliente. Um profissional como o Dr. Paul 
White conhece bem o estado dum coração quando o exa -
mina, e sabe o que se pode esperar deste órgão. Mas o Dr. 
White não levou em conta os efeitos fisiológicos do ACTH 
(desconhecidos daquele tempo) e a possibilidade de que 
certas emoções pudessem estimular a produção do ACTH, 
com conseqüente normalização do teor hormonal. A despeito 
do conselho do Dr. White, a jovem mulher, cheia de coragem, 
firmeza, entusiasmo e alegria, saiu da cama e foi trabalhar. 
Sustentou e educou os filhos durante oito anos.  
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Um médico observador poderá contar-lhes histórias se-

melhantes em sua clínica. Vê-se, freqüentemente, um exem-

plo destes depois de operações. Um dos cirurgiões de nossa 

clínica fez uma operação grande e difícil para s alvar um 

homem com um tumor maligno. Três dias depois da ope -

ração, o cirurgião pediu-me que fôsse ver o doente e me 
disse:  "O homem vai  morrer ."  

Examinei-lhe a papeleta e, de fato, pelo que estava re-
gistrado, parecia que o homem estava para morrer. Fui exa-
miná-lo .  O homem estava consc iente,  mas  nada  mais do 
que isto. Perguntei -lhe: "Henry, como está passando?"  

Henry presenteou-me com um largo sorriso, conseguiu 

pôr nos olhos um brilho de decisão e entusiasmo (não sei 

onde arranjou fôrças para tanto) e re spondeu com tôda a 

sincer idade: "Muito bem! Vou sair  daqui dentro de pou -

cos dias." 

E esta foi sempre a atitude de Henry. Foi melhorando. 

Se tivesse aceitado as emoções de desespêro e fracasso que 

sua doença justificava, estou certo de que Henry teria su -

cumbido. 

Outra pessoa notável da qual nunca me esquecerei foi 

uma senhora de meia-idade que estava no hospital por causa 

de incontrolável hemorragia. Piorava de dia para dia. Sem -

pre que eu percorria as enfermarias pensava não encontrá -la 

com vida. Mas quando lhe perguntava como estava passan-

do, respondia: "Sinto -me bem. Quero sentar -me na cama 

hoje. Não tardarei a voltar para casa." Manteve -se sempre 

alegre e corajosa. Melhorou, não devido aos tratamentos que 

lhe dei, mas por causa do tratamento que lhe ministraram suas 

boas emoções. 

As boas emoções produzem ótimo equilíbrio 
hormonal 

Estas emoções sabem estimular a pituitária de modo ade-

quado e ótimo, produzindo-se um equilíbrio de hormônios 

como nenhum médico conseguirá produzi -lo administrando 
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hormônios artificialmente. Não se esqueçam: são os mes -
mos hormônios, tão poderosos e eficientes como os de que 
estivemos falando no capítulo anterior. Mas a boa qualida -
de das emoções produz estes hormônios em excelente e ade-
quada quantidade, enquanto que a má qualidade das emo -
ções os produz em quantidades perniciosas.  

As boas emoções fazem milagres 

Nosso conhecimento sôbre os hormônios, ainda incom-
pleto e fragmentário, traz à luz casos aparentemente miraculo -
sos. A proporção que vamos compreendendo melhor, nosso 
mundo natural se torna cada vez mais maravilhoso, e milha -
res de vezes mais surpreendente do que antigamente se po -
deria imaginar. 

Eis um caso para ilustração. Antes do tempo dos anti -
bióticos, um homem de côr teve uma infecção nos rins. Era 
destas que os antibióticos de hoje teriam curado em 24 horas. 
Mas,  em 1934,  era um caso grave.  O homem tinha sido 
sempre irritadiço e agressivamente desagradável. Foi pioran -
do cada vez mais.  Tinha o tipo de emoções que estimulam 
o ACTH; dêste modo neutralizava qualquer ação defensiva 
que o STH pudesse exercer. Não tinha a menor resistência à 
infecção. 

Então um curandeiro voodoo tomou conta do homem. 
Transformou-lhe as emoções de depressivas para alegres, sus-
citou-lhe entusiasmo, esperança e tremenda coragem (tudo 
isto, vejam bem, eu não consegui dar ao homem). Então, no 
indivíduo, um ótimo equilíbrio de hormônios permitiu a má-
xima mobilização defensiva do STH. As reações naturais do 
corpo para conseguir a imunidade constituíam todo o tra -
tamento que tínhamos naquele tempo. O homem melhorou.  

O mesmo efeito teria ocorrido se lhe tivessem transfor -
mado as emoções para boas, de qualquer outra maneira — 
por exemplo, por meio dum episódio de amor romântico. O 
importante não foi o meio usado, mas a boa qualidade das 
emoções. 
  



COM O VIVER 365  DIAS POR ANO  91 

Isto vem sucedendo desde que a raça humana começou 

no mundo. Estamos apenas começando a apreciar sua ver -

dadeira significação. 

As boas emoções atuam de dois modos 

Não se esqueçam de que as boas emoções têm dois efei-

tos gerais.  Primeiro, substituem as más emoções que es -

tavam produzindo perniciosa tensão; segundo, produzem de -

terminados efeitos na pituitária, estabelecendo ótimo equilí -

brio na função endócrina. É este adequado equilíbrio que 

proporciona o estado no qual os seres humanos 

exclamam: “O1é! Como estou me sentindo bem!" Contudo 

o primeiro efeito, que é o de substituição das más emoções e 

da consequente tensão prejudicial, é igualmente importante.  

Por que não viver? 

Quando se aprecia essa maneira sadia de viver, radicada 

no cultivo das boas emoções como a coisa mais importante, 

torna-se evidente que o aspecto fundamental na arte de viver 

consistirá no treinamento e utilização de nossas emoções.  

Até hoje, a educação se tem empenhado em educ ar a 

nossa inteligência, o que também é necessário. Mas uma 

pessoa pode ser  muito  intel igente e  ter  péssimas 

emoções e levar uma vida desregrada. Se fôsse para 

escolher entre uma coisa ou outra, a vida seria mais amena 

com boas emoções e pouca inteligência. 

Na realidade, se se examinar bem o caso, é mais fácil 
conquistar  boas emoções do que uma boa inteligência.  E 

não há, realmente, necessidade de uma pessoa se entregar às 

más emoções. Tantas e tantas criaturas têm más emoções 

porque, durante milhares de anos, foi negligenciado treiná-las 

no contrôle emocional. 

  



92 DR. JOHN A. SCHINDLER  

ÊSTE CAPÍTULO NUMA CASCA DE NOZ 

As emoções benéficas exercem tão grande efeito na pitui-
tária quanto as emoções responsáveis pelos estados de maior 
tensão. O efeito daquelas é tão poderoso na direção da boa 
saúde, como o destas no tocante à saúde precária.  

As emoções sadias, como a serenidade, resignação, cora-
gem, determinação e alegria, estimulam a pituitária a produ-
zir um ótimo espectro hormonal. Isto exerce efeito muito  
mais poderoso para a boa saúde que qualquer droga ou com-
binação de drogas de nosso conhecimento. 



(*) Constituem o que os psiquiatras chamam de affect ,  na 
expressão inglêsa. 

SUAS EMOÇÕES FUNDAMENTAIS  

E SUPERFICIAIS 

6 

Em qualquer ocasião, temos dois planos 

emocionais 

Outro ponto importante se deve considerar, se quiser -

mos entender os efeitos das emoções sôbre nós.  

Experimentamos emoções em dois planos diferentes, no 

mesmo momento. Ou melhor, temos duas camadas de emo -

ções, uma externa e visível a todos, e uma interna e profunda 

que ninguém vê, salvo se fôr capaz de espiar por baixo da 

superfície. As emoções na camada interna e profunda podem 

ser chamadas de fundamentais*. As da camada externa po-

dem ser chamadas de superficiais. Vamos compreendê-las 

melhor por meio dum exemplo.  

Suponhamos que, nesta manhã, você cometeu um a to 

condenável ou um crime. Suponhamos que fôsse o seu pri -

meiro delito e que você não fôsse um criminoso empeder -

nido. Você está amedrontado. Experimenta um sentimento 

de culpa.  Desejar ia ,  ardentemente ,  apagar  de sua vida  

aquele momento de terrível loucura , ou tornar atrás e viver 

sem o crime. Acima de tudo, aliás, espera ser preso pela 

polícia que está em seu encalço. Nas horas, ou mesmo dias 

seguintes, você viverá sob o peso duma emoção fundamental, 

misto de mêdo, ansiedade e remorso.  
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A emoção é a manifestação; sem as alterações no corpo, 

não haveria emoção alguma. E desta maneira, a cada mo -

mento destas horas ou dias de expectativa e apreensão, a 

emoção estará pondo seus músculos tensos e superestimulan -

do as glândulas endócrinas. Devido a estas manifestações, 

você certamente se sentirá mal.  

Em alguns momentos, sua mente se distrairá com outras 

coisas e entrarão em jôgo emoções superficiais. Algumas até 

se afigurarão alegres e agradáveis, apesar da dolorosa emo -

ção fundamental continuar em manifestações incontroladas. 

Em alguns momentos, para um observador de fora, você pode 

parecer feliz, gracejando com sinceridade, com o coração leve. 

Mas por dentro, incessantemente, você está a par da verda -

deira situação, experimentando uma sensação horrível no es-

tômago, mesmo quando está dando risada do gracejo de 

alguém. 

A emoção fundamental persiste inexoràvelmente, como 

um pano de fundo num palco; as emoções superficiais ade-

jam por ali, na frente do pano de fundo e permanecem no pri -

meiro plano pelos poucos instantes que lhes cabem. Contudo 

diante destas, durante e depois do tempo passar, lá está,  

sempre, o pano de fundo das emoções fundamentais. 

As emoções fundamentais têm o efeito maior 
de todos 

As emoções fundamentais são muito mais responsáveis 

pelas doenças funcionais do que as emoções superficiais. 

Aquelas são constantes, freqüente e bàsicamente deprimentes 

e, geralmente, de longa duração, perdurando muito mais do 

que o acontecimento ou a situação que as suscitaram.  

Podem perdurar  por  uma vida inteira ,  sempre acar -

retando distúrbios sem que a pessoa tenha clara consciência 

de que elas existem e sem que os circunstantes as pressintam.  

Por exemplo, Walter, com 27 anos, era um jovem amá -

vel, simpático e agradável, e considerado como feliz , por 

todos que lhe freqüentavam o pôsto de gasolina. Para os 

que o conheciam melhor, como sua espôsa,  Walter  t inha  
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momentos em que parecia apreensivo, ficava pensativo, com 

um olhar sério como se estivesse na expectativa de algum 

acontecimento.  Nem mes mo os amigos sab iam que ele  

sofria duma diarréia crônica que o atormentava cada vez 

mais, desde os seis anos de idade.  

Aos cinco anos, Walter ia numa carroça com o pai. Sà -

bitamente (aproximava -se uma tempestade),  um raio ma -

tou o pai e os dois cavalos. Da í por diante, Walter nunca 

mai s  viveu sem a  emoção  fundamenta l  de  mêd o  e  an -

siedade, que se lhe manifestava parcialmente no cólon. A 

emoção fundamental se mantinha independentemente de 

qualquer relação com o que fôssem suas emoções super -

ficiais. 

Emoções de batalha 

Batalhas ou outros acontecimentos terríveis e apavoran -

tes podem produzir emoções que persistem no curso dos anos, 

mesmo que, superficialmente, a pessoa se mostre serena, ale -

gre e inatingida. 

Emoções fundamentais resultantes de necessidades 
básicas insatisfeitas 

Uma das causas mais comuns de emoção fundamental   

prolongada e gravemente triste é uma necessidade psicoló -  

gica básica e sempre insatisfeita. Serão discutidas no capi -

tulo 14 seis destas necessidades: amor, segurança, reconheci -  

mento, expressão criadora, experiências novas e amor -próprio. 

Emoções fundamentais resultantes da 
imaturidade 

 

Outra causa comum de emoções fundamentais desfavo -

ráveis é a imaturidade e os conseqüentes problemas susci - 
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tados pela personalidade imatura. Alguns destes problemas 
serão discutidos no capitulo 7. 

Emoções fundamentais alegres 

Feliz é a pessoa que tem um lastro de emoções funda-
mentais habitualmente alegres. Tem o que se chama, habi-
tualmente, de bom gênio e lhe vale mais do que tôdas as 
riquezas do mundo. Aliás o conceito do verdadeiro valor 
da riqueza ainda não foi achado. 

Uma alegre e agradável disposição, isto é, felizes emoções 
fundamentais, deveria ser o objetivo central na criação dos 
filhos. Se a dermos às crianças, estas terão recebido o mais 
valioso dom, terão mais do que possam obter, de qualquer 
outra maneira. Se você cresceu sem uma boa disposição na-
tural não é tarde demais para cultivar uma. Isso exige a 
prática constante de alguns poucos princípios, muito simples, 
que apresentaremos na Parte II deste livro.  

PONTOS A RECORDAR NESTE CAPÍTULO 

Cada um de nós tem, em qualquer ocasião, dois con-
juntos diferentes de emoções. Cada conjunto acarreta alte-
rações físicas e químicas peculiares no nosso corpo. 

As emoções superficiais são as que manifestamos na 
superfície, externamente, de minuto a minuto, como por exem-
plo nossa alegria irradiante quando alguém nos dá uma cai -
xa de bombons. 

As emoções fundamentais ou mais profundas são as que 
constituem o pano de fundo no palco  que é o mundo em 
que vivemos. É a sensação que persiste dentro de nós 
quando, por exemplo, nosso filho caiu prisioneiro nas mãos 
do inimigo, ou uma sensação da visão negra e desanimadora 
que nossos pais nos hajam dado sôbre a vida, ou ainda, um 
estado de apreensão quando está doente alguém a quem 
amamos. 
  



7 

COMO VIVER 365 DIAS POR ANO  97  

Uma pessoa pode ter uma aparência animada e alegre 

e, entretanto, ter um núcleo de emoções fundamentais que 

não lhe fazem nada bem. Por  vêzes,  as emoções funda -

mentais resultam de necessidades psicológicas insatisfeitas. 

Outras vêzes resultam dos efeitos da imaturidade, ou ainda, 

se originam de fatôres que a pessoa se recusa a admitir.  

As únicas emoções fundamentais satisfatórias são as que 

acompanham a pessoa dotada de sincero bom humor, que 

aprendeu a manter serenidade, resignação, coragem, deci -

são e alegria. 
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COMO CURAR SUA DOENÇA INDUZIDA  

PELAS EMOÇÕES 
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7 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sempre houve a doença induzida pelas emoções 

É provável que não haja mais doenças induzidas pelas 
emoções nem maior quantidade de tensores emocionais que 
antigamente. O mundo sempre estêve cheio disso. As  pes-
soas do tempo antigo não enfrentavam os altos e baixos 
da vida com menor tensão emocional do que a gente de 
hoje.  

Se nós, do meado do século vinte, experimentamos tensões 
como a da situação política do mundo, pràticamente nunca 
houve época sem guerras ou situações difíceis, em certas 
épocas até mais constantemente do que agora. Apesar de 
sofrermos a tensão determinada por excessivas advertências 
sobre doenças de tôdas as espécies, no passado havia a ten -
são ainda maior exercida pela tuberculose, difteria, peste, 
febre tifóide, desinteria, osteomielite e muitas outras calmidades 
atualmente mais raras. 

Nenhuma época teve tantas "vantagens" como a nossa; 
nunca se  estêve tão a côbro da miséria ou livre dos efeitos 
duma época de estagnação, como nos sucede. Cada época 
teve sua tensão emocional.  

Nos Estados Unidos, provàvelmente temos, hoje, 
menos t e n s ã o  emocional  que qualquer  out ro povo na  
his tór ia  do mundo.  Não é isto  o  que costumamos ouvir.  
Damos, hoje, mais atenção aos tensores que afligem as 
criaturas, porque começamos a compreender a importância 
deles. Chegará o tempo em que poderemos reduzir a tensão 
emocional nas pessoas,  como já reduzimos a calamidade 
das doenças  infecciosas. Apenas começamos a aprender.  
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Assentar emocionalmente versus desgostos 

O mais surpreendente sôbre as pessoas com doença in -

duzida pelas emoções é que, usualmente, não têm g rande 

quantidade de desgostos.  Ser ia  de pensar  que t ivessem, 

não é? Você, decerto, imaginou que a regra poderia redu -

zir-se à seguinte equação: 

Mu i t os  d es g o s t o s  n a  v id a    —  d o en ça  i n d u z id a  p e l a s  emo ç õ es  

Poucos desgostos —  n e n h u m a  d o e n ç a  i n d u z i d a  p e l a s  

emoções 

Mas não é verdade. Uma avalanche de desgostos favo -
rece a  eclosão da doença induzida pelas emoções,  
porém a maioria dos que sofrem de doença induzida pelas 
emoções, na realidade, têm pouquíssimos desgostos 
verdadeiros. 

O principal fator capaz de acarretar a doença induzida 
pelas emoções consiste em que o doente nunca aprendeu a 
cultivar emoções boas e sadias na vida simples, comum, roti -
neira de cada dia — em situações nas quais há apenas o tipo 
habitual de aborrecimentos aos quais tôda e qualquer cria tura 
está sempre exposta. Êste fator é o responsável pelos trans -
tornos em 90 por cento dos casos de doença induzida pelas 
emoções. 

Esses doentes nunca aprenderam a estabelecer uma cor - .  

rente boa e sadia de emoções em face das situações sempre 
mutáveis na vida comum. Entendo por vida comum ou ordi -
nária, ter-se de ganhar a vida, de enfrentar problemas de 
receita e despesa, de disciplinar a família, de superar algu -
ma desinteligência ocasional. A morte na família também 
deve ser considerada, pois faz parte da vida ordinária.  

Estes doentes nunca aprenderam a ar te  de  assentar  
emocionalmente; enfrentam a vida com tensão emocional. 
Assentar emocionalmente consiste na capacidade de enfren -
tar uma ampla variedade de situações na vida, tanto boas 
como más, com sentimento de serenidade, resignação, cora-
gem, determinação, alegria e bom humor. A pessoa que não as-
sentou emocionalmente enfrenta a maioria das situações, tan - 
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to más como boas, com sentimento de ansiedade,  medo,  
apreensão, desânimo, desilusão e frustração.  

Evidentemente, o que estamos dizendo sôbre o  indiví-
duo com doença induzida pelas emoções, destituído de uma 
boa e sadia corrente de emoções, aplica-se a quase todos 
nós, visto que, pràticamente, não há quem não tenha tido 
uma doença induzida pelas emoções, nalguma ocasião (inclusive 
você e eu, caro leitor).  

A tensão emocional decorre de um fracasso 
educacional 

Hoje, muitos de nós, tanto quanto todos antigamente,  
não assentamos emocionalmente porque deixamos a cargo 
do acaso uma qualidade que precisa ser aprendida. A única 
maneira de assentar emocionalmente é através de uma 
educação acertada.  Mas a educação acer tada é  coisa que 
não existe. 

Não há um lugar  onde se possa aprender a  assentar 
emocionalmente.  Devia haver,  mas não há.  E não há, 
porque a humanidade teve de chegar  ao meio do século  
vinte  para  descobrir o que é assentar emocionalmente. 
Está se aproximando a educação no sentido da saúde 
emocional e, algum dia, nossos descendentes poderão 
aprendê-la na escola.  Mas i sto  não ajuda a mim ou a 
você,  agora,  não  é mesmo? 

Influência da família. Uma educação total compreende 
muitas coisas, naturalmente, muitas mais do que se possa 
aprender na escola. Exerce a mais importante influência 
educacional a família onde fomos criados. E há muitas e 
muitas famílias nas quais são terríveis e ruinosos os efeitos 
exercidos sôbre os filhos. Muitas famílias apenas desenvol -
vem  fortes tensões emocionais. Há muitas exceções, certa -
mente; porém, de modo geral, nossas famílias são verdadei -
ras deformadoras da educação, logo  de saída.  

Influência de nossos amigos. O segundo fator educa-
cional de importância para cada um de nós são as pessoas  

  



104 DR. JOHN A. SCHINDLER  

do nosso círculo, com quem jogamos, conversamos, visita -

mos, trabalhamos, brigamos, amamos. Êste círculo inclui 

autores que penetram no nosso mundo íntimo através de 

seus livros, mesmo já falecidos. Se tivermos sorte, algum 

indivíduo esclarecido e forte penetra em nosso círculo e nos 

influencia no desenvolvimento de uma ou duas atitudes sa -

dias. Mas a maioria das pessoas que entra em nossa 

vida é medíocre e cheia de falhas educacionais.  

Influência de nossas escolas. Nossas escolas vêm em 

terceiro lugar na importância da influência em nossa vida. 

As escolas não têm a mínima pretensão de fazer o que quer 

que seja pela estase emocional. Penso que não tardarão a 

preocupar-se com isto. Muitos educadores de larga visão 

começam a fazer planos e a pensar no assunto. O obje -

tivo central em nossa educação deveria ser o preparo para 

uma vida completa e agradável, em vez de de ixá-la 

correr a maratona de setenta anos de tensão emocional. *  

Influência da igreja. As igrejas ficam em quarto lugar 

na importância da influência educacional. Assim como as 

escolas, também não têm um programa consciente para de-

senvolver a estase emocional. A religião, como é concebida 

pelas igrejas, não dá a seus membros nem a seu clero o 

tipo de emoções que os livrem da doença induzida pelas 

emoções. De acôrdo com minha experiência pessoal, o clero 

apresenta doenças funcionais como qualquer outra classe de 

gente. Sòmente entre os Quakers e os Cientistas Cristãos há 

uma apreciável ausência de doença induzida pelas emoções. 

Estou falando sem preconceito algum, pois não pertenço a 

nenhuma destas seitas. 

(*) Um livro recente "Building Your Life" ("Construin do sua 
vida")  por  Judson T.  e  Mary G.  Landis ,  pub l icado por  P rent in -
Hal l,  Nova York,  é  um val ioso auxiliar  para  os  adolescentes  no 
desenvolvi mento  da  ma tur idade na  vida .  É  um l ivro  impor tante 
para todos os interessados no assunto.  
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Maturidade" é sinônimo de assentar 
emocionalmente 

As mesmas influências educacionais que permitem ao 

indivíduo assentar emocionalmente também o conduzem à 

chamada "maturidade". Uma educação que faça assentar  

emocionalmente também proporciona matur idade.  Assen-

tar emocionalmente equivale ao estado amadurecido.  
Só recentemente, os psicólogos chegaram a compreen -

der, e a explicar em que consiste a maturidade. Maturidade 
é  exa tamente  o  que  seu no me ind ica :  capac idade  para 
reagir às situações na vida de  modo mais benéfico e efi -
ciente do que o da reação duma criança. Assentar emocio -
nalmente é a mesma coisa. A tensão emocional é o que 
se produz numa criança em face da situação ameaçadora; uma 
pessoa amadurecida se mostrará assentada emocionalmente 
em situação idêntica. 

Os psicólogos também perceberam que pouca gente ou 

ninguém é  co mple tamente  amadurec ido .  Há sempre  um 

setor na personalidade no qual a pessoa ainda reage como 

criança, com tensão emocional verdadeiramente infantil. Mui -

to  pouca gente apenas se aproxima da plena maturidade, 

simplesmente por  não ha ver  um esfôrço educacional 

organizado para nos amadurecer .  Não há out ra sa ída.  

Pouca gente tem a sorte de cair nas mãos de indivíduos 

bem sensatos que os orientam até certo grau de 

maturidade, mas, assim mesmo, o curso nunca é completo.  

Um homem à testa de sua profissão ou indústria poderá 

apresentar ao público uma linda e bem acabada maturidade, 

no sentido em que a vamos descrever.  Mas nalgum lugar 

daquela fachada, haverá alguma mancha bem imatura; em  

relação a algumas coisas que encontra na vida, o imponente 

sujeito poderá ter reações dignas e características de criança.  

Alguns chefes em cargos públicos, homens cujos nomes 

aparecem nos jornais, são extremamente imaturos em certos 

pontos fundamenta is .  Quando  o  públ ico  aprender  o  que  

é maturidade e o que é imaturidade, tais homens não con -

seguirão mais alcançar pontos culminantes na administra - 
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ção pública. Serão reconhecidos como realmente são: bur -

lões imaturos, de modo que a sociedade se livrará das 

tolices e prejuízos que causam.  

Desde que a sociedade assuma a obrigação de prepa -

rar a gente para alcançar maturidade e estase emocional,  

haverá muitas e muitas mais pessoas dotadas de bela e bem 

acabada maturidade. Tôda a estru tura, tanto da vida pri -

vada com pública, se modificará para nosso bem.  

Uma interpretação errada e comum de 

maturidade 

Antes de tudo, gostaria de atrair -lhes a atenção para um 

tipo de imaturidade muito comum, que algumas pessoas 

consideram como maturidade.  Êste tipo particular de ima-

turidade causa enorme quantidade de desgostos na socie -

dade: ao homem que a possui e à mulher que teve a des -

graça de desposar o figurão.  

O exemplo mais típico dêste herói imaturo é o durão 

"Não ligo para nadal.. .  sou o tal! .. .",  indivíduo que, du-

rante a vida tôda, representa o vaqueiro valentão, como faz 

um menino de quatro anos. Êstes são os "gangsters", os ban-

didos  que  o rádio  e  a  televisão apresentam aos  jovens 

ouvintes e telespectadores e aos quais a imprensa devota pá -

ginas e páginas para suas atividades.  

Esta imaturidade típica do bandido ocorre muito fre -

qüentemente, em forma atenuada, no homem-másculo que 

prende a família em casa, enquanto vai pescar, caçar, jogar 

— o homem que vive saindo com os companheiros, para 

isto e para aquilo e mais uns goles.  

Estou mencionando este tipo em particular,  por causa 

da surpreendente freqüência com que a imaturidade dêles 

figura na tensão emocional das espôsas e dos filhos. Há 

muitas variantes de imaturidade representadas por êstes dois 

tipos. Cada cidade tem um bando dêles à sôlta.  

Quanto mais durões e  quanto mais duramente agem, 

tanto mais são imaturos e infantis. Sua infantilidade exte - 
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rioriza-se ostensivamente, quando um deles precisa levar  

uma picada,  ou tem de submeter -se a  alguma operação -

zinha sem anestesia.  Não conseguem suportar .  Vi alguns 

dos mais "durões" dos bandidos de St. Louis, que tinham 

posição relevante como "gangsters", comportarem-se como 

crianças quando tinham de tomar uma injeção na veia.  

É  c la ro  que  aq uela  d ureza  é  apenas  a  másca ra  

que  afivelam ao rosto. Não conseguem, pura e 

simplesmente, suportar nada. Não podem agüentar a 

menor tensão e dão-se facilmente à bebida, que é um meio 

pouco eficiente para afrouxar  a  tensão.  E ass im,  seu 

concei to  de maturidade fica reduzido à idéia de 

bebedeiras freqüentes e pesadas, como ficou reduzida à  

idéia de fumar, quando tinham dez ou  onze anos. Além 

disso, seu conceito de maturidade con tém a idéia de 

"manobrar duramente suas mulheres", ou com ind i fe r ença .  É  

u ma  p ena  q ue  não  ha j a  u ma  l e i  q ue  o s  proíba de se 

casarem. 

Êstes sujei tos aparecem nas cl ínicas médicas quando 

seus conceitos de maturidade começam a enfraquecer -se, isto 

é  lá  pe los  quarenta  ou c inqüenta  anos .  Nesta  idade ,  a  

maior parte deles se encontra em péssimo estado físico; são 

crianças, sob todos os aspectos da vida. Foram crianças du -

rante tanto tempo e com tanta plenitude que não podem 

conceber outro estado senão o de infantilidade.  

Suas infelizes espôsas costumam aparecer nas clíni cas 

um pouco mais cedo — entre os trinta e quarenta anos. Os 

filhos aparecem ainda mais cedo. Não há crianças -proble-

mas, mas apenas pais-problemas. 

Qualidades componentes da maturidade * 

1. Senso de responsabilidade e independência, primei-
ro critério de maturidade. Um passo necessário para o cres- 

( *)  Pela  exp loração dos  ca rac ter í s t i cos  da  ma tur i da de  nes te  
cap í tu lo ,  es tou agradec ido ao l ivro  do Dr .  Leon J .  Saul  "Emo -
tional Maturity" ("Maturidade Emocional"), Filadélfia, J. B. Lippin -
volt e Companhia, 1947. 
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cimento é desenvolver-se a capacidade de assumir responsa-
bilidades, independentemente do pai, mãe e outros agentes 
protetores. Os longos anos de infância, especialmente nas 
famílias com excessiva preocupação protetora, desenvolvem a 
tendência de se continuar dependente de alguém. Muitos 
pais, especialmente as mães, alimentam fortemente a depen -
dência quando deveriam incentivar a independência.  

Aqueles que crescem com uma atitude dependente, mais 
cedo ou mais tarde, passam maus pedaços. Uma espôsa 
queixa-se à mamãe, dos incidentes e dos encargos do 
matrimônio. Esta queixa à mamãe e a conseqüente 
intervenção desta irri tam o marido, cada vez mais. O 
casamento, gradativamente, vai caindo aos pedaços e tôdas 
as pessoas envolvidas no drama, espôsa, marido e sogra, 
adquirem uma doença induzida pelas emoções. 

Vem agora o bem conhecido menino que depende ex -
clusivamente da mãe.  Quando chega à adolescência,  os 
outros caçoam dele e o jovem compreende que sua 
dependência da mãe é uma fraqueza. Para provar a si próprio 
e ao colega a sua fôrça, procura transformar -se num 
supermásculo, o que significa colocar -se a  apenas um 
passo da delinqüência. Depois disso, vêm os pequenos 
crimes e desgostos em todo o cenário, com doença 
induzida pelas emoções, na mãe, no pai e no filho. 

Out r a s  c r ia tu ra s  co meçam send o  pesad as  ao s  
p a i s ,  aos amigos e parentes. Quando ficam sem estes 
suportes,  vão escorar-se no álcool. Sempre têm a doença 
induzida pelas emoções. 

2. Maturidade significa atitude de dar, mais  do que 

a de receber. Uma atitude caracteristicamente infantil é 

sempre querer receber, sempre desejar que alguém lhe dê a 

coisa ambicionada.  Nesta imatur idade,  a  pessoa age com 

a at i tude  de :  "O que vou ganhar  com is to  ou aqui lo?"  

Eis  a  mola que empurra os indivíduos para emoções 

indignas, pessimistas e de irritação. Quando se tornam 

mais velhos, não podem receber como quando eram 

crianças, apesar de continuarem vivendo em função da 

idéia do que possam ganhar. Estão num beco sem saída e 

desembocam num desejo intenso e ansioso, culminando 

em intensa frustração.  
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Duas irmãs solteironas tinham sempre vivido juntas, am-
paradas por  um bom rendimento que lhes deixara o  pai.  
Um velho tio, que sempre tinha sido um causador de atra -
pa lhações, morreu e deixou sua  fazenda à mais velha das 
duas (apenas dois anos mais velha),  com a prescrição de 
que passaria para a mais môça, quando a outra morresse. 
Mas a  irmã mais  nova  c ismou em receber  sua  par te  
imediatamente e pediu que a fazenda fôsse vendida e a quantia 
dividida igualmente. Contudo a mais velha era a dona da 
fazenda e estava decidida a conservá-la.  Com isto saiu a 
briga. Separaram-se as duas e cada uma foi para seu lado,  

Hoje, ambas sofrem muito com uma doença induzida 
pelas emoções e assim continuarão, até que  ambas ama-
dureçam o bastante para quererem dar,  de preferência a  
receber. No que lhes concerne, depois de dez anos, nenhu -
ma das duas amadureceu. Estão beirando os cinqüenta anos 
e têm ainda, em perspectiva, muitos e longos anos de má 
saúde. Além disso, ambas contrataram advogados e o litígio 
em que se envolveram pode muito bem custar -lhes a fazenda 
que o tio causador de transtornos lhes atou ao pescoço.  

A maturidade traz uma nobre preocupação: como 
tornar a vida dos outros mais agradável. Com esta 
preocupação, abrem-se os horizontes, a visão, a simpatia.  
A pessoa com tal maturidade não fica vivendo num 
pequeno recinto fechado, agarrando as coisas e puxando-as 
para dentro de seu âmbito mesquinho e escuro. A criatura 
amadurecida passeia ao sol, pelo vasto mundo, achando as 
outras pessoas muito interessantes, dignas do esfôrço de 
serem conhecidas e dar-lhes alguma coisa. 

No caso em apreço, na sua posição mesquinha, o eterno 
recebedor nunca aprende como é grandiosa e agradável a 
alegria de dar. O que vai aprender é como as emoções con-
finantes, ambiciosas, avaras e tensoras irão conduzi -lo, na 
certa, a uma saúde quase constantemente má.  

3. Maturidade significa pôr de lado o egoísmo e o es-
pírito de competição. A atitude infantil é: "Tenho uma coisa 
que você não  tem",  ou "Posso fazer uma coisa que você 
não é capaz de fazer" ,  ou ainda,  "Meu pai pode bater  no  
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seu ."  Mui to s  ind iv íd uo s  nunca  se  l ib er tam d es ta  in fan -
til constelação de egoísmo e competição. São de trato di -
fícil, pois estão sempre em pé de guerra com os outros. Não 
são capazes de cultivar um espírito amistoso, de coopera -
ção. São perniciosos como sócios num negócio, irritantes 
numa reunião, rixentos quando em parceria.  

A pessoa supercompetidora. Quem está constantemen-
te se comparando com os outros (numa competição cheia 
de inveja) está fadado a triste destino. Está constantemente 
gerando inveja, amor-próprio ofendido e hostilidade, tanto 
em si como nos outros.  

Os políticos irascíveis, destes que procuram ter o nome 
nos jornais e que não se cansam de querer impor sua 
vontade a todos, pertencem a este tipo. Se lhes observarmos 
os movimentos em Washington, verificaremos que fazem 
freqüentes visitas ao Centro Médico de Bethesda

.
 ( que o 

Congresso fez para o pessoal da Marinha e do Congresso ), 
a fim de serem "examinados", ou tratados de sinusite, ou 
fazendo alguma operação substitutiva ao diagnóstico de doença 
induzida pelas emoções. 

Êstes homens consideram-se líderes e altamente amadu-
recidos. É pena que seus eleitores não saiba m como tais  
indivíduos são altamente imaturos — imaturos na categoria 
de que estamos falando, assim como em muitas outras cate -
gorias de maturidade.  O contínuo palavrório  desta  classe 
de políticos produz ansiedade não só nêles mesmos como 
naqueles contra quem investem. Em sua inata infantilidade, 
lutam para ser uma coisa que não está neles — homens com 
maturidade. 

A competição pode ser valiosa. A competição até certo 
ponto ocupa um bom lugar na vida. Mas, quando se torna 
forte demais e por demais generalizada, falha em seu obje-
tivo. Produz ansiedade, tensão, esfôrço e remorso e acaba 
impedindo qualquer alegria, mesmo quando conduz o sujeito 
ao sucesso. 

Um dos elementos dos negócios e da indústria moderna, 
causadores de bom índice de doença induzida pelas em o-
ções, é a competição entre os que lutam para alcançar culmi -
nâncias. Os gerentes de lojas locais e pertencentes a grandes 
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sistemas de cadeias estão sempre consultando os médicos,  
pois vivem se atirando uns contra os outr os, na fúria de 
aumentar  as vendas e  obter  promoções.  O mesmo sucede 
nos bancos e  na indústr ia .  Aqueles que conseguem subir  
ficam vitimados pelo esfôrço agressivo

.
 e, freqüentemente,  

têm úlceras. Os que fracassam sofrem a frustração e conse -
quentemente fadiga e prolongadas dores de cabeça. Quem 
ganha?  Não sei .  Até ho je não achei  nenhum deles com 
aspecto de vencedor. 

O sistema é errado. Podemos dizer,  sem exagero, que 
um sistema desta espécie é infantil e imaturo. Esperamos  
que, com a passagem

.
 do tempo, ta lvez cresça e se desen-  

volva, alcançando um sentimento amável e mais cooperativo  
em relação aos seres humanos.  Hoje em dia,  representa a  
ruína de muitas vidas a êle submetidas. Será que valem o  
preço duma vida humana os grandes negócios, a grande in -
dústria, criados num objetivo de vantagem pessoal?  Por  
mim, acho que não valem.  

A preparação dum ser humano amadurecido, isto é, dum  
ser humano feliz, é o único negócio honesto e valioso ou a  
única indústr ia que deveríamos ter,  por direito. Qualquer  
forma de indústria ou de negócio que dá aos seres humanos  
um conjunto de emoções doentias é tão imatura e socialmente  
indesejável como uma individualidade infantilmente egoística 
e competitiva. 

Dick era gerente numa dessas lojas que trabalham em 
cadeia. A loja que dirigia estava competindo com outras, em 
outras cidades. Para chegar a gerente no distrito, Dick deveria 
superar as vendas dos outros gerentes das lojas que competiam. 
Por um salário pouco compensador, Dick trabalhava dia e noi -
te. Adquiriu uma úlcera, mas conseguiu ser gerente no dis -
t r i to .  Outros  ind ivíd uos ,  de  out ras  lo j as ,  também f ica -
ram com úlcera e não conseguiram ser gerentes no distrito. 
Em tôda  compet ição,  a lguém tem de  perder .  E acabam 
desenvolvendo outras coisas,  a lém da úlcera.  Mas Dick  
conseguiu ser  gerente no distr i to .  O ordenado aumentou 
um pouquinho, mas as preocupações cresceram muito  
mais e  a  competição se tornou ainda mais intensa.  O 
coitado trabalhou e "deu o duro" mais do que antes, porém 
seu distr i to  foi  derrotado por  outro e  não conseguiu a 
promoção 
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que esperava. Veio então a frustração pela derrota e conse -
qüentes fadiga, prisão de ventre, dor de cabeça, insônia.  

Há,  também, gente como a Sra.  B. . .  que tem um ego  
tão imponente e duro como o dos antigos teutões. Qualquer 
contato que tenha com quem quer que seja é uma compe -
tição na qual ela demonstra ser sempre um pouco mais apta 
ou inteligente. Ultrapassou e sobrepujou o marido em tudo, 
de modo que o coitado se arrasta pela vida com um triste 
complexo  de  infer ior idade.  Em qualquer  reunião  na 
qual  o presidente cometa a tolice de abrir uma discussão, ela 
se levanta, beligerante, e logo quer mudar alguém ou 
alguma coisa. No clube feminino, é uma potência temerosa, 
impõe respeito  no P .T .A.  e dá sempre dores de cabeça no 
clube de bridge. O palácio da municipalidade estremece 
sempre que ela passa por lá. A natureza, porém, é um 
equilíbrio de compensações. Ela paga muito caro por sua 
imaturidade. Freqüentemente,  à  noite,  tem um acesso de 
fraqueza que dura até de manhã e a deixa prostrada por um 
ou dois dias. O mal da Sra. B... é que ela não alcançou 
suficiente maturidade para ser amàvelmente prestativa com 
os outros sêres hu mano s .  Nes te  p o nto ,  co n t i n ua  c r i ança .  
" Minha  mãe  pode dar na sua mãe" é o aspecto a que chegou 
e parou sua educação. Observem este tipo de gente: — as 
criaturas que tudo dirigem acabam sendo dirigidas pelos 
efeitos crônicos de suas emoções. 

4. Maturidade no sexo. Uma atitude infantil sexual é 
a de satisfação genital, num interesse de prazer  egoísta, 
sem a compreensão de que o sexo é parte da experiência 
muito mais ampla do acasalamento. Esta experiência, como 
qualquer outra que envolva dois sêres humanos, só assume 
o aspecto de maturidade quando nela figurem a gentileza, a 
simpatia e a cooperação mútua.  

A imaturidade sexual é tão comum, principalmente por 
causa dos medos e inibições que bloqueiam os esforços ra -
cionais em favor da educação sexual. A Escola, a Família, a 
Igreja não oferecem ao indivíduo uma instrução organizada 
para l idar  com o sexo,  no curso da vida.  A ma ior  par te  
des ta  ins trução é deixada a cargo de fontes  pouco 
dignas e de saber ainda menos digno. Não é de admirar 
que tão pouca gente haja atingido a maturidade sexual.  
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Dois tipos de imaturidade sexual. Um dos tipos de 
imaturidade sexual é o mêdo histérico do sexo e de tudo 
que lhe diga respeito. 

Rose era uma jovem mui to  boni ta  que vivia no meio  
de vizinhança muito grosseira. Com intenção de ajudar Rose 
a  sobrepujar  a  grosseria do ambiente,  a  mãe sugeriu na 
filha um verdadeiro pavor do sexo. Anos mais tarde, quan-
do R o s e ,  se casou, não conseguiu concluir o ato sexual. O  
m a r i d o ,  com infinita paciência, tentou todos os meios de 
aproximação. Rose, porém, fugia mais e mais, tanto física  
como mentalmente. Reconhecendo que fracassara como es-
posa, sentia-se muito culpada e deficiente. Apresentou uma 
colite ulcerativa não específica e, certa vez, chegou a ficar 
hospitalizada durante um ano inteiro.  

O tipo oposto de imaturidade sexual consiste em fazer 
da sexualidade a coisa mais importante da vida.  

Darlene cresceu numa família  que,  de modo vulgar,  
combatia tôda e qualquer inibição. A única espécie de ane -
dotas que Darlene sempre ouviu se referia a assuntos sexuais. 
Não lhe proibiam nenhum filme pornográfico; pela casa, an-
davam espalhadas as revistas picantes que a mãe gostava de 
ler. As visitas que por lá apareciam eram gente sofisticada, 
de tipo provocante. 

Antes de Darlene atingir a  idade de namorar,  a mãe 
achou conveniente mandá-la a bailes e festas com rapazes. 
Darlene engravidou muito cedo e arrastou a família a com-
plicações atrás de complicações.  No que lhe concerne,  e 
ela tem apenas 35 anos, Darlene já armazenou complicações 
para uma vida inteira e está apta a multiplicá -las por três. 
Está sempre se queixando de alguma coisa e, pràticamente, é 
figura habitual da sala de espera do médico.  

5. A maturidade consiste em superar a reação hostil. 
Alguns consideram a reação hostil  —  raiva, ódio, cruel -
dade e beligerância — como demonstração de fôrça. É exata-
mente o inverso. Aquelas emoções são transtornos 
infantis, formas graúdas de imaturidade, sinais de fraqueza, 
demonstrações de mêdo e frustração.  

Homens infantilmente agressivos. As crianças, vivendo 
num mundo no qual são relativamente imponentes, sentem - 
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se fracas, dependentes e inseguras. Quando frustradas em 
seus desejos pela disciplina, reagem com raiva, ódio, belige -
rância e,  se puderem, com crueldade. Muita gente grande 
não conseguiu superar esta forma de reação hostil. Conti -
nuam cruéis e  be ligera ntes porque ainda se sentem fra -
cos, dependentes e inseguros. São fracos; não aprenderam a 
arte de ser forte. Apenas o forte sabe ser bem educado. Os 
homens que usurpam o poder nos governos do mundo, que 
sobem às culminâncias por métodos cruéis, agressivos, belige-
rantes, são erradamente considerados como fortes e, segundo  

o padrão usual, como amadurecidos.  

Se todos compreendessem que tais homens são, de fato, 
extremamente infantis, e essencialmente incompetentes para 
dirigir negócios públicos, o povo não l hes daria votos ou 
os poria para fora, antes que pudessem fazer muito mal. 
Muitos males que af l igi ram o século XX vieram de ho -
mens desta espécie. Também os temos na América. Feliz -
mente, em nosso país, não conseguiram usurpar o governo, 
porém apenas  a  p re sença  de les  é  uma ameaça  que  não 
p odemo s  ad mi t i r .  Devid o  ao  fa to  d e  q ue  mui t a  gen te  
chega à idade adulta sem suportar sua reação hostil, o único 
e verdadeiro perigo, em nossos dias, está na desumanidade 
de homem para homem. 

Por vezes, as imaturidades de cunho hostil e cruel vêm 
bastante nítidas à superfície, como no caso de "gangsters" 
do tipo de Dillinger.  É sorte para a sociedade que estes 
homens estampem na aparência a sua imaturidade, pois, 
assim, se pode reagir à altura do perigo que representam. 
Entretanto há muitos indivíduos que têm o mesmo tipo de 
imaturidade, porém o conservam muito bem escondidinho. 
Candidatam-se a encher de desgostos a vida dos infelizes 
que se lhes cruzam no caminho.  

O perturbador infantil. Bert, por exemplo, é um sujeito 

de aparência agradável, com um aspecto 100 por cento ino -
fensivo. Um dos patrões de Bert contou-me que, depois da 
entrada de Bert no seu departamento, muitos dos emprega -
dos, gradualmente, começaram a mostrar descontentamento  
e a causar perturbação no serviço. Havia  uma constante 
irritabilidade e agitação, ou por isto ou por aquilo. O pro- 
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blema se tornou tão grave que se encetou discreta pesquisa 
para se descobrir o agitador. 

Aconteceu que era o Bert, com seu jeitinhó calmo, agra -
dável, expansivo, metendo no meio  das conversas as farpas 
de sugestões e críticas, para os outros empregados.  Bert 
sabia deitar o veneno com tanta esperteza que os 
companheiros de trabalho nem suspeitavam de que lhes 
estava instilandoo pensamentos venenosos. Depois que 
Bert foi despedido,  o  departamento voltou à calma de 
sempre.  Bert  é  um sujeito que nunca se sente bem e eu 
suspeito que nunca se sentirá.  

Muitas mulheres se desgraçaram casando -se com uma 
destas crianças de pêlo no peito e mais músculos nos braços  
do qne maturidade na cabeça. Nem no inferno pode haver 
coisa pior do que o que estas mulheres passaram na terra. 
Frequentemente, tais maridos apresentam-se com um aspecto 
e man e i r as  que os tornam simpáticos ao resto do mundo.  

A espôsa diz: "Ninguém poderá imaginar como êle é 
mesquinho e cruel, em cada momento que passa em casa."  

Tais sujeitos sempre acabam com uma doença induzida 
pelas emoções.  É mais do que merecida.  Mas suas 
espôsas não merecem adoecer como êles.  

6. A maturidade é capaz de distinguir a realidade da 
fantasia. É uma característica da criança aceitar uma fan -
tasia como fato real e não tentar diferenciá-los. Uma criança 
pode fazer isto sem restrições, pois daí não advém vantagem 
ou desvantagem. Mas se a  criança passa da infância para  
a  idade adulta  e  responsável ,  e  c ontinua a não dist inguir   
entre  fantasia  e  rea l idade,  resulta  um tremendo  acúmulo  

de desgostos que acarretam infelicidades e emoções desfa -
voráveis.  

Um tipo muito freqüente de infantilidade. É apavo-
rante a quantidade existente dêste tipo. Uma criatura ima -
gina coisas frívolas a respeito de outra e espalha um boato 
pernicioso que acaba sendo aceito como fato.  

Um político egoísta, desonesto, desprezível sob todos os 
pontos de vista,  imagina coisas fantásticas a propósito de 
seu próprio valor para o país, como inimigo do 
totalitarismo e u ma  porção de elei tores honestos,  mas 
imaturos, aceita  
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a fantasia  como um fato.  Um homem imagina que ouve 
mensagens de Deus e persuade outros de que isto é verdade. 
As guerras religiosas e os ódios separatistas entre os homens 
alicerçaram-se no que, hoje, consideramos como pura insen-
sa tez.  Tôda pessoa que conheci  e  que  se gabava de re -
ceber mensagens de Deus não passava de esquizofrênica. Um 
homem infantil imagina que tôdas as doenças humanas se 
originam dum deslocamento das vértebras e convence disto 
várias pessoas. Os comunistas divulgam a fantasia de que 
seu sistema é um céu aberto para o lavrador e para o ope -
rário; não falta quem aceite a idéia como um fato.  

Com cada um destes exemplos de imaturidade, o mundo 
ou parte dêle, tem de sofrer. Não há imaturidade pela qual 
se pague tão caro como por esta. Pesa tanto no plano indi -
vidual como no da comunidade.  

Gente que sente o mundo contra si. Uma variedade 
comum deste t ipo de imatur idade merece especia l  aten-
ção .  É  enco nt rad o  no  ind iv íd uo  q ue  ace i ta  co mo  
fa to s ,  e se preocupa com êstes, coisas que nunca 
aconteceram. Tal cr iatura vive num mundo terrível  de 
idéias falsas,  verdadeiramente calamitoso onde tudo é 
mal,  mas que, en tretanto, não corresponde à realidade e, 
portanto, não existe. 

Na verdade,  o  mundo corriqueiro em que vivemos é 
bem apraz íve l  e  interessante.  As co isas que,  nele,  nos 
acontecem, podem ser transformadas em sensações agradá -
veis. Mas esta gente imatura considera-o como um mundo 
terrível que lhes reserva o que possa haver de pior.  Têm 
medo de ficar sózinhos em plena luz do dia, pois aceitam 
como fatos a fantasia de que alguma coisa (que não 
sabem o que seja) está para lhes acontecer.  Como 
crianças que foram e continuam sendo, não cresceram, e 
aceitam como fatos a fantasia de seus falsos terrores. Esta 
gente vive nos consultórios médicos. 

Uma cliente, por exemplo, quando descarregava o feno 
no celeiro, de repente, teve uma idéia absurda: "Imaginem 
se houver uma cobra no fenol"  Acontece que  nunca apa-
receu uma cobra naquela fazenda, mas a idéia absurda lhe 
ocorreu e a mulher permitiu à sua imaginação alimentá -la 
com muitas ramificações emocionantes e horríveis, até que  
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assumiu o aspecto de realidade em sua mente. A mulher 
não teve mais coragem de chegar perto do celeiro. 

Outra senhora, com cerca de sessenta anos, apareceu-me 
no consultório com a queixa: "Sei que o senhor vai rir -se, 
mas tenho uma cobra dentro do estômago; está lá há muitos 
meses. Quando se irrita, pica-me e me faz sofrer." 

A qualquer outro respeito ela estava perfeitamente bem; 
no tocante à estranha fantasia, estava tão louca quanto qual -
quer um que aceite uma idéia falsa como um fato.  

Talvez queiram saber a continuação da história dela e 
da cobra. Não houve exames clínicos e mesmo gastroscó-
picos do estômago que persuadissem a senhora de que não 
havia cobra alguma. Por fim, um dos nossos médicos, ver -
dadeiro artista na prestidigitação, conseguiu, enquanto punha 
e tirava um tubo no estômago da doente, fazer surgir uma 
cobra de dentro da manga do paletó. Exclamou então: "Ora 
esta! A senhora estava mesmo com uma cobra. Cá está ela." 

A mulher,  triunfante,  respondeu: "Viu? Eu sempre 

disse isso." Sentiu um grande alívio seguido de boa dispo-

sição. Três meses mais tarde, tornou a aparecer, dizendo: 

"Estou com outra cobra no estômago." Era inverno e o hábil 

médico prestidigitador não conseguiu arranjar uma cobra 

para uma segunda encenação. A cliente dirigiu-se a outra 

clínica, antes que voltasse o verão. Não sei se ainda está 

com a cobra. É possível que, pelo tempo decorrido, a cobra 

já tenha dado cria e enchido todo o aparelho digestivo da 

mulher. 

7. Flexibilidade e adaptabilidade são as componentes 
mais importantes da maturidade. Uma pessoa que não saiba 
dobrar-se, sem se quebrar, diante duma ventania, e adaptar-
se fàcilmente a condições mutáveis, dificilmente será feliz 
num mundo onde um desastre pode desencadear-se a qual-
quer momento, com grande rapidez, e onde as coisas que 
valorizamos podem desaparecer dum instante para outro.  

Flexibilidade e adaptabilidade são, provàvelmente, os 
mais valiosos atributos da maturidade a serem adquiridos. 
Quando as coisas vão cruelmente mal, como não raro acon-
tece, quando o chão em que pisamos parece faltar -nos sob 
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os pés, a única virtude capaz de livrar -nos dessa série de 

emoções responsáveis por doenças e desgraças é a capacida -

de de ser-se bastante flexível diante dos golpes do destino. 

Só assim não seremos despedaçados e seremos capazes de 

prosseguir valentemente na nova situação.  

Sômente à custa desta espécie de maturidade a pessoa 

poderá livrar-se das graves perturbações, quando algumas de 

suas necessidades básicas (expostas no capítulo 14) perma -

neçam insa ti s fe i tas.  Sem esta  matur idade a cr ia tura  

es tá  à mercê dos desgostos. Uma forma simples de 

flexibilidade e adaptabilidade é a do livro de Pollyanna, cujo 

sistema é tão bom que produziu 15 ou 16 sucessos de 

livraria. O sistema consiste em encontrar quatro coisas 

boas escondidas, em cada episódio desfavorável que nos  

aconteça. 

Outro sistema simples é  o  da mulher  com o marido 

constantemente bêbado. Decidiu não se sentir  infeliz com 

tal situação, e  lutou corajosamente para tornar agradável 

sua vida e a de seus filhos.  

Outro sistema simples é o de nunca se olhar para 

trás,  a passar em revista a última catástrofe, porém olhar 

para a frente, procurando determinar tudo de bom que se 

possa introduzir no futuro. 

Maturidades e certas atitudes definidas 

Em suma, as maturidades em nada mais consistem do que 

em certas e definidas atitudes cultivadas diante de nós mes-

mos e nas relações com nosso mundo. Contudo são atitudes 

que não se desenvolvem sem processos de aprendizado. Não 

são conseguidas naturalmente pelas pessoas. Fazem parte 

das coisas que precisamos aprender. Tais atitudes determi-

narão se nossa vida será feliz ou infeliz, se viveremos com 

saúde ou se padeceremos de doenças.  

Qualquer um poderá perguntar proveitosamente a si  

mesmo: 'Até que ponto estou amadurecido? Em que ponto 

sou ainda imaturo e como poderei superar minha  imaturida-

de?" Muita gente consegue amadurecer depois dos 30, 40,  
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50 e, mesmo, 60 anos. É necessário que se nos mostre o 

que é mister aprender e ter -se vontade de aprender.  

Com a maturidade chega a estase emocional.  

PONTOS IMPORTANTES DO CAPITULO 7 

As pessoas possuem tensão emocional e doença induzida 

pelas emoções, não devido a um avassalador acúmulo de des-

gostos, mas por não terem aprendido a manobrar a quantidade 

ordinária de contratempos peculiar a tôda vida humana.  

A capacidade de conduzir ,  com eficiência e  sucesso,  

as várias fases duma vida corriqueira, isto é, de modo que 

produza um máximo de alegria e um mínimo de tensão,  é 

o que se conhece como maturidade. 
Possuir maturidade significa assentar emocionalmente: 

ter-se capacidade para manter serenidade, resignação, cora -

gem, determinação e alegria em situações que levariam uma 

pessoa imatura à apreensão, terror, ansiedade ou frustração.  

Para obter maturidade é necessário um processo de apren-

dizado. Infelizmente, não há nenhum lugar,  hoje em dia, 

onde se possa aprender maturidade. Nossas três instituições 

educacionais — a escola, a igreja e a família — falham nesta 

parte essencial de nossa educação.  

A maturidade consiste nas  seguintes  qual idades:  
1.  Um sentimento bem radicado de responsabilidade e indepen-

dência. 
2.  Ter  a  a t i t ude de  dar ,  de p re ferênc ia  à  de  r eceb er .  

 3.  Passar gradativamente do egoísmo e espírito de competição à 
cooperatividade e boa disposição para com empreendimentos 
humanos. 

4. Reconhecer e aceitar as restrições sociais sôbre o sexo, e 
tornar a  sexual idade um item entre muitos  numa feliz  vida  
conjugal .  

5. Compreender  q ue a  r eação hos t i l ,  a  r a iva ,  o  ódi o ,  a  c ruel -
dade e a  bel igerância são fraquezas  e que a amabil idade,  a  
bondade e  a  boa  vontade são s inai s  de  fôrç a .  

 6 .  Capacidade para  dis t inguir  entre o fa to e a  fantas ia .  
 7 .  Ser flexível e adaptável às  mudanças impostas inexoràvelmente 

pelo dest ino e  pelas  eventual idades  da  for tuna.  

  



  



COMO ASSENTAR EMOCIONALMENTE 

8 

Tornar-se maduro é uma grande experiência 

Você, eu e quase todos sem exceção estamos a braços 
com muita imaturidade e tensão emocional. 

Realmente, não merecemos censura; somos vítimas das 
circunstâncias. Assentar emocionalmente e adquirir maturi -
dade foram aspectos negligenciados em nossa educação. 
Devemos nossa tensão emocional mais às coisas que não ti-
vemos oportunidade de aprender, do que às coisas que apren-
demos. 

Isto, ao menos, é certo: não podemos voltar atrás e 
começar nossa reconstrução desde o início. Se tivermos de 
melhorar, teremos de começar donde estamos, do meio da 
imensa confusão, neste estado de perplexidade emocional 
que, para alguns de nós, parece tremendamente grande e 
pesado. Não há outro jeito. 

Temos de começar a melhorar mesmo com as ostras da 
tensão emocional agarradas em nós e puxando-nos para 
baixo. Um sujeito como eu diz a você: "Vamos, meu velho, 
tratemos de melhorar nossas emoções." Você passeia um 
olhar pelo que lhe parece uma quantidade insuperável de 
contratempos, um tremendo redemoinho a girar loucamente. 
Num estado assim das coisas, um convite para se desen-
volver a estase emocional pode parecer-lhe como um convite 
para ir aprender a nadar na correnteza do Rio Niagara!  

Mas, na realidade, assentar emocionalmente e livrar -se 
da tensão é simples e, ainda mais, é uma experiência que  
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proporciona alegria e frescura à alma. Desde já você pode 
ir transformando a imaturidade em maturidade.  

De fato, comece hoje! 

Contrôle consciente do pensamento 

Pare um pouquinho, para observar este ângulo interes-
sante. 

Suponha que uma educação bem orientada permitiu ao 

felizardo Henry Smith assentar emocionalmente e amadure-

cer. Mas o que esta educação deu ao Henry Smith? Principal-

mente isto: 
Treinou Henry Smith a pensar de certas maneiras defi-

nidas em face de situações, diante das quais Sam Jones, que 
não foi treinado, terá pensamentos

 
e atitudes suscitando medo, 

apreensão, desânimo e outras emoções pouco sadias. 

Em Henry Smith, devidamente treinado por uma edu-
cação bem orientada, a sadia maneira de pensar e as atitudes 
sadias vêm-lhe naturalmente, sem contrôle consciente. Lá 
estão elas no momento preciso, devido ao treinamento rea-
lizado. 

Cá está, pois, o busílis do truque que você e eu precisa-
mos praticar. Se você e eu sabemos quais são as maneiras 
de pensar de Henry Smith e que atitudes tem ele, podere-
mos, mesmo sem um treinamento impôsto pela educação, in-
troduzi-las na nossa cabeça, graças ao contrôle consciente do 
pensamento, isto é, fazendo-as estar em nossa mente. 

Alcançando a boa trilha 

Em outras palavras, você terá de observar seus pen-
samentos como se os Olhos da Mente, num terraço, pudes-
sem ver tudo o que nela queira entrar. Os Olhos Mentais 
terão de observar tudo o que está acontecendo e fazer ime-
diatamente uma chamada quando a mente cogitar de pen-
samentos que produzam tensão emocional. 
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Quando chega a chamada de seus Olhos Mentais e você 
percebe que se vai meter numa tramóia, trate, consciente-
mente, de pensar e assumir as atitudes que teria, se houvesse 
assentado emocionalmente e amadurecido como Henry Smith. 

A êste truque dá-se o nome de contróle consciente do 
pensamento. Qualquer um pode fazer isso. Você, por exem-
plo, pode sentar-se em sua cadeira, voltar seus pensamentos 
para suas últimas férias de verão ou para as que está plane-
jando. Poderá voltar seu pensamento para onde bem enten-
der. Claro que pode! 

Então experimente. Pense em alguma coisa que esteja 
planejando e que lhe seja muito agradável. Está vendo? 
Não houve truque algum. 

O que é preciso focalizar: como e em qual direção o pen-
samento deve ser dirigido, se quisermos amadurecer e assen-
tar emocionalmente como Henry Smith. Isto, à primeira vista, 
parece um processo muito complexo e seria mesmo, se a nós 
competisse decidir quais são as coisas que Henry Smith 
tem c que nós não temos. Mas, felizmente, os psicólogos e 
psiquiatras já nos prepararam o pratinho completo. Na 
realidade, já ficou tudo reduzido a têrmos lindamente 
simples, fàcilmente compreensíveis e muito práticos de 
seguir. 

Não quero enganá-lo: eu disse simples, mas admito 
que seguir estas simples diretivas nem sempre é fácil e em 
muitas ocasiões você terá de fazer um esfôrço considerável. 
Mas como se trata da parte mais importante de sua persona-
lidade (ser maduro e assentado emocionalmente) e como se 
trata do elemento mais importante em sua vida (sua felici-
dade) e como se trata diretamente de sua saúde, o esfórço 
exigido valerá, certamente, mil vêzes mais do que custar.  

Assim vamos indo. Que trilha deverá seguir o contrôle 
de nosso pensamento? 

Onde deve começar: do pensamento-chave 

Eis o pensamento que você deve ter sempre na mente, como 
se fôsse um cartaz pendurado no palco de sua vida :   
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Vou, desde já, manter meu pensamento  
e minha atitude calmos e alegres 

Precisa ter êste pensamento sempre consigo, repetindo-o 

incansàvelmente até assimilá-lo sem esfôrço consciente. As-

sim como o momento presente está sempre com você, assim 

está o pensamento: "Vou manter minha mente calma e ale -

gre ,  desde já." 

Aconteça o que acontecer, seja qual fôr a situação so -
brevinda no curso do dia, conserve êste determinado pensa-
mento, com energia e vivacidade.  

E, é claro, hão-de surgir situações, em cada dia do ano, 

diante das quais se habituou a reagir com emoções pouco 

sadias.  Então diga a si mesmo: "Olhe lá,  velho! Está  na 

hora de precisar de calma e alegria."  

Você precisará substituir a emoção doentia que lhe cau -

sa tensão emocional por uma emoção sadia que contenha se -

renidade, coragem, resignação, determinação, alegria e ama-

bilidade, em lugar da outra que encerra mêdo, apreensão, 

remorso, desapontamento, ansiedade ou frustração.  

Substituição de emoções tensoras por emoções 

sadias 

A princípio, você descobrirá que se habituou a ferver 
de raiva diante de certas coisinhas, ou então, que já ficou 

irritado e perturbado antes de lembrar-se de dizer a si mes-

mo:  "Hei-de manter  minha mente e  minha  at i tude 

calmas e  alegres,  desde já" .  Com a prát ica,  há -de 

conseguir  que o pensamento-chave chegue antes da tensão 

emocional e será capaz de brecar sua descida ao triste mundo 

das depressões. 

De qualquer forma, quando se lembrar: "Hei -de man-

ter minha mente e minha atitude calmas e alegres desde já", 

no mesmo instante se extinguirão as lucubrações que 

geram a tensão emocional e começará uma ordem de idéias 

que suscita emoções sadias. Cada um desenvolve seus 

próprios tru- 
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ques para substituir a emoção tensora por uma sadia, no mo-
mento preciso. 

Nestas ocasiões, "situaçõezinhas chatas", de menor im-

portância, um dos meus clientes aprendeu a assobiar e assim 

experimenta complacência,  se renidade e alegr ia .  Outra 

cliente que tem uma bela voz e gosta de cantar, aprendeu que, 

cantando, torna melhores suas emoções, imediatamente. Outra, 

quando precisa de apoio, aprendeu a encontrar beleza nas 

pequeninas coisas circundantes. Um homem contou -me que 

se põe a planejar novas experiências para encher a cabeça, 

quando percebe que suas emoções se desviam para o lado 

depressivo. 

Muita gente considera a oração como recurso mais rá -

pido para se encetar uma corrente agradável de emoções.  

Mas é importante que se conserve na prece a mesma atitude 

de calma e alegria. Por exemplo, não se deve rezar assim: 

"Oh! Senhor, sinto-me desgraçado e é terrível a situação em 

que estou. Ajuda-me, Senhor!" 

A súplica deveria  ser  mais ou menos assim: "Criaste 

para nós um mundo verdadeiramente maravilhoso, ó Pai 

Celestial! Dá-me coragem, resignação, determinação, sere -

nidade, alegria, amabilidade, para gozar esta vida maravilho -

sa que me deste, por Tua infinita munificência."  

Todos são métodos úteis para substituição. Hão -de aju-

dar-nos a fugir dos rosnados que nos provocam todo o santo 

dia e cuja soma total nos leva à depressão.  

Dominando os momentozinhos desagradáveis 

As tais "situaçõezinhas chatas" são fáceis de resolver  

com a idéia: "Hei-de manter minha mente e minha atitude 

calmas e alegres, desde já", e, então, deliberadamente, 

atrair e avivar uma emoção sadia, em vez de permitir que se 

antecipe uma depressiva. É muito importante que você,  

para assentar emocionalmente, manobre as depressões e 

tensões desta maneira. Apesar  destas insignificantes 

tensõezinhas parecerem triviais, mesmo resultando de 

episódios aparen- 
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temente sem importância, se sempre tomarem uma direção 
depressiva, serão suficientes para produzir uma tensão emo-
cional crônica e conseqüente doença induzida pelas emoções. 
Oitenta por cento da média de depressões origina-se de si-
tuações supostas relativamente insignificantes e mal contro-
ladas. 

Quando as coisas vão bem 

Se estiver atravessando um período feliz e sem percal-
ços, pelo amor de Deus, procure sentir-se feliz. Encha o 
celeiro com serenidade, alegria e amabilidade. Goze, ao má-
ximo, a deliciosa magnificência do seu mundo. A vida é 
maravilhosa, se permitirmos que o seja. 

Quatro coisas a fazer quando se vai mal 

As situações graves no curso da vida (tanto você, como 
eu, como nós todos, sempre as temos e continuaremos a ter) 
não são tão fáceis de manobrar como as "situaçõezinhas cha-
tas". Suponha que sua espôsa está doente, você não pode 
socorrê-la (em rigor, não tem meios), as crianças estão aban-
donadas e tudo parece indicar um fracasso geral; você já 
ficou reduzido a três dias de trabalho por semana. Os cre-
dores estão em seu encalço. Isto, meu caro, não é caso 
no qual a simples substituição de uma emoção por outra baste 
para realizar o truque. 

Tenha-se em mente um modo geral de procedimento:  

1. Primeiro, procure aparentar alegria e calma, o quan-
to puder. Clarear uma situação negra com um pouquinho 
de bom humor, procurar rir-se um bocado, forçar um 
pouco o pensamento, pois talvez a coisa não seja tão má como 
está parecendo. (Forçar o bom humor é a melhor política, 
afinal de contas.) 
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2. Evitar pensar e repensar em sua desgraça, como um 

disco a repetir -se. Não permita ser dominado pela 

irritação e evite ficar perturbado ou fora de si. E, acima de 

tudo, não começe a ter pena de si mesmo.  

3. Procure fazer planos pelos quais cada fracasso possa 

transformar-se numa espécie de vitória, lembrando-se de que 

não há triunfo maior que o de conservar-se corajoso, 

sereno e amável .  Não há quem não vá admirá -lo por  isto .  

4. Coloque estas bandeiras no alto de seu mastro e 
deixe que lá fiquem flutuando: 

Serenidade.  ("Vamos ficar calmos")  

Resignação. ("Aceitemos este transtôrno cordial -

mente") 

Coragem. ("Sou capaz de agüentar isto e até mais")  

Determinação. ("Hei-de transformar o fracasso em 

vitória") 

Alegr ia .  ("Curvado ,  mas  não despedaçado")  

Amabilidade. ("Sempre com boa vontade para com 

os outros") 

A história de dois homens  

Você precisa conhecer estes dois homens e lembrar -se 

deles, quando estiver às voltas com seus problemas. Os dois 

são diferentes, como o dia e a noite.  Um deles, Sam, é o 

protótipo de quem acumulou tensão emocional.  O outro, 

William, é o paradigma de quem assentou emocionalmente.  

Sam, rei de suas próprias maluquices 

O mundo de Sam, para outro que o habitasse,  poderia 
ser considerado um verdadeiro sonho. A única coisa ruim 
na vida de Sam é o constante estado de tensão emocional  
 

 

 

 



128 DR.  JOHN A.  SCHINDLER  

de que, notem bem, Sam não se dá conta, pois o adqu iriu 
devido ao péssimo tipo de educação na família.  

Sam é um próspero fazendeiro e diretor de um banco 
numa cidade vizinha. É dono duma fazenda maravilhosa 
que herdou do pai. Do pai, também, recebeu um mau gê -
nio, do tipo tão comum nos "homens de sucesso".  Não creio 
que esse mau humor seja herdado; é adquirido pela convi -
vência, à sombra do mau humor de alguém. A mãe dele 
também era mal-humorada. Imagino que se haja conta -
giado com o mau gênio do pai de Sam; ou, talvez, o pai de 
Sam a tenha desposado porque nela encontrou um tipo de 
mau humor que ia bem com um cidadão bem situado na vida. 

Embora jamais houvesse sofrido aflições, nem perdas 
financeiras, nem catástrofes extraordinárias na família, nem 
golpes disfarçados dum destino cruel, Sam atravessou a vida 
como se uma irremediável e completa ruína lhe estivesse à 
espreita. 

Do lado da rua onde Sam morava, nunca havia sol. Sam, 
era como o homem andando por um parque a desabafar 
com um amigo as infelicidades, dizendo: "Há pessoas que 
compram ações — e as ações logo sobem. Outros se ca-
sam e... ela é uma princesa. Comigo, nada dá certo." Neste 
momento, um passarinho passa-lhe voando por cima da ca-
beça. O homem lamuriento tira o lenço do bôlso e limpa 
cuidadosamente uma sujeirinha que lhe caiu no paletó e 
comenta: "Está vendo? Para os outros os passarinhos cantam." 

Interroguei a família e os vizinhos se tinham ouvido, al-
guma vez, uma palavra amável ou alegre de Sam, mas nin-
guém a ouvira. Ah! Sim, quase ia me esquecendo. A es -
pôsa acha que Sam lhe disse uma amabilidade no primeiro 
ano de casamento, porém isto ocorrera havia tanto tempo 
que a digna senhora não se lembrava bem. 

Para ilustrar como reage o temperamento de Sam, num 
dia de julho dirigi-me de automóvel à fazenda dele, na época 
da colheita de aveia. Sam possuía 60 acres da mais linda plan-
tação de aveia que se possa imaginar. Exclamei: "Sam! 
Que maravilha está seu campo de aveia!" Sam respondeu-me, 
em tom lastimoso: "Sim...  mas. ..  a ventania não tardará 
a vir a derrubar tudo antes da ceifa." 
  



9 

COMO VIVER 365 DIAS POR ANO  129 

Não perdi de vista a aveia. Sam conseguiu ceifá -la antes 

que fôsse derrubada pela ventania. Foi beneficiada no tem-

po justo. E eu soube que Sam ganhou um dinheirão com a 

aveia. Por isso, quando tornei a encontrá-lo, perguntei: 

— "Sam, como foi o negócio da aveia?" 

Ële  exp l icou:  "Oh! Cre io  que  bem. . .  Mas uma safra  

de aveia como aquela, na certa, há-de esgotar o solo." 

Em outro ano teve uma safra de milho que rendeu 165 

alqueires por acre. Antes  da colheita,  Sam esteve no meu 

consultório e eu perguntei (como quem não quer nada, só 

para verificar se o Sam estava melhorando): "Sam, como 

vai o milho este ano?"  

E ele me respondeu: "Terrivelmente! As espigas estão 

tão gordas que não sei como vai ser."  

Outra vez, em outubro,  encontrei-o na rua.  Estava um 

dia magnífico, destes que parecem um sonho e que temos 

tão freqüentemente no Wisconsin. Com entusiasmo que 

imaginei contagiante, exclamei: "Alô, Sam! Que dia mara -

vilhoso, não?" 

Sam respondeu: "Sim... mas... quando se apanha esse 

tempo, se apanha mesmo de rijo." 

Estes aspectos são típicos do Sam.  

Lembrem-se de que, no capítulo 4, tratamos do tipo de 

doença induzida emocionalmente de que o Sam padece. Pes -

soas dotadas da tonalidade emocional de Sam sempre adqui-

rem a doença induzida emocionalmente, depois dos cinqüenta 

anos. E, quando a apanham, apanham mesmo de rijo, como 

disse Sam a respeito do tempo. Freqüentemente se tornam 

inválidas para o resto da vida.  

William, rei do bem-viver 

O homem em contras te  com Sam pode ser  avistado 

nas ruas de nossa cidade. Seu chapéu é elegante, porém ve -

lho. O paletó está limpinho, apesar de bem surrado. Seu 

sorriso é sincero e o olhar alegre. Chama-se William. 
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Também recebeu uma gorda herança do pai, como suce-
deu a Sam. E de modo aventuroso triplicou-a e quadrupli-
cou-a e desfrutou-a como só William sabe fazer.  

Veio, então, a crise de 1929 e 1930. Os banqueiros (e 
um foi particularmente malvado) caíram em cima de William 
gostosamente e limparam-no. Sei, de fonte limpa, que, com 
um bocadinho de demência, William poderia ter varado a 
crise em boas condições. Mas o tal banqueiro malvado aca-
bou com tudo o que William tinha, enquanto houve o que 
surripiar. William teve de dirigir -se ao W.P.A.* 

Certo dia, parei ao encontrá-lo a cavar uma vala com 

um grupo de homens. William estava com 60 anos e há mui-

to que não pegava numa enxada, se é que jamais pegara 

numa. Quando me viu, teve um largo sorriso e 

descansou o braço na enxada. Caçoou: "Você poderia 

dizer que está vendo um homem honesto ganhando um 

honesto dólar. Mas não é bem verdade. Ganho apenas 79 

centavos honestamente. No resto do tempo, descanso no cabo 

da enxada e desato a conversar. Mas isto é exatamente o 

que o Governo quer — não é tanto que se cavem valas, mas 

que se levante o moral do público. Por este motivo, os 21 

centavos que não ganho cavando, ganho-os melhorando o 

moral dos companheiros de trabalho." 

Os outros, no fundo da vala, riram-se com William. Es-
tavam se sentindo bem, desde que o tinham em sua compa-
nhia. William sempre fez todos se sentirem bem. 

William ainda tinha algumas sardinhas na brasa e con-

seguiu levantar algum dinheiro, além do que ganhava pelo 

W.P.A. Mas, então, êle e a espôsa (que ele adorava) 

tiveram um tumor no abdome, na mesma ocasião.  

Ambos foram operados. Êle viveu e curou-se. Mas 

perdeu a espôsa. E lá se foram tôdas as suas recentes eco-

nomias para pagar o hospital. No meio de tôdas estas cala - 

(*) Nota  do tradutor  —  W. P.  A.  significa  "Works  Progress 
"Administration", uma repartição federal, estabelecida nos Estados 
Unidos em 1935, para dar emprêgo aos desempregados. Eram pagos 
pelo Estado para  t rabalharem em melhoramentos  públ icos .  
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midades, William nunca mudou; jamais falava sôbre sua 
pessoa e nunca se queixou.  

Tinha sempre uma história agradável, uma anedota in-
teressante, umas saudações alegres quando recebia visitas 
no quarto do hospital.  A morte da espôsa deve ter aberto 
um enorme vazio em sua vida,  porém nunca se  abateu.  
Encheu o vazio com o velho  sorriso  que brilhava por baixo 
d o  chap éu  sur r ado ,  q ue  e r a  tudo  o  q ue  po dia  te r .  Cá  e 
lá, ia fazendo seus biquinhos para ganhar a vida, dum jeito 
ou de outro, sempre contente.  

Então teve um tumor na laringe. Mais operações. Re -
cebi-o no consultório e contou-me tantas coisas interessan-
tes  que  t ive  d i f iculdade em descobr i r  como êle estava.  
E, miraculosamente, curou-se do tumor maligno na laringe. 
Continua andando pela cidade, sorridente, interessado em 
tudo e interessando os outros nalguma coisa.  

O mais notável em William é provàvelmente o 
seguinte: o banqueiro que "limpou" William no tempo da 
crise nunca teve um amigo. Nunca ouvi alguém falar bem 
desse homem - com exceção de William. 

William considera o banqueiro um homem de grande 
capacidade e disse-me, certa vez: "Todos pensam que aque -
le homem não tem coração, mas ele não é mau, realmente. 
Ninguém presta atenção quando ele faz o bem, mas todos 
falam dele quando faz as coisas que um banqueiro preci -
sa fazer." 

Um dos vizinhos de William, admirando a maneira pela 
qual o Will se conservava sempre de cabeça ergu ida, 
com o sorriso nos lábios e uma saudação sempre amiga e 
animosa no meio das maiores desgraças, deteve-o na rua 
certa manhã, e disse-lhe: "William, você me desculpe, mas 
quero, simplesmente, dizer-lhe como admiro a maneira pela qual 
você enfrenta desgraça atrás de desgraça. Gostaria de saber 
sua receita. Importa-se em dizer qual é?" 

William sorriu com entusiasmo. Como qualquer um, 
também gostava de receber uma palmadinha amigável nas 
costas. Respondeu: "Bem, posso dizer-lhe. Há muito tempo 
atrás, sentei-me para imaginar qual seria meu próximo mo-
vimento. Não parecia haver jeito algum de conseguir me - 
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xe r -me .  F iq ue i  pensando  d uran te  mui to  t emp o.  E ,  en -
tão, me veio a resposta. Levantei-me e repeti-a a mim mes-
mo: — William, você precisa aprender a cooperar com o 
inevitável. — E é o que tenho feito desde então — cooperando 
com o inevitável." 

A importância de manobrar os aborrecimentos 
corriqueiros 

Permitam-me que lhes dê mais um exemplo do proce -
dimento geral  para seguirem, desta  vez um exemplo de 
como se manobrar e como não manobrar os "momentozinhos 
chatos" 

Algum tempo atrás, tive oportunidade de fazer as com-
pras de Natal com duas senhoras, numa grande loja em Chica -
go. As duas senhoras eram irmãs gêmeas.  

A primeira deixara em casa um marido crônicamente 
doente e tinha um filho combatendo no Extremo Oriente.  
A segunda nada tinha para lhe encapelar a vida.  

A primeira conhecia a arte de apreciar as coisas, isto é, 
sabia como assentar emocionalmente. Soube divertir -se du-
rante o dia todo. 

Quando entramos na loja, ela passeou o olhar extasiado, 
admirando as decorações festivas, realmente encantada e dis -
se mais ou menos isto: "Adoro fazer compras no Natal. As 
lojas ficam tão alegres!"  

Se parávamos num balcão procurando determinado 
ar t igo,  ela  exclamava com prazer :  "Meu Deus! Que 
r icas e maravilhosas seleções de coisas souberam arranjar! 
Nem uma imperatriz romana teve melhor oportunidade para 
escolher o que há de mais bonito." Ou então: "Oh! 
Charles, não vai morrer de contentamento com isto aqui? Vai 
lhe cair como uma luva." 

Fomos almoçar ao restaurante da loja. Ela disse, nem 
bem entramos:  "Sempre gostei  de comer aqui.  É tão bo -
nito e tão amplo e a comida é tão deliciosa!" Ela apreciou  
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a refeição tôda e, ao sairmos de lá, deu uma bo a gorjeta à 

garçonete. 

A irmã, ao contrário, não tinha razão alguma para agir 

diferentemente, a não ser o hábito que adquirira de ser "do 

contra". 

Nem bem entramos na loja — a mesmíssima loja — olhou 

para tudo, horrorizada, exclamando: "Olhem quanta gente.  

Detesto fazer compras na época do Natal."  

Ao balcão,  queixou-se:  "Põem tanta coisa diante da 

gente que acabo não sabendo o que escolher. Têm coisas 

demais. No ano passado, Charley não gostou do que levei 

para êle e sei que não vai gostar disto, também. E reparem 

nos  preços. É grossa ladroeira,  isto é mesmo."  

No restaurante da loja,  nada,  para ela,  estava direi to 

ou satisfatório. Queixou-se ao garção de todos os pratos que 

lhe trouxe e, finalmente, irritou-se porque a garçonete passou 

o braço em frente dela .  Fêz uma cena com o gerente e  

pensei que a coisa não teria fim. Ela conseguiu estragar a 

r e f e i ç ã o  t ô d a  e  t e r i a  e s t r a g a d o  t a mb é m a  d a  i r mã  e  

a  minha se nós dois (que a conhecíamos muito bem) não 

nos divertíssemos imensamente com a atitude dela.  

No dia seguinte, a gêmea de bom gênio sentia -se muito 

bem e ativa e trabalhou como de costume. Mas a que se 

fizera palmatória do mundo ficou doente de cama com uma 

enxaqueca, como eu, exatamente, esperei. Revoltada e irri -

tadiça, resmungava: "Não sei porque tenho est as malditas 

dores  de  cabeça!  Oh! Oh! Estou me sent indo  tão  mal!"  

SÚMULA DAS MEDIDAS PARA 
ASSENTAR EMOCIONALMENTE 

I .  Exercer  o  cont rô le  do pensamento .  Quando  perceber  

que você começou a ter uma emoção tensora, como preocupa -

ção, ansiedade, medo, apreensão ou desânimo, PARE COM 
ISTO.  Trate de substituí-la por uma emoção sadia, como 

serenidade, coragem, determinação, resignação ou alegria.  
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II .  Traga consigo esta idéia,  a cada minuto do dia: Hei 
de conservar minha atitude e minha mente calmas e alegres, 
desde já. 

III . Quando as coisas vão bem e maciamente, permita -se a 

si próprio a deliciosa sensação de estar feliz.  

IV.  Q u a n d o  a s  c o i s a s  v ã o  m a l :  

I .  Procure aparentar  alegr ia e amabil idade o quanto 

puder. Alegre uma situação desastrada com um pouco de 

bom humor; pode não estar tão ruim como parece.  

2. Evite ficar remoendo sua desgraça, como um disco 
a repetir-se na vitrola.  Acima de tudo, não permita a si  
próprio ficar irritado, perturbado ou fora de si.  

3. Procure transformar cada fracasso numa vitória moral. 

4. Hasteie estas bandeiras bem alto no seu mastro e 

mantenha-as flutuando lá em cima. 

Serenidade ("Vamos ficar calmos.")  

Res ignação  ( "Acei temos  ês t e  t r ans tô r no c or dia l ment e . " )  

Coragem ( "Sou  capaz  de  a güenta r  i s t o  e  a té  ma is . " )  

Determinação ("Hei-de transformar es ta derrota em vi tór ia.")  

Alegria ("Realmente, estou me agüentando bem" ou "Curvado, 
mas não despedaçado.")  

Amabilidade ("Sempre com boa vontade para  com os  outros .")  
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TORNAR SUA VIDA MAIS RICA 

9 

Para assentar emocionalmente e amadurecer, mantenha 

certas atitudes, diante dos diversos aspectos amplos e impor -

tantes da vida. Estas atitudes envolvem setores da vida que 

parecem causar a muita gente grandes transtornos, setores 

nos quais as pessoas costumam reagir com típica 

imaturidade e cultivar muita tensão emocional.  

É melhor formular-se um plano definido e amadurecido 

de ação, para se resolverem melhor esses aspectos da vida 

que causam tanta depressão. Examinemos estes princípios 

normativos. Êles lhe pouparão uma incomensurável quanti-

dade de tensão. 

1. Mantenha a simplicidade na vida 

Mantenha-se acomodado às coisas simples que estão 

sempre à mão e são fàcilmente acessíveis.  Não se habitue 

a exigir as coisas raras para se comprazer, defeito muito co-

mum nas pessoas bem situadas tanto pelo dinheiro como pela 

educação. 

A vida transforma-se numa aventura extraordinàriamente 

interessante, se você aprender como tirar seus prazeres do 

mundo ao alcance imediato de seus cinco sentidos.  

Como é fácil e simples viver-se contente quando o sim-

ples e infinito céu está tão azul, com seus longos farrapos 

de nuvens brancas, dando-nos alegria com sua beleza sempre 
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comovente quando o contemplamos! Como é fácil viver  
quando o desenho na madeira da porta desperta nossa admi-
ração, ou quando saboreamos um ôvo mexido, ou observamos, 
com grande interesse, a Sra. Fulana de tal, tão preocupada 
com seu gramado! 

Como é simples e como é bonito viver-se como Gilbert 
White de Selbourne, como W. C. English, John Muir, ou 
Thoreau, sempre ocupados com o maravilhoso mundo da 
côr, do som, do aroma e da visão ao nosso alcance a cada 
instante! Se nos sintonizarmos com este mundo maravilho -
so,  como fazia Walt  Whitman,  cada momento será como 
um passeio por uma alegre e luminosa  avenida. 

W. C. English, um homem notável. Um dos melhores 
homens que tive o privilégio de conhecer foi um que se fez 
completamente feliz no mundo ao alcance da ponta dos dedos, 
visível a Olho nu e, sempre, ao alcance também do ouvido. 
Chamava-se W. C. English. 

Conheci -o quando eu ainda cursava a escola;  êle  já 
tinha mais de sessenta anos. W. C. English era John Bur -
rouohs, John Muir e Gilbert White de Selbourne todos jun -
tos .  Sab ia  aprec iar  tudo  ao  redor .  Sua  v ida  e ra  s imples  
e só necessitava de olhos para ver, ouvidos para ouvir, nariz 
para cheirar e dedos para tatear.  

Não precisava de automóvel para viajar.  Podia admi -
rar melhor andando a pé. E, nuns poucos quilômetros a pé, 
encontrava infinitamente mais maravilhas que muita gente 
em milhares de quilômetros em automóvel. Conhecia cada 
planta, cada moita, cada árvore pelo nome científico, tanto 
como pelo vulgar. Conhecia os lugares onde as clematites flo-
resciam e onde encontrar a erva-benta de fôlhas recortadas. 
Conhecia as plantas que os índios comiam, as  que utilizavam 
para t ingir  e  para outros fins;  sabia também prepará -las.  
As poucas pessoas que comeram uma refeição preparada por 
êle à moda dos índios, ao lado duma fogueira nas margens 
do rio Winsconsin, terão passado por uma experiência rara 
e inesquecível. 

Conhecia os insetos. Achava -os surpreendentes. Por 
observações pessoais, estava a par da vida dos insetos des -
conhecidos de outros homens. Adorava os passarinhos, sabia - 
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lhes os nomes e onde viviam. O vale do rio Wisconsin, co -
nhecia-o como ninguém. Tinha devassado todo o seu 
mundo e sentia-se perfeitamente à vontade nele. À noite, 
sentia-se em casa com as estrelas e as vozes da floresta.  

Mostrou-me como achar a pista dum veado selvagem, 
onde encontrar o teixugo, como tocaiar uma rapôsa e desco -
brir-lhe o rastro, onde esperar uma cascavel e como agarrá -
la. Conhecia geologia, os fósseis e as cavernas.  

E, com tudo isto,  não era pedante,  mas sorr idente e 
agradável, com o chapéu para trás da cabeça, caminhando a 
largas passadas, gozando um mundo no qual tudo lhe inte-
ressava. 

Vi-o passar uma tarde inteirinha, observando uma ara -
nha sal tadeira .  Fazia conferências quando precisava de 
dinheiro,  ou escrevia um ar t igo.  Mas não t inha grande 
necessidade de dinheiro, pois era mais rico que Henry 
Ford e John D. Rockfeller juntos. Achava graça quando 
ouvia contar as atrapalhações dos outros, perguntando por que 
havia gente tão doida a ponto de causar tantos transtornos 
a si própria. Para ele, as pessoas que conhecia eram tão 
interessantes como as plantas e os animais, e tratava-as com 
igual solicitude. 

Foi um homem realmente amado e respeitado por todos 
que o conheceram. Sua espôsa sempre dizia que o adorava 
cada vez mais,  de ano para ano. Viveram juntos 60 anos.  

Não podemos, é claro, ser um W. C. English ou vive r 
como ele. Mas precisamos cultivar  a  capacidade de en -
contrar nossas maiores e mais constantes alegrias nas coisas 
comuns da vida, que estejam sempre ao nosso alcance. Ser 
capaz de fazer isto imprime à vida um forte ponto de apoio, 
cujo valor jamais será exagerado. Para se desenvolver a ca-
pacidade de gozar o que esteja ao nosso alcance é necessá -
rio, naturalmente, viver com simplicidade.  

Contudo, prestem atenção, isto não impede os vôos às 
alturas, porém empresta ao ato de voar o sentido que tem real -

mente, isto é, voar para depois vir descansar os pés na terra 
firme do mundo dos nossos cinco sentidos. É diferente de 

dar ao vôo o sentido de desprendimento sempre inseguro,  
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do qual não se volta, pela simples razão de não se ter pa ra 
onde voltar. 

2. Evite a espreita de batidas no seu motor  

Entre os maiores infelizes do mundo estão os que não 
conseguem livrar-se da idéia de que têm algo terrível e intima-
mente errado nalgum lugar — algo deteriorado dentro do or-
ganismo. Estão fadados a perene desventura, à espreita de 
alguma batida no seu motor, um rangido no diferencial. Per-
tencem a uma organização tremendamente vasta — a do 
"Clube dum Sintoma por Dia" — no qual se requer que os 
membros perguntem a si mesmos, nem bem começam o dia, 
de manhã cedo, logo que acordem: "Onde é que me dói hoje?" 

Estes fabricantes de dores são gente muito infeliz que 
merece nossa maior simpatia e todo o nosso auxílio. Estão 
desta maneira porque: 

1) Os pais foram crônicos fabricantes de dores e suge-
riram aos pobres filhos a idéia de que nosso corpo é um depó-
sito infernal de sofrimentos, dores e febres.  

2 ) Os médicos lhes deram uma explicação 
fisiológica e orgânica como substitutivo à doença induzida 
pelas emoções. Êstes médicos eram inexperientes, ou se 
preocupavam mais com seus honorários e seu tempo do que 
com o doente. 

3) Um interessante fato fisiológico: se qualquer de nós 
parar e perguntar: "Onde é que me dói?", por auto-exame 
encontrará algum lugar dolorido. O fabricante de dores 
adquiriu o hábito do auto-exame, de modo que está cons-
tantemente encontrando tais pontos nevrálgicos e valorizan-
do-os o mais possível. Para transformar uma destas dorzi -
nhas insignificantes e sem importância em coisa realmente 
grave basta fixar a atenção na dor. Não tardará a tornar-se 
dez vezes mais forte. 

Constitui bom combustível para o fogo do fabricante de 
dores um tipo comum de dor muscular, na bainha do 
músculo e do tendão. Ë conhecida pelo nome de 
fibrosite. Fibro- 
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site nunca se torna em doença grave. Apesar de ser ,  pri-
màriamente, um sintoma induzido pelas emoções, agrava -se 
com o exercício muscular, a temperatura e mudanças na umi -
dade do ar.  É extremamente comum e muito pouca gente 
não a apresenta. 

Alguns, como acontece comigo, têm fibrosite nalgum 
ponto, pràticamente durante todo o tempo. Os fabricantes 
de dores conseguem espremer a mais insignificante medida 
de sofrimento de sua fibrosite. Não sabendo que é simples-
mente uma fibrosite, acrescentam a esta a apreensão. Se a 
fibrosite fôr no peito, convencem-se de que estão sofrendo 
do coração. Se fôr no couro cabeludo, concluem que têm um 
tumor no cérebro. Se fôr no ventre, imaginam-se com um 
câncer  que é o começo do fim.  

Quando você não tiver o que fazer (Deus o proteja!), 
concentre a atenção durante uma hora, nas  sensações sobre-
vindas na garganta.  No fim de uma hora,  compreenderá 
como uma pessoa sugestionada pela idéia de estar com a 
garganta afetada poderá chegar à certeza de que a tem obs -
truída, inchada, inflamada, caindo aos pedaços, cheia de abces-
sos, cancerosa  — enfim, caso fulminantemente catastrófico —
muito além do que qualquer médico jamais tenha podido 
observar. Que olhar de escárnio e desprezo os médicos rece -
bem quando afirmam que o perquiridor de garganta a tem 
em perfeito estado! 

Um número alarmante de pessoas fisiolôgicamente sãs, 
porém emocionalmente doentes, cultivam a idéia de que não 
estão bem e de que não mais esperam passar bem no futuro, 
como eu e você não podemos esperar  o  rejuvenescimento. 
É triste dizer que, no cultivo desta idéia mórbida,  freqüente-
mente foram incentivados por algum médico preguiçoso que 
lhes deu uma fácil explicação fisiológica para o que sentiam.  

Por exemplo, tive como cliente uma senhora convicta  
que  um f luido  fora  do  co mum lhe  escor regava  mansa -
mente por dentro do ventre, de modo esquisito. Já se subme-
tera a três grandes operações. Tinha um pequeno mioma no 
útero, uma coisinha de nada. 

Um médico com mania de cirurgia dissera que o mioma 
era a causa das perturbações e devia ser extirpado. Achei  
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que procedia muito bem procurando aliviar -lhe os 
terrores e explicar -lhe o que sentia.  Mas, num momento 
de dúvida, a senhora voltou ao médico que tinha mania de 
cirurgia. 

Foi operada e o cirurgião garantiu -lhe que não apenas 
lhe extirpara o pernicioso útero, mas, também, com magna-
nimidade, tirara-lhe os ovários, para que, futuramente, não 
lhe causassem novos distúrbios. Ela se sentiu bem e muito 
contente, durante dois meses. Depois veio com nova série 
de queixas. 

Agora  es tava  pensando: "Se  minha  pr imeir a  doença 
foi causada por alguma coisa que tinha de ser tirada, esta 
outra doença também deve ser." Nestas circunstâncias, o 
tratamento racional se tornou mais difícil que antes. Con -
tinuo tentando, mas receio que ela nunca se restabeleça, tanto 
se lhe tornou fixa e arraigada na cabeça a idéia de que sofre 
de doença orgânica. Ela nunca espera ficar boa. Viverá es-
quentando cadeira no consultório do próximo médico que lhe 
sugira uma operação. 

Mas nem sempre é culpa do médico. Josefina era uma 
bonita  moça que se sacr ificava a cuidar  do pai  e  da mãe. 
Os planos que fizera para aproveitar a aventura da vida 
foram postos de lado. Na aparência, mostrava -se alegre e 
amável, mas, no fundo, revoltava-se, em segredo, contra o 
que lhe coubera. 

Teve uma úlcera e concentrou os queixumes em volta 
disso. As queixas dela e dos pais ficaram

.
 tão exaustivas 

que o médico concordou em operá-la de úlcera. Agora, 
alguns anos mais tarde, ela está sofrendo do mesmo jeito, 
desta vez sem úlcera. O médico viu-se, literalmente, 
obrigado a operá-la. Sabia perfeitamente que poderia 
extirpar-lhe a úlcera, mas também se sabia impotente para 
remover a situação que produzia novos distúrbios 
abdominais, depois da úlcera retirada. 

Jamais as criaturas humanas foram tão bombardeadas 
por tantas informações sôbre doenças, como hoje em dia.  
O rádio e a televisão estão constantemente sugerindo sinto -
mas para vender-se um remédio de que mesmo aqueles real-
mente doentes não necessi tam. Qualquer um, em estado 
mental devidamente receptivo, poderá sentir os referidos sinto- 
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mas e comprar  um vidro da droga que a propaganda co -
mercial torna tão tentadoramente curativa. jornais e revistas 
proclamam uma doença e enumeram uma série de sensações 
corriqueiras como sintomas, de modo que qualquer um pode 
imaginar que tem a doença ou que não tardará a tê -la. Nun-
ca, em tempos anteriores, o público foi tão prevenido e tão 
amedrontado pelas doenças a que a argila humana pode se 
candidatar.  Isto constitui um fator tremendo na incidência 
de doenças induzidas pelas emoções.  

Uma pessoa pode sentir sintomas decorrentes de emo -
ções desfavoráveis. Se não emprestar importância a tais sin -
tomas, ou porque saiba o que realmente significam, ou por ter 
outras coisas mais importantes em que pensar, não se poderá 
dizer que esteja com a doença induzida pelas emoções. Mas 
no momento em que ficar apreensiva e preocupada a p ro-
pósito dos sintomas experimentados, e permitir -se ficar infeliz 
por causa deles, ficará doente devido às emoções.  

Um dos meus clientes era diretor de uma grande indús-
tria. Vivia sob terrível pressão, com enormes responsabili -
dades. Quando se dirigia ao trabalho, freqüentemente sentia 
um apêrto no peito e, por não ser no momento muito incô -
modo, e por êle estar muito envolvido no seu serviço, não 
prestava atenção e continuava seu caminho.  

Durante um rotineiro exame médico, mencionou o aper -
to no peito ao facultativo da Companhia. Êste disse que, pro -
vàvelmente, se tratava de um começo de doença das coro -
nár ia s .  Daí  por  d iante ,  o  co i tado  f ico u  l iq uidado .  Pen -
sava sempre no coração e, quando sentia o apêrto no peito, 
inquietava-o uma extrema apreensão. Ficou impossibilitado 
de trabalhar e, pràticamente, inválido durante um ano. Fo -
ram necessários inumeráveis exames realizados pelos me -
lhores cardiologistas do país,  juntos a intensa terapêutica 
no sentido de inspirar segurança, para se conseguir que o 
homem voltasse ao trabalho. Finalmente, pôde, de novo, ava -
liar o apêrto no peito pelo que era na realidade — simples 
resultado das correrias e preocupações, ansiedades e sofregui-
dão, inerentes ao seu trabalho.  

Mas tenha a certeza de estar orgdnicamente são. Eis o 

caminho para assegurar a  sua saúde: Passe por um exame  
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médico rigoroso e completo uma vez por ano, nas mãos de 

profissional sensato, para ficar seguro de que está bom de 

saúde, ou pràticamente são. No intervalo dos exames anuais 

creia-se bem de saúde. Se houver algo que desperte dúvidas 

sôbre o seu estado, vá ao mesmo médico. Se o mêdo é in -

fundado (como os mêdos geralmente são), não pense mais 

no caso. É muito mais agradável pensar -se que se está bem 

do que se acreditar a gente com algo mòrbidamente errado, 

a despeito do que diz o médico.  

Vimos, na Parte I, como um mêdo constante e mórbido 

de se ter algo errado poderá produzir uma doença de fundo 

emocional. 

3. Aprenda a amar o trabalho 

É provável que você, como a maioria de todos nós, tenha 

de trabalhar para viver. Como acontece a todo fator neces -

sário na vida, talvez você aprecie o serviço e esteja a salvo 

dos distúrbios à repulsa pelo trabalho.  

Uma pessoa que não gosta do trabalho experimenta uma 

repetição monótona de emoções desagradáveis no curso do 

serviço e está a meio caminho da doença induzida pelas emo-

ções. Outrora, eu costumava sugerir a uma pessoa  que não 

gostasse do trabalho, a procura de outro emprêgo a seu 

gôsto. Mas descobri que, usualmente, a criatura detestava o 

segundo emprêgo tanto quanto o primeiro. A raiz do caso 

estava no fato do indivíduo simplesmente não gostar de 

trabalhar — ponto final. 

Evidentemente, quem não gosta de trabalhar experimen -

ta uma horrível série de emoções no curso do serviço. E, como 

é comum a êste tipo de gente, sempre dá um jeitinho para 

achar uma desculpa que lhe proporcione algumas férias. En -

tão as dificuldades econômicas redundantes da falta do or -

denado produzem uma seqüência ainda mais penosa de  

emoções. 

O vagabundo não é feliz. É velha a lenda, na qual se 

vem acreditando há séculos, de que o vagabundo é um sujeito  
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feliz. Um vagabundo feliz causa tão acintosa  inveja nos que 
mourejam de sol a sol que atrai muito mais comentários que 
os outros, e mais comentários do que merecia. Mas isso é 
uma exceção à regra.  Em geral,  a  maior ia  dos 
vagabundos é infeliz. Dos 25 vagabundos que conheço 
pessoalmente, só um é acintosamente despreocupado e 
feliz.  E acontece que é um sujeito muito enérgico; mas 
enérgico em coisas improdutivas. 

A menos que você espere acabar  na pr isão ou despe -
dido do emprego, é melhor persuadir -se de que gosta do 
trabalho. Antipatia pelo trabalho aca rreta emoções desa-
gradáveis, de várias maneiras.  

Temos gostos e antipatias que nos sugeriram, por vêzes 
atrevida e diretamente, outras vêzes insidiosa e perfidamente. 
É muito fácil, especialmente se você ainda é jovem e pouco 

apegado à sua maneira de ser, sugestionar-se com gostar do 
trabalho. Quanto mais forte e freqüente a sugestão, mais se 
aproveita.  Depois de pequena prática, poderá levantar -se 
pela manhã, bater com os punhos no peito, à moda do Tar -
zan, e berrar: "A mim, ó trabalho! Venha, trabalho!"  

Um jovem no curso secundário ou na universidade sente -
s e  f r e q ü e n t e me n t e  a f l i t o  e  p r e o c u p ad o  co m a  e s p é c ie  
de traba lho a esco lher ,  ou ao qual  estará mais adaptado.  
Na realidade, a escolha que possa fazer não é muito im -
por tante .  Uma cr ia tura  pode  fazer  bem uma po rção  de  
coisas;  há gente capaz de ser bem sucedida em qualquer 

trabalho. O ingrediente importante é que o indivíduo queira 
trabalhar.  Com esta única qualidade, poderá dar um bom 
médico ,  um bom encanador  ou um bo m professor .  Sem 
isto ,  não lhe adianta andar  para cá e  para lá  procurando 
esco lher  um serviço.  E,  ainda mais,  viverá se enganando 
a si mesmo. 

Se você gosta de trabalhar,  e  aprendeu a gozar  a hu -
milde alegria de fazer uma coisa bem feita, se sente prazer 
em produzir e ser útil à sociedade, estará suscitando emoções 
agradáveis para si durante todo o trabalho, assim como para 
quem o emprega.  

Uma pessoa sobrecarregada de trabalho, e  que goste 

de trabalhar, raramente adquire uma doença induzida pelas  
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emoções. Não tem tempo para "pensar na vida". "Pensar", 
na maioria das vezes, significa manusear mentalmente as preo-
cupações.  Já  mencionei ,  no começo deste  l ivro,  que ,  no 
meu ambiente social,  quem tem menos a doença induzida 
pelas emoções são as mulheres dos lavradores, com oi to ou 
nove filhos, tomando conta da casa e ainda trabalhando na 
roça.  Não têm tempo para "pensar"  ou para ficar  doentes. 
É como me disse uma cliente que quase não tinha o que fa -
zer: "Sinto-me bem, enquanto não começo a pensar. '  

O  t r ab a lho  é  t e r apêu t i ca .  G o s tar  de  t raba lhar  é  ó t i -
ma profilaxia contra a doença induzida pelas emoções.  

4. Tenha um bom passatempo 

Um interesse fascinante e criador, à margem do trabalho, 
é  abso lutamente  essencia l  para  se  viver  fe l iz .  Duas  de 
nossas necessidades básicas são as de novas experiências e 
de esfôrço criador. Um bom passatempo supre -as muito bem. 

Sem o passatempo, as horas vagas tornam-se tediosas 
possibilitando à nossa mente remoer aborrecimentos.  

Existem muitos passatempos inventivos e interessantes; 
não é necessário enumerá-los. De modo geral, os passatem-
pos inventivos são mais satisfatórios que os colecionistas. Mas 
colecionar também não é mau.  

Lembro-me de uma cliente, uma senhora de setenta anos, 
que durante 40 anos despejara um monólogo interminável 
sôbre os males abdominais. Atravessava horas contando suas 
histórias lamurientas sôbre as consultas feitas aos maiores 
médicos do lugar; o que cada um fizera, o que cada um disse -
ra, o que cada um experimentara e como o ventre dela saí -
ra vitorioso sempre e continuava ruim ou mesmo pior. Havia 
floreados e detalhes que variavam um pouco a cada narra -
tiva, mas estes também ficavam velhos e surrados para os 
membros mais próximos da família, cansada da história e, 
provàvelmente, cansada de ver a narradora sobreviver para 
continuar contando. Os filhos evitavam-na a fim de fugirem 
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da interminável descrição ad nauseam. Ela juntou a queixa 

sobre o afastamento deles aos capítulos habituais de sua in -

feliz saga. 

Numa das visitas, quando eu escutava a história bem 

aumentada, como já ouvira centenas de vêzes, consegui insi -

nuar umas palavrinhas, dizendo: "Porque não experimenta 

distrair-se com um passatempo?" 

Não recebi resposta no momento e ela continuou falando 

no seu cólon doente e nas misérias que lá estavam metidas. 

Mas, para minha surpresa, ela me telefonou duas semanas 

depois e disse-me: "Arranjei o passatempo." 

Respondi:  "Mui to bem. Qual  é?"  

Replicou: "Colecionar botões."  

Minha pr imeira sensação foi  a  de pensar:  "Oh! Que 

absurdo! Colecionar  botões!"  Mas, daí por diante, 

fiquei  a observá-la na coleta de botões, e creio que farei o 

mesmo algum dia. Fez tanto bem aos intestinos daquela 

senhora! E, além disso, transformou-a numa pessoa 

simpática. 

Agora, quando ela sabe de algum botão especial, sai -

lhe à procura — às vêzes durante muitos dias. Quando 

encontra o ambicionado botão, prega-o numa cartolina com 

outros semelhantes e deixa o quadro na parede da sala de 

estar. Quando chegam visitas, encontra mais prazer em 

contar as histórias dos botões do que a história dos seus 

precários intestinos. A família está voltando, também 

interessada em botões. 

Um dia, essa senhora foi a Madison para ver o Governador 

de Wisconsin, naquele tempo o Governador Goodland. Era 

um homem de 84 anos e ela estava com 74. Admitida à pre -

sença do Governador, disse: "Senhor Governador, vim pedir 

um botão do seu colête, para a minha coleção."  

O Governador  respondeu:  "Teria  mui to  Oto em dar -

lhe um, mas não tenho com que cortá -lo."  

A senhora previra esta dificuldade. Tirou da bôlsa uma 

tesoura e entregou-a ao Governador. Êste estimável cavalhei-

ro  começou a despregar todos os botões do colête e do 

paletó. Deu-os à senhora, dizendo: "Cá estão, madame. Po-

deria dar-lhe outros, mas teria de ir até minha casa."  
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5. Aprenda a estar satisfeito 

Há uma desculpa satisfatória para se estar descontente: 
quando se encontra gente negligente, desonesta, descuidada 
ou incompetente, por exemplo, entre nossos deputados. Mas  
é inútil estar aborrecido quando uma situação não pode se 
alterar ou quando é evidente a inutilidade do descontenta -
mento. 

Por exemplo, encontra-se gente nitidamente perturbada 
devido as condições climatéricas e, com a mesma facilidade, 
por qualquer coisinha. Viver em cronico descontentamento  
é quase o mesmo que viver no inferno, pior  do que qualquer 
outra coisa no mundo. A verdadeira tragedia está  em que é 
absolutamente inútil e desnecessário. 

Lembrem-se das duas irmãs que acompanhei nas com-
pras da época  do Natal.  Uma achava fácil  e  muito  mais 
agradável ficar contente com todas as coisas que a outra con-
siderava detestáveis. 

Este hábito de descontentamento é, com frequência, ad-
quirido inocentemente pela criança que vive numa família 
onde o pai, a mãe ou ambos estão continuamente incompati-
bilizados com todos e com tudo. 

Outros adquirem o hábito de descontentamento de outra 
maneira. Albert era um menino desajeitado e esquisito. Os 
outros meninos gostavam de faze-lo bode expiatorio de suas 
crueldades. Albert, gradativamente, se tornou 
desconfiado e com ra iva de todos.  Chegou a ter  raiva  
das co isas de que os  outros gostavam ou achavam 
importantes.  Hoje,  um sujeito descontente com todos e 
com tudo, exceto consigo mesmo. Inconscientemente, 
defende-se, a si mesmo, com unhas e  dentes,  em tudo o que 
faz ou pensa.  

Alguns mantem-se habitualmente descontentes devido a 
uma serie de desditas que os azedaram e, essencialmente, não 
tiveram a forca necessária para reagir construtivamente. Isto 
pode acontecer ao homem ou mulher que apanha um limão 
azedo quando se casa e, depois, tem de ficar com ele a vida 
toda. Há tanta gente amarrada, tragicamente amarrada, a 
limões conjugais que é honroso para o homo sapiens haver 
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tão poucos assassinatos. Henry, certa vez, contou -me o se-
gredo disso e Henry conhecia o assunto, pois estava irrevo-
gavelmente preso ao limão mais azedo que jamais encontrei. 
Bem, o segredo, disse-me Henry, era cultivar o gosto pelos  
limões. 
Se alguma vez me sobrar  dinheiro para mandar fazer uma 
estátua, será para o Henry. Henry, durante 33 anos 
horríveis, foi apanhando terrivelmente, sem piedade. En-
quanto apanhava, mantinha-se em alegre disposição, com 
uma visão  calorosamente ot imista  do mundo e 
extraordinário grau de boa vontade para com os outros. 
Houve santos que não alcançaram a metade da sua aura 
de santidade. E muitos homens como Henry são flores que 
nascem para florescer às escondidas, e desperdiçarem sua 
doce fragrância nos ares dum deserto. Espero ter algum dia 
dinheiro para uma estátua, ou um grupo em escultura, para 
honrar todos estes heróis desconhecidos. 

Um exemplo clássico de descontentamento. Uma jovem 
senhora, minha cliente, teve de ser hospitalizada por causa 
de uma doença induzida por emoções. Era um caso grave. 
Sua perturbação profunda consistia em estar completamente 
descontente com tudo na vida. Tinha sido educada num ex-
celente colégio do leste para ser secretaria e tinha um em-
prego maravilhoso em Washington, quando veio a II Guerra 
Mundial e fez surgir, no departamento em que a moça tra-
balhava, um guapo e jovem capitão do exé rcito. 

Um mais um dão quatro — quero dizer, dois, para co-
meçar —: casaram-se e estavam com dois filhos, quando a 
guerra terminou. A guerra se acabou, mas não para Ellen. 
Viu-se morando num "trailer", criando os filhos dentro da -
quele reboque (logo eram trê s). 

Quando me chamaram para examina-la, estava de cama 
numa das extremidades do ' trailer" e o capitão, de pé , torcia 
as mãos, no outro extremo. Ela me disse, em termos categó- 
ricos e numa voz que tornou brancos os dedos do capitão, que 
detestava fazer serviços domésticos num reboque e detestava 
viver num reboque ou ter seu lar num reboque! Criar filhos 
num REBOQUE era HORRIVEL e (isto ela não disse, mas 
ficou subentendido) não tinha certeza de gostar do marido 
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dentro dum REBOQUE — e, COM TODA A CERTEZA, sen-
tia muito ter deixado o emprego em Washington.  

Por outras observações, concluí  que ela estava descon-
tente com seu médico que não conseguia livrá-la das náuseas 
e das tonteiras. Aceitou de boa vontade a ide ia do hospital 
pela simples razão de poder sair do execrado reboque. Sem 

dar um diagnóstico, ordenei-lhe (pois estava ultrapassada a 
fase da sugestão) que mandasse buscar na Biblioteca os quatro 
livros de Pollyanna lá existentes. 

Muita gente considera provavelmente estes livros como 
tolos; mas geralmente pensa assim por estar na defensiva, 
devido a seu péssimo estado de espirito, e bem que desconfia 
disto! Seja la como for, a jovem senhora leu os livros. Eu 
não lhe disse uma palavra; naquela ocasião, ela estava com-
prazendo-se no hospital.  

Cer ta  manhã ,  espontanea mente ,  e la  reve lou o  p r ó-
p r io  d i agnó s t i co .  Eu  sa b ia  q ue  e l a  e r a  b as t an te  in t e -
l igente .  Disse -me:  "Tenho  pensado  mui to ,  ou tentado 
pensar. Meu Deus! Como tenho sido louca! Tenho andado 
descontente por fazer serviços de casa; descontente por ter 
de criar os filhos dentro dum reboque; descontente com meu 
marido que não pode dar-me coisa melhor; descontente por 
ter deixado meu excelente emprego como secretaria. Pois 
bem, Doutor, tenho pensado bastante. Reconheço-me doida 
varrida. Não posso modificar a situação, pelo menos por 
enquanto.  O senhor  e  Pollyanna ganharam a par tida;  por 
que estou me tornando tão infeliz? Eis a resposta: tomar 
conta da casa dentro dum reboque é,  a f ina l  de contas,  
muito fáci l e simples.  Se Jud e eu nã o gostamos da vista  
pela janelinha da sala, é só tirar o reboque dali e procurar 
paisagem mais bonita. Quanto a criar filhos no reboque, há 
bastante vida ao ar livre,  para eles correrem por aí e não 
se tem isto na Rua 33. Vou tirar partido des tas coisas, e 
começar a planejar uma casinha, como eu e Jud sempre so-
nhamos ter. E, acima de tudo, não trocarei nada disto pelo 
melhor emprego como secretaria que houvesse no mundo."  

Estão vendo: ela teve a ideia, muito simples, de que é 
mais fácil estar satisfeito do que descontente, e faz bem para 
a saúde. Ela leu toda a coleção dos livros de Pollyanna  
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— creio que são 16. Aprendeu prontamente a arte de viver 
satisfeita. Foi inventando seus próprios truques e divertiu-se 
a valer com este trabalho mental. Não se passou muito tempo 
e estava completamente curada.  

Como já disse, aquela senhora tinha grande dose de bom 
senso. Não tardou a encontrar felicidade na família. Final-
mente, mudaram-se para uma casa, como tinham sonhado. 
Tenho prazer em visita-los devido ao ambiente alegre e 
agradável como é o duma família dotada de tal compreensão. 

Não e difícil sentir-se bem. Com respeito à satisfação e 
ao descontentamento, lembrem-se de duas coisas:  

Pr imeiro,  é  mui to  mais  fá c i l  e  agradável  encontrar  
elementos de sat is fação  do que de descontentamento no 
curso diário dos acontecimentos. O que apenas se requer  
é  a  vontade de sent ir -se  contente.  O homem intel igente  
sabe que a vida é um rolar contínuo de frustrações, se quiser 
ser um fracassado; porem será um escoar constante de 
satisfações, se resolver estar satisfeito. As amolações estão 
onde as criamos. 

Não deseje o que não pode ter.  Em segundo lugar ,  
outro truque para se acabar com a insatisfação é deixar de 
querer, querer isto, querer aquilo. Isto, é  claro, se rela-
ciona com o primeiro requisito, que consiste em saber apre-
ciar as coisas simples, ao nosso alcance. Conheci um homem 
que não era rico e tinha uma família grande. O coitado so-
fria barbaramente, desejando coisas que não podia ter. Pri-
meiro, desejou loucamente uma camara fotográfica, caríssima. 
Desejou-a a  ponto de viver  irr i tado,  obcecado e acabou 
comprando-a, mesmo sem poder e sacrificando a família. De-
pois cismou com uma serra potente e não conseguia pensar 
em mais nada enquanto não a teve; em seguida, quis uma 
prensa furadora. E assim por diante. Estava sempre des -
contente com o que tinha e queria mais, sempre mais. Sua 
família, neste ínterim, sofria necessidades.  

Teria sido também fácil  a  este  homem encontrar  pra -
zer  em coisas mais fáce is  de adquir ir .  A educação dele  
tinha sido errónea, ninguém lhe ensinara a maneira de apre-
ciar coisas não dispendiosas. Com um pouco de auxílio, po-
deria ter aprendido a gozar as belezas e maravilhas que nos  
  



150 DR.  JOHN A.  SCHINDLER  

rodeiam por  todos  os lados.  Se t ivesse gasto  um dól ar 
por  um exemplar da História Natural de Selbourne, escrita 
por Gilbert  White ,  teria  descoberto  que as poderia 
encontrar  num simples passeio, mais que numa casa cheia 
de ferramentas. 

Aprender o truque de estar satisfeito adianta -nos muito 
para sermos bem ajustados, eficientes, felizes e possuidores 
de existência rica e compensadora. 

6. Goste das pessoas e interesse-se pelos 

empreendimentos humanos 

Num mundo onde as pessoas moram de paredes meias, 
esfregam-se os cotovelos nos trens subterrâneos e se encon-
tram aos solavancos pelas estradas, e difícil assentar emo-
cionalmente, pois tudo leva a antipatizar com a raça huma-
na e com os indivíduos que a compõem. Ter pessoas impor-
tunando a nossa cabeça é pior do que ter morcegos prenden-
do-se nos nossos cabelos. Há mais gente que morcegos.  

Muita gente não gosta de pessoa alguma. Quando o médico 
examina gente com doença induzida pelas emoções, fica 
surpreendido ao verificar quantos são os que não gostam de 
pessoa alguma neste mundo, desde o presidente, que nunca 
viram, até o vizinho ao lado, que desejariam nunca ter visto! 
São incapazes duma palavra amável para quem quer que seja 
e fazem pouco caso de qualquer um. A imaturidade de les 
isolou-os dentro duma concha. Entretanto, têm de viver no 
meio de gente. A cooperação deles nos negócios alheios 
estende-se até onde possam tirar algum proveito do que que-
rem da sociedade. 

Um dos meus pacientes foi um homem que chegou a 
superintendente duma indústria manufatureira com seis mil 
empregados.  Ele estava doente.  No começo  da molést ia ,  
sentia-se invadido por uma sensação de fraqueza, tremores, 
tonturas e  vómitos.  Isso  ocorr ia  sempre que ia  ao escr i -
tório onde também estava um outro diretor-gerente. Os ata-
ques foram-se amiudando e, dentro de pouco tempo, começou 
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a tê-los em casa, quando se lembrava do escritó rio. Como 
era natural, foi perdendo peso e, tanto ele como a esposa, 
estavam certos de que ele  tinha algum câ ncer  e  os dias 
contados. 

A raiz do mal residia no fato de ele não gostar do outro 
diretor que compartilhava o mesmo escritório. Disse-me: 
"Não gostei dele,  desde que o vi pela primeira vez. Não 
gostei da maneira como penteava o cabelo. Não gostei do 
jeito de ele assobiar por entre os dentes e do jeito como começa 
cada sentença com a palavra "escute" e termina cada pará- 
grafo com um "não sabe." 

Interrogando-o melhor, descobri que ele nunca conse -
guira gostar de alguém. Não gostava do pai, da mã e, dos 
irmãos,  das irmãs.  Não sabia nem se gostava da esposa. 
Em resumo, detestava todo o mundo.  

Ficou muito  admirado ao ver ificar  que recuperara a 
saúde quando se sugestionou com coisas agradáveis que pro-
curava descobrir no homem com quem trabalhava. Procurou 
convencer-se de que o homem tinha qualidades apreciá veis 
e deu-se ao trabalho de fazer amizade com ele, convidando-o 
a tomar uma cervejinha, de vez em quando.  

A maior parte das implicâncias das pessoas são uma ex-
pressão de antipatia por outras criaturas .  Pedi a  um dos 
meus pacientes para escrever uma lista de suas implicâncias, 
pois parecia ter muitas. Ele encheu uma fo lha de papel dos 
dois lados, tamanho ofício! 

A primeira implicância foi sobre "gente que masca chi-
clete". Disse: "Não suporto alguém mascando chiclete. Chego 
a ranger os dentes de raiva." A segunda implicâ ncia era: 
"Minha esposa a balançar-se numa cadeira de balanco. Dá-me 
vontade de espernear e gritar quando ela faz isto." A tercei -
ra implicância foi : "Minha filha tocando piano."  E assim 
por  diante.  É fáci l  imaginar -se como tantas  
implicâncias deveriam trazer a família de canto chorado. 

Estas antipatias são essencialmente infantis. Estas anti-
patias são transtornos de tipo infantil, atitudes egocêntricas 
próprias de criança. Como pessoas assim estão fechadas numa 
concha, nunca têm amigos ou, se os fazem, não tardam a per- 
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dê-los. Nao reconhecem que seja por culpa própria (imagi -

nem so!), mas por culpa alheia, acusando os outros de in -

capazes de amizade. Depois, ao se encontrarem isolados, 

começam a ter compaixão de si mesmos e a se sentirem perse-

guidos. Tornam-se hipocondriacos e desenvolvem arraigados 

complexos de inferioridade.  Devido a isto  tudo,  e mais à 

constante irritação suscitada pelos outros, estas criaturas le -

vam uma vida infeliz.  

Um dos mais belos aspectos da vida é gostar das 

pessoas e ter vontade de compartilhar ativamente nos 

empreendimentos humanos,  na soma total  dos esforços 

que a raça está envidando para emergir do estado de 

selvageria e desenvolver a inteligência. Conhecem-se as 

maiores alegrias quando se proporciona alegria ao individuo 

que trabalha conosco, ao camarada que mora vizinho ou 

àquele que vive conosco sob o mesmo teto.  

O que não existe  na sociedade é o "individuo".  Cada 

um de nos é  um " ind ividuo -co munidade" .  Se  cada um,  

nos Estados Unidos, cismasse de viver inteiramente como 

um indivíduo, sem as coisas e os serviços que recebe da co-

munidade (das pessoas circunstantes), não haveria mais que 

uma ou duas centenas de pessoas vivas, no fim de um ano.  

Penetrar conscientemente nos empreendimentos huma -

nos, sentir-se parte da comunidade e considerar-se como um 

"individuo-comunidade", são elementos importantíssimos para 

se adquirir maturidade.  

7. Habitue-se a dizer coisas alegres e agradáveis 

Há muitas pessoas,  como Sam, das quais nunca se 

ouviram rosnados ameaçadores. Estas notas dissonantes es -

tragam com o momento presente; uma serie delas armaze -

nadas transformam o dia inteiro num monte de destroços. 

Muita gente faz isso regularmente, tanto nas classes mais altas 

como nas mais baixas. Os de classe desfavorecida sentem-se 

na obrigação de estar aflitos, e, portanto, ficam aflitos. Os 

da alta acham que devem mostrar-se dignos de sua posição,  
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queixando-se dos impostos e da oposição na politica; desan -
cam todos que podem. 

É raro o momento, durante uma vida, que nao se seja mais 
beneficiado com um dito de bom humor ou uma "saída" 

alegre, do que com azedumes ferinos e ásperos queixumes. 
Conheco dirigentes que carregam tremenda carga, tão 

afável e suavemente como uma senhori ta passando pela 

rua. São os que se saem sempre bem e nunca precisam dos 

hospitais.  
Por  out ro  lado ,  temos  o  t ipo  do  grande  che fã o .  E le  

rosna e resmunga e bombardeia, socando todo o mundo ver -

balmente — em suma, mostrando-se um desprezível asno. 

Voces não devem invejar este tipo de grande chefão, meus 

amaveis leitores, este touro constantemente furioso que da 

patadas e berros. Podem estar certos de que é tão infeliz 

quanto parece. Na sua escalada até o sucesso, esté tão des-

gracado lá  no al to,  como estava cá embaixo.  A diferenç a 

está em que, lá em cima, sente a vertigem de sua própria 

importância, e isto ocasiona nova eclosão de emoções tipica-

mente imaturas que dão, tanto a ele como aos circunstantes, 

uma dor de pescoco. 

Levante-se com o pé direito. Adquira o hábito de co-

mecar  bem o dia.  Um truquezinho eficiente é  o  de olhar 

para seu marido, ou sua esposa, quando ambos estão acor-

dados e, mesmo que seja um exagero, diga: "Bom dia, meu 

bem; voce está com ótimo aspecto hoje."  
0  p ró x i mo  t ruq ue  é  o  de  i r  a t é  à  j ane la ,  o lha r  p a r a  

fora e ,  com uma bela voz de bar í tono,  ou soprano,  que 

alcance o fim da avenida, cantar: "Oh! Que linda manhã !" 

No caso de estar chovendo, voce dirá  entusiasticamente:  

"Ahl  Que bend i ta  chuva!  Vai  fazer  mui to  bem à  te rra ."  

Parece meio idiota, é  claro, mas vale a pena. Positiva -

mento, não há  meio mais facil para se elevar a mente  aci-

ma da lama do que soltar uma serie de observações agradá -

ve is ,  ou a inda  melhor ,  uma his tó r ia  engraçada .  Quanto  

mais se for adepto de anedotas, exclamações alegres e "pia-

das" ,  mai s  fá c i l  é  a fa s ta r - se  da  depressão ,  da  

frus t ração  e da doenca induzida pelas emoções. A 

propósito, o bom humor  é uma qualidade que o torn ará 

atraente.  Ningué m 
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gosta duma "cara de missa de sétimo dia". Todos preferem 

estar perto de alguém que tenha bom humor e amabilidade.  

Seja amável com sua família.  É, particularmente, im-

portante para a vida familiar cultivar -se o hábito da conver-

sação agradável  quando  todos es tão reunidos .  Para seu 

bem e de seus filhos e de sua digestão, evite durante as 

refeições da família os desabafos de desgostos, ansiedades, 

terrores, avisos, conselhos e acusações. E, o que é mais im-

portante, não permita que prevaleça a sensação de que nin -

guém está precisando duma palavra afável ou amistosa. A 

nota depressiva que soa diàriamente em tantos lares é o 

alicerce de muitos neuróticos sobrevindos mais tarde na vida.  

O bom humor é maravilhoso complemento do bom senso. 

Há vários graus e modalidades. Não há, pràticamente, quem 

não possa cultivar o bom humor, se quiser.  

Um dos sacerdotes da nossa cidade era tão sem graça 

como um abricó seco. Além disto tinha enorme dificuldade 

para manter uma conversação. Gradativamente foi superan -

do os dois defeitos da seguinte maneira: diàriamente lia uma 

boa história e decorava-a. No dia seguinte, contava a histó -

r ia  para todos os que encontrasse.  Fo i  fazendo assim, 

dia  a dia. Em regra, quem ouvia a história, tratava de 

contar-lhe outra. Gradativamente, o bom homem foi 

aprendendo a selecionar as boas histórias e a ter uma para 

contar oportunamente. Tornou-se conhecido na região como 

o sacerdote com uma boa histór ia .  Todos sentiam prazer 

quando ele  se aproximava. 

8. Enfrente a adversidade transformando a 

derrota em vitória 

Muitas pessoas são precipitadas para uma doença indu-

zida pelas emoções desencadeadas por alguma adversidade. 

Tudo o que possuem parece desvanecer-se dum momento 

para o outro e sentem-se completamente incapazes de pros-

seguir. O vazio e a frustração juntam-se catastróficamente. 

A rachadura fatal no alicerce da personalidade, em conse - 
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qüencia da adversidade, é devida, quase sempre, à imatu -
ridade e ao egocentrismo. A morte duma pessoa muito che -
gada é sentida em termos do que o defunto significava sob 
o ponto de vista dos serviços que não mais serão prestados.  

Uma pobre mulher,  que sempre fôra muito e goísta e 
egocêntrica, ficou desesperada depois da morte do marido, 
a ponto de insistir para que o filho saísse da escola e lhe 
fizesse companhia. Queixava -se: "Senão, ficarei sôzinha 
aqui! Não posso ficar  so zinhal  Preciso de alguém junto 
de mim!..." — e assim por diante. Não lhe vinha um pensa-
mento de verdadeira ternura pelo homem que morrera ou 
pelo filho cuja vida ela continuava a arruinar.  

Lembram-se de William, —  o Rei da Vida, —  de que 
lhes falei no capítulo 8? Quando perdeu a espôsa com um 
câncer nos intestinos, William estava no hospital, convales -
cendo duma operação,  da mesma doença.  Nunca  houve  
casal mais unido nem mais amigo da companhia um do outro 
que o Sr. e a Sra. William.  

Pensativamente, ele recebeu a notícia da morte dela. 
Ficou a refletir durante alguns minutos. Depois, num tom 
elogioso, direto e firme, pôs-se a contar incidentes que pro-
vavam como a espôsa tinha sido uma criatura notável. De -
pois disto ,  nunca mais se refer iu a  ela  ou à sua morte. 
Nunca se lamentou pelo fato de agora estar sózinho. Quando 
saiu do hospital para o lar que constava simplesmente de 
dois aposentos, nos quais estaria agora em completa solidão, 
fez tudo com a maior naturalidade, sem mencionar a terrível 
mudança ou o que significariam para ele aquelas duas salas 
sem a presença da espôsa.  

Quando fui visitá-lo, William era o mesmo de sempre, 
continuava alegre e interessado em tudo que existe por este 
mundo a fora, como semper tinha sido. Não deixou escapar 
uma queixa de que a vida estava agora diferente, ou vazia. 
Não tardou a vaguear pela cidade, conversando com os ve -
lhos amigos (não há quem não seja seu amigo), aparente -
mente imperturbável.  

Alguns anos depois, encontrei-o na rua, à saída de meu 
consultório. Saudou-me: "Como vai,  Doutor? Parece que 
es tá  com mui ta  p ress a ."  Respondi.  "Não.  Não  é  p ressa,  
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é hábito. Vou visitar um tipo de doente que detesto exa -

minar —  uma senhora perturbada e de cama desde que o 

marido faleceu, há quatro meses atrás." E acrescentei que 

pouca gente era capaz de enfrentar a adversidade como êle 

fazia. 
William replicou: "Não é difícil, se deixar os pés firmes 

onde devem estar —  no chão. Quando não se pode modi -

ficar uma coisa, o melhor é aceitá -la e tratar de descobrir 

como continuar a viver, da melhor maneira possível. Quando 

um homem perde a  espôsa,  ou a espôsa o  marido,  o  que 

são as lamentações senão manifestação de pena de si mesmo? 
Longos argumentos filosóficos conduzem a esta última con-

clusão. Doutor, o senhor está com muita pressa para ouvi -los. 

Eu lhe direi depois."  Riu-se e continuou seu caminho.  

9. Enfrente seus problemas com decisão  

Nos múltiplos problemas práticos que somos 

obrigados a enfrentar no decurso da vida, nem sempre se 

pode acertar, ou fazer exatamente o que se deveria, para 

tirar-se a maior vantagem. Mas se, de modo geral, se utilizarem 

os princípios e requisitos expostos neste capitulo, os erros não 

terão tão más conseqüências nem serão muito importantes.  

Além disto, é preferível preparar sua mente para per-

mitir e admitir alguns poucos erros, a ficar moendo e re-

moendo qualquer 
-
problemazinho. Esta história de remoer 

acarreta uma atitude de perturbação e apreensão que acabará 

produzindo uma doença de fundo emocional.  

Do número total de decisões que temos de tomar, ape -

nas uma pequeníssima percentagem ficará melhorada à custa 

de longos estudos e reflexões. Além disso, grande núme -

ro de decisões classifica-se na mesma categoria da de resol-

ver se queremos comprar os pratos com flôres côr -de-rosa 

ou os de desenhos dourados.  Eis uma dec isão que nos 

levará a um resultado de menor importância; qualquer uma 

dará certo. 

A melhor regra a seguir-se, portanto, é tomar suas deci-

sões sem prolongadas agitações, barulhos e confusões. De - 
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cida o que fazer sôbre um certo problema e, depois,  deixe 
de pensar nele. 

Uma das minhas pacientes tinha reiterada e grave fibro -
site, tão grave que ficava de cama, às vêzes durante semanas. 
Não  havia  t ra tamento  que  a  a l iviasse ,  nem mesmo um 
pouquinho.  Era uma cr iatura vigorosa e  decidida e  não 
gostaria se eu lhe dissesse que a fibrosite era causada por 
emoções inadequadas. Contudo, tendo-a examinado em al-
guns dos ataques, estava certo da existência de algum fator 
que lhe influía esporàdicamente na vida e que era a causa 
da fibrosite. 

Estudava um meio de,  diplomàticamente ,  ch amar a  
atenção dela sôbre o caso, quando (para meu alívio) ela ex -
pôs espontâneamente seu diagnóstico: "Doutor, penso 
saber o que me faz ter estes ataques. Talvez não concorde 
comigo, mas estou certa de que há alguma conexão. Talvez 
esteja errada, mas reparei que, tôdas as vêzes em que meu 
marido se mete numa de suas tremendas dificuldades, tenho 
um ataque de dores e sou obrigada a deitar -me."  

Assegurei - lhe :  "A senhora tem tôda a razão.  Eu es -
tava me preparando para dizer -lhe •exatamente isto."  

A pobre senhora perguntou-me: "Mas, Doutor,  como 
resolver êste caso?" 

Repliquei: "A senhora precisa, é claro, continuar aju -
dando o marido a fazer por êle o que puder. Por outro lado, 
êle se meteu num buraco donde parece que, tão cedo, não 
sa i rá .  Semp re  q ue  ê le  se  en ca lacr ar ,  e  a  senhora  sabe  
que isto tornará a suceder, a senhora decida o que tem a 
fazer e, depois, trate de não ficar pensando no caso. A coisa 
que a faz ficar com a fibrosite é remoer, inu tilmente, os 
fatos, mesmo depois de saber o que vai acontecer."  

Ela executou esta instrução simples, a princípio com 
dificuldade bem compreensível.  Mas, com a prática, tor -
nou-se gradativamente mais fácil e o marido dava-lhe muitas 
oportunidades para praticar. Finalmente, quando chegavam 
as catastróficas decisões, das quais a pobre senhora sempre 
t inha  tanto  medo ,  e la  j á  t inha  prá t ica  a  ponto  de 
vencer  a situação com um mínimo de perturbações 
somáticas e na ausência de algo tão sério como a antiga 
fibrosite.  
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Algumas decisões não podem ser tomadas. No curso 

da vida, pode acontecer que deparemos com alguma tra -

palhada (geralmente grande e dura de roer)  para a  qual 

não há solução aparente. O importante para enfrentar -se 

esta modalidade de aborrecimento é dizer-nos que o que não 

tem remédio, remediado fica e, portanto, não se pensa mais 
no caso. 

A Sra. K... tinha três filhos e um marido que há quinze 

anos andava constantemente bêbado. A profunda miséria que 

esta mulher passou com a família ultrapassa qualquer descrição. 

Ministraram-se todos os tratamentos na tentativa de fazer o 

homem deixar o vício do álcool. O efeito terapêutico durava 

pouco tempo, quando havia efeito. Por certas e determina -

das razões, a mulher não queria divorciar -se. Sua 

desgraça e a dos filhos se tornavam cada vez maiores.  

Então ela tomou uma decisão importante.  

Disse a si mesma: "Temos de desistir da idéia de que 

Alber t  poderá ou quererá deixar  de beber .  De hoje em 

diante, não vou mais torturar meu espírito pensando em 

Albert  e  em suas bebedeiras.  Tomaremos conta  dele,  é 

claro, mas não mais nos aborreceremos por causa dele. Em 

lugar disto, vou dedicar tôdas as energias para tornar minha 

vida e a de meus filhos o mais feliz possível, nas atuais cir -

cunstâncias." 

Assim se ajustou em relação a seu problema.  

Admitiu que o problema era insolúvel e que nada adian-

tava gastar energias tentando resolvê -lo ou pensando nele.  

Seus esforços comedidos operaram maravilhas. Ela era 

outra. As crianças também adquiriram outro ar, bem dife -

rente daquela aparência de fracassados que haviam tido 

durante tanto tempo. 

10. Faça do momento presente um sucesso 
emocional 

 

Livrar-se de hábitos emocionais perniciosos não é um 

complicado empreendimento. Acima de tudo considere -os sim- 
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ples. Reduza-os aos termos dum denominador comum: —
mantenha sua atitude e sua mente tão alegres e agradáveis 
quanto possível, desde já! 

O único momento que vivemos realmente é o momento 
presente. É exatamente a ocasião em que precisamos ser 
felizes. 

Muita  gente vive na expecta t iva,  sempre esperando  
alguma coisa do futuro, perdendo por completo a única coisa 
valiosa que tem — que está no momento presente.  

O rapazinho no curso primário sonha com o secundá -
rio; quando está no colégio sonha com a alegria que terá 
quando  ar ranjar  um emprêgo  como engenhe i ro.  Ao 
ob ter  o referido emprêgo, acha que só terá alegria quando 
desposar  Mary e t iver  um lar ;  e  assim va i  indo. . .  sempre  
na expectativa. 

Chega-lhe, finalmente, na vida, uma época em que a 
expectativa não pode ser nada risonha. Isto é acompanhado 
por uma tremenda reorientação dos pensamentos, valores e 
emoções. Então o indivíduo começa, visivelmente, a parecer 
velho, vencido e fracassado. Nesta altura, a expectativa é 
substituída pelas cogitações sôbre as maravilhas e glórias do 
passado (que já passou).  

Faça planos para o futuro, mas não fique matutando nisso. 
Naturalmente, temos de fazer planos para o futuro, mas não 
fiquemos ocupando o momento presente, a pensar constan -
temente nos referidos planos. Ultrapassada a necessidade de 
se olhar pelo futuro, a obsessão constante sôbre este acarreta 
medo, preocupação e apreensão.  

É perfeitamente estúpido matutarmos constantemente 
sôbre  o  que  o  futuro  poderá  fazer  de  nossos  negócio s ,  
gado, saúde, filhos, mesmo nossa vida, depois da morte. 
Afligir-se pensando no futuro não trará alteração alguma e  
não fará grande diferença. A maior parte de nossas preocupa -
ções são juros pagos adiantadamente sôbre coisas que, pos -
sivelmente, nunca acontecerão. 

O maior seguro para um futuro satisfatório é conduzir 
devidamente a hora presente, saber viver bem agora mesmo, 
ser eficiente no trabalho, no pensamento, na amabilidade,  
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na fraternidade para com os semelhantes, DESDE JÁ. Sim, 

DESDE JÁ. O futuro acabará sendo tão bom como o pre -
sente,  se  você continuar  conduzindo bem o MOMENTO 
PRESENTE. Eis o truque importante.  

11. Esteja sempre planejando alguma coisa 

Uma necessidade psicológica básica em tôda pessoa é 

realizar novas experiências. Sem novas experiências, sem a 

quebra da rotina,  a vida se perde num trilho de trabalho 

enfadonho e sem fim. 

Estar  na  expectat iva de  nova  exper iênc ia  é  sempre  

um apoio para o momento presente, e você deve estar sem-

pre fazendo novos planos. Podem reduzir -se simplesmente a 

passar  um dia ao ar l ivre, ou meio dia de qualquer coisa 

num domingo, ou apenas num novo  enfeite no seu chapéu. 

Seu plano não precisa ter nada de extraordinário, salvo em 

raras ocasiões. O essencial é que seja constituído de novas 

experiências que o levem à expectativa interessada. 
P lanejar  é  tão  benéfico para  nos  proporc ionar  emo -

ções de boa qualidade como a nova experiência em si.  Bar -

ney Okls,  que eu poderia haver citado em vez de William 

como exemplo de Rei da Vida no capítulo 8, foi um homem 

que enfrentou uma catástrofe após outra, com soberana se -

renidade, resignação, determinação, coragem e alegria. Teve, 

f inalmente,  uma doença  que o manteve na  cama  durante  

três meses;  uma reca ída  prolongou -lhe a  es tada no lei to  

por um ano inteiro. Nunca se queixou.  

Certa vez, eu lhe disse: "Barney, não está cansado de 

ficar na cama?" 

Barney deu uma r i sa da gostosa  e  respondeu:  "Não .  
Tenho bom apetite;  isto é metade da vida. E, cada dia, 
ganho um charuto; isto é a outra metade." 

Barney apreciava a vida, prêso ao leito, mais que muita 

gente a aprecia num feriado. Adorava planejar viagens a 

lugares distantes no mundo: Tibete, Manga Reva, Tasmânia  
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e assim por diante. Escrevia a agências de viagens e a com-

panhias de vapôres, pedindo informações. Recebia livros e 

revistas da Biblioteca sôbre os lugares para "onde ia" .  E, 

ao fim de cada "viagem", sabia tantas coisas sôbre a terra 

do seu destino 'como se tivesse ido lá. Uma agência de via -

gens pretendeu agarrar um freguês como Barney e mandou 

um representante entrevistá-lo. Depois desta visita, a agên-

cia pôs-se a ajudar Barney a  brincar de viajar, mandando-

lhe cópias de passagens para os lugares que êle ia "percor -

rer". Barney divertiu-se ainda mais.  

12. Não perca a paciência com coisas irritantes  

É raro o momento em que não haja aborrecimentos ou 

irritações para nos assaltarem, se o permitirmos. É difícil 

conceber-se uma coisa ir ritante,  pelo menos no decorrer 

da rotina ordinária da vida, que precise mesmo tomar conta 

dos nossos nervos. 

Quando tiver de enfrentar uma coisa irritante que es -

teja insistentemente a assaltá -lo, experimente o truque de 

fazer o "círculo mágico", com o polegar e o indicador, man-

tendo-o diante do nariz e dizendo: "Ora bolas! Não per -

mitirei que tal coisa me fira." Um pouquinho de prática com 

este círculo mágico e você logo será capaz de dizer "Bolas", 

muito agradávelmente e alegremente à maioria das irrita -

ções em potencial que costumam aparecer.  

Aprender é o maior privilégio do ser humano 

Com estes doze itens na sua atitude geral, dará um largo 

passo no sentido de assentar emocionalmente e de amadu -

recer. A vida começará a revestir -se de lindo brilho de ale-

gria e prazer. Você sentirá que está modificando-se de manei-

ra muito eficiente e profunda; começará a experimentar a 

grandiosa sensação de: "Com a breca! Estou bem disposto!", 

e a vida se tornará encantadora. 
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A melhor entre as legítimas virtudes do ser humano é 

conseguir-se aprender alguma coisa nova, desde que se re -

conheça a necessidade disso. Na minha clientela, tenho visto 

centenas de pessoas atingirem esta capacidade, libertarem-se 

da tensão e assentarem emocionalmente. Se não houvesse 

tal esperança e possibilidade, eu teria trocado a profissão 

de médico por outra qualquer, pois mais de metade da prá -

tica da medicina consiste em curar a doença induzida pelas 

emoções. 

Antes de encerrar este capítulo, antecipo uma pergun -

ta formulada com freqüência: "Por que não incluiu a reli -

gião como um dos recursos?" 

A Religião e a doença induzida pelas emoções 

De modo nenhum, a resposta é uma crítica contra a re -

ligião. 

É verdade que muita gente se alivia da tensão emocio -

nal quando a fé religiosa lhes entra na vida, para ocupar o 

vazio devido à falta de preenchimento de alguma das bási -

cas necessidades psicológicas, discutidas no capítulo 14. Tra -

ta-se de pessoas em que há um profundo s entimento de 

insegurança, ou pessoas em cujas vidas houve uma grande 

lacuna de afeição ou um mínimo de reconhecimento, ou pes -

soas com uma profunda sensação de completa incompetência.  

Mas também é verdade que a religião, por si, não aumen-

ta nem diminui as probabilidades de um indivíduo adquirir a 

doença induzida pelas emoções.  

O clero e as criaturas muito religiosas têm a doença indu-

zida pelas emoções, como qualquer pessoa não religiosa.  

Um excelente ministro, por exemplo, ficou com um grave 

incómodo no cólon, devido à grande pressão de trabalho de-

corrente de suas múltiplas e pesadas responsabil idades. 

Outro bondoso sacerdote teve tonteiras, fraqueza e dor de 

cabeça ,  resul t an te s  de  p ro longada  e  dura  campanha ,  a  

fim de levantar dinheiro para uma nova igrej a.  Estas,  na- 
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tura lmente ,  são  tensões  que  qualquer  um pode te r .  Mas 

há casos em que a tensão vem da própria religião, como no 

caso de um ministro militante e enérgico que vivia preocupa -

do com a perdição entre seus paroquianos e que conseguiu, 

depois de violenta campanha, levar suas ovelhas tresmalha -

das ao redil, como queria. A conseqüência física foi uma 

prolongada dispepsia que, finalmente, degenerou em ver -

dadeira úlcera. 

É evidente, sob o ponto de vista médico, que as pessoas 

religiosas precisam ter as mesmas atitudes, apresentadas neste 

livro, tanto quanto as não-religiosas. Aliás as atitudes apre-

sentadas neste livro aumentarão e completarão a plenitude 

da vida religiosa, pois as normas que compreendem a ma -

turidade são, exatamente, as que os grandes mestres de Ética 

têm ensinado. 

PONTOS-CHAVES NO CAPITULO 9 

Pontos importantes a observar na vida 

1.  Mantenha a simplicidade na vida .  

2.  E v i t e  f i c a r  e s c u t a n d o  r u í d o s  n o  s e u  m o t o r .  

3.  A p r e n d a  a  a m a r  o  t r a b a l h o .  

4.  T e n h a  u m  b o m  p a s s a t e m p o .  

5.  A p r e n d a  a  e s t a r  s a t i s f e i t o .  

6.  G o s t e  d a s  p e s s o a s .  

7.  D i g a  c o i s a s  a l e g r e s  e  a g r a d á v e i s .  

8.  Tr a ns f o r me  em vi t ó r ia  a  de r r ota  i mp os t a  p e la  a dver s i da de .  

9.  E n f r e n t e  s e u s  p r o b l e ma s  c o m d e c i s ã o .  

10.  F a ç a  u m  s u c e s s o  d o  m o m e n t o  p r e s e n t e .  

11 .  E s t e j a  s e m p r e  p l a n e j a n d o  a l g u m a  c o i s a .  

12 .  D i g a  " B o l a s "  à s  c o i s a s  i r r i t a n t e s .  

 

 

  



  



ASSENTANDO EMOCIONALMENTE  

NO AMBIENTE FAMILIAR 

10 

A Família é a causa número um de doenças 

O mais importante e exclusivo fator educacional, a 
que a maior parte das pessoas está subordinada, é a família 
onde se desenvolve. Devido à quantidade de tempo passado no 
ambiente familiar e à natureza autoritária do controle 
doméstico exercido sôbre nossa mente no período de 
formação, a família é mais responsável pela conformação de 
nossa personalidade e pela nossa maneira de encarar a vida, 
do que qualquer outro fator. 

Em vista do efeito terrível da família sôbre seus subal-
ternos, é muito triste verificar-se como um número alarman-
te de famílias deixa escapar as oportunidades para se edu-
car e faz um trabalho lamentável. 

Torna-se evidente, ao se examinarem pacientes num con-
sultório, que as famílias são, de modo geral, a causa prepon-
derante das emoções desfavoráveis em nossa sociedade. Não 
é apenas na infância que as criaturas adquirem tensão emo-
cional por causa da família. O mesmo acontece quando já  
são adultos e chefes do lar. A família — tanto a do pas-
sado, como a do presente — é a causa mais comum da doença 
induzida pelas emoções, em geral, a nossa doença predomi-
nante. 

A parte mais dolorosa deste fracasso está em que, com 

um pouquinho de direção, as famílias, desequilibradas durante 

gerações, poderiam ser orientadas para um caminho adequado, 
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no qual seriam transformadas em fator educacional relevante 

para o bem. Mas, como nos outros campos de direção edu-

cacional, não há programas organizados a fim de se obter 

este melhoramento. 

Em primeiro lugar, vamos passar em revista os ambientes 

familiares que levam à imaturidade e à tensão emocional.  

Ambientes familiares que produzem tensão 

1. Ambiente "desmancha-prazeres". Um dos ambientes 

comuns causadores de emoções desfavoráveis é o de inadequa-

dos "desmancha-prazeres". Em tais famílias prevalece uma ati-

tude de depressão e pessimismo, diante de tudo. "Oh! De que 

adianta ir  ao piquenique?  Provàvelmente vai  chover;  se  

não chover, as formigas comerão todo o lanche." Nas famí -

lias assim, a alegria é cortada em botão, antes de florescer.  
Betty era de uma família deste tipo, constantemente 

sombria. Como o restante de sua gente, Betty não tinha 

vivacidade nem brilho; e nenhum de seus maiores, com os 

quais convivia, jamais os teve. Sua vida de família não lhe 

deu nenhuma das qualidades que poderiam torná -la popular 

na escola. Betty era sempre posta para trás,  tanto pelos 

estudantes como pelos professôres; não é prôpriamente que 

não gostassem dela, mas era tão negativa que sempre ficava 

apagada ou esquecida. Não era convidada a ir a casa das 

outras crianças, por causa do seu ar sempre sombrio e me-

lancó l ico .  A mãe de  Be t ty  nunca  convidava  as  out ra s  

crianças para irem brincar  com a fi lha,  porque a avó era 

de humor sombrio e não gostava de barulho. E, natural-

mente, Betty desenvolveu uma atitude sombria em relação 

ao seu próprio organismo, a mesma atitude que a mãe dela 

mantinha em relação à própria saúde.  

Quando Betty estava com 13 anos, já era uma hipocon-

dríaca declarada. Vivia apreensiva com cada manifestação 

que seu humor sombrio produzia, até que a saúde dela, ou 

antes,  a pressuposta falta de saúde, tornou -se sua maior 

preocupação. Ela aderiu ao grande e bem concorrido "clu - 
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be de um sintoma por  dia" . Quando despertava pela ma -
nhã ,  seu pr imeiro  pensamento  era :  "Qual  é  minha  doen -
ça hoje?" Depois dos 13 anos, Betty não passou mais um 
ano sem estar sob cuidados médicos. A apreensão no tocan -
te à saúde era agravada pela insistente preocupação da mãe 
com isto. Quando chegou aos 40 anos, já tinha feito quatro 
operações e teve a menopausa cirúrgica.  

O pai  de Betty,  tanto quanto a  mãe,  era um sombrio 
pessimista, um grande taciturno que não achava graça em 
coisa alguma. Era assim por causa da família na qual êle fôra 
criado. A linha destas famílias, provàvelmente, perde-se nas 
brumas da era neolítica. 0 homem era outro Sam, rei de suas 
próprias esquisitices, de quem falei no capítulo 8, e cuja 
espôsa me disse lembrar-se, vagamente, de ter ouvido uma 
amabilidade do espôso, durante o primeiro ano de casamen -
to; porém isto fôra havia tanto tempo que ela estava em dú -
vida. 

2 .  Ambiente  de crí t ica na famíl ia .  Outro  amb iente  
que engendra emoções desfavoráveis é o de crítica. Nestas 
famílias, a atmosfera vive carregada de críticas e censuras a 
todos. Geralmente, quem começa é o pai, mas se torna uni -
versalmente predominante entre todos os membros da família. 
Um visitante poderia perguntar: "Quem jogou a primeira 
pedra?" Uma discussão na família ocorre geralmente assim: 
"Não  es tou perdendo  a  ca lma.  Você  é  que  es tá  perdendo 
a calma."  Na realidade,  todos já  perderam 
completamente a calma. 

Bárbara teve a desgraça de nascer numa família como 
esta.  Ao crescer,  tornou-se, é  claro, um espelho da 
família e  levava para a  escola o  ambiente de cr ít ica.  Na 
escola,  meteu-se numa porção de complicações devido à 
sua at i tude de censura em relação a professô res e colegas. 
E, no lar, sua vida era um constante desafio com o qual 
todos os outros membros da família a provocava m. Aos 
dez anos, Bárbara apresentou a doença induzida pelas 
emoções.  

Guerra fria no lar.  Certas famílias mantêm a atmos -
fera de crítica na forma de guerra fria,  em lugar de pedra -
das de cá e de lá,  abertamente. A censura, então, consiste  
em insinuações fer inas e cor tantes,  muitas vezes em tom  
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adocicado. Clifford era mestre neste domínio; quando Clif -
ford e sua espôsa Betty tinham visitas, numa tarde, Clifford 
começava a ferir Betty com censuras acerbas, dizendo 
assim, à mesa do bridge: "É melhor não deixarem a 
contagem aos cuidados de Betty, senão nossos pontos vão 
ficar numa trapalhada louca", insinuando que ela não sabia 
dirigir as finanças do lar. Ou, no meio da conversa, dizia 
com naturalidade: "Na nossa casa, nunca sabemos  quando 
ou onde vamos comer, até que se abram as latas de 
conserva." 

Assim sucedeu durante anos, sendo Betty ferida acer -
bamente e, com o decorrer do tempo, Betty começou a apre -
sentar a doença induzida pelas emoções. Note -se que Clif-
ford, o responsável,  foi ferido por uma espada de dois gu-
mes, pois ficava furioso quando tinha de pagar contas do 
médico e da farmácia.  

Influências de críticas fora da família. Por vezes, uma 
corrente de censuras suscetíveis de efeitos nocivos provém de 
uma fonte estranha, numa família que, sem esta fonte, seria 
normal. Jane era uma excelente moça e casou -se com Geor-
ge, um excelente rapaz que a amava apaixonadamente e que, 
com muito carinho e compreensão, cuidava de Jane. A vida 
de Jane correu esplendidamente até que nasceu o primeiro 
filho e o trouxe da maternidade para casa. George contra -
tou os serviços de uma enfermeira prática, para ajudar Jane 
nos serviços domésticos e com o nenê.  

Esta enfermeira era uma criatura antiquada, que pre -
tendia saber tudo melhor do que Jane o u o médico e cri -
ticava abertamente a maneira como Jane cuidava do nenê. 
Criticava tudo, inclusive as fórmulas de mamadeiras que o 
pediatra receitara. Fazia observações assim: "Acho que a 
cr iança não va i  indo bem. Há qualquer  coisa e r rada.  O 
nenê não es tá  indo  como ser ia  de p rever ."  Então Jane 
levava o filho ao pediatra, que lhe assegurava que a crian -
cinha ia  muit íssimo bem. Mas,  quando chegava de volta 
em casa,  a Palmatória  do mundo observava: "É.. .  A se -
nhora bem sabe que estes médicos não costumam dizer  
tudo. . ."  

Com a persistência dessa situação, Jane começou a sen -
tir-se mal, sem saber por quê. George e o médico, a princí - 
  



COMO VIVER 365 DIAS POR ANO 169 

pio,  também não sabiam. Mas não tardaram. a  perceber.  
Jane era uma moça capaz, inteligente e atenta a seus devers. 
O nenê, para ela, representava um grande acontecimento, 
maravilhosa oportunidade e estímulo para a maternidade in-
teligente e criadora. Mas a tal Palmatória do mundo tinha 
l iquidado a confiança de Jane em si  mesma e a  levava a 
um estado de constante preocupação e profunda ansiedade. 
Quando o médico e George descobriram o mal de Jane, o 
remédio foi simples e George aplicou-o prontamente. Des-
pediu a Palmatoria do mundo. Jane não tardou a curar -se. 

O remédio nem sempre é assim tão simples. Bárbara, 
por exemplo, não podia despachar o pai nem a mãe.  

3. Ambiente de descontentamento. Outra atmosfera  
comum nas famílias e produtora de emoções desfavoráveis, 
é a de descontentamento ou a de falta de afeição, uma atmos-
fera fatal para tudo de bom que a família  defende como 
instituição social. 

Em regra, esta atmosfera de descontentamento origi -
na-se, essencialmente, do fato de o pai e a mãe não se gosta -
rem e só não se separarem em "consideração pelos filhos". 
Num lar  assim,  as cr ianças aprendem ràpidamente a  se 
detestarem umas às outras. O amor, ou o descontentamento, 
vêm às crianças principalmente pelo exemplo. Os pais não 
dedicam uma verdadeira e sincera afeição aos filhos, e os filhos 
a retribuem ainda menos.  

Nesta espécie de família ninguém quer saber do outro. 
Ninguém é necessário para o outro e, quando uma pessoa 
sen te  q ue  não  é  necessár i a  j ama i s  co nsegue  desenvo l -
ver uma plena maturidade. Ninguém, numa família assim, 
conseguirá sentir-se importante ou desejável para si mesmo. 
Ninguém recebe ou faz elogios. A vida é como estar co -
mendo ameixas secas e sensaboronas.  

Ellen era a caçula num lar com sete filhos, onde ninguém 
se importava com o outro. Sendo a mais moça, era o alvo 
da má vontade de todos.  Cada um dos membros da famí -
lia começou a criticar Ellen, nem bem esta teve idade para 
co mp reend er .  " Oh!  E la  é  b ro nca ."  " Ela  nem va i  co n -
seguir entrar na escola." E ninguém se lembrava de ajudar 
Ellen. 
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Quando Ellen chegou à idade escolar, já estava com um 
profundo complexo de inferioridade. Não prestava atenç ão 
aos professôres, porque todos lhe diziam que era curta de in-
teligência. Quando Ellen, depois de uma infância consumpti -
va, tornou-se adulta, casou-se com um rapaz que tivera o 
mesmo passado e tinha o mesmo complexo de inferioridade. 
Quando teve os filhos, estava certa de que lhe faltava capaci-
dade para criá-los; também não tinha confiança em suas 
aptidões para dona de casa. A vida dela era uma constante 
preocupação. 

Ellen passou quase todo o tempo doente, desde a infân -
cia e,  até hoje, vive enferma. Nã o é tão fácil corrigir os 
f a t ô r e s  d e  s u a  d o e n ç a ,  c o mo  n o  c a s o  d e  J a n e ,  
G e o r g e  e a Palmatória do mundo.  

4. Ambiente de egoísmo concentrado. Outra atmos-
fera de família que gera emoções desfavoráveis é a de egoís-
mo concentrado, que é algo diferente do ambiente de crí-
ticas, apesar de que, usualmente, também se origina do pai.  

Virgínia, que estava vivendo muito bem sôzinha, casou -
se com um rapaz que era um egoísta mórbido, só capaz de 
ligar importância a si mesmo. Isto não se denunciou ime -
diatamente em Roger, pois ele era dos tais egoístas que não 
costumam falar  de si.  Mas cada pensamento que t ivesse 
seria só para si mesmo. Quando Virgínia se casou, não per -
cebeu em que entaladela estava se metendo.  

Roger era um sujeito suficientemente decente; p orém, 
utilizava-se de Virgínia ùnicamente em proveito próprio. 
Roger era dado a caçadas e pescarias; e era o que vivia fa -
zendo — sem levar Virgínia. Fora disto, gostava de jogar 
baralho e boliche;  e,  portanto, jogava. Virgínia passava 
q uase  tod o  o  t emp o  sôz inha .  Ro ge r  aprec iava  ap enas  
certos alimentos, de modo que a família só comia do que 
êle gostava.  O serviço de Roger  fazia -o viajar muito  e ,  
conseqüentemente, Virgínia criou sózinha um, dois, três, 
quatro filhos. Quando Virgínia começou a queixar -se de 
que não se sentia bem, Roger não teve a menor compreen -
são, nem paciência. Hoje, Virgínia é uma criatura muito 
doente e será difícil normalizar-lhe a saúde. Roger nem 
percebe o que êle  
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tem a ver com a saúde dela e,  agora, encara Virgínia como 
um empecilho a seus p razeres. Os filhos de Virgínia são 
desajustados e também funcionalmente doentes.  

5. Ambiente de queixumes. Outra atmosfera nova na 
família é a dos constantes queixumes. Não há família mais 
desgraçada que aquela onde haja um perene e perpétuo fa -
bricante de odores. A maior parte das vezes é  a mãe, ape -
sar de que sei de famílias nas quais o fabricante de dores é 
o pai. 

Quando, na família, alguém está constantemente se quei -
xando,  não existe  alegr ia  possível  para ninguém.  Ê stes  
eternos lamurientos acordam de manh ã e põem-se a ana-
l i sar -se ,  à  ca ta  de s intomas.  É gera lmente fác i l  arranjar -
se um sintoma nalgum lugar, especialmente antes de se to -
mar o  café da manhã.  Não há quem não tenha uma dorzi -
nha  na lgum lugar ,  a  qua lquer  hora  do  d ia,  se  se  
reso lver  a prestar atenção nisso. Sentando-se numa 
cadeira e perguntando a si mesmo: "Onde é que me dói?", 
você encontrará um ponto dolor ido.  Êstes lamurientos 
vivem à cata  dos referidos pontos nevrálgicos e permitindo à 
mente pairar sôbre as áreas doloridas, durante o dia todo. O 
mais lamentável  é  que mart ir izam o resto  da família  com 
suas dores e queixas. 

Em 99 casos sôbre 100, ta is lamurientos nada têm de 
mal senão uma doença induzida pelas emoções,  mas,  ao 
ouvi-los discorrer sôbre a saúde, você pensará que são verda-
deiros museus patológicos, completamente equipados. Na fa -
mília, conseguem produzir uma atmosfera de sombria tris -
teza e ansiedade, e estes são os elementos que as crianças 
adquirem. Melancolia,  ansiedade e hipocondria,  eis a in -
fluência educacional que tais famílias dão aos filhos.  

Além de tornarem a família infeliz,  esses lamurientos 
são um veneno na conta do banco. Uma senhora, no curso 
de sua desgraçada vida, consultou quinze médicos, quatro 
p as tôr e s ,  do i s  e sp í r i t a s ,  fez  o i to  ope raçõ es ,  e s t eve  em 
três sanatórios e gastou um total de 32 mil dólares.  

6. Ambiente de medo e ansiedade na família. Um 
homem de negócios, meu conhecido, levanta -se pela manhã  
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com certa ansiedade e salta de uma ansiedade a outra até a 
hora de dormir e, então, conserva-se desperto, com outras 
ansiedades. 

Por exemplo, todas as manhãs fica hesitante, a debater -
se, sem saber que gravata há-de pôr e, por vêzes, se 
apresenta realmente excitado por causa disto. À hora do 
café, fica preocupado a pensar se não pôs açúcar  demais na 
aveia e, imediatamente, vem-lhe a idéia de estar diabético. 
De automóvel para o serviço, vai-se debatendo, na incerteza 
de ir por esta rua ou aquela e, escolhendo uma, fica pensando 
que deveria ter escolhido a outra, pois o destino poderá 
decretar-lhe um desastre na rua onde se encontra. 
Chegando à sua loja, preocupa-se com os mostruários e com 
o assobio de um de seus empregados.  

A famí lia  adquir iu o  mesmo hábi to  de preocupação  
— que é muito contagioso. A espôsa contagiou-se: os filhos 
cresceram sôbre êste alicerce. Para estes, afigura-se normal, 
perfeitamente natural, viver daquele jeito. Simplesmente, não 
tiveram outra experiência para viver de outro modo.  

Algum dia, se tiverem sorte, poderão livrar -se do 
hábito o suficiente para verificarem q ue são infelizes, 
pessoalmente desajustados,  e que estão com a doença 
induzida pelas emoções. 

7. Ambiente de dominação legal. Outra atmosfera que 
pode fazer muito mal às emoções da família é a de domina-
ção legal. Ëste caso específico de dominação pode ser bem 
difícil de resolver-se. 

Helen era uma excelente moça, natural de Filadélfia. 
Casou-se com um rapaz e mudou-se para a terra dele, um 
lugarejo de 250 almas, carregado de parentes dêle, alguns 
dos quais pertencentes ao tipo que se gruda em casa alheia 
e lá assume a posição de oráculo. Quando viram Helen 
estabelecida numa casa nova e moderna, concluíram que He-
len lhes usurpara coisas devidas a eles, mas que não tinham 
conseguido. Aproveitaram-se de tôda e qualquer oportuni -
dade para lançarem indiretas a Helen, ferindo-a de modo 
disfarçado e sempre que podiam. Helen ficou doente, e, 
depois de algum tempo, estava de tal jeito que nada mais 
podia fazer .  Então os  parentes -oráculos caíram-lhe em 
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cima como abutres e  l iquidaram -na.  Depois disso,  Helen 

só se sentia bem quando passava um mês em Filadélfia, em 

visita. No decurso de alguns anos, estava literalmente inuti -

lizada devido a transtornos funcionais. Por fim, foi carre -

gada para fora do campo de batalha pelo tribunal de divórcio 

e, no fim de um ano, Helen voltava ao estado normal. Desde 

então nunca mais teve doença alguma.  

Os jovens devem viver independentes. Com poucas ex-

ceções, é preferível para os jovens casais, que estão come -

çando a vida, viverem independentes e suficientemente lon -

ge de seus maiores, a fim de poderem controlar e dirigir suas 

próprias famí lias.  Em grande proximidade,  os pa is sem -

pre acham facilidade em dar sugestões, se não ordens, e o que 

um vizinho só faz quando lhe pedem, os pais se supõem 

no direito de fazer,  sem ninguém pedir.  N um lar onde os 

recém-casados foram morar com os pais, a sogra tinha muito 

boa intenção e só queria ajudar.  A nora, por sua vez, ali -

mentava um sincero desejo de viver bem com a sogra. Fo -

ram vivendo bem, aparentemente muito bem, mas com a sogra 

ao leme e no comando, o que frustrou a necessidade de inde-

pendência e de vida progressista da nora. É preferível que 

sogros e sogras, avôs e avós vivam separados dos filhos, per -

mitindo a êstes uma vida independente.  

Não deve a família exercer má influência 

Os casos acima referidos demonstram algumas influên-

cias nefastas exercidas pelas famílias, e que constituem os fatô -

res mais importantes de nossas doenças. No consultório de 

um médico, verifica-se que numerosas famílias estão fazendo 

um péssimo trabalho e proporc ionando a seus membros as 

mais perniciosas emoções. Muitas outras famílias, outros -

sim, não o fazem tão bem como poderiam.  

As ciladas em que a família pode cair são tão numero -

sas, a ponto de desanimar qualquer indivíduo bem inten -

cionado ou qualquer casal  de recém-casados. 

Mas não há motivo para desesperos.  
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Se introduzirmos na família as mesmas regras que per -

mitem ao indivíduo assentar emocionalmente, teremos um 

lar cuja influência sôbre seus membros há-de ser sadia e be-

néfica. Teremos uma atmosfera onde se desenvolverá a ma-

tur idade .  Teremos uma famí l ia  que  será  uma cé lula  de 

vida aprazível para cada componente.  

O lar é o ambiente onde. . . 

Robert Frost, certa vez, disse: "O lar é o ambiente on -

de, quando se precisa voltar, são obrigados a receber-nos." 

Podemos parafrasear  êste  di to,  para definir  o  que um 

lar deveria ser: "Um lar é o ambiente onde, quando esta -

mos desesperadamente necessitando de apoio, temos certeza 

de o encontrar." — Um apoio e não — compreendam bem — 

mais irritação, mais implicâncias, mais discussões, mais olha -

res ferinos, mais falta de simpatia.  
Sua primeira obrigação, como membro da família,  é a 

de manter  sua  at i tude e  sua  mente calmas e  alegres —
desde lá. 

Sua segunda obrigação é a de ajudar os outros mem -
bros de sua família a se manterem calmos e alegres, quanto 
antes. 

Eis alguns ingredientes para serem usados na vida diá-

ria e rotineira da família.  

Ambientes familiares que favorecem o assentar 
emocionalmente e a maturidade 

1. Dar ênfase à simplicidade no viver e comprazer-se. 
Quanto mais se eleva o padrão americano de vida,  maior 

se  to rna  a  coleção  de  mecanismos  que  se  expõem ten -

tadoramente aos olhos do consumidor. A tendência da vida 

americana tem sido a de encarecer cada vez mais os meios  
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de confôrto —  belas casas, automóveis, melhores aparelhos 
de televisão, máquinas fotográficas, aparelhos elétricos — e, 
para adquirirmos tais meios, enchemo-nos de frustração e an-
siedade. Torna-se tão permanente o estado de cobiça e de -
sejo, seguido pelo pagamento das prestações que, realmente, 
nem temos sequer oportunidade para aprender como se com-
prazer com simplicidade.  

O caminho a seguir consiste inicialmente em aprender a 
arte de se comprazer. É necessário reduzir ao mínimo as ne -
cessidades ou desejos na família, ambicionando novos apa -
relhos e instalações. Quanto antes, é preciso apreciar o que 
já existe: o verde das árvores, o azul dos céus, seu próprio as-
sobio, achar graça nas coisas. É necessário pôr de lado as 
conversações sôbre desejos ardentes ou emoções fortes a pro-
pósito  de coisas inatingíveis.  O plano resume -se em se  
utilizarem as pequenas oportunidades para conversas alegres, 
as ocasiões possíveis para se dizerem coisas engraçadas, o 
"desde já" no momento presente para amabilidades.  

2 .  Imbuir-se do ideal da organização familiar. Mal 
as crianças tenham idade bastante para compreender, con -
vé m i mb ui - l a s  d o  id ea l  d e  q ue  a  fa mí l i a  d e v e  se r  u m 
lugar maravilhoso para todos; compete a cada um fazer do 
lar um ambiente maravilhoso; é uma organização para cada 
um e feita por todos. A organização familiar representa um 
esfôrço comparativo no qual o pai, a mãe, a irmã, o irmão, 
enfim todos, devem ter um interesse ativo e uma responsabilida -
de pessoal. A organização familiar implica a  responsabili -
dade e atividade importantes que pai,  mãe, irmão e irmã 
possam ter. 

Não se esqueçam: as crianças adotarão o plano desta or -
ganização familiar e prosseguirão nele, se a mãe e o pai fi-
zerem, cada qual ,  sua par te .  Geralmente,  o  pai  é  o  mem -
bro que sustenta a casa e vive aborrecido, sempre fora em 
serviço, às corridas, e só Deus sabe onde. Se o chefe 
tomar a devida iniciativa, as crianças irão atrás, 
invariàvelmente. 

A organização familiar  torna -se um círculo contínuo 
de projetos mútuos,  de coisa s a  se fazerem em colabora -
ção, de jogos em que todos tomem parte, de histórias contadas 
ao calor da lareira, de estudos de grupo sôbre coisas e lugares  
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interessantes, de passeios ao ar livre numa tarde dominguei -
ra, visitas anuais da família à Feira de Amostras, de risadas, 
palestras e alegrias em que todos sem exceção (inclusive o 
pai) compartilham e em que cada um procura tornar-se mais 
agradável para o outro. 

3. Interessar a família nas organizações humanas. Um 
ideal importantíssimo a ser introduzido na vida doméstica 
é a sintonização da família com a vasta comunidade 
circundante. Além das responsabilidades de cada membro 
da família para com os outros, na organização do lar, todos têm 

a mesma responsabilidade para com a reorganização humana. 
É uma medida imprescindível no desenvolvimento da 
maturidade das crianças. Consiste em orientar nosso Ego, 
afastando-o de considerações puramente egoístas em 
relação ao bem-estar dos outros. Deixar de desenvolver este 
senso da organização humana será enterrar o homem para 
sempre no abismo de emoções mesquinhas e desprezíveis. 
Se as crianças se imbuírem do  ideal  de  que  o  mais  
impor tante  para  cada  um é o bem-estar e a felicidade dos 
outros na nossa comunidade, disporão de um instrumento 
capaz de produzir excelente estado emocional e descobrirão 
que a vida está cheia dos mais elevados prazeres.  

Além disso,  o  ideal  da organização humana imprime 
aos  membros da famí lia  uma amabi l idade,  uma s impat ia  
e uma compreensão dos outros, sem as quais não se pode 
viver feliz. 

Uma parte da organização do lar consiste em projetos 
concernentes a reuniões, relações humanas e ajuda ao vasto 
mundo exterior: festas, piqueniques de "boa vizinhança", 
viagens da família para fins uteis e para fins recreativos, ado -
ção de um órfão de guerra e outros projetos classificados espe-
cificamente sob o título de "Organizações Humanas". Consa-
grado o nome de "Organização Familiar" para um tipo de ati -
vidades e o de "Organização Humana" para outro, já é um 
meio de ensinarmos maturidade e consciência de ação às 
crianças. Tudo o que beneficiar os filhos também há -de 
ajudar o pai e a mãe.  

4. Desenvolver na família a capacidade de 
transformar a derrota em vitória. Aconteça o que 
acontecer, quando os 
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fatos desapontam ou causam frustração, a atitude na famí -
lia deve ser sempre: "Não nos deixaremos vencer; vamos ti -
rar o melhor partido possível das circunstâncias, e havemos 
de conseguir alguma coisa que preste!"  Isto se torna cada 
vez mais fáci l  de fazer ,  e ,  q uando a família  tem compe -
tência para agir nestes moldes, haverá muito pouca coisa 
capaz de azedar-lhe o ambiente diário.  

A suti l maturidade ensinada aos filhos pela tática de 
transformar o fracasso em vitória está radicada na flexibili-
dade e adaptabilidade. 

A famí l ia  planejou e es tá  pront inha para um p ique -
nique em Parfrey Glen, quando a chuva começa a cair in -
s i s t e n t e me n t e .  E  e n t ã o ?  O r a !  V a i  s e r  t a mb é m  d i v e r -
tido ficar em casa, jogando na sala de estar e, mais tarde, 
saborear-se o opíparo lanche em cima do tapete, ali mesmo.  

Manobrando assim as pequeninas contrariedades, apren-
de-se a enfrentar mais fàcilmente as vicissitudes mais duras. 
Mamãe adoece  e  é  ho sp i ta l izada ,  cada  um se  d ispõe  a  
colaborar, não apenas nos serviços rotineiros, mas mantendo 
elevado o moral da família e o moral de Mamãe. É dupla -
mente importante, pois,  que cada membro no lar 
mantenha a família de cabeça erguida e ânimo forte para 
conseguir seus objetivos. O truque para se transformar a 
derrota em v i tó r i a  p o d e  se  to rna r  u m e sp o r t e  d iv e r t id o ,  
cad a  u m procurando descobrir a melhor solução para a 
contrariedade e, em seguida, cooperando para realizar a 
melhor sugestão.  

5 .  Sem afeição, a família é um fracasso. A afe ição 
geral é fàcilmente cultivada na família, quando há afeição 
entre o pai e a mãe. A afeição deve estender-se a todos com 
igualdade e sem admitir  parcialidades. Cada um deve sen -
tir-se útil e indispensável na atuação geral da família. As 
animosidades entre os filhos não costumam existir, se forem 
cortadas pela raiz e se não houver animosidade entre o 
pai e  a mãe.  Quando um vive a  dar  bicadas no outro, 
sempre com br iguinhas e  discussões entre  os cabeças da  
famí lia ,  é quase certo que os filhos crescem briguentos, 
implicantes e desagradáveis.  Quando se casarem, 
encetarão novo ciclo de estúpidas dissensões e briguinhas.  
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O médico se cansa de examinar estes tolos insignifi -

cantes que matam a afeição entre um e outro, antes do pri -

meiro ano de casamento. É absolutamente infantil e im -

produtivo tal comportamento. O sucesso no casamento re-

side no se estar suficientemente amadurecido, para se pai -

rar acima dos problemas inerentes ao matrimônio. Com dez 

centavos de boas intenções, um cruzeiro de simpatia e vinte 

cruze iros de compreensão,  a  afeição perdurará duran te  

anos a fio. 

Se houver afeição entre os pais,  pode -se cumprir  na 

família uma regra pela qual ficam proibidas terminante-

mente as briguinhas e provocações. Esta regra não é difí -

cil de se obedecer quando o exemplo vem de cima.  

6. O clima geral deve ser de amável alegria. Não 

existe o que se diz, vulgarmente e em sentido figurado, "rou-

pa suja" nas famílias, quando cada um esteja sempre dispos -

to a dar a mão ao outro que, devido a algum fator externo, 

necessi te  de amparo.  Um lar  assim é o  ambiente onde, 

quando se precisa de apoio, sempre se encontra.  
Neste  caso também, o  exemplo deve vi r  de cima.  Se  

os pais nunca têm, mútuamente, atitudes azêdas e hostis, nem 

se entregam a mesquinharias e  implicâncias,  pode haver  

na família o regulamento em que se proíbam estas  nefastas 

reações. 

7. A disciplina deve ser razoável, firme, porém agra-

dável. Os pais que vivem numa família desajustada, tal -

vez não acreditem nisto: num lar feliz, não há grandes pro -

blemas de disciplina. Crianças, quando se comportam mal, 

não se sentem felizes. Se as crianças estiverem em 

ambiente feliz e agradável, os problemas de disciplina são 

reduzidos a um terço.  

As crianças precisam aprender certos princípios, como, 

por exemplo, o respeito pelos direitos alheios e respeito pelos 

outros como indivíd uos.  Precisam aprender  a  acatar  os 

mais velhos, a aceitar as convenções como plausíveis, a res -

peitá-las e a viver de acôrdo com a lei. Honestidade e in -

tegridade moral são requisitos indispensáveis.  
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Haverá, naturalmente, ocasiões em que seja 
necessária a disciplina. Então devemos basear-nos no 
terreno do razoável, explicando que agimos desta ou 
daquela maneira por ser para o nosso próprio bem, e não 
agiremos diferentemente porque será mau para nós e 
para os outros. Esta diretriz de ação poderá ser 
esclarecida de modo agradável e bem intencionado; de 
nada adianta agir nos momentos de raiva arrasadora. Para 
um ato errado deverá haver uma explicação corretiva e, 
depois, uma medida disciplinar, executada sem titubeios, 
com decisão e firmeza. Não será necessário castigar duas 
vezes pela mesma falta, caso se agir desta maneira. 

8. A família deve inspirar confiança nos seus mem-
bros. É importante que a família proporcione à criança 
uma sensação de confiança — não apenas confiança na se-
gurança financeira (mesmo se não houver segurança fi -
nanceira!) —, mas confiança na sua posição dentro da família, 
como alguém respeitado pelo próprio valor e com uma res-
ponsabilidade importante, cooperando no bem-estar e na 
alegria da casa. Nenhuma criança, por mais desajeitada 
ou retardada que seja, deve sentir-se menos útil ou menos 
importante dentro do lar.  

Desta maneira satisfazemos uma necessidade psicológica 
básica e damos um passo à frente no desenvolvimento de im-
portante aspecto da maturidade. 

9. Prazeres mútuos dentro da família — quanto antes! 
Uma idéia indispensável é a de que a vida doméstica 
deve ser uma série de prazeres mútuos — a cada 
momento e QUANTO ANTES. Prazeres mútuos significam: 
um dito agradável e jocoso ou uma frase engraçada, 
quando o pai passa pelo filho no "hall", ou quando Mary 
entra na cozinha com a mãe. A família significa prazeres 
mútuos, palavras alegres, um pouco de brincadeira, um 
sorriso feliz — QUANTO ANTES. 

Quanto antes, sim. "O que está esperando?... por que 
espera? . . .  está na hora. . .  agora mesmo.. .  agora 
mesmo é o momento para se mostrar afeição... está na hora 
de se trabalhar na organização da Família... êste é o 
momento... 
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por que ficar esperando?" Está muito certo que se façam 

planos para o futuro, mas não vá consumir o seu presente 

pensando no seu futuro.  

Como classificar a sua família? 

Detenha-se agora mesmo e pergunte a si próprio: "Que 

espécie de família é a minha?" Será uma organização pro -

dutora de emoções desfavoráveis, doenças funcionais, desa-

justes pessoais e infelicidades? Se assim fôr, seja sincero e 

admita a realidade. 

Depois dê mais um passo: Reflita e faça comparações.  

E mais outro passo:  Faça uma conferência com sua 

espôsa ou seu marido, inclua os filhos se já tiverem id ade 

suficiente, e exponha claramente o assunto, fazendo planos 

para organizar uma família onde, quando os espíritos esti-

verem deprimidos, sempre encontrem apoio.  

PONTOS 

IMPORTANTES A 

SEREM LEMBRADOS 

NO CAPÍTULO 10 

Sua família se transformará num centro de  vida boa e 

feliz e capaz de assegurar a maturidade emocional nos seus 

componentes, se introduzir nela as seguintes normas:  

1. Simplicidade no viver e simplicidade no comprazer -se. 

2. O i dea l ,  emp enha do na  o r ga n izaç ã o da  f a mí l i a .  

3. O i dea l  de  q ue  a  f a mí l i a  f az  pa r t e  da  o r ga n izaç ã o huma na .  

4. Cul t iva r  na  famí l ia  a  a t i tude de  t r ansformar  a  der rota  em 
vitória. 

5. U m a mb i e n t e  d e  a f e i ç ã o ,  r e s p e i t o  mú t u o  e  a t e nç õ es .  

6. U m  c l i m a  d e  a m á v e l  a l e g r i a  g e r a l .  

7. D i s c i p l i n a  s e n s a t a  e  f i r me ,  a p e s a r  d e  a g r a d á ve l .  

8. U m  s e n t i m e n t o  d e  c o n f i a n ç a  e  s e g u r a n ç a  m ú t u a s .  

9. U m  a m b i e n t e  d e  s a t i s f a ç ã o  —  Q U A N T O  A N T E S .  

  



COMO CONSEGUIR MATURIDADE SEXUAL 

11 

Há um setor importantíssimo na vida humana para o 
qual não tem havido educação alguma e, quando existe, é 
pior que se não houvesse. Estou me referindo ao sexo. 

Muito  mais gente  denota imatur idade na vida sexual  

do que em qualquer outro campo de atividade humana. Eis 

por que os médicos examinam tantas criaturas, cuja tensão 

emocional está intimamente ligada à imaturidade sexual 

e a assuntos correlatos. Um número incrível de gente trans-

formou o sexo num verdadeiro caos,  ou o sexo a deixou 

num caos. 

Em qualquer  campo,  a  matur idade tem de ser  apren -

dida. Como se pode censurar alguém pela imaturidade se -

xual, quando não foi dado nenhum passo sensato para mos -

trar-lhe como se tornar amadurecido? Não serão a socie -

dade e suas instituições responsáveis pela educação — fa-

mília, escola e igreja — os culpados pela delinqüência sexual, 

tensão sexual e caos sexual? 

Biologia e civilização 

O instinto sexual é relativamente fraco quando compa-

rado  a  a lguns  o ut ro s  ins t into s .  A so l ic i tação  b io lógica  

do alimento é muito mais forte, assim como o anseio pela 

segurança. Uma pessoa pode viver muito tempo, até mes -

mo a exis tência ,  sem sa t is fazer  as sol ici tações do sexo,  
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porém não há quem sobreviva muito tempo sem 
alimento e segurança. 

A relativa insignificância do instinto sexual ressalta-se 
no chamado fato de que o esfôrço cooperativo chamado "ci-
vilização" é, principalmente, dirigido para se adquirir al i-
mento e segurança, e não a satisfação sexual. Se o instinto 
sexual fôsse o mais forte e o mais despótico de nossas soli-
citações biológicas, a civilização, sem dúvida alguma, seria 
destinada a assegurar a satisfação sexual. 

As solicitações biológicas, sendo o que são, e a civiliza-
ção, sendo o que é, cada um pode dar-se ao gôsto de ser 
promíscuo na alimentação, ou promíscuo na maneira de con-
seguir segurança. Entretanto, milhares de anos de experiên-
cias demonstram que os fundamentos da sociedade civilizada 
seriam destruídos, se cada um pudesse dar-se ao gôsto de 
ser sexualmente promíscuo. As conseqüências sociais e eco-
nômicas da completa promiscuidade sexual seriam simples-
mente catastróficas. 

As repressões são necessárias. Para desfrutarmos os 
benefícios econômicos advindos da organização cooperativa 
que é a civilização, tomamos o único caminho possível, rela-
tivamente ao instinto sexual. Não haveria outro. Neste ca -
minho, o instinto sexual tem de manter-se dentro de limites 
bem definidos de repressão. E isto nos prepara o problema 
sexual. 

A única maneira de limitar-se um impulso tão funda-
mental como é um instinto biológico, sem perturbar o indi-
víduo, é estabelecermos satisfatória orientação educacional, 
mostrando-se ao indivíduo como governar o instinto dentro 
dos referidos limites. Mas a civilização teve de dominar o 
instinto, muito antes de desenvolver a sabedoria necessária 
para arquitetar um método educacional. 

Será de admirar que tenhamos tantas complicações com 
o sexo? É preciso ter cuidado quando se arrolha uma gar-
rafa cheia de líquido fortemente gaseificado. Ou a rolha 
estoura, ou a garrafa estoura. 

Quanto mais se estuda um problema árduo, como é o 
do sexo, mais se admira quanto os seres humanos se com-
portam bem, e mais nos convencemos de que, afinal de con- 
  



COIMO VIVER 365 DIAS POR ANO  183 

tas, somos criaturinhas verdadeiramente notáveis. A raça 

humana, inteirinha, está a debater -se na confusão. 

A solicitação do sexo não é a mola-mestra 
do ser humano 

Sigmund Freud e os psicanalistas implantaram a idéia 

de que o sexo é a mola-mestra na personalidade humana. 

É,  verdade que o sexo acarreta  grande número de distúr -

bios às criaturas, pelas razões acima expostas, mas não por 

ser a mola-mestra. Não é. O sexo, na qualidade de imperativo 

biológico no ser humano, é uma mola relativame nte peque-

na que se p rojeta para fora da caixa.  É a mola que sal ta 

para fora pelos seguintes fatôres:  

1 .  Tôda cr ia tura  encer ra  a  so l ic i tação  do  sexo .  

2 .  A estrutura de nossa civilização impõe que esta  

solicitação seja dominada em grande extensão, de modo a 

servir ao objetivo de reprodução da espécie, sem abalos na 

estrutura social e econômica. 

3 .  A sociedade torna necessária a  repressão, porém 

não faz qualquer esfôrço organizado para mostrar  às pes -

soas como podem manejar seus impulsos sem terem pertur -

bações. 

4 .  Uma infinidade de agentes, dentro da sociedade, 

atiça, deliberadamente, a fogueira dos desejos sexuais, prin -

cipalmente para auferir lucros.  

Muitas emprêsas comerciais enriquecem, a sacudir a gar -

rafa cheia de liquido fortemente gaseificado. Êsses esforços 

para sacudir o líquido gaseificado nunca foram tão inten -

sos como têm sido nos últimos cinqüenta anos, e são uma das 

principais razões pelas quais um em cada três casamentos 

redunda em divórcio. 

Anúncios comerciais, jornais, revistas, filmes, televisão, 

consideram a figura de pernas provocantes, muito atraente 

para um público cheio de desejos insatisfeitos e destituído 

de educação sexual .  Isto é  bom para atrair  dinheiro, mas  
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não é bom para os que acabam em problemas emocionais 

ou legais, devidos à excitação de desejos sexuais.  

Algum jovem (ou adulto não amadurecido) empenhado 

em ajustar suas inclinações sexuais abre uma revista (uma 

das nossas melhores revistas semanais) e dá com 

estimulantes e provocativas "pernas", em cada página. O 
desejo sexual que tentava recalcar torna-se fortemente 

estimulado, a imaginação excita-se e uma nova série de 

emoções tensoras acodem ao estímulo. Se a coisa parar por 

aí, o jovem (ou o adulto não amadurecido) está 

verdadeiramente com sorte. Mas é provável  que prossiga 

avante e  se meta em complicações. 

O rótulo popular da chamada "sofisticação" 
indica imaturidade 

"Sofisticação" tornou-se um conceito muito popular nos 

Estados Unidos de meados do século vinte. Uma pessoa está 

fora de moda se não fôr "sofisticada", assim se entendendo 

um grau variável de "vistas largas", concernentes a tabus 

sexuais. Existem muitos níveis, ou profundidades, de "so -

fisticação", a começar pelas histórias pornográficas no meio de 

gente heterogênea (quanto mais acintosamente at revidas, tan-

to mais sofisticadas) e progredindo até dez lições fáceis de 

situações íntimas ilícitas,  nas quais a intimidade se torna 

cada vez mais repugnante e ilícita, cada vez mais amarga.  
A sofisticação, segundo certa filosofia, é maturidade se -

xual, no sentido definido no capítulo 7: capacidade para se 
dirigir a vida humana com um mínimo de contrariedades e 
um máximo de prazeres. 

Existem duas correntes distintas na filosofia da sofistica -

ção. Alguns se apegam apenas à primeira parte; outros ado -

tam ambas as partes. 

A primeira parte declara que tratar o sexo como uma 

desgraça humana que nem se deve mencionar,  encará -lo 

determinadamente como um negócio sórdido a ser admiti -

do com relutância mesmo no casamento, serve apenas para  
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aumentar as atribulações que o decantado imperativo do sexo  

possa produzir.  Esta primeira parte da filosofia da sofisti -  

cação está, certamente, correta. Concordo plenamente com ela.  

A segunda parte da filosofia da sofisticação assevera que 

e sexo constitui o esporte máximo, sempre oportuno, que a 

licenciosidade é livre e o jôgo pode ser desenvolvido através 

de todos os desvios do chamado romance.  

Esta segunda parte é um erro crasso, como depois des -

cobre a maioria, à custa de duras experiências. Quase sem ex-

ceção, a maçã colhida mostra-se de qualidade muito inferior à 

de sua bela aparência na árvore; e, pior ainda, está bichada 

pela desilusão. O vilão descobre, tarde demais, que é mais 

fácil ficar fora do que sair da embrulhada, depois de metido 

nela. 

O mal da chamada "sofisticação" 

Uma pessoa dotada de fortes pendores sexuais, que pro -

cura reprimir e negacear, pode permanecer em miserável es -

tado de ansiedade — crônico, grave e agudo. Mas a pessoa 

que se desencaminha na liberdade da sofisticação" também 

ficará no mesmo estado agudo de ansiedade. Tal criatura po-

derá chegar, como provarei daqui a pouco, à beira do suicídio, 

chegando mesmo a matar -se.  Não há estado de ansiedade 

mais agudo do que este.  

Mesmo sem chegar ao ponto de pensar em suicídio, os 

devotos da "sofisticação" têm outras ansiedades em estoque. 

Serem presos de acôrdo com a lei, ou serem levados perante 

um tribunal,  não são as coisas piores nem o auge da em -

brulhada. Existe o efeito pessoal degradante da mentira, do 

medo permanente de ser pegado em flagrante, do se ntimento 

de culpa. Depois vem o lar destruído; ou pior, um lar dese -

quilibrado; ou ainda pior, um lar onde os filhos vão crescendo 

numa atmosfera imprópria. 

O que um tolo e  amalucado adulto  "sofist icado"  faz a  

si próprio, só é, de modo geral, da conta dele . Mas a desgra-

ça  sa i  do  ter reno  par t icular ,  quando  a  vida dos  fi lhos  é  
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destruída, porque a família lhes proporciona emoções desfa-

voráveis e maus hábitos. 

O próprio sofisticado reconhece a frivolidade da "sofis-
ticação", quando chega a querer pular duma ponte ou dis-
parar em si um revólver. Não pode ser amadurecido nem 
bom, um sistema de ação capaz de levar uma criatura ao sui-
cídio. E a "sofisticação" pode. Permitam-me que lhes dê 
alguns exemplos. 

É melhor desprezar qualquer coisa capaz de 

conduzir ao suicídio 

Richard Roe era um indivíduo inteligente e sossegado. 
Pelo menos pensava que era. Não fazia mal a pessoa alguma. 
Era bom marido e bom pai. Contudo, não tinha pretensões 
a puritano. Pois, é coisa sabida, — não se tratava de amor 
por outra mulher, — não era a tal história do "triângulo", mas 
apenas simples arranjo com uma criatura do outro sexo que, 
também, não tinha pretensões a puritana, porém era uma pes-
soa bem moderna e de idéias avançadas. 

Richard prosseguiu na aventura por muito tempo, sem 
interferência de ninguém mais sabido (nem mesmo o Richard). 
Pensava: "Isto não faz mal a ninguém. Eu não gostaria de 
magoar quem quer que seja." Encontrava-se com a moça 
de várias

. maneiras e em vários lugares.  
Cer ta  vez  fo ram a  um ho te l  onde  já  t inham ido  

várias vezes. O gerente suspeitou de uma irregularidade e 

interceptou o casal no meio da entrevista. Richard tinha 

se registrado sob nome suposto, como marido da moça. Me-

teu-se, pois, numa "encrenca" com a lei. De fato, estava 

numa "encrenca" brava. Êle e a môça conseguiram sair 

antes que chamassem a polícia, mas o gerente lhe tinha to-

mado o verdadeiro nome e o endereço. 

Richard passou dois dias suando frio. Veio ao meu 

consultório queixando-se de indigestão... e me contou seu 

caso. Além de ir ao médico, também fôra a um advogado. 
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Podem acreditar-me: o coitado sofria barbaramente. 
Procurava fugir, a tóda pressa, de uma tragédia absoluta e 
completa. Vejam bem: uma tragédia absoluta e completa. 
Durante dois dias, não houve no mundo uma pessoa mais des-
graçada. Sentia-se fisicamente muito mal e precisou de assis-
tência médica. 

No terceiro dia,  o gerente do hotel registrou a queixa; 
às dez e meia, Richard recebia a intimação; às dez e qua -
renta e cinco, Richard metia uma bala na cabeça. 

Os jornais não publicaram a int imação.  Só deram a 
notícia da morte de Richard. Nunca foi divulgada a razão 
daquela morte. A honra da família ficou salva. Mas Ri -
chard, não. Richard estava morto.  

O Dr. Mac, chamemo-lo assim, era uma pessoa muito 
decente, até que decidiu ceder às solicitações do sexo e 
olhar a vida com vistas largas e serenas. (Vocês compreen -
dem, não há mal nisso, por que não se divertir um pouquinho? 
Afinal de contas, há tanta oportunidade... ).  

Então, deu seus passos e a aventura prosseguiu, até que 
sua companheira engravidou.  Quando a mulher  percebeu 
o valor comercial da situação, recusou-se a permitir que o 
médico lhe provocasse um abortamento ilegal (era outro meio 
para comprometê-lo) e ameaçou denunciá-lo. 

A mulher veio ao meu consultório para um exame, quan-
do suspeitou da gravidez e me contou a história tôda, com 
ares pomposos de desafio. O Dr. Mac viu-se diante da com-
pleta ruína —  um processo tornaria pública a situação, é 
claro. Mas, além disto, na posição de Mac, uma conduta 
imoral redundaria em cassação de sua licença para clinicar. 
Sabendo eu que a mulher era tão culpada no caso como o 
médico, procurei convencê-la a desistir do tal processo. Ela 
foi bastante tôla para me dar ouvidos.  

Quando ouviu dizer que a mulher ia procurar um advo-
gado para processá-lo, o Dr. Mac matou-se tomando arsê-
nico.  Todos julgaram que morreu de morte natural.  Nun -
ca mais vi a mulher, mas li nos jornais a notícia de seu afo -
gamento, um mês depois.  
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Na maioria dos casos, o mal da "sofisticação" está 
em predispor ao suicídio 

Alwin fôra sempre bem equil ibrado e um astuto ho -

mem de negócios. Um belo dia, surgiu no meu consultó -

rio, com algum distúrbio nitidamente funcional. Procurava 

manter  seu ar  de sempre.  Jurou que nada t inha a per tur -

bá-lo ou contrariá-lo. A doença dele foi tornando-se mais 

aguda e, gradativamente, tomou um novo curso. Estava apre-

ensivo e deprimido, coisa rara nêle. Declarei que êle não en-

ganava ninguém, fingindo-se livre de ansiedade e, em tom de 

brincadeira, insinuei que êle devia estar metido numa aventu-

ra amorosa. Ële, então, se desabafou e contou uma história sen-

sacional. Não estava metido em complicações ilegais, como su-

cedera a Richard ou Mac, porém, estava também cheio de 

ansiedade. 

É mais fácil ficar fora das complicações do que 
sair delas 

Por que enveredarmos por um atalho capaz de nos 

levar à beira do suicídio ou, se não fôr tanto, nos metermos 

em situações que acarretem grave transtôrno emocional?  

Em certas comunidades, as irregularidades sexuais são tão 

toleradas que, quando descobertas, não levam ninguém a ati -

tudes drásticas como o suicídio. Mas eu sei, pelas conversas 

com os médicos dessas zonas, que essa gente de idéias livres 

também apresenta freqüentemente desordens funcionais.  

Outras formas de imaturidade sexual, além 
da "sofisticação" 

Falei primeiro sôbre a "sofisticação" porque muita 

gente a considera, erradamente, como expressão de 

maturidade sexual.  Mas há outras formas de imaturidade 

sexual e que produzem muito mais tensão emocional.  
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O consultório de um médico, no curso de um ano, re -
cebe muita gente com doenças induzidas pelas emoções, por 
terem levado a imatur idade sexual  para dentro do casa -
mento. Menos freqüentemente, vemos jovens, ou pessoas sol -
teiras, nas quais a imaturidade sexual é, também, uma fonte 
de tensão emocional.  

Dificuldades sexuais antes do casamento 

A juventude é tão inocente no desper tar  da cur iosi -
dade sexual ,  como o fo i  no desejo de comer.  Mas a at i -
tude dos mais velhos faz o  fato  parecer  mau,  e ,  ao mes -
mo tempo, obscuramente convidativo e misterioso. O jovem 
recebe ordens para abster-se e, em seguida, é exposto a imensa 
série de sugestões sexuais. Finalmente, a intimidade e o iso -
lamento necessários para fazer a experiência estão longe como 
o automóvel dentro da garage da família.  É claro que isto 
não é, e nunca foi, nem mesmo no tempo das viaturas a ca -
valo, um cenário recomendável ou sadio.  

Em seguida acrescenta-se o tempêro final que consiste na 
protelação do casamento para dez ou quinze anos depois do 
despertar da solicitação sexual, devido às circunstâncias eco -
nômicas. 

Eis um setor onde um pouco de planejamento por parte 
da sociedade, ou o estabelecimento de um método educacio -
nal, seria uma excelente coisa. Da maneira como está, os con-
selhos que os jovens recebem são muito deficientes e per -
niciosos. 

A solicitação sexual leva os jovens a três direções. Pri -
meiro: os jovens podem ter a sorte de encontrar alguém com 
dose suficiente de bom-senso para orientá-los, a eles ou a 
elas, numa direção menos cheia de embrulhadas.  

Em segundo lugar: poderão quebrar as barreiras e ter 
experiências sexuais; pode suceder que quebrem as barrei -
ras à fôrça e, secretamente, cometam violências. Se atraves -
sarem mansamente as barreiras, precipitar -se-ão no tipo de 
complicações que descrevemos acima. Em terceiro lugar: 
podem praticar a masturbação como um meio de fuga.  
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A masturbação é, freqüentemente, fonte de 

emoções mesquinhas 

Muita gente vai ao médico com doenças induzidas pelas 
emoções, por estar preocupada e apreensiva devido ao hábito 
intenso e insuperável da masturbação. 

Por exemplo, uma moça de vinte e oito anos, solteira, 
sentia cansaço, dores de cabeça e uma longa série de sin -
tomas por estar certa de que o hábito  de masturbar -se  
lhe estava minando a saúde. Os sintomas se lhe tornaram 
mais violentos depois que achou e leu um velho guia de 
saúde da família, no qual o autor declarava que a mastur -
bação é, invariàvelmente, seguida de terríveis conseqüências, 
como esterilidade, tumores, doenças do coração, câncer e lou-
cura. O autor daquele artigo era, muito mais, um moralista 
entusiasta que um cientista, o que a pobre moça desconhecia. 
A coitada sentia tôda a degeneração física descrita pelo autor 
e estava certa de que, também, ia enlouquecer. Chegou ao 
ponto de não conseguir mais fazer os trabalhos rotineiros.  

Muitas emoções mesquinhas resultam da masturbação  
e ainda mais propensas a acarretar a doença de fundo emo-
cional. Estas emoções aparecem porque a masturbação faz  
o indivíduo fechar-se em si mesmo e refugiar-se no mundo 
de sonhos, arquitetados por êle. O indivíduo desenvolve ten-
dências à introversão, vive socialmente isolado e prefere en-
cerrar-se no seu mundo de sonho e fantasia. Como conse -
qüência, torna-se ineficiente na vida real; falta-lhe decisão, 
vai cambaleando pela vida a fora, sem produzir, infeliz e 
sôzinho. Suas emoções predominantes são cismas, saudades 
e, geralmente, tristezas. Éle, ou ela, apresenta um quadro 
desolador de regressão. 

Na expressão mais simples, masturbação é imaturidade. 
É um meio infantil de satisfazer uma das necessidades bá -
sicas. Como sucede com outras formas de estado imaturo, 
está fadada ao fracasso, num mundo que exige maturidade.  
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A perversão sexual, fonte de emoções 
mesquinhas 

Muitas pessoas tornam-se infelizes devido à prática de 

algum dos muitos t ipos de perversão sexual ,  redundando 

em sent imento  de  cu lpa ,  t rans torno s  ou  ano mal ias ,  Das  

14 ou 15 modalidades existentes de perversão, a mais 

comum é a homossexualidade. As perversões sexuais 

denunciam dificuldades pessoais profundamente arraigadas, 

que requerem tratamentos bastante individualizados.  

Sem entrarmos na discussão sôbre as perversões, apenas 

asseguramos que rapazes e moças cujas vidas são r icas de 

interêsses externos e cuja educação no lar é satisfatória en-

sinando-os a pensar de modo prudente e sensato, não se en-

tregam a perversões sexuais. 

Os pais também não precisam temer o perigo de seus 

filhos e filhas terem contato com homossexuais e,  desta ma-

neira, serem desviados para relações sexuais anômalas. 

Investigações cuidadosas demonstram que os indivíduos que pra-

ticam a homossexualidade já eram definitivamente homos -

sexuais, antes de encontrarem seu sedutor.  

Outra concepção errada a ser co rrigida é a  de que o 

homem marcadamente efeminado, ou a mulher 

marcadamente masculinizada, é mais predisposto à 

homossexualidade. Não há a  menor  conexão.  O homem 

homoerót ico poderá ter um tipo bem masculino e atlético, e a 

mulher homoerótica poderá ter  um tipo perfei tamente  

feminino.  O infel iz  ho mem efeminado ou a infeliz mulher 

masculinizada já têm bastante com que se aborrecer, sem ser 

preciso acrescentar-se esta concepção errônea.  

Imaturidade sexual no casamento 

As dificuldades sexuais no casamento são extremamente 

freqüentes, suscitando a tensão emocional e a cisão que leva 

ao divórcio. São sempre decorrentes da imaturidade sexual,  
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por parte de um ou (geralmente) de ambos os membros do 
casal. Entre as muitas dificuldades sexuais no casamento 
mencionamos apenas as mais freqüentes.  

As dificuldades começam quase sempre na lua -de-mel, 
que é, para muitos recém-casados, o fim dum mundo de so-
nhos, imaginado pelos jovens para o estado conjugal. Na ex-
periência ordinária da lua-de-mel, o rapaz e a moça desco-
brem que não é tão maravilhosa como pensaram e põem a 
culpa da decepção, um no outro. Se o rapaz e a moça pude -
rem enfrentar os primeiros anos, nos quais as experiências 
oscilam entre sucesso e fracasso,  descobrirão,  no fim de 
30 anos, que a experiência pode ser realmente um sonho dou-
rado que não viram realizado na lua -de-mel.  

A maioria dos jovens, ao se casarem, têm a imaginação 
de coelhos, a capacidade romântica do bicho -preguiça e a 
técnica sexual das ostras. Quando se mistura isto tudo com 
os medos, os desconfortos e as informações errôneas que a 
moça armazenou, resultam noites cheias de horríveis ex -
periências. 

Se existir no casal uma boa dose de maturidade — como 
simpatia, compreensão, camaradagem e boa vontade — pode 
ser que nem tudo fique perdido e o barco matrimonial possa 
ser salvo antes de afundar. Mas, em muitos casais, destituídos 
de maturidade em outras direções para salvar sua imaturi -
dade sexual, a desilusão do começo vai tornando corpo até 
chegar à ruptura final.  

Quando a imaturidade sexual  leva um, ou ambos os 
parceiros, ao consultório médico devido à doença induzida 
pelas emoções, geralmente acusam a frieza da mulher. Cer -
ca de 40 por cento das mulheres casadas que tenho exami -
nado como médico, não experimentam prazer sexual no casa-
mento e o conferem bem pouco aos maridos. Espôsa feliz? 
Não — infelicíssima. Marido feliz? — Não — igualmente in-
felicíssimo. 

A frieza é, quase sempre, culpa do marido. Muitas 
vezes, a fr ieza da mulher não é culpa dela, porém devida, 
primàriamente, à técnica desajeitada e egoísta do marido, 
não apenas durante as primeiras e delicadas experiências do 
casamento, mas sempre, daí por diante.  
  



13 

COMO VIVER 365 DIAS POR ANO 193 

Como dizem muitas mulheres:  "Êle não pensou senão 
na própria satisfação. Deixa-me fria e enojada. Agora só serve 
para me enervar.  Detesto aquilo tudo."  

Sempre se descobre que tais maridos são crianças ima -
turas em outros aspectos da vida, assim como no sexual. 
Mentalmente, a maturidade deles se deteve aos oito anos de 
idade; fisicamente cresceram até criarem pêlos no peito. Muitas 
excelentes moças que poderiam ser diferentes, foram precipita -
das numa doença crônica e numa crônica infelicidade por esta 
espécie tão comum de marido inepto e imaturo. Mesmo que 
a moça procure enfrentá-la com filosofia, a situação mostra-se 
dificílima. 

A frieza pode resultar de educação errônea. Num núme-
ro relativamente pequeno de mulheres, tal frieza é, por vezes, 
resultante da educação sexual deficiente, na infância. Rose, 
por exemplo, era uma jovem muito atraente, de uma família 
residente em zona meio suspeita da cidade. Por causa das 
más influências da vizinhança, a mãe proporcionou a Rose 
uma educação severíssima em relação ao sexo, incutindo-lhe 
verdadeiro pavor sôbre o assunto, a ponto de Rose adquirir a 
idéia de que as relações sexuais eram a coisa mais horrível 
para  a  mulher ,  p ior  do  que  a  mor te .  Rose nunca  soube 
porquê nem como se casou. O casamento, para ela, foi uma 
experiência odiosa e hedionda. Depois de ter dois filhos, 
concebidos em verdadeira agonia, Rose acrescentou ao seu 
horror pelas relações sexuais o medo de nova gravidez. Apre -
sentou uma incurável colite ulcerativa e atravessou anos e 
anos, internando-se e saindo de hospitais.  

A  f r i e z a  n a  m u l h e r  é  u m a  c a u s a  i m p o r t a n t e  d e  
outra dificuldade matrimonial bem grave: infidelidade do 
mar ido .  Como d iz ia  um conde  inglês ,  era  p refer íve l  ter  
seus esforços românticos bem correspondidos pelos beijos, 
cheios de apreciação e calor,  da criada, a sofrer a frieza 
relutante da senhora condessa .  Todo homem, se ja  conde  
ou não, é feito do mesmo material.  

O desejo não é o mesmo em ambos os parceiros. Outra 
fonte comum de dificuldades no casamento é o fracasso, por 
parte de um dos parceiros, no reconhecer a diferença co-
mum nos desejos sexuais do homem e da mulher. Em geral,  
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nos homens, o instinto sexual é mais forte que nas mulheres. 

A menos que esta diferença seja levada em consideração pelos 

parceiros e que cada um saiba ceder meio a meio pelo menos, 

haverá irritação, insatisfação e profundo descontentamento, 

como resultado final. Esta situação tão comum poderá ser 

evitada, desde que cada qual tenha bastante maturidade para 

apreciar as necessidades individuais e os desejos do outro.  

Muitas outras espécies de dificuldades  decorrem das 

complexas relações matrimoniais. Não vamos passá -las em 

revista,  porém encará -las de modo geral,  declarando que 

tôdas, sem exceção, resultam do estado imaturo e poderão 

ser corrigidas se cultivarmos a maturidade.  

Maturidade sexual 

A maturidade sexual começa pela noção de que o sexo 

não é mau em si mesmo e, quando exercido corretamente, 

enriquecerá a vida e será um complemento material para o 

prazer de viver.  

A frase "exercido corretamente"  é  a  chave de todo o 

caso. 

Em primeiro lugar: "exercido corretamente" significa a 

aceitação de repressões existentes na atividade sexual, como 

necessárias e boas, desde que o indivíduo tenha em mira 

continuar a colaborar nos planos sociais e econômicos que 

chamamos de civilização. É claro que, para se ficar fora de 

complicações, o sexo deve ser exercido dentro dos limites 

legais, isto é, sómente dentro do estado matrimonial. Eis 

uma das marcas da maturidade — reduzir ao mínimo as atra-

palhações. 

Em segundo lugar: "exercido corretamente" significa 

desenvolver-se a capacidade de tornar o aspecto sexual do 

casamento uma experiência cada vez melhor, mais satisfatória 

e mais constantemente completa, tanto para o marido, como 

para a mulher. Esta é outra marca da maturidade — desen-

vo lver -se  a  capac idade  de  d i r ig i r  a  v ida  co m o  máximo 

de prazer possível. 
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A primeira significação de "exercido corretamente" con-

cerne, principalmente, às pessoas fora do casamento, e a se -

gunda concerne aos casados.  

Vida sexual antes do casamento 

Com respeito  a  um programa de vida sexual  para os 

jovens, não há solução que se possa dizer excelente, ou mes -

mo, boa. O mais que se pode fazer para ajudar os jovens 

é a mobilização de alguns poucos fatôres que lhes 

favoreçam a realização de uma vida correta.  

O que inicialmente podemos fazer pelos  jovens é falar-

lhes com tôda a franqueza sôbre o assunto. De nada servirá 

dizer à gente moça que não há problema, ou insinuar que,  

se houver problema, terá sido criado por ela. É melhor pôr 

as cartas na mesa e admitir que os mais velhos também enfren -

taram o mesmo problema — e para estes, como para a moci-

dade agora, o fato é que, antes do casamento, não há solu -

ção satisfatória. Depois procuraremos tornar claro que o ca -

samento será uma solução satisfatória, sómente quando os 

cônjuges tiverem desenvolvido certa maturidade, antes de se 

casarem. 

O segundo benefício consistirá em não insistir, nem mes -

mo insinuar, para que a solicitação sexual seja expulsa da 

mente. Em lugar disto, a mente da juventude deve receber 

outros interêsses e solicitações importantes e atraentes para 

encher-lhes grande parte do tempo — interêsses valiosos e 

que despertem o que haja de melhor nos jovens.  

Meios que contribuem para o contrôle da solicitação. 
Trata-se de incentivar outras solicitações substitutivas, 

como a de ser campeão num esporte, ser adepto e hábil numa 

arte manual, ser socialmente aceito e querido, ser capaz de 

colaborar na organização humana com alguma aptidão 

desejável. A riqueza destas atividades não apenas ajudará 

a juventude a se esquecer de que é um animal sexual, mas 

ainda a ajudará no desenvolvimento da maturidade, tão 

necessária para seu futuro. 
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A maturidade mental  geral  —  a  capacidade de refle -
xão — é o melhor passo em direção da maturidade sexual. 
Uma família que dê ao jovem o senso de participar na or-
ganização doméstica, uma educação que proporcione um pro -
fundo senso de colaboração na organização humana, uma 
mente equilibrada e cheia de idéias sensatas — eis os melho-
res meios para se sublimar a solicitação do sexo, transpon -
do-a para um nível secundário. Esta  sublimação do 
desejo e êste desenvolvimento de novas solicitações deve 
ser providenciado principalmente pela família e, também, 
pelas escolas, igrejas e centros juvenis.  

A necessidade de centros juvenis é ordinàriamente subes-
timada por nossas comunidades e, quando se providenciam 
contros juvenis é, quase sempre, de modo mesquinho. Um 
bom centro juvenil numa comunidade, tendo como objetivo 
dar  à  mocidade interêsses elevados nas  horas  vagas,  
será a organização mais importante de tôdas, depois da 
família. Uma comunidade que pretenda, de coração, defender 
verdadeiramente os interesses de sua juventude deveria dar 
preferência a um centro juvenil, mais do que se preocupar 
com a pavimentação das ruas ou com uma rêde de 
suprimento de água. 

Um centro juvenil é destas coisas necessárias e de uti -

lidade pública que somente a municipalidade poderá prover.  

O terceiro benefício consistirá em os adultos evitarem 
alimentar a chama sexual na juventude, o mais possível. 
completamente louvável livrar a sexualidade da afetação e 
hipocrisia peculiares ao século dezanove; porém, também é 
ainda necessário que os pais, professôres, psicólogos e psiquia-
tras se dêem ao trabalho de chamar a atenção dos adoles -
centes sôbre o perigo do "namôro agar rado" — o perigo da 
excessiva estimulação sexual em condições que não permi -
tem uma adequada satisfação.  

Vêem-se adolescentes, ainda no curso secundário, las -
timàvelmente grávidas ou, o que é pior, com errôneos há -
bitos emocionais resultantes do "namôro agarrado", que lhes 
proporcionarão dificuldades nervosas, para o resto da vida. 

Em vista de os jovens serem superestimulados pela literatura 
pornográfica, filmes obscenos, histórias maliciosas ouvidas dos 
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mais velhos, e ainda a oportunidade que lhes dá o automó -

vel da família, ninguém deve surpreender -se quando pro-

curam uma expansão natural à sua tensão sexual.  De mo -

do geral, nossa sociedade trata a juventude com incrível inép -

cia e, em seguida, exige dos jovens que se comp ortem bem. 

O resultado é patente e ostensivo no número de divórcios e 

de dificuldades conjugais nos tempos de hoje. Pelas malu -

quices que se fazem, tem-se de pagar.  

Maturidade sexual no casamento 

Mais lamentável que o mau exercício da sexualidade no 

indivíduo solteiro, é quando o sexo lança as sombras de emo-

ções nefastas num casal, conforme acontece com grande fre -

qüência. 

No casamento, como na adolescência, a maturidade ge -

ral é a melhor garantia para a maturidade sexual. Os mes -

mos sentimentos de simpatia,  compreensão e boa vontade 

para colaborar, que assinalam a maturidade geral, tornam-se 

absolutamente essenciais, se quisermos que a sexualidade con-

jugal seja outra coisa que não uma fonte de 

atrapalhações e conflitos mùtuamente destruidores. A 

regra maravilhosa de simpatia ,  compreensão e 

amabil idade deve ser  a  base d a  sex ua l id ad e  co n j uga l ,  

t an to  co mo  a  b ase  d a  é t i ca  numa sociedade amadurecida. 

A maior parte das pessoas no tempo do casamento tem, pelo 

seu par, o sentimento que chamamos de afeição. A afeição é 

absolutamente essencial, porém, a menos que seja 

aumentada pelas douradas virtudes de simpatia, 

compreensão e amabilidade por parte de ambos os cônjuges, 

logo será substituída pelo remorso, desilusão, irritação e 

descontentamento. 

As relações sexuais devem proporcionar um prazer mútuo. 
As relações sexuais no casamento deveriam ser um ato de 

mútua cooperação, no qual nenhum dos dois deseja monopo-

lizar o prazer à custa do outro e, sim, ambicionar proporcio -

nar ao outro o máximo de prazer, mais do que para si mesmo. 

Experimentar um prazer mútuo é situação mais ampla, que  
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transcende o sexo, e inclui mais aspectos que o sexo, 

embora o sexo seja um fator importante.  

Criar uma experiência agradável mútua é objetivo de 

cada um e não deve haver outra regra senão a de se fazer, 

exclusivamente, o que fôr bom e aprazível para ambos e 

desfrutado por ambos.  

Quando os dois cônjuges estão igualmente amadurecidos, 

as relações sexuais no casamento consistem em atração e res -

posta mútua, oferecimento e aceitação, insinuação, surpresa, 

expectativa — tudo completado pelas alternativas de agres-

sividade e passividade, ação e relaxamento por parte de cada 

parceiro. 

Para duas criaturas assim, o prazer de cada uma em pro-

porcionar prazer à outra está tão aliado ao prazer recebido, ao 

conhecimento de que o parceiro também recebeu e quer re -

tribuir o gôzo, que as duas personalidades confundem-se e 

tornam-se unidas durante os anos de convívio.  

Cada prazer compartilhado reforça e cria uma longa e 

ilimitada série de novas experiências de êxtase em comum. 

Os componentes físicos e mentais do prazer reagem e refor -

çam-se mùtuamente. Êstes parceiros unidos pelo matrimô -

nio tornam-se cada vez mais indispensáveis, um para o outro. 

Nenhum matrimônio poderá ser bem sucedido quando não 

existir esta unidade sexual. 

Egocentrismo e egoísmo são embaraços infantis que mui-

to freqüentemente trazem complicações no casamento. A 

única pessoa capaz de verdadeira afeição é a capaz de es -

quecer-se de si mesma e de seus interesses imediatos, pondo 

acima de tudo o bem-estar e o interesse de alguém. Quando 

tanto o marido como a espôsa são capazes de fazer isto, não 

terão atrapalhações domésticas, nem sexuais.  
Quando ambos os cônjuges são capazes de trabalhar pelo 

bem um do outro, o cenário está pronto para o sucesso na 

vida conjugal. 
A próxima qualidade a manter -se, na família —  entre 

marido e mulher,  e,  mais tarde, entre pais e filhos —  é a  
idéia de que HOJE, AGORA MESMO, vamos ser alegres, 
amáveis e preocupados em tornar a vida agradável. Disputas, 
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briguinhas e provocações estão sempre fora do programa, 
pois não servem para se realizar coisa alguma. Sejam quais 
forem as circunstâncias, nunca são justificáveis as tais bri -
guinhas. 

"A UTILIDADE DE DESTAMPAR". Uma escola de psi-
quiatras preconiza que um bom meio para se acabar com al-
guma coisa má é "destampando". Êste ponto de vista é man-
tido, principalmente, pelos psiquiatras que não sabem se con-
trolar. Não tem significação alguma. "Destampar" é coisa 
sem objetivo que valha a pena; estes desabafos só servem 
para preparar o hábito de desabafos futuros. Se o marido  
e a mulher se habituarem com desabafos, mais cedo ou mais 
tarde acabarão liquidando alguma coisa, como a paciência  
e a afeição ou a disposição para cooperar. Os filhos tam-
bém aderem aos desabafos; somente um adulto imaturo pode 
achar necessário fazer uma coisa destas. 

O casamento deve e pode basear-se neste conceito funda-
mental: "Podemos tornar a vida mais agradável e aproveitá-
vel, um para o outro, vivendo juntos; nenhum de nós dois tem 
o direito de causar desgôsto ou aborrecimento ao outro." 
Eis uma fórmula perfeitamente simples, satisfatória e prática, 
se o marido e a mulher se munirem de um niquelzinho de sim-
patia, de compreensão e de boa vontade.  

Nessa atmosfera, o lado sexual do matrimônio torna-se 
uma experiência que, constantemente, torna cada um mais 
indispensável ao outro; sexualmente, suas experiências são 
tão cooperativas, simpáticas e compreensivas quanto os outros 
aspectos de suas vidas em comum. 

Os jovens casais deveriam saber algo sôbre a anatomia 

e fisiologia do sexo. A ignorância é o unico empecilho para 
as possibilidades humanas. Quando vejo os casaisinhos fracas-
sando no casamento porque sua vida sexual não vai bem, junto 
com seus outros empreendimentos conjugais, encaminho-os 
para um estudo sensato e conciso sôbre as relações sexuais, 
como o "Sex Manual" de G. Lombard Kelly,  médico.  

(*) Publicado por "The Southern Medical Supply Company",  
Augus ta ,  Georgia .  É  l ivro  que não pode ser  obt ido sem ordem de 
um médico. 
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Aconselho aos jovens cônjuges lerem o livro juntos. Às vêzes 

é a vida sexual que, em primeiro lugar, envenena o casa -

mento .  Outras  vêzes ,  o  casamento  va i  mal  porque  tudo 

foi mal. 

Quando um casamento vai indo mal,  a primeira coi sa 

que  mar ido  e  mulher  devem fazer  é  cada  um procurar  

imprimir  alegr ia  e  afabil idade nas suas at i tudes para 

com o outro. 

PONTOS-CHAVES 

A SEREM LEMBRADOS 

NO CAPÍTULO 11 

O problema sexual  do ind ivíduo consiste  em 

adaptar  a sua solicitação biológica às restrições impostas 

pela sociedade. A sociedade impôs tais restrições, porém 

não se deu ao trabalho de ensinar ao indivíduo como atingir 

um amadurecido ajustamento. Para assentar emocionalmente e 

adquirir maturidade, em matéria sexual, existem três regras: 

1.  Diga a  s i  própr io,  em têrmos bem f i rmes,  que,  em assuntos  
sexuais ,  você vai  agir  de acôrdo com as  regras .  É  mais fáci l  
ficar fora do que sair das complicações, quando nelas nos mete -
mos. Por razões importantíssimas — legais, morais, sociais, eco-
nômicas — a satisfação sexual precisa restringir-se ao matri-
mônio. 

2 .  Uma bem sucedida  subl imação do sexo na pessoa sol tei ra  (ou 
no casado conquistador) é alcançada, proporcionando-se ao indi-
víduo atividades interessantes, absorventes e vigorosas, e aju -
dando-o a amadurecer no maior número possível de setores da 
vida. 

3 .  A matur idade sexua l  no casamento  depende de  se  desenvol -
ve r  q ua l i da des  de  ma t u r i dade  ge r a l ,  e sp ec ia l men t e  s imp a -
tia,  compreensão, altruísmo, cooperatividade e afeição.  

  



O QUE FAZER QUANDO SEU TRABALHO  

O OBRIGA A UMA VIDA ATRIBULADA 

12 

A tensão emocional em nosso sistema industrial  

Jamais o mundo civilizado recebeu tantas benfeitorias e 
materiais úteis, como atualmente são fornecidos pelo nosso 
sistema industrial. Isto, sem dúvida alguma, representa um 
grande benefício e auxílio para todos.  

Entretanto, nunca houve um método de produção que 
infligisse nos seus membros uma tal avalanche de emoções 
desagradáveis, como o nosso atual sistema de indústria. Isto, 
indubitàvelmente, é a causa primária da infelicidade e da 
doença induzida por emoções, para muita gente.  

Quando o sistema industrial começou na Inglaterra, era 
o operário, no trabalho exaustivo das fábricas, que sofria a 
maior parte das emoções nefastas proporcionadas pelo regi-
me. Mas, hoje em dia, não é o operário comum, ou o homem 
de colarinho branco ao pé da escada, quem mais sofre emo-
cionalmente, devido ao sistema. A maior vítima é aquele 
que está lá em cima, ou perto do ápice, que orienta e mano-
bra. Aqui se observa o balanço das compensações na na-
tureza. 

O homem de negócios ou o artífice, antes da idade in-
dustrial, experimentava poucas das condições que, no mundo 
de hoje, produzem estados de tensão emocional nos dire -
tores, vice-presidentes, gerentes de lojas, chefes de seção 
de vendas, chefes de sindicatos e assim por diante. A inces-
sante competição no objetivo de progredir, o crescimento das 
seções, a pressão do trabalho em parcelas, o esfôrço compe-
titivo, a vontade de ser promovido, os ordenados baixos, os  
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serviços monótonos, são elementos que tornam grandioso o 

sistema industrial e, ao mesmo tempo, suscitam, nos homens, 

nervosismó agudo e doenças induzidas pelas emoções.  

O Diretor sente tensão 

Werner tinha conseguido subir pelo caminho mais duro, 
na seção de vendas duma companhia que fabricava produ-
tos muito conhecidos e anunciados pelo país inteiro. A 
companhia era antiga e não progredia muito, econômicamen- 
te, até que um de seus novos produtos alcançou um sucesso 
nacional, muito acima da expectativa dos dirigentes. Daí por 
diante, a diretoria resolveu continuar lançando "sucessos".  

Werner, trabalhando como um desesperado pela com-
panhia, ganhando um ordenadinho à-toa e nunca proporcio-
nando algum divertimento para si ou para a família, conse-
guira uma boa posição na seção de vendas.  Então foi 
encarregado de lançar um novo produto no qual a compa-
nhia tinha esperanças de alcançar um sucesso sem prece-
dentes. Que oportunidade! Foi o que Werner pensou. E 
houve, realmente, oportunidades, incluindo as de nunca mais 
sentir-se bem de saúde. A diretoria continuava a chamar 
Werner à sala da presidência, a fim de mostrar-lhe um qua-
dro comparativo de resultados obtidos por outras seções 
de vendas, mais felizes. A diretoria exigia um relatório 
dos progressos nas vendas, antes do tempo hábil. A diretoria 
exigia explicações sôbre a queda na linha de vendas. A 
diretoria dava sôcos na mesa. 

A cada nova pressão da diretoria, Werner acusava no-
vas sensações de pressão no abdômen e no peito. Depois de 
uma das reuniões da diretoria, teve de examinar os pulmões; 
depois de outra, o coração; de outra feita, o estômago e, mais 
tarde, a vesícula. 

Werner era um instrumento em que a diretoria estava 

tocando uma triste música. Mesmo antes de chegar a chefe 

de vendas, nunca pôde gabar-se de estar forte como um 

touro. Mas, depois de subir a gerente de vendas, com a  
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fúria da diretoria em cima dele, tornou-se uma verdadeira 
sinfonia de queixas que incluíam uma indigestão bastante 
completa, finalmente concentrada ao redor de uma úlcera 
perene e bem desenvolvida. 

Encontrei-o, pela primeira vez, num trem. O coitado 

contou-me seus sintomas e terminou assim: "E os médicos pa-

rece que não compreendem nada." Esta última declaração, 

geralmente, significa que é o doente que não compreende 

nada. 

Werner cultivou uma tremenda tensão nervosa e uma 

diabólica dispepsia, procurando impor o produto a um 

público relutante. Na realidade, o produto, de que a direto-

ria exigia a propaganda, aparecera 20 anos tarde demais. Foi 

morrendo lentamente e dando enormes prejuízos e, com o 

malfadado produto, Werner foi decaindo na companhia, num 

fracasso funcional. O efeito desse método era o mesmo 

que se a diretoria tivesse inoculado em Werner uma tuberculo-

se. Contudo, os membros da diretoria consideravam-se cria-

turas muito humanas e bondosas; estavam, apenas, agindo 

como hábeis homens-de-negócios, em relação ao Werner. 
Agora, tomemos um graúdo da diretoria, um sucesso, 

aliás membro de 22 diretorias ao mesmo tempo, o velho H ... 
Trabalhou, empurrou, puxou, lutou, mas chegou lá em cima. 
Mas não bastava chegar; era preciso ficar lá em cima. E, 
para ficar lá em cima, teve de competir com um bando de 
jovens empreendedores, que lhe iam no encalço, como cães 
de caça. Veio uma luta feroz de competição para empurrar 
para a frente um plano de reorganização. Vieram noites sem 
sono, durante as quais o homem saía da cama para andar 
pelas ruas solitárias. Vieram angústias e tremores nervosos 
quando procurava descansar um pouco durante as viagens 
de avião realizadas para a propaganda; finalmente veio 
o desastre quando teve uma hemorragia na úlcera que, 
em sua frenética atuação, procurava ignorar. Foi, realmen-
te, um grande sucesso, venceu o plano de reorganização, 
controlou admiràvelmente os estoques, era um grande finan-
cista. Mas, como ser humano, era um agitado, nervoso, de-
sassossegado, a cuidar, constantemente, de uma úlcera — 
um sucesso financeiro para êle, e, também, para os médicos.  
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O homem mediano sente tensão 

Agora olhemos para gente mais embaixo na escada.  

Não existe atualmente uma atividade que implique em 

maior competição do que a de gerente de uma loja integran -

te de uma cadeia. Conheci muitos dêstes gerentes — todos 

sujeitos simpáticos, inteligentes, honestos, muito traba lhado-

res. Tinham de ser assim, para poderem sobreviver ao pro -

cesso de rígido selecionamento a que se submetiam, a fim 

de passarem de simples caixeiros a  gerentes. Mas não vi 

um único que não apanhasse, no decurso de sua atuação na 

gerência, alguma forma de doença funcional.  

Bill foi mais longe do que qualquer um dos que conheci. 

Acabou como gerente de dez vastos distritos. Nós passamos 

Bill pelo Raio X quatro vezes, de cima a baixo, enquanto foi 

gerente na loja de nossa cidade, a fim de assegurar -lhe que 

suas dores abdominais e sua prisão-de-ventre não eram nada 

de grave, assim como seu estômago ruim e seus freqüentes 

arrotos. A cada promoção, a cada mudança para uma nova 

cidade, lá ia êle passar pelo Raio X. Na última vez em que o 

vi, no seu luxuoso escritório em Chicago, êle continuava ar-

rotando, a engolir tabletes anti -ácidos aos montes, e percebi 

que tinha as célebres dores no ventre, através das momentâ -

neas contrações do rosto.  

Falemos agora de Joe. Joe tinha sido um ótimo operário 

na fundição de cobre, tão bom que passou a feitor de 27 

homens.  Então começaram suas  dores  de cabeça e  a  dor  

no pescoço e no peito. Os homens acima dêle exigiam produ-

ção; os homens abaixo dele não estavam dispostos a fazer 

fôrça. O pobre Joe, entre os dois fogos, andava espremido, 

numa roda-viva. 

O trabalho do operário produz-lhe tensão 

Olhemos para as classes mais baixas. Henry deixou a 

fazenda, atraído pela fascinação da fábrica. Lá teve a sensa -

ção de lidar com a máquina principal, enfiando as cavilhas  
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que despediam centelhas. A companhia exigiu que traba -

lhasse mais e mais depressa. Depois os engenheiros resolve -

ram acrescentar mais dois cilindros à máquina; ninguém pen-

sava no humilde Henry. Henry foi ficando cada vez mais 

cheio de mazelas. Depois de uma licença necessária, puseram-

no a trabalhar numa prensa, produzindo por unidade. Após 

dois anos, Henry voltou a passar mal.  Agora já voltou 

para a fazenda. Não consegue compreender como e por 

que teve a idéia maluca de ir para a fábrica.  

Um episódio muito interessante aconteceu em outro pla-

no —  numa seção composta de uma dúzia de homens que 

trabalhavam em fôlhas metálicas, debaixo de barulho estri -

dente e infernal. Examinei quatro homens desta seção, com 

úlceras adquiridas nos últimos dois anos; não sei quantos 

tiveram de sair, devido a perturbações no estômago. Devem 

lembrar-se de que o Dr. Hans Selye provocou úlceras em cães, 

submetendo-os a ruídos agudos, desagradáveis e constantes.  

Preocupação e acidentes 

O homem preocupado é o mais predisposto a acidentes 

nas fábricas. A atenção ao serviço é interrompida pela série 

de pensamentos sôbre problemas desagradáveis... possivel -

mente atrapalhações com a espôsa em casa... possivelmente 

preocupação com a hipoteca da casa... possíveis ansiedades 

sôbre dezenas de coisas diferentes... e, de repente, zás, trás! 

Perde a mão imprensada, ou uma roda girante lhe acaba 

com o braço. Setenta e cinco por cento dos acidentes 

acontece a reincidentes. 

A pressão é a mesma em tôda e qualquer 

indústria 

Na atualidade,  em qualquer  ramo da indúst r ia  e  dos 

negócios, a pressão competitiva é igualmente intensa. Entre -

tanto é, provàvelmente, maior na profissão de jornalista. Um 

  



206 DR.  JOHN A.  SCHINDLER  

amigo meu, redator-chefe, afirma que, em seu jornal, todos, 

desde o redator -chefe (  que é êle) para baixo, se queixam 

de mazelas. E acrescenta: "E, além de se sentirem em de -

cadência física, estes sujeitos são essencialmente infelizes, 

devido às correrias e ao acúmulo de trabalho."  

É possível que a civilização industrial mereça 
tanto 

Qual o preço dos modernos métodos de produção? De 

que vale a riqueza à custa de um estômago estragado? Muito 

melhor um bom estômago e uma vida modesta. Mas onde, 

na indústria e nos negócios da atualidade, se poderá con -

seguir uma vida agradável sem estragar o estômago? 

Com a tensão do comercialismo, cada vez maior e melhor, 

tornam-se nocivos quase todos os serviços que possam 

arranjar. 

Os negócios e a indústria são uma das causas mais for -

tes da terrífica prevalência, em nossos tempos, das desordens 

induzidas pelas emoções.  Sob certos aspectos, o sistema 

nada mais é  que um transtôrno infanti l :  psicolôgicamen -

te imaturo. Em certa idade, a criança está constantemente 

dominada pelo espírito de competição, comparando -se e ri-

valizando-se com quem quer que lhe surja à frente, lutando 

por vencer os companheiros, constantemente se esforçando 

para exceder os outros. Quando a pessoa vai amadurecendo, 

êste espírito de competição derrete-se num desejo de coope-

rar ,  de  compar t i lhar ,  de  dar  mais  do  que  receber .  Ta l  

maturidade é enxotada pelo nosso Frankenstein econômico.  

Possuir maturidade neste sentido, agir com amadureci -

da decência quando a luta competitiva exige atitudes de pro -

nunciado egoísmo, significa um inevitável fracasso, dentro 

do sistema vigente.  Quem seguir  as normas da matur ida-

de — como sejam: uma cooperação sem espírito de competi -

ção; um desejo de ser útil às criaturas humanas como cria -

turas humanas; um sentimento que impele a tirar os outros 

das dificuldades — poderá chegar a um sucesso financeiro 

sômente por milagre e por acaso. 
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Conheço vários tipos fracassados financeiramente, 

isto é, homens que nunca saíram vitoriosos em negócio 

algum ou em qualquer empreendimento comercial que 

tenham tentado. Quase sem execção, estes sujeitos são as 

melhores criaturas que jamais encontrei. 

Assim mesmo, precisamos comer 

Apesar de tudo, temos de ganhar a vida. Pode ser 

que você seja um dos que têm uma doença funcional 

resultante de nosso sistema econômico e industrial.  

Você não tem outro remédio senão continuar  dentro 

do sis tema e ser  parte dele. 

Então (lá consigo mesmo) faça como se estivesse jo -

gando um jôgo emocionante e divertido, uma coisa que 

faz por ser agradável, e não porque é um dever. Jogue 

alegremente, prazeirosamente, e não se deixe cair na 

armadilha da luta de competição. 

É pouco provável que, seguindo êste conselho, você 

consiga ter um Cadillac, porém sentirá um enorme prazer 

comendo ervilhas e melancias num piquenique em que vá 

dentro de um barulhento e valente Chevrolet 1937. Pode 

ser que você acabe num asilo de indigentes, mas terá se 

divertido a valer até lá chegar, e continuará vivo, bem 

disposto, cantando no entêrro dos coitados que passaram 

na sua frente e chegaram ao alto da escada.  

BREVE SUMÁRIO DO CAPITULO 12 

O sis tema industr ia l ,  como é conhecido neste  país,  é  
maravilhoso para prover às necessidades humanas. Mas, in -
felizmente, também é um grande provedor de emoções ten -
soras.  As grandes responsabil idades, as constantes 
exigências de grandes esforços e a luta para conservar o 
ganho são tensões peculiares aos  diretores.  A luta  
competit iva pela  
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promoção, com sua depressiva insegurança, é o quinhão que 

cabe ao homem em ascensão. Trabalhos não criadores e mal 

pagos, com repetições enfadonhas, trazem uma forma pro -

funda de tensão ao operário. 

A única solução boa e de grande alcance está em a in -

dústria humanizar -se gradualmente, como alguns setores 

industriais estão tentando. 

Para o indivíduo prisioneiro do seu trabalho, a única solu -

ção será tentar introduzir coisas agradáveis pela port a dos 

fundos; procurar manter-se alegre, o quanto possível; e trans-

tornar-se o menos possível com as amolações. Êle próprio 

deverá impor o nível de suas emoções e não impedir que o 

trabalho lho imponha. 

Em suma, o homem esmagado pelo industrialismo poderá  

fazer um bom uso dos métodos expostos neste livro.  
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DE ENCONTRO A IDADE AVANÇADA 

13 

A tensão emocional aumenta com os anos 

A doença induzida pelas emoções prevalece em tôdas as 
idades, porém se torna, mais e mais preponderante, no declínio 
da vida — justamente quando a pessoa deveria mergulhar 
na calma, chegar a um pôrto seguro, em vez de voltar às 
tempestades. Isto acontece, em parte, por causa das con-
dições e das situações que a pessoa idosa precisa enfrentar; 
por outro lado, muita gente não sabe envelhecer, simples-
mente porque nunca soube viver, em época nenhuma. A 
falta de habilidade vai aumentando de volume, como uma 
bola de neve quase chegando ao fim do trajeto.  

Êste aumento da incidência da doença induzida pelas 
emoções, com a idade, é uma inovação de nosso século. As-
sim sucede porque o envelhecimento, hoje em dia, é assedia -
do por muito mais tensão que em qualquer outra época da his-
tória. Durante milhares de anos, o estado social e econômico 
das pessoas idosas não mudou nem um pouco; as condições 
dos velhos, no quarto século antes de Cristo, eram prática -
mente idênticas às do século passado. Hoje em dia, a vida 
das pessoas idosas está muito diferente da que era há 100 
anos atrás e, dentro de mais 50 anos, as mudanças serão 
ainda maiores. 

Esta importante mudança ocorrida em nossos tempos 
é devida ao alarmante aumento no número absoluto e rela-
tivo de pessoas com mais de 65 anos. Em 1900, uma pessoa, 
em vinte, tinha mais de 65 anos. Hoje em dia, uma, em 11, 
ultrapassa os 65 e, lá para 1980, há de ser uma em sete. 
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"Senilidade" é, freqüentemente, doença induzida 
pelas emoções 

As doenças funcionais da idade avançada são as mesmas 
da juventude, mas tendem a assumir certas características 
impostas pelo estado emocional predominante na velhice, de-
vido à insegurança (de finanças, de saúde, do futuro), apre-
ensão, desilusão, desânimo e assim por diante.  

Como devem lembrar -se (capítulo 4),  estas emoções 
atuam sôbre a pituitária, fazendo-a secretar o hormônio so-
matotrófico (STH), com seus efeitos nas articulações, nas 
artérias e nos rins. Em outras palavras, os efeitos do STH 
são degenerativos. 

Por enquanto, não temos meios para julgar em que pro-
porção as doenças degenerativas nos velhos são induzidas pe -
las emoções, porém, uma grande parte delas deve depender 
de fundo emocional. Sem as enfermidades degenerativas, que 
são tão crônicas, lentas e debilitantes, os velhos prossegui -
riam vivendo sadios e vigorosos até um final bem mais agra -
dável e mais feliz.  

É importante notar que o grupo de pessoas acima dos 65 
anos é o único grupo no qual a probabilidade de viver até tal 
idade  é a  mesma desde 1900.  Em qualquer  idade ac ima 
dos 65 anos, você pode esperar viver mais tempo que uma 
pessoa da mesma idade, em 1900. Mas depois dos 65 anos , 
você não pode esperar viver mais tempo do que um indiví -
duo da mesma idade,  há cem anos atrás.  Isso acontece, 
embora hoje em dia, pràticamente, nenhum velho morra de 
pneumonia ou outra infecção, e embora as pessoas, mesmo 
com alguma enfermidade degenerat iva, como doença cardía-
ca, possam perdurar muito mais tempo do que lhes seria possí -
vel há 20 anos atrás. Isto apenas indica que a enfermidade 
degenerativa tem sido acelerada em nossos tempos, e a causa 
desta aceleração é o aumento da tensão emocional.  

À primeira vista, custa-nos a acreditar que o que con-
sideramos como natural deterioração nos velhos seja, na reali -
dade, a doença induzida pelas emoções. Mas vamos dar um 
exemplo que ilustrará a verdade desta afirmação.  
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George W...  demonstra perfeitament e a  maneira pela 
qual as emoções características da velhice produzem enfermi-
dade degenerativa, e como a mudança para uma boa ordem de 
emoções produzirá efeito contrário nas alterações degenera-
tivas. É preciso ver para crer.  

Fui apresentado a George pelo seu médico, Dr. K. M. 

Bowman, psiquiatra de renome em São Francisco. George, 

com 83 anos, trabalhava no teatro de um Asilo Municipal para 

Velhos, em São Francisco. Era o empresário e estava se pre -

parando para a estréia de uma peça que a gente do Asilo ia 

representar  naquela noite .  George estava tão at ivo como 

se t ivesse 60 anos e  era evidente que trabalhava com o 

maior prazer. 

O Dr. Bowman disse: "George, mostre -me suas mãos." 

George obedeceu. Tremiam um pouquinho, especial -

mente a mão direita, mas não era grande coisa. 

O Dr. Bowman perguntou: "Quanto tremia você, há dois 
anos atrás?" 

George respondeu tàcitamente à pergunta, com um tre -

mendo estremeção em ambas as mãos.  

O Dr. Bowman esclareceu-nos: "Êle está exagerando."  

Depois me contou a história. Quando, dois anos antes, o 

t i n h a  e x a mi n ad o  p e la  p r i me i r a  v ez ,  G eo r g e  v i v ia  

co m o filho e a nora. Estava de cama havia seis meses; 

tremia tanto que não conseguia comer sózinho; estava tão 

fraco que precisava de ajuda para as menores coisas.  

George, quando moço, tinha sido empresário na Broadway. 

Era entendido no assunto, um dos melhores no ramo. Tinha 

u m ú n i c o  f i l h o  q u e  s e  m u d o u  p a r a  a  c o s t a  o c i d e n t a l  

ao chegar  à  maior idade. Quando George estava com 48 

anos, perdeu a espôsa. O negócio de teatro estava em de-

clínio; alguns de seus "shows" redundaram em fracasso. Por 

vá r ia s  razõ es ,  George  d eu  p ara  bebe r  e  p erd eu  o  em -

prego que tivera durante 23 anos. Daí por diante, passou de 

um emprego para outro, de vez em quando conseguindo ser 

empresário nalgum teatrinho obscuro, mas, geralmente, como 

simples empregado. 
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Aos 72 anos, viu-se em completa miséria, e o filho 

mandou-lhe dinheiro para que fôsse para São Francisco. Lá, 

George foi viver com o filho que, para ele, era quase um 

estranho. Não tinha hábitos muito ordeiros; seus modos 

eram diferentes dos da família com a qual morava. Suponho 

que, no começo, o filho e a nora tiveram a boa intenção de 

fazê-lo feliz. Mas as relações, especialmente com a nora, 

tornaram-se tensas, num limite mínimo de tolerância e com 

briguinhas constantes. George bem percebia que era inde-

sejável. A cidade era nova para ele, lá não tinha amigos; 

não encontrou ninguém entre o pessoal dos teatros que 

quisesse dar-lhe prosa. Então George foi ficando doente; 

sua degeneração foi-se tornando cada vez mais rápida e 

não demorou muito a ir parar numa cama. Chamaram o 

médico uma ou duas vezes. O doutor diagnosticou um en-

grossamento das artérias e debilidade senil.  
Foi então que o Dr. Bowman o encontrou, por acaso. 

Examinou George e disse: "Estamos justamente terminando 
um teatro novo com um belo palco, no Asilo Municipal para 
Velhos, e estamos precisando de um empresário, da Broadway. 
Vou levá-lo para lá." 

George ficou entusiasmado, mas receava que não mais 
conseguiria sair da cama. O filho e a nora duvidaram ainda 
mais; porém, secretamente, estavam satisfeitos por se livra -
rem daquela carga. 

George foi transportado numa ambulância e levado ao 

palco do teatro numa cadeira-de-rodas. Dentro de duas 

semanas, já conseguia andar e, em mais duas, estava tão ati-

vo como um gato malandro. Foi melhorando ràpidamente, 

depois disso. 

No Asilo, o Dr. Bowman mostrou-me, pelo menos, mais 

oito criaturas que encontramos casualmente e que tinham 

histórias de remissões em suas enfermidades degenerativas,  

como no caso de George. 

A demonstração de que o processo degenerativo na 

velhice pode ser resultado da tensão emocional, tanto quan-

to da "senilidade natural", precisa ser feita em laboratórios 

de experiências, — como o Asilo Municipal para Velhos, 
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em São Francisco. Numa comunidade mediana existe geral -

mente pouca oportunidade para se remover 

completamente a situação tensora responsável pela 

degeneração na pessoa idosa. 

O Asilo Municipal para Velhos, em São Francisco, pos -

sui necessárias características que a maioria dos lares não pode 

oferecer aos velhos. Um dos melhores contrastes está nos 

muitos depósitos de gente velha, dispendiosos e sem imagi -

nação, espalhados por tantos estados. A idéia central do 

Asilo de São Francisco é a de ser uma comunidade de pes-

soas idosas, dirigida por pessoas idosas. O bibliotecário, o 

verdureiro, o engenheiro, o encanador, o empresário de tea -

tro, todos ali vivem e trabalham naquilo que sabem e de 

que gostam. O Asilo tem como objetivo ser auto -suficiente 

sob o ponto de vista financeiro, recreativo e dos serviços 

essenciais. 

O que, hoje, significa envelhecer 

Não pensem que envelhecer nos tempos de hoje é  o 

mesmo que há 50 anos atrás.  Os tempos mudam e assim 

também os fatôres que os velhos têm de enfrentar.  

Insegurança f inanceira.  Em primeiro lugar  está  a  

insegurança financeira. Como anda você, ou como andará 

quando chegar aos 65 anos? Com a desvalorização do 

dólar, o que significa uma queda nos rendimentos anuais; 

com o aumento dos impostos, com a pouca vontade de se 

dar emprego a pessoas acima de 45 anos —  muita gente, 

mais do que se possa supor, vai deixar de ser auto -

suficiente, na idade de 65 anos. Hoje em dia, a família de 

nível mediano, mantendo o padrão de vida a que todos 

estamos acostumados, terá de viver em grandes aperturas, 

sem conseguir guardar nenhuma economia. Sempre 

pensamos que, no ano próximo, conseguiremos pôr de lado 

alguma coisinha. As únicas pessoas que não deixam para 

depois guardar algum dinheiro, são os financistas, ou os 

banqueiros ou os vendedores  de  apó l ices  de seguro .  Não 

os  inve jem.  Têm outros  
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problemas para lhes darem, à maioria deles, graves doenças 
funcionais. 

Um terço das pessoas com mais de 65 anos não tem 
nenhum rendimento pessoal, e 75 por cento dispõe de  uma 
renda de menos de 1.000 dólares anuais, incluindo o 
auxílio à velhice. Pelo menos, existe o velho auxílio federal à 
velhice, diz você (se a pessoa tiver menos de 50 anos). 
Devemos ser gratos. Isso, pelo menos, significa uma diferença 
entre comer alguma coisa, e não comer nada; entre ter uma 
cama onde dormir, nalgum lugar, e dormir num banco de 
jardim. Por acaso, você (supondo-se que esteja com menos 
de 40 anos) gostará da  idéia de depender  da "car idade"? 
Pode apos tar quanto quiser que gostará ainda me nos, 
quando chegar aos 65 anos. 

Insegurança no emprêgo. O último expediente dos ho-
mens sem coração é sugerir: "Por que os velhos não arran -
jam emprêgo?" Essa gente não compreende que, no atual 
mercado do trabalho, está se tornando difícil arranjar-se em-
prêgo ,  quando se  tem mais de 45 anos.  

Tomemos como exemplo um homem de 60 anos. É um 
hábil ferramentista; tem muito menos possibilidades de so -
frer acidentes que um operário mais jovem; as probabilida -
des de faltar ao trabalho são definidamente menores; ser á 
bem mais útil  e estará mais pronto para uma emergência; 
será muito menos agressivo para fomentar desordens. En -
tretanto não consegue emprêgo, mesmo com um atestado de 
que é fisicamente capaz. Por que não pode ele, porque não 
podem os outros com 60 anos ou mais — podemos dizer de 
50 ou mais — arranjar um emprêgo para se sustentarem?  

Porque, sendo a nação jovem e vigorosa, adoramos a 

mocidade e negligenciamos (o termo está amenizado) a ve-
lhice. A senectude é considerada como um lamentável aci -
dente, necessário (Deus nos livre!) para os outros; um aci -
dente que esperamos que não se prolongue além do razoá -
vel  (o  que não será por  muito  tempo);  um acidente que 
deverá ser o menos incômodo possível  para os membros 
mais jovens da família (estes, de jeito algum, c onseguem 

imaginar-se, a si mesmos, com 65 anos).  
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O velho não arranja um emprego. Algum especialista 
eficiente acha que os homens mais jovens são mais destros, 
dando mais vida à companhia. O especialista não se 
detém a pensar que os homens mais velhos i mprimiriam 
algo de mais humano na companhia; o entendido 
desconhece que qualquer coisa de humano na companhia 
valerá mais que os lucros. Não descobriu que a companhia 
continuaria a produzir o suficiente para todos (inclusive 
os acionistas e a diretoria) viverem folgados. 

Não ter  com que viver  ou ter  o  bastante,  não é tudo,  
—  é  apenas o  começo das a tr ibulações que assa l tam as  
pessoas idosas. 

Insegurança determinada pela indiferença dos filhos. Há, 
por exemplo, o caso da mudança de sentimentos da família 
em relação às pessoas idosas. Lembro-me ainda do tempo em 
que o "Honra teu pai e tua mãe" era tomado a sério. Mesmo 
que fôsse a  úl t ima co isa que pudessem fazer ,  os f i lhos  
sent iam-se  obr igados  a  ve lar  pe los  ve lhos  pais ,  para 
que  a estes nada faltasse.  

Hoje em dia, é comum os filhos de lado, sem emoção 
alguma (a não ser um suspiro de alívio), contemplarem seus 
pais serem sustentados pelo auxílio federal; ou, quando a 
presença dos velhos se torna muito incômoda, acham muito 
natural transferi -los para um asilo, Es ta atitude, gradual -
mente, está se tornando perfeitamente aceitável na socieda -
de em que vivemos. Não mudará senão dentro de algumas 
décadas, se mudar. 

Mas,  na verdade,  isto  é  duríssimo para os velhos.  Fi -
cam a recordar-se de quando estes mesmos filhos tinham de 
ser alimentados, protegidos, exigindo -lhes grande parte do 
tempo e muitos cuidados. E em compensação os pais são 
postos de lado, como se nunca tivessem tido importância. 
Por  aqueles f i lhos viveram. O que lhes encheu a vida?  
Aqueles filhos que amavam. Agora quem retribui o amor? 
Não é de estranhar, pois,  que haja tanta gente de coração 
partido (isto é, com grave tensão da pituitária) por ter sido 
odiosamente abandonada, nos anos de necessidade.  

Não são os filhos os únicos culpados. Mas não são só 
os filhos. É todo o mundo. Todos olham para os velhos como  
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para criaturas importunas que estão atrapalhando o progres -
so. Andam devagar pela rua; mexem-se devagar ao saírem 
do ônibus; sim, são vagarosos até para morrer. Real e sin -
ceramente, os velhos são indesejáveis na sociedade. O me -
lhor sinal disto é que os consideramos um "problema". Um 
problema, e os que o constituem são indesejáveis.  A espé -
cie de asilos estaduais em que os jogamos, em último recur -
so,  demonstra que,  na real idade,  não damos importância 
aos velhos. 

Não pensem que os velhos não percebem estas ati tu -
des, não pensem, nem por um instante, que estes fatôres 
não influam muito na saúde dos velhos. Eis o ponto que 
estou procurando assinalar.  A solução social  é  evidente : 
— ou os filhos voltarão a ser como no tempo do "Honra teu 
pai e tua mãe", ou a sociedade terá de interessar -se em asse-
gurar uma vida satisfatória em comunidade àqueles que, ago -
ra, são postos à margem. Mas não é só isto o que produz 
tensão da pituitária  e conseqüente secreção de STH nos 
velhos. 

Apreensão no tocante ao estado precário da saúde. Cer-
tos velhos, porque não se sentem bem (suponha-se que seja 
funcional), vivem apavorados com a idéia de ficarem

.
 com-

pletamente incapacitados. Um jovem comum sen te-se fra-
cassado quando lhe dizem que ficará inutilizado durante dois 
anos. Aliás, é raro que nós, os médicos, tenhamos a coragem 
de dizer isto assim com tanta simplicidade a um paciente. 
Pois bem, então suponha quanto você terá de temer, como 
um paciente idoso sempre teme, quando a sua idade puder 
levá-lo para a cama amanhã, com uma doença consumptiva, 
da qual nunca mais poderá livrar-se! 

É preciso que os velhos tenham muita coragem para se 
mostrarem alegres e nunca falarem sôbre tais receios!  

Mêdo da morte. Se para vocês, moços, a morte parece 
uma coisa que nunca acontecerá — para os velhos (e pensam 
sempre na morte, não duvidem) a morte está mais perto do 
que nunca. A maioria dos viventes, a menos que seja pro -
fundamente infeliz, deseja continuar vivendo . E, desta ma-
neira, ficam pensando, durante as longas noites (muitos são 
os velhos que não dormem bem) na experiência que está à  
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sua frente, ameaçadora. Sentem-se como aquele irlandês 
que dizia: "Se eu soubesse onde tenho de morrer, garanto 
que ficaria bem longe do maldito lugar." Contudo, para os 
velhos, a situação não tem graça nenhuma. É a Grande Coisa que 
se lhes depara: Como e Quando irá acontecer? 

Perda de amigos. Existem tôdas as variedades de coisas 
tristes para afligirem os velhos. Os amigos que, de vez em 
quando, lhes dirigiam uma palavra confortadora, o espôso ou 
espôsa que, antes, lhes estendia a mão auxiliadora, o  cão que 
sempre abanava a cauda para eles, tudo foi desaparecendo. 
Você, alguma vez, à hora sombria do crepúsculo, es teve de pé, 
numa curva do caminho solitário — sentiu, alguma vez, o peso 
da tremenda solidão, uma solidão tão profunda que lhe fazia 
sentir: "Só haverá isto, apenas isto e nada mais?" Se já 
sentiu esta indescritível amargura, poderá vislumbrar, de 
leve, como se sentem as pessoas idosas que estão, realmente, 
sôzinhas, ao crepúsculo, sem uma alma que se importe com elas 
ou lhes mostre a mínima afeição. 

Você deve pensar que, depois dos 70, 80, 90 anos, uma 
criatura merece, pelo menos — senão uma condecoração ou 
uma homenagem — algum reconhecimento compreensivo 
pela sociedade, por ter cumprido seus feitos: não indo 
para a cadeia, criando os filhos e conseguindo viver tantas 
dificuldades durante tantos anos. Mas o que os filhos e a 
sociedade conseguem espremer de corações que, também 
(não tenham dúvida!), hão-de envelhecer, são apenas epitáfios, 
textos póstumos, sem valor prático.  

Asilos impróprios para os velhos. Vejamos mais uma causa 

social de desgôsto para os velhos — o caso dos asilos. Há 

cinqüenta anos atrás, dois terços de nossa gente mais velha 

vivia na zona rural .  Hoje,  dois terços vive nas cidades. 

Com esta mudança, perderam as simpatias,  as amizades e o 

espírito de cooperação entre os vizinhos ; peculiares às pequenas 

comunidades. Hoje, 50 por cento está compreendendo, com 

desespero, que as pensões, aposentadorias e outros rendimentos 

que recebiam e que tinham sido até então, suficientes,  não 

conseguem mais cobrir os aumentos no custo da vida. Uma 

pessoa que vive à custa de pensão federal terá de conseguir casa 

e comida por setenta e cinco 
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dólares mensais. A moradia por tal preço terá de ser a pior 

possível, algum quarto triste e inabitável onde a criatura te -

nha vergonha de receber visitas.  

Uma idade que é negra, quando devia ser de ouro. É 

assim, a velhice é, para a maior parte das criaturas em nossa 

sociedade, a idade negra, em vez de ser a idade de ouro. 

Para muitas e muitas pessoas, os últimos anos da vida signi -

ficam mais e mais miséria. Os que estão, agora, com menos 

de 55 anos, podem achar que têm muitas atribulações; po -

rém, quando chegarem aos 65, é que saberão, realmente, o 

que é sofrer. 
Os sofrimentos na velhice são tão agudos e tão essen -

cialmente devastadores, que os desgostos dos velhos os le -

vam muito além da doença i nduzida pelas emoções, até 

mesmo à loucura. Há vinte anos atrás,  a maioria das pes -

soas nos hospícios era de jovens ou de gente de meia -idade. 

Os velhos estavam bem da cabeça. Hoje, quatro em cada 

dez internações nas clínicas psiquiátricas é de gente acima  

dos 65 anos! A causa?  Muito simples! As condições que 

os velhos têm de enfrentar são tais que os levam às pertur -

bações psíquicas. Tais doentes são, freqüentemente, ficha -

dos como "senile dementia". Porém, não se esqueçam, são 

vítimas de loucura degenerat iva, induzida pelas emoções. 

Proporcionalmente, as internações de velhos nos hospitais 

psiquiátricos têm crescido consideràvelmente mais depressa 

que o aumento no número total dos velhos.  

É seu problema, também 

De um modo geral, todo adulto de hoje chegará  até os 65 

anos e até mais.  Em 1925, havia 20 moços para cada pes -

soa com mais de 65 anos. Hoje, há apenas 11 moços para 

cada velho acima de 65 e, em 1957, haverá apenas 8 moços 

para cada velho acima de 65. Por conseguinte, você também 

vai  chegar  até  lá! O problema da velhice não é como o 

problema da Índia. É muito provável que você nunca tenha 

de viver na Índia, porém é quase certo que viverá até ultra - 
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passar  os 65 anos.  Que se deve fazer ,  com relação aos 

problemas dos velhos? 

Você está com 20, 25 ou 30 anos:  

Que fará,  quando chegar  à  velhice?  Agora é o mo-

mento mais oportuno para iniciar seus planos.  

—  Você está com 40 ou 45 ou dentro dos 50:  

Não  se pode  dar  ao  luxo de perder  tempo,  sendo o  

tempo tão precioso. 

Você tem 60 ou 65: 

Ainda está em tempo de fazer muita coisa — tem ainda 

muitos anos para viver. 

Você tem 70 ou 80: 

A sat isfação, coisa que está dentro da gente, se não 

fora, pode ainda lhe pertencer, se quiser tentar.  

Que devemos fazer no tocante à velhice? 

O seguinte: 

Se você tem 20 ou 60 anos, quanto mais cedo elaborar 

uma idéia amadurecida concernente ao seu programa de 

vida depois dos 65, tanto mais feliz há -de ser sua velhice.  

A maturidade na velhice tem a mesma significação 

que a  ma tur idade  em q ua lquer  ou t ra  épo ca  da  

exi s tênc ia :  significa que, na esfera individual, a criatura 

goza o que existe para gozar, isto é, seus amigos, a família, o 

trabalho, as horas de folga e o maravilhoso mundo 

circundante. Além disto, cultiva uma grande amabilidade e 

um espírito de frat e rn id a d e ,  q ue  o  cap ac i t am a  se mp re  

d a r  a lgu ma  co i sa  a todos, especialmente aos mais fracos e 

menos afortunados. Finalmente, a criatura aprende a fazer 

concessões e a compreender o ponto de vista dos outros,  

em vez de discordar e brigar com todos. 
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Pràticamente, a maturidade na velhice significa 
o seguinte — 

Se você é jovem: 

1. Trate, desde já, de assentar emocionalmente. Fala-
mos sôbre as situações duras que os velhos têm de enfrentar. 
Mas a fonte mais importante de desgostos n ão é nenhuma 
das mencionadas. De modo geral, os desgostos que os ve -
lhos sofrem — eu diria cerca de 75 por cento dos seus des-
gostos — são resultantes dos anos da mocidade, quando as 
emoções os abalavam, a ponto de chegarem ao estado emo -
cional em que costumamos achar-nos, aos 65 anos. As rea-
ções de uma pessoa quando tinha 20 anos, irão se tornan -
do mais naturais, à proporção que fôr envelhecendo. Nove 
entre dez, o velho, que "é tão amável quanto se possa ser", 
sempre foi um sujeito de bom gênio e compreen sivo. A ve-
lha de língua ferina e de atitudes agressivas diante dos in -
cidentes comuns na vida, já era assim aos 40 anos, e tam-
bém, embora menos provàvelmente, quando tinha 20. A me -
nos que nos esforcemos,  por um contrôle consciente do 
pensamento, nosso estado emocional na velhice há-de ser a 
quintessência de nossas primitivas disposições, com o desa -
parecimento, por filtragem, de nossa capacidade para fingir.  

Portanto, com 20 ou 60 anos, você ainda pode aprender 
a ser amável, a amar seus semelhantes, a se r alegre e ter 
capacidade para enxergar as milhares de coisinhas agradá -
veis que nos cercam e que não custam nada.  

Durante a vida tôda, podemos escolher —  quando te-
mos 20, ou 40, ou 60, ou 80 anos — com a diferença que, 
aos 80,  já  cr istalizamos o hábito  d e escolher  uma cer ta 
direção.  Mas,  mesmo aos 80,  uma pessoa resoluta pode 
mudar  e escolher outros hábitos. Pode -se escolher entre  
reagir com serenidade, resignação, coragem, determinação e 
alegria, de um lado, ou com pessimismo, irritação, preocupa-
ção e apreensão, de outro lado. 

A escolha está  em suas mãos —  DESDE JÁ. 

Se a pessoa compreender que teve a oportunidade de 
escolher conscientemente entre as duas maneiras de reagir  
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neste mundo, e souber quais as conseqüências que advirão 
de seguir um ou outro caminho, não hesitará em escolher a 
serenidade, a resignação, a determinação, a coragem e a 
alegria. Como em muitas verdades simples, a escolha me -
lhor está tão à mostra que ninguém a enxerga. De algum 
modo, nossa educação deveria tornar a escolha tão límpida 
como cristal, a fim de que a fizéssemos, — e que, por um 
lampejo de nossa inteligência, chegássemos a um bom esta -
do emocional, com todos os adornos. 

2. Planeje uma situação financeira futura. Economize 
um pouco, com regularidade, a fim de acrescentar mais à 
sua aposentadoria. Faça cortes em seu nível de vida, se fôr 
preciso. Lembre-se do que disse Thoreau, certa vez, que 
qualquer jogada que requeira um equipamento novo não 
vale a pena. 

3. Planeje um lugar onde viver, quando fôr idoso. Terá 
sua casa própria ou terá dinheiro para pagar aluguel?  

4. Expanda seus interêsses, cultivando passatempos: 
jardinagem, agricultura, ou qualquer coisa que possa usar 
mais tarde, quando se aposentar do escritório ou da loja.  

Em vez de ficar aposentado sem serviço, comece um 
negóciozinho qualquer, mesmo que seja insignificante. Man-
tenha sua mente ativa em novos campos; freqüente um curso 
noturno, matricule-se num curso por correspondência sôbre 
qualquer coisa que possa usar mais tarde quando se aposen-
tar do escritorio ou da loja. 

Em vez de ficar aposentado sem serviço, comece um 
negôciozinho qualquer, mesmo que seja insignificante. Man-
tenha contato com os livros. 

5. Como você terá de envelhecer algum dia, 
comece a fazer com que os outros encarem os problemas 
da velhice tão realisticamente como você — pois também 
terão de envelhecer. Acima de tudo, faça uma campanha 
contra o tipo de asilos para velhos que está sendo seguido 
em tantos estados. São resoluções falhas para o problema 
dos velhos e, pelo simples fato de existirem, serão um 
embargo para soluções melhores, em anos futuros. Lance 
sua opinião e seus esforços para estabelecimentos do tipo 
do lar para ve- 
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lhos, de São Francisco, baseado num plano de comunidade, 

com objetivos para uma comunidade. Isto, é claro, não po -

derá ser construido em qualquer municipalidade. Terão de 

fazer asilos no nível estadual ou federal.  

Se você já é idoso:  

1. Coopere com o inevitável e aceite de boa-mente o 
que o destino possa lhe reservar. 

2. Sempre que um velho amigo partir, procure um 
novo; a vida é vazia ou cheia, conforme nós a fazemos. 

3. Procure ser flexível e adaptável na sua maneira de 
pensar; evite os preconceitos; não critique os moços por 
serem como são. 

4. Vista-se direito; trate de cerzir os furos nas roupas 
velhas, bem cuidadosamente. Mantenha-se com boas e dis-
tintas maneiras. 

5. Não fique perdendo tempo; tenha interêsses como 
se estivesse fazendo um negócio. 

6. Acima de tudo, mantenha-se numa disposição agra-
dável e alegre. Receba as pessoas com um sorriso e uma 
palavra amável. Não fique deprimido, salvo quando ninguém 
possa ouvi-lo e quando nem você mesmo possa ouvir-se. 

7. Nunca confesse a si mesmo que está cansado. Tra-
te de sentar-se por um momento, dizendo a si mesmo que 
se sentou porque resolveu sentar-se. 

8. Não se preocupe com a morte. Não houve criatura 
que vivesse antes de você, que não a enfrentasse. 

SUMÁRIO DO CAPÍTULO 13 

Em vez de serem uma idade de ouro, os sessenta, se -

tenta e oitenta anos são uma idade de maior tensão emocio -

nal, devido à insegurança financeira, à insegurança no em-

prégo, à indiferença dos filhos, ao medo de perder a saúde,  
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ao medo da morte, à perda de amigos, à má acomodação e 
indiferença de todos em geral. Muita doença considerada 
como degenerescência senil é, em realidade, doença produ-
zida pelas emoções, na qual os fatôres do STH têm papel 
predominante. 

Se você é jovem, prepare-se para a velhice, assentando 
emocionalmente, isto é, adquirindo uma boa disposição —
AGORA. Faça planos para sua segurança financeira e ar -
ranje um local onde morar quando envelhecer. Desenvolva 
novos e ativos interesses, para encherem seu tempo quando 
estiver aposentado. 

Se você é jovem, prepare-se para a velhice, assentando 
interna, mesmo quando nada existe que o satisfaça externa-
mente. Coopere com o inevitável; procure um novo amigo 
quando perder um velho amigo. Seja flexível e adaptável em 
sua maneira de pensar.  Não critique os jovens.  Vista -se 
direito. Mantenha-se em disposição agradável; receba as 
pessoas com um sorr iso. Sente -se para repousar  quando 
tiver necessidade disso, porém não permita a si mesmo 
considerar -se cansado. E, quanto à morte —  não é a mor-
te um quinhão que cabe a todos?  

  



  



15 

SATISFAÇÃO DE SUAS SEIS  

NECESSIDADES BÁSICAS 

14 

Muitas pessoas, vítimas da doença induzida pela emoti -
vidade, não percebem as emoções responsáveis pelo mau 
estado de saúde. Experimentam muitas vezes emoções fun-
damentais de tipo errado e pernicioso, porque suas básicas 
necessidades psicológicas não estão sendo satisfeitas. 

A criatura humana comum, como você e eu, tem seis 

necessidades básicas e instintivas — seis solicitações psicoló-

gicas — arraigadas profundamente, que a criatura precisa 

satisfazer. Se uma destas necessidades não fôr preenchida, 

produz-se uma profunda e inexorável inquietação, um dese -

jo vago e insatisfeito e uma onda subterrânea de desilusão, 

imprimindo uma côr a cada minuto do dia e  da noite.  

Essa criatura pode estar se ajustando muito bem, pelo 

menos dentro de seu ambiente, conseguindo apresentar uma 

feição alegre e agradável; mas lá,  bem no fundo, está o 

grande desejo insatisfeito a corroê-la, porque uma, ou mais, 

de suas necessidades ps icológicas nada mais é  que um 

bocejo amplo, vazio, doloroso, expressivo de sua infelicidade.  

1. A primeira das necessidades básicas 
é a de Amor 

Tôda pessoa (mesmo as que  parecem odiar  a  todos)  

tem um desejo íntimo e uma necessidade de amor —  quer 
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receber afeição e consideração por parte de, pelo menos, 
outra criatura humana. Recebendo tal afeição, sentimo-nos 
importantes e valorizados; isso faz-nos sentir que temos um 
lugar, na ordem das pessoas e das coisas.  

A satisfação adequada desta necessidade imprime um 
brilho de calor, riqueza e beleza à vida que, de outra ma -
neira,  seria  vazia e  monótona. Se não houver o amor de 
alguém, nenhuma verdadeira atenção por  parte  de outra 
alma,  única que seja ,  faz -se,  dentro de nós,  um vácuo  
profundo, no qual somos tragados pelas emoções de des -
gôsto, anseios, solidão e, eventualmente, de hostilidade so -
cial. E tais emoções doentias estão constantemente presen -
tes, dia e noite, colorindo o cenário fundamental de nossa 
vida. 

Esta lacuna pode começar na infância. Muita gente 
d esven turad a  sen te  o  agu i l hão  d a  l acuna  a fe t iva  
d esd e  a infância  e  daí  para diante,  por  ter  t ido a  má 
sor te  de nascer dentro de uma família onde não existe 
verdadeira afeição. Mãe e pai mantêm-se em pé de guerra 
um contra  o outro, com períodos durante os quais o litígio 
esquenta de verdade e o ambiente corrompe-se com palavras de 
ódio, com, talvez, um ou dois pratos a se quebrarem para 
sublinhá-las. A vingança que não podem tirar um contra o 
outro, tiram-na contra os filhos.  

Os filhos, aprendendo por imitação, concebem que as 
bicadas, disputas, má vontade e ódio costumam encher qual -
quer vida; desta maneira, irmãs e irmãos vivem como cão  
e gato, num contínuo revide de golpes. Cada qual se sente 
isolado, perseguido, explorado, indisposto e na defensiva. 
Êstes rapazes e estas moças podem chegar à velhice, ou atra -
vessar a vida inteira, sem nunca terem a mínima idéia do 
que seja esta coisa chamada afeição, ou que haja criaturas 
capazes de senti-la. Contudo, a necessidade psicológica de 
amor está presente, e estas pessoas sentem uma inquietação  
e um ardente desejo por alguma coisa que nunca tiveram. 
Bàsicamente, são profundamente infelizes.  

O esquisi to e trágico é que não têm consciência disto 
e, é claro, nem sequer imaginam que seja a falta de afeição  
o alicerce de sua constante inquietude.  
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Isso nada tem que esteja fora do comum. Denuncia-se fre-
qüentemente, através dos efeitos (que são a doença funcio -
nal e grande infelicidade) em algumas das melhores e mais 
conceituadas famílias. 

Verna era uma linda jovem que perdeu a mãe na pri -
meira infância. O pai,  que nunca lhe demonstrou grande 
afeição,  co locou a menina num orfanato onde ela  encon -
trou mais abusos e tormentos psicológicos do que carinhos. 
Com a idade de 15 anos ,  conheceu Eugene ,  um rapaz r i -
co e filho único, com uma mãe muito vigilante e egoísta.  

Eugene cativou-se mais pelo encanto sexual d e Verna 
que por qualquer outro motivo e, pela primeira (e única) vez 
na  v ida ,  fez  uma co isa  cont ra  a  vo ntade  da  mãe:  fugiu 
com Verna. Verna não recebera afeição alguma no orfana -
to e recebeu menos ainda como espôsa de Eugene. Eugene 
era demasiado egoísta,  egocêntrico e dependente da mãe,  
p ar a  ser  capaz  d e  amar  Verna .  A mãe  d e  Eugene ,  q ue  
sempre vivia nas proximidades da residência do jovem casal, 
não se conformava com a posição de Verna junto a  seu 
filho e fazia o possível para prender Eugene junto de si, 
instigando-o contra Verna, de tôdas as maneiras possíveis.  

Durante anos, prevaleceu tal situação. Quando vieram 
os filhos, a  avó começou a trabalhar nêles,  a fim de insti -
gá-los contra Verna; e, nisto, teve sucesso a ponto de que 
u ma  f i lha  de  16  ano s  d i z i a ,  f r eq üentemente ,  a  Verna :  
"Odeio-a!" A necessidade de afeição não era a única que fi -
cara vazia em Verna; algumas outras, sôbre as quais fala -
remos adiante, também constituíam imensos abismos de de -
sespero. Verna foi ficando doente, com transtornos fun -
c ionais  que  acabaram por  torná - la  uma invál ida .  
Quando  a causa da doença de Verna foi explicada a um 
marido que não queria acreditar, e à sogra, ambos passaram a 
aparentar afeição.  Mas Verna era intel igente e  sentiu -se 
envergonhada  com a fa rsa.  A única co isa  que  poderia  
al terar  a  situação seria fazer com que Verna recomeçasse 
uma vida nova. Foi com muita dificuldade e com esforçada 
autodisciplina que Verna começou a sentir -se um pouco 
valorizada, dando e recebendo boa vontade de outras 
pessoas, quando foi trabalhar na Cruz Vermelha, num 
serviço externo.  
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Pior ainda que a situação de Verna é a de uma jovem 
criada na atmosfera de uma família amorosa e, depois, ca -
sada com um homem tão capaz de afeição como um re quei-
jão gelado. Tais maridos (e há um bando deles) esquecem-
se de que as espôsas são seres humanos, com sentimentos 
e desejos humanos. 

Tais indivíduos não fazem idéia de que haja coisas 
como sentimentos e desejos humanos, — fora dos dêles. Têm 
alguma inibição procedente da infância, em certos setores 
essenciais de suas personalidades. Se são capazes de algu -
ma afetividade, jamais mostram tal capacidade às espôsas. 
Afinal de contas, seria bem mais fácil para estes convenci -
dões mostrar à mulherzinha alguma afeição, nas pequeninas  
coisas rotineiras. Um agradinho, um beijinho, um dito en -
graçado, um elogio à aparência dela, ou aprovação de um 
prato gostoso, poriam algumas flôres no deserto árido onde 
esta pobre mulher tem de viver.  

Finalmente, é um belo castigo para o grande idiota,  
quando tem de pagar  as contas do médico, bem 
compridas e  bem pesadas, pelo tratamento de males 
funcionais dos quais êle, o marido, é a causa. Mas isto, 
também, êle lança contra a espôsa, censurando-a pela 
doença que a estúpida imatur idade dele produziu. 
Homens como êstes são uma das causas preponderantes de 
distúrbios funcionais nas mulheres casadas. 

O amor sexual é essencialmente importante. O que 
chamamos de amor, o que, para nós, significa afeição, é mui -
to  complexo,  composto de vários elementos,  e  uma  parte 
da necessidade básica de amor é a solicitação sexual. Em 
qualquer matrimônio, a afeição conjugal está intimamente 
ligada ao amor sexual. Um casamento raramente poderá ser 
unido, afetuoso, e mùtuamente satisfatório se a experiência 
sexual entre os cônjuges não fôr de união, de afeto e de sa-
tisfação mútua. 

Se, por esta ou aquela razão, o amor sexual nunca é 
cult ivado num matr imônio,  vai  diminuindo até  desapa -
recer,  e um ou ambos os cônjuges vai ficando inquieto, 
insat isfei to,  irr i tadiço,  resmungão e c heio de queixumes. 
A doença funcional produzida por esta espécie de situação  
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é, freqüentemente, muito difícil de tratar, porque o doente 
prefere manter em segredo o seu desgôsto e, conseqüente -
mente, nunca poderá ser assis tido. Por vezes, esta espécie 
de dificuldade é impossível de remediar -se. Entretanto, este 
tipo de perturbação produz alguns resultados bem estranhos.  

Por exemplo, a Sra. T.. .  tinha uma grave fibrosi te na 
parte inferior das costas,  tão grave que esteve em muitas 
clínicas e muitos hospitais.  O tratamento usual quase não 
lhe fazia bem. 

A Sra. T.. . era uma mulher de teatro. Tanto ela quanto  
o marido ocupavam posição de destaque e responsabilidade,  
o que, para eles,  era mais importante que a vida do lar. 
Depois  de  t raba lharem o  d ia  todo ,  vo l tavam para  um 
lar  (dirigido por uma governante) onde, apenas, faziam as 
refeições ou recebiam visitas. Gradativamente, a vida sexual 
dêles foi esmorecendo e perdendo o interesse, em parte por -
que a Sra. T... tinha a tendência de depreciar a sexualidade 
em favor da sua carreira  e,  f inalmente, porque o Sr.  T.. . 
encontrou maior satisfação numa amante secreta.  

No começo, o esmorecimento da atmosfera sexual na 
vida conjugal foi bem recebido pela Sra. T... Depois apre -
sentou a fibrosite que, aparentemente, não tinha relação com 
a feminil idade da Sra.  T .. .  Mas,  então,  ela  também, foi  
at irada aos braços de um amante e ,  pela  pr imeira vez na 
vida, experimentou a satisfação sexual. O fato mais notável 
foi que a fibrosite desapareceu de repente.  

Devido à sua posição social e a um profundo sentimento 
de culpa, a Sra. T.. .,  periódicamente, negava -se a receber 
o amante. A cada um destes períodos de negativa corres -
pondia um ataque de fibrosite, que desaparecia apenas fôs -
se satisfeito o amor ilícito. 

De muitas outras maneiras,  a incompatibilidade sexual 
ou a infelicidade no casamento, é a causa primária da doen -
ça funcional no marido, ou na espôsa, ou em ambos.  

Os velhos também precisam ser amados. Um grupo de 
pessoas que, comumente, sofre pela necessidade de amor e 
afeição é o  dos velhos,  que têm de andar  cada vez mais 
sózinhos à proporção que aqueles que amavam e por quem 
eram amados vão sendo roubados pela morte. Um velho perde  
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a espôsa — a única pessoa que lhe demonstrava afeição —e, 
no lugar dela, encontra uma nora que lhe mostra, abertamente 
ou de mil e um modos disfarçados, que êle pertence à 
categoria das "coisas-indesejáveis-que-somos-obrigados-a-to-
lerar". E, assim, uma vida no fim, que foi tão dedicada, t orna-
se como um assado no espeto, que vai sendo virado pelas mãos 
duma jovem mulher sem consciência, assistida pelos fi lhos, 
tàcitamente ajudada pela atitude insensível do próprio filho 
do homem. Bastante do que, nos velhos, parece ser, 
superficialmente, uma moléstia degenerativa, característica 
da velhice, é na realidade, uma doença funcional, resultante 
da solidão, do sentimento de inutilidade, do desespero e da 
amargura, companheiros inseparáveis de suas longas noites 
e tristes dias. 

2. Sua segunda necessidade básica é a de 

segurança 

Freud assinala que o homem, acima de tudo, deseja ser 
amado. Adler opina que o homem deseja, acima de tudo, ser 
importante. Jung, que deseja segurança. Todos os três têm 
razão; o homem é um todo complexo e precisa de muitas  
coisas. 

Você se sente em segurança se — e sómente se — houver 
uma renda suficiente para comprar pelo menos o neces sário à 
vida, agora e nos anos futuros; se o seu direito de viver está 
protegido, contra demônios irresponsáveis e tiranos egomaníacos, 
graças a um governo justo; se você estiver relativamente 
convicto de que não será aniquilado por alguma doença 
devastadora ou alguma catástrofe; se tiver, perto de si, 
pessoas em quem confia e que sabe que o ajudarão numa hora 
difícil. 

Sendo impossível a segurança completa, muitas pertur-

bações e preocupações empanam um possível estado de se -
gurança, quando as criaturas começam a pensar na inse -
gurança de sua segurança. Ficam pensando em câncer e  
exper imentam agonias  piores que  a  da  mor te,  cada  vez  
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mais repetidamente. Para estes indivíduos,  a  polí t ica  do 

governo está -lhes preparando a ruína certa  para daí  a 30 
anos. Têm certeza de que uma catástrofe, em uma de suas 
infinitas formas, está sempre a rondá-los. 

Êstes homens, é claro, nunca poderão saber o que seja 
um sentimento de segurança. Devido à contínua sensação de 
insegurança, passam uma vida miserável, mental e fisicamen -
te. Ficam solapados pela doença funcional. O que os atra-
palha está bem claro: vivem mostrando suas eternas preocupa-
ções, para todos, pensando em tudo de mal que possa acon-
tecer neste mundo.  

Mas muita gente que não está em situação de segurança 
nunca o aparenta e ,  freqüentemente ,  chega a tornar  me -
nor sua insegurança, perante seu próprio pensamento. Con -
tudo, debaixo desta capa de emoções manifestas de 
momento a momento, experimentam uma sensação profunda 
de insegurança, que se revela através de modificações físicas.  

Um diretor  pode sentir  insegurança relat ivamente à  
posição que ocupa, porque gente mais moça e cheia de ca-
pacidade vem subindo e lhe persiste  no encalço.  Um ho -
mem pode sentir insegurança na própria vida, — como quem 
tenha um filho na guerra, como os judeus na Alemanha na -
zista, como os anticomunistas dentro da Rússia Soviética. 
Pode haver  a  insegurança que sente um rapaz que é alvo 
das perseguições num internato. Há a insegurança sentida 
pelo homem metido numa séria complicação.  

Há centenas, ou talvez, milhares de modalidades de in -
segurança que o mundo prepara para os que nele vivem. 
Mesmo que as mantenhamos no fundo de nosso pensamento, 
tais inseguranças podem redundar em repetições monótonas 
de emoções desagradáveis,  das que causam doenças fun -
cionais. 

Um dos ingredientes comuns que os indivíduos descobrem 
na ve lhice é  uma sensação de insegu rança.  Têm de  
temer  a má saúde, particularmente as doenças que os tornam 
inválidos. Muitos têm de temer a insegurança econômica. 
Muitos sentem-se inseguros sôbre o  que lhes reservará o 
fim d a  v ida .  Há  a  inevi t áve l  sensação  d e  insegurança  
p e la  
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perspectiva de perder os sêres amados, dos quais dependem 

para terem alguma assistência ou prazer na vida.  

Assim, à falta de afeição, muita gente velha 

acrescenta a falta de segurança. Numa época, em que 

devia ser amena  e  agrad áve l ,  a  v id a  to rna -se  c rue l  e  

p eno sa .  Qua n do a raça se aproxima do fim e o homem está 

descendo por ínvios caminhos com tanto esfôrço, o auditório 

deveria dispensar-lhe aplausos; em vez disto, há as 

caçoadas por par te de criaturas insensíveis e o inquérito 

por parte do departamento de Serviço Social.  

Os t ipos de emoção que estas si tuações colocam ao 

lombo das pessoas idosas provocam na pituitária a secreção 

de STH. Os efeitos crônicos do STH são, essencialmente, 

os de degeneração dos rins,  das artérias e dos órgãos  em 

geral, como vimos no capítulo 4. Desta maneira, as alte -

rações degenerativas são aceleradas pela situação adversa 

em que se encontram as pessoas idosas. Se fôr mudado o 

tipo de emoções em tais indivíduos pelo preenchimento de 

necessidades básicas até então insatisfeitas — tais como as 

necessidades de amor e segurança —, invertem-se os proces-

sos de degeneração a tal ponto que o indivíduo parece mui -

tos anos mais moço.  

Muitas famílias sofrem a opressão da insegurança por 

causa do  chefe que  não sabe  prove r  às necessidades  do  

lar; se esta falta é resultante do alcoolismo, da preguiça ou 

da má sorte, é caso que só pode alterar a intensidade das 

emoções, mas não a sua côr essencial.  Ter em 

perspectiva a perda da casa, da propriedade e do prestígio 

aumenta as dores de cabeça, as perturbações gastro-intestinais e 

mais uma porção de outros efeitos funcionais. 

3. A terceira necessidade básica é a de expressão 
criadora 

A criança, erguendo construções com pedaços de ma -

deira, a dona de casa fazendo cortinas novas, o  financista 

planejando uma nova corporação de acionistas, a menina es - 
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crevendo versos, o pedreiro e o carpinteiro erguendo uma 
casa, — todos têm a sensação muito satisfatória de, com 
material bruto, estarem criando alguma coisa nova.  

Ninguém, incluindo você e eu, terá verdadeira felicida -
de se não estiver sendo construtivo em suas horas de lazer 
ou em seu trabalho. É natural a cada um identificar -se 
com o mundo das cr iaturas humanas e  sentir  que toma 
par te  neste mundo. A solicitação universal de express ão 
criadora é uma vaga espécie de inquietação, que vai se 
tornando cada vez mais desagradável e perturbadora, se não 
fôr extravasada em ação. Mas quando se extravasa em ação, 
vem um estremecimento que sempre a acompanha — como se 
a mente ficasse sem fôlego por um instante, com a íntima 

alegria de fazer e criar. 

A atividade inventiva não deve ser frustrada. Não há 
frustração maior que a pessoa contrariada no intenso desejo 
de criar. É o caso de Ethel, por exemplo, que examinei de -
vido a uma doença funcional sobrevinda por causa dum de-
sejo de criação cortado na raiz, por uma família inconsciente.  

Ethel  desposou Roger.  Eram ambos excelentes cria -
turas e de muito boa família. No tempo da escola secundá -
r ia ,  Ethel  fêz planos sôbre a  espécie de lar  e  de famíl ia  
que desejaria ter. Quando os dois se casaram, as condições 
econômicas na região não eram boas, e os pais de Roger 
convidaram os recém-casados para virem morar no primeiro 
andar da casa deles. Os sogros mudaram-se para o segundo 
andar. A sogra de Ethel era  uma criatura atenciosa e boa, 
que desejava agir com tato e bondade, em relação a Ethel. 
Cautelosamente e cheia de cuidados, sugeriu a Ethel que 
poderia  fazer  isto  ou aquilo,  desta  ou daquela maneira. 
Ethel ficou muito agradecida pela sugestão e seguiu -a. A so-
gra sentiu-se encorajada pelo entusiasmo de Ethel e fêz 
novas sugestões. 

Quando vieram os filhos de Ethel,  a sogra se tornou 
cada vez mais ativa na vida do casal. Ethel tinha, no íntimo, 
uma sensação inexprimível de ter sido absorvida pela família 
de Roger e não estar criando uma nova família ou um lar 
todo seu. Os sonhos dela desfaziam-se em nada. Pior ainda, 
sentia-se impossibilitada de sair de sua situação crítica, sem 
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assumir uma atitude de extrema rudeza e causar desgos tos 

a todos. Gradativamente, foi envolvida pelo sentimento de 

frustração e ficou doente. Isto  foi  mais um sinal  para 

que a prestativa sogra se sentisse na obrigação de ajudar 

ainda mais. A sogra, na realidade, era a mãe, nas duas 

famílias e Ethel não passava duma filha dependente. E 

Ethel ficou bastante doente. 

Sendo Roger e seus pais criaturas inteligentes, o médico, 

finalmente, pôde fazê-los compreender a situação crítica de 

Ethel .  Pôde mostrar -lhes que Ethel  precisava, acima de 

tudo, ser a Ethel que sempre esperara ser; precisava criar o 

seu próprio lar e sua própria família. Ethel e Roger muda -

ram-se para uma casa só deles e que planejaram sózinhos. 

Ethel recuperou a saúde.  

Há muita  gente tão profundamente per turbada e tão 

frustrada como Ethel ,  por  ter  s ido incapaz de seguir  a  

solicitação de fazer ou criar certas coisas, um imperativo 

que pode ter  sentido desde a infância.  Esta  gente pode 

aparentar alegria, na superfície, porém a tonalidade mais 

profunda de suas emoções está muito longe de ser alegre —

sua direção retorcida leva-a à inquietude, aos anseios insa-

tisfeitos, à angústia, ao desânimo e, finalmente, até 

mesmo à perda da auto-estima. 

4. A quarta necessidade é a de reconhecimento  

Há, em cada um, a necessidade de sentir que tanto sua 

pessoa como seus esforços estão sendo apreciados — apre-

ciados por aquêles por quem está se esforçando.  

Tôda criatura necessita ser considerada de alguma im-
portância por alguém, e estar fazendo alguma coisa que se-
ja de alguma utilidade. 

Freqüentemente, um homem pode deixar uma excelente 

posição, por sentir que seus esforços não são devidamente 

apreciados. Ressente-se pelo fato de trabalhar mais do que 

lhe manda o dever  e  produzir acima da expectativa,  sem 

que nenhum de seus superiores ou seus companheiros de  
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trabalho dêem-lhe o menor sinal de reconhecimento. Aban-
dona o emprêgo. 

A dona de casa que não recebe manifestações de grati-
dão. Pensemos na dona de casa. Na verdade, sob o ponto 
de vista de completa monotonia e da quantidade de tempo 
gasto no trabalho, a dona de casa tem o emprêgo mais duro 
que existe. Contudo, a maioria de nossas donas de casa nun -
ca recebe uma palavra de reconhecimento, do começo ao 
fim do ano. Elas, e sua árdua tarefa de lavar e passar, são 
consideradas coisas naturais, tanto pelo marido como pelos 
filhos. As refeições preparadas são aceitas com o mesmo ar 
silencioso de que "afinal de contas, ninguém pode passar 
sem comer". Cada um acha que a casa limpou-se sozinha, 
que as coisas saíram do chão sozinhas, que as roupas lim-
pas meteram-se nos armários por conta própria e automàti-
camente, que, enfim, os confortos do lar existem natural -
mente, sem o toque de mãos habilidosas.  

Esta falta de reconhecimento por um serviço pesado, 
esta fal ta de gratidão, transformam o serviço de casa no 
mais duro dos trabalhos. O marido deixa o emprêgo 
devido à fal ta  de reconhecimento por  par te dos patrões, 
mas a  dona de casa não o pode abandonar. Todavia, sente, 
cada vez mais profundamente, a desilusão pela falta de 
reconhecimento. Muita canseira no curso dos trabalhos 
domésticos constantes decorre da fal ta  de grat idão de 
todos para com a dona de casa. O cansaço dela é o da 
criatura humana que foi relegada à posição de escravo 
que trabalha duramente sem receber consideração alguma.  

O velho que não recebe manifestações de gratidão. Tam-
bém na velhice ocorre a falta de reconhecimento.  

A maior  par te  do reconhecimento recebido pelo seu 
trabalho, ou reconhecimento dele como indivíduo, vai -se 
acabando na vida do velho, com a morte dos amigos. Um 
elemento importante no que chamamos de amizade, é a tro -
ca de afeição mútua. Um homem sem amigos pode satis -
fazer sua necessidade de reconhecimento sò mente à custa 
de extraordinário mérito, e uma avenida destas não se abre 
mais para uma pessoa idosa a quem negam um emprêgo, 
dentro de sua especialidade.  Os circunstantes 
consideram a velhice como incapacidade e, em geral,  não 
dão valor à 
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pessoa idosa, simplesmente porque é idosa. Especialmente 
quando o velho é pobre, é considerado como um peso morto 
na sociedade. Se fôr rico, transforma-se numa oportunidade 
para exploração. Em lugar de receber reconhecimento, a 
pessoa idosa é tratada como um fracassado, uma vela já 
gasta e  pronta para ser  jogada no l ixo.  Uma pessoa que 
viveu bem e corajosamente, cujos atos nos primeiros anos da 
vida beneficiaram a nova geração que ora os critica é, 
freqüentemente, posta à parte com frieza e incompreensão, 
debaixo de pedradas espirituais, se não físicas. Foi -se o 
reconhecimento; foi-se a aprovação; resta apenas um velho 
indesejável.  A violenta necessidade de reconhecimento 
provoca emoções que apressam o fim.  

Admire seu filho, mas não o estrague com mimos. No 
começo da vida, também, o reconhecimento é importante —
tão importante quanto o amor. A criança inteligente e pre -
coce candidata-se a receber reconhecimento demais — pode-
rá ser enterrada nos elogios, de modo a nunca mais poder 
emergir a cabeça até a claridade e avaliar -se como real-
mente  é .  E,  daí  por  diante,  viverá atrapalhada por  causa 
da opinião demasiadamente elevada a seu próprio respeito.  

Por outro lado, a criança menos inteligente e retardada 
pode sentir-se frustrada na necessidade de reconhecimento. 
Procura, com sua maneira imperfeita e hesitante de agir,  
realizar algo capaz de atrair um pouco do reconhecimento 
pelo qual ela,  como qualquer outra criatura, anseia. Mas, 
em vez disso, as reações dos circunstantes fazem-lhe sentir 
que seus esforços nada mais são que fracassos. A criança 
sente que não pode igualar -se aos irmãos ou irmãs. Só re-
cebe atenção dentro do campo dos castigos e repreensões. 
Elogios são coisas raras. Vai desenvolvendo uma sensação 
crescente de incompetência.  O impor tante elemento da  
auto-estima gradativamente a abandona, talvez, para nunca 
mais voltar. A criatura torna-se permanentemente infeliz e 
inquieta. Poderá, mesmo, procurar a espécie de reconheci -
mento que recebem aqueles que fazem más ações. Trans -
forma-se numa causa perdida, porque sua necessidade de 
reconhecimento é uma causa perdida.  
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5. A quinta necessidade é a de novas 

experiências 

Uma criatura humana não pode permanecer numa ro-

tina monótona sem desenvolver uma repetição monótona de 

emoções desagradáveis e a conseqüente doença funcional. 

Qualquer emprego, com uma prolongada continuidade, traz 

consigo certa dose de monotonia. Entretanto, o mais mo-

nótono dos empregos pode tornar-se suportável, pelo pen-

samento de que uma nova experiência está à frente. É como 

disse uma dona de casa: "Eu estaria dando gritos de deses-

pero se não fôsse pela viagem a Black Hills que estou es-

perando para daqui a um mês." 

É emocionalmente mau o dia que começa sem a es -

perança ou expectativa de uma única compensação. Até 

uma ida ao açougue poderá ser uma compensação, assim 

como uma conversa fútil, ou o encontro com uma pessoa 

interessante. 

Aqui também, a dona de casa está, decididamente, nu-
ma posição menos afortunada. Os dias comuns oferecem 
mais variações e oportunidade para novas experiências ao 
indivíduo de sexo masculino. Sai de casa e afasta -se da 
vizinhança para trabalhar, encontra e conversa com várias 
pessoas e, mesmo seu trabalho, poderá oferecer-lhe interes-
santes variações. Estas fáceis oportunidades para novas ex-
periências não estão ao alcance da espôsa. 

Provàvelmente, o melhor exemplo de como a escas -

sez de novas experiências pode produzir grave doença fun-

cional  foi  o  caso da Sra.  S  . . .  Ela  estava apenas com 

26 anos quando a examinei pela primeira vez. Encontrava -

se em casa da mãe por estar de cama, havia quase três 

meses. Quando a Sra. S ... tentava levantar-se ficava tonta, 

desmaiava e tinha de voltar para o leito. Tinha tido hiper -

ventilação, era evidente. Lembro-me de quando recebi o 

primeiro chamado para vê-la. Eu estava ocupado e mandei, 

em meu lugar, um estudante do quarto ano de Medicina, 

que estava praticando no meu consultório. 
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O rapaz voltou todo entusiasmado e exclamou: "Puxa! 
Tenho alguém com hiperventilação para trazer à sua clí -
nica!"  Era um bom estudante e  bem intel igente. Os mé -
dicos que, até então, tinham cuidado da Sra. S . .. haviam 
dado vários rótulos à sua doença: "anemia", "distúrbios fe -
mininos" e, mesmo, "perturbação cardíaca", de modo que, 
a lém de  es ta r  desanimada ,  a  doente  es tava  mui to  per -
plexa. 

Desde a infância,  a  Sra. S . . .  t inha sido uma pessoa 
eminentemente normal — o que, também, significa que tive-
ra uma satisfação normal de suas necessidades básicas. 
Casou-se durante a  I I  Guerra Mundial  e  logo teve dois 
filhos. Quando o marido foi desligado do Exército, arranjou 
um lugar  de distr ibuidor de pão,  de uma padaria c entral 
para cidades vizinhas. Êle saía de casa às duas horas da 
madrugada e voltava ao meio-dia. As casas eram raras, po-
rém o casal, finalmente, encontrou uma que tinha a vanta -
gem do aluguel  baixo. A casa distava seis milhas da ci -
dade mais próxima — uma casa de aspecto sombrio, pintada 
de verde monótono, situada no alto duma colina desolada, 
pedregosa, sem uma árvore. Naquele ambiente fúnebre e 
horr ível ,  sem vizinhos,  com uns  quartos muito  modestos 
e mal mobiliados, a Sra. S ... tentou, com energia e deses-
pero, construir um lar suportável e criar  os filhos, numa 
boa disposição de espírito.  

Devido à necessidade de o marido dormir e por causa 
das cr ianças pequenas,  o casal  achava impossível  sair  à 
noite.  Além disto, não havia nada que merecesse a pena 
sa í r e m d e  casa .  Dep o i s  q ue  o  mar id o  sa í a ,  a  a l t a s  ho -
ras da noite, a Sra. S ... tinha medo de ficar sòzinha com as 
crianças, num lugar tão solitário. Um cão de guarda, mui -
to irrequieto e que não inspirava muita confiança, era o 
fraco confôrto que lhe restava.  Os rochedos escuros e ári -
dos lá fora acrescentavam uma nota ainda mais triste, du -
rante o dia. 

Se o marido tivesse um centavo de compreensão, cinco 
centavos de simpatia e dois centavos de boas intenções, teria 
percebido o que tal situação significava para a espôsa. Mas 

ele dava suas rodadas distribuindo pão, trocava gracejos  
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com os outros entregadores e empregados, via  coisas e faz ia  

coisas.  A Sra.  S . . .  nem podia sair  de casa,  pois o  Sr .  S 

t inha de ir  de automóvel para o serviço.  

O homem ficou surpreendido e aborrecido quando sua 

espôsa se tornou cada vez mais queixosa e  doente.  Cada 

vez  e la  passava  mai s  tempo em casa  da  mãe  e  i s to  ê le  

considerava como um ato que o desti tuía  do legít imo di -

reito de ter seu lar. Criticava-a pelas despesas com os médi-

cos. Finalmente, quando o estudante de Medicina 

descobriu a  verdadeira doença da Sra.  S. . . ,  o  Sr .  S. . .  

supôs que a explicação do médico fôsse uma invencionice, 

fruto da imaginação. 

Mais tarde,  o  Sr.  S. . .  compreendeu melhor  as neces -

sidades da espôsa, quando descobriu que, depois do trata -

mento, tornou-se, novamente, a espôsa ativa e eficiente que 

lhe preparava as refeições e lhe lavava a roupa.  Ela me-

lhorou ainda mais depois que o marido arranjou outra casa, 

mais bonita, numa cidade atraente onde ela podia ter uma 

árvore no quintal ,  vizinhos agradáveis e  um canteiro  de 

areia para os filhos. Era -lhe o bastante.  

Mas, como já disse, a Sra. S.. .  era uma pessoa normal 

—  t i n h a  s a t i s f a t ó r i a  c a p a c i d a d e  d e  a d a p t a ç ã o .  F o r a m 

a absoluta impossibilidade de novas experiên cias (de que 

uma moça sensível e cheia de vida como a Sra. S . . ..  ne -

cessita) e mais, é claro, a falta de segurança, a ausência de 

afeição e os efeitos depressivos daquele horrível ambiente 

que a derribaram na cama, durante três longos meses. Mas, 

agora, ela vai indo bem.  

6. A sexta necessidade básica é a de auto-estima 

A despeito  das desi lusões,  dos pequenos ou grandes 

fracassos experimentados durante a vida, a maioria conse -

gue pensar suficientemente bem de suas próprias pessoas, 

para prosseguir avante. Embora as suas capacidades atuais 

possam ser mínimas e suas deficiências possam (para os 

outros) abafar a insignificância de suas boas qualidades, a  
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criatura sempre consegue descobrir, em si, algo capaz de 
assegurar uma satisfação pessoal — nem que seja uma rea-
ção contra as críticas, suportando-as com um complexo de 
injustiça. 

Uma pessoa despedida do emprego que imaginava estar 
desempenhando bem, ou que "ouve umas verdades" de al -
guém de cuja boa vontade não pode duvidar, ou que perde, 
em virtude de alguma catástrofe, tudo pelo que trabalhava, 
tem de experimentar uma sensação de que nada lhe resta,  
uma sensação de completo vazio e fracasso; está liquidada. 
Contudo, depois de pouco tempo, o sentimento de seguran -
ça, o sentimento de que, afinal de contas, vale alguma coi -
sa, vão voltando gradativamente, e,  embora um tanto ou 
quanto defraudada e diminuída, volta-lhe a consideração por 
sua própria pessoa. Mal repara nas cicatrizes.  

Entretanto, muitos indivíduos perdem todo e qualquer 
vestígio de auto-estima; consideram-se fracassados sob todos 
os pontos de vista; nada mais há a fazer ou tentar. Sentem -
se como se estivessem sobrando no mundo, não tendo valor, 
nem importância, nem capacidade, nem juízo, nem futuro, 
nem passado, a não ser culpas e fracassos. Não há medida 
para o desespero que sentem estas criaturas. São os mais 
infelizes, os mais doentes e os mais dignos de lástima entre 
todos os sêres humanos. Êste estado mórbido, no qual de -
saparece por completo a auto-estima, constitui o chamado 
estado depressivo.  A completa  fal ta  de esperança,  hora 
após hora, pode, finalmente, levar o homem a um surto de 

jactância furiosa, no chamado estado maníaco-depressivo. 

Dois tipos de pessoas predispostas à depressão. Dois 
t ipos de pessoas expõem-se par t icularmente à  perda da 
auto-estima e aos estados depressivos. Um tipo é o da pes -
soa com grande dose de autoconfiança e estima, sem gran -
des razões para tanto, dada a deficiência em suas aptidões. 
O outro é o da pessoa que começa com um forte complex o 
de inferioridade na juventude, nunca consegue l ivrar -se 
dêste e, finalmente, sucumbe a uma série de fracassos.  

As depressões ocorrem em qualquer  época da vida, 
porém são mais comuns depois da meia -idade,  lá  pelo  
tempo em que se olha para trás e se chega à conclusão de 
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que nossas ações e realizações nunca corresponderam aos 

nossos primitivos planos e esperanças. Apenas isto não oca-

sionará a depressão, mas, se surgirem imprevistos desagra -

dáveis, o que sobrou da auto-estima começa a evaporar-se. 

John Doe tinha sido sempre um indivíduo confiante em 
si mesmo e bastante fanfarrão. Estava sempre pronto a 
criticar os pontos de vista, religiosos e políticos, dos outros,  
e "pô-los em seus lugares". Isto o transformava num moti -
vo de irritação em qualquer escritório onde trabalhava, par-
ticularmente ao patrão cujas aptidões John Doe considerava 
muito inferiores às suas. Aos quarenta anos, John Doe des -
pediu-se tempestuosamente do emprêgo. E saiu do escritó -
rio como um pé de vento! E mais ainda, tinha descomposto 
o patrão, pondo-o no seu lugar. Naquele tempo, era fácil 
arranjar trabalho, e J. D. entrou numa companhia mais im-
portante, onde julgou que suas aptidões seriam reconhecidas  
e amplamente recompensadas. 

Mas nunca conseguiu ser promovido. Sua maneira de 
agir tornou-se muito desagradável. Começou a ser ríspido 
com todos. E, um belo dia, aos 56 anos de idade, disseram-
lhe, calmamente, que seus serviços não eram mais necessá-
rios. Naquela ocasião, já era bem mais difícil arranjar -se 
emprêgo e, antes de achar um, ficou verdadeiramente alar-
mado com a perspectiva de não conseguir colocação. Es -
tava no novo emprêgo havia apenas dois meses quando foi 
despedido. Sua espôsa, que nunca fôra muito fácil de con-
vivência, censurava-o, dia e noite. 

John, finalmente, ficou arrasado, por completo. Tudo 
aquilo que presumia ser, agora reconhecia como tendo 
sido um engano; tudo de que se orgulhara era, agora, uma 
desilusão; as coisas que sempre sonhara ser ou fazer tinham 
se desvanecido. A unica perspectiva que restava era recor -
rer ao Serviço Social. John Doe caiu numa grave depressão 
e foi internado num hospital do Estado.  

Há tôda espécie de variações neste tema. Por vezes, 

o fracasso do indivíduo é indiscutível, porém, outras vezes, 

não é tão grande como a vítima imagina que seja . 

O que acontece em qualquer dos casos é que a pessoa 

não tem suficiente autoconfiança para prosseguir ou fazer  
16 
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alguma coisa. Sente-se como se estivesse se flagelando a si 
mesma. 

A frustração desta sexta necessidade psicológica acar-
reta efeitos mais imediatos e aparentes do que os de qualquer 
outra das solicitações básicas. Estas podem provocar, even-
tualmente, uma sensação de vaga ansiedade e inquietude. 
A perda da auto-estima denuncia-se através do estado de-
pressivo. 

Gradativamente, a sensação de completo fracasso vai 
se dissipando e, depois de meses ou anos, a pessoa readquire 
suficiente auto-estima, até conseguir ser útil a si mesma e 
aos outros. 

Se uma pessoa, na iminência de depressão, realizar o 
programa de contrôle consciente do pensamento, esboçado 
nestes capítulos, conseguirá evitar o estado depressivo. Quan-
do se instala a depressão típica, existem duas orientações a 
serem adotadas: tomar conta do doente e esperar que a de-
pressão se dissipe naturalmente, ou, então, ministrar-lhe o tra-
tamento de choques elétricos, que o libertará do estado de-
pressivo dentro de duas ou três semanas. De outro lado, exer-
cite o indivíduo o contrôle consciente do pensamento, e 
procure manter-se fora da perigosa depressão.  

O que fazer, quanto às suas necessidades básicas 

Faça uma revisão da presença ou ausência destas seis 
necessidades psicológicas básicas em sua vida. Pergunte a 
si mesmo: Será que eu, no meu mundo interior: 

1 .  Rec eb o  a mor  o u  s ou  u m i n d i ví d u o  s o l i t á r i o  e i nd es e j á ve l ;  

2 .  Tenho segurança, ou ando temeroso pelo meu estado financeiro, 
meu emprêgo,  minha posição socia l,  meu estado legal;  

3 .  Exercito a expressão criadora no meu trabalho, nos meus pas -
sa tempos  ou de  q ua lquer  ou t ra  ma ne i ra ;  

4 .  Desfruto do reconhecimento por parte de algum de  meus seme-
lhantes; 

5 .  Tenho possibilidade para novas experiências, ou sou um fóssil 
encravado num sulco;  
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6 .  Tenho  minha auto -es t ima,  ou es t ou per dendo a  cons ideração 
por  mim mesmo?  

Você pode ser bem franco, sincero e objetivo nas suas 
respostas — pois está tratando com sua própria pessoa. 

1. Se estiver, mais ou menos, na situação de Verna, e 
ninguém no mundo lhe proporciona, realmente, a mínima 
importância, a melhor compensação será dar o seu amor 
àqueles que o cercam, e fazer por eles o que gostaria que fi-
zessem por você. Lembre-se de que faz parte da 
maturidade a atitude de dar, de preferência à de receber. É 
uma grande satisfação amar e fazer o bem às pessoas que 
nos cercam e que nada merecem ou nada esperam de nós. 

2. Se é a segurança o que lhe falta, decida o que vai 
fazer a êste respeito e, depois, deixe o caso de lado, evitando 
remoer o assunto. Se nada puder fazer para aumentar sua 
segurança, de nada adianta se preocupar; já está bastante 
mal o caso. Lembra-se de como William, o Rei da Vida, 
tratava do problema da insegurança? Releia o capítulo 8.  

3. Se lhe faltar a expressão criadora; se estiver sentindo 
que não está fazendo ou criando coisa alguma, que não 
passa de uma máquina para serviços de menor importância, 
trate de encher o tempo trabalhando e não se  consuma por 
causa disso. Procure realizar algo que sempre desejou arden-
temente fazer; tente-o por sua própria conta; ou vá à escola 
vocacional mais próxima e procure aprender alguma ativi -
dade criadora. Poderá, muito bem, começar a viver!  

4. Se está ansioso pelo reconhecimento, deixe de ficar 
ansioso; contente-se com a compensação de saber que está 
fazendo pelos outros o mais e o melhor que pode. Em troca, 
mostre-se reconhecido aos outros. 

Se o seu marido ler isto, Madame, talvez o grande sim-
plório seja capaz de sentir um pouquinho de gratidão ama-
nhã, dizendo: "Querida, seu jantar está maravilhoso!" Vai 
ser bom, hein? Mas, mesmo que não receba reconhecimen-
to por parte dele, diga-lhe a senhora: "Você está, hoje de 
manhã, com um belo aspecto, Fred! Conquiste i um boni-
tão!" Êle vai gostar disto e o fato de a senhora oferecer -lhe 
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reconhecimento, há de confortá-la quase tanto quanto a êle. 
Talvez algum dia, êle lhe pague na mesma moeda. 

5. Se você se transformou num escravo (ou escrava), 
preso em monótona rotina, dê um jeito qualquer de fugir, 
metendo-se em alguma nova experiência, durante todo o 
tempo. Cumpra alguma coisa; faça algo de estimulante; 
acompanhe ou se junte a algum empreendimento; vá a algum 
lugar. Neste mesmo instante, sacuda-se e trate de planejar 
uma nova experiência! 

6. Se a sua auto-estima tem sido abalada ùltimamente, 
trate de acalmar-se, com humildade. Não procure ser, nem 
se presuma demasiado importante. Contente-se em ser uma 
criatura comum. Tem havido montes e montes de criaturas 
comuns — muitas mais desta qualidade que de outras. Lin-
coln foi um homem muito simples, com humildade, como 
você. Então dê um sorriso! Ponha em ação o contrôle 
consciente do pensamento, tratando de substituir sua tensão 
emocional, entretida pelas emoções de fracasso, desilusão, 
inutilidade, por emoções salutares de serenidade, coragem, 
determinação e alegria. Você vale tanto quanto eu; e nós 
valemos tanto quanto êles  — que Deus os abençôe! 

PONTOS IMPORTANTES A RECORDAR 
NO CAPITULO 14  

Existem necessidades psicológicas básicas em tôda pes-
soa. Se alguma delas não foi satisfeita na vida, a pessoa 
se sentirá essencialmente infeliz, tensa c inquieta, sem saber 
porquê. Essas necessidades são as de afeição, segurança, 
expressão criadora, reconhecimento, novas experiências e 
auto-estima. 

Se lhe faltar amor e afeição — 

Dê aos outros mais do que seu quinhão de amor e afeto.  

Se lhe faltar segurança — 

De nada adianta acrescentar-se a preocupação a uma situação 
má; trate de hastear no seu mastro as bandeiras de sadias 
emoções. 
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Se lhe faltar expressão criadora —

Procure-a; nada o está impedindo.  

Se lhe faltar reconhecimento —  

Em lugar de esperar, proclame o seu reconhecimento aos outros; 
algum há-de lhe vir  em paga 

Se lhe fal tarem novas experiências —  

Mexa - se e a rranje - as ;  es teja  sempre planejando a lguma coisa .  

Se perdeu a sua auto -estima —  

Lembre-se  d is to:  você é  tão  bom quanto  eu;  você e eu somos  
tão bons  quanto ê les  —  Deus  os  abençôe.  

 

  



  



 

EIS A SUA REVISÃO FINAL 

15 

A escolha está em suas mãos  

Exercite-se no contrôle do pensamento. Quando perce-
ber o afluxo de idéias que lhe incrementarão a tensão emo-
cional — preocupação, ansiedade, medo, apreensão, desâni-
mo, ou coisas parecidas — PARE COM ISTO, e trate de subs-
tituí-las por outras que lhe proporcionem emoções sadias: 
serenidade, resignação, coragem, determinação e alegria.  

Tenha sempre em mente: 

O pensamento-chave: A cada minuto de cada dia, 
tenha na cabeça a seguinte idéia: Hei-de de manter minha 
atitude e minha mente calmas e alegres — DESDE JÁ. 

Conduza a vida desta maneira: 

Quando tudo vai bem: Afirme a si mesmo que a vida 
é boa e conceda a si próprio a sensação deliciosa de estar 
feliz. 

Quando as coisas vão mal: 1. Mantenha sua apa- 
rência o mais alegre e agradável possível. Ilumine uma 
situação sem remédio com um esfôrço de bom humor, de 
amabilidade, de um sorrisozinho. 
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2. Evite remoer seu aborrecimento como se fôsse um 
disco a repetir-se na vitrola. Acima de tudo, não se entre-
gue à irritação, ao descontrôle, ao histerismo ou à compai-
xão de si mesmo. 

3. Trate de transformar cada derrota numa vitória 
moral. 

4. Hasteie no alto de seu mastro estas bandeiras e dei-
xe-as flutuando lá em cima: 

Serenidade ("Vamos f icar calmos.")  

Resignação ("Vamos aceitar de boa mente êste contratempo.") 

Coragem ("Posso agüentar  isto e a té  mais .")  

Determinação ("Hei-de transformar esta derrota em vitória.") 

Alegria  ("Olhem como estou melhorando!  ")  

Amabilidade ("Continuo tendo boa vontade para com os outros.")  

Importantes aspectos a observar na vida 

Mantenha a  vida  s imples .  

Evi te  f icar  à  esprei ta  de  ru ídos  no seu motor .  

Ame o  t rabalho.  

Ar ranj e  um bom passa temp o.  

Aprenda a estar  sa tisfeito.  

Aprenda a gostar das pessoas.  

Diga coisas agradáveis e alegres.  

Transforme em vitórias as derrotas impostas pela adversidade. 

Enfrente seus  problemas com decisão.  

Conc ent r e  s uas  fô rças  pa ra  t r ans for mar  o  moment o p res ente  
num sucesso emocional.  

Esteja sempre planejando alguma coisa. 

Diga "Favas"! às ir ri tações.  
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Faça de sua família um Ativo, de preferência 
a um Passivo 

Introduza o seguinte,  dentro de sua  famíl ia :  

Simplicidade no viver e no comprazer -se. 

O ideal da organização da familia.  

O ideal  de que a família  part ic ipe da  organização humana.  

A at i tude de t ransformar  a  derrota  em vitória .  

Uma atmosfera de afeto, respeito mútuo e atenções. 

Um clima geral de alegria amável.  

Uma disciplina razoável, firme, e, contudo, agradável. 

Uma sensação de confiança mútua e de segurança. 

Uma atmosfera de satisfação — desde já. 

Controle o seu deseio sexual, de preferência 
a permitir que êle o controle 

Se fôr solteiro: Trate de sublimar suas energias em 

atividades interessantes, absorventes e vigorosas, e de desen-

volver sua maturidade em geral.  
Se fôr casado: Tôdas as relações entre você e sua es -

pôsa,  ou seu marido,  inclusive as relações sexuais,  pre -

cisam ter um cunho de maturidade, isto é, serem simpáticas, 

compreensivas, altruístas, cooperadoras e afetuosas.  
Em qualquer caso: Procure manter a sexualidade den-

tro dos limites bem aceitos pela sociedade. É mais fácil ficar 

fo r a  d o  q ue  sa i r  d as  c o mp l i caçõ e s ,  q ua nd o  n e la s  no s  

metemos. 

Satisfaça as suas necessidades próprias e básicas, 
até então frustradas 

Eis como: 

Se lhe falta amor e afeição por parte dos outros —  
Dê mais do que seu quinhão de amor e afeto aos  outros sêres 
humanos. 
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Se lhe falta segurança — 

De nada adianta  acrescentar -se a preocupação a  uma s i tuação 

má; hasteie no alto de seu mastro as bandeiras de suas emoções 

sadias. 

Se lhe falta expressão criadora —

Procure-a, pois nada o está impedindo. 

Se lhe fa l ta  r econhecimento —  

Se não recebe, pelo menos proclame o seu reconhecimento aos 
outros; algum há-de lhe vir  em troca.  

Se necessita de novas experiências —  

Mexa-se e obtenha-as; esteja sempre planejando alguma coisa. 

Se perdeu a sua auto-estima — 

Lembre- se  d is to :  você  va le  t anto  quanto  eu;  você  e  eu  va le -

mos tanto quanto êles — que Deus os abençôe. 

Esta revisão conduz à maturidade 

Seguindo esta revisão (e a escolha está em suas mãos), 

você estará desenvolvendo sua maturida de e assentando  
emocionalmente. 

Maturidade é isto: 

Responsabilidade e independência, em vez de dependência. 

Ter  a a titude de dar,  de preferência à de receber .  

Espír i to  de  cooperação e interêsse pela  organização humana,  

em vez  de  egoí smo e  esp í r i to  de  compe t ição.  

Gentileza, amabilidade e boa vontade, em vez de reação hostil, 

raiva, ódio, crueldade e beligerância.  

Capacidade de distinguir  o fato da fantasia.  

Flexibilidade e adaptabilidade, em vez da resistência desajei -

tada e teimosa contra as mudanças impost as pelo destino, pela 

s ituação financeira e pela  intel igência.  
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Viver bem está em suas mãos 

Se vai caminhar hesitante, parando a cada momento, 
durante anos e anos de infelicidade ansiosa e inquieta, 
100 anos, ou 75, ou mesmo 50, representam um interminável 
inferno na terra; quanto mais curta fôr a vida, sob tão mi-
seráveis condições, tanto melhor; até seria melhor nunca 
ter vivido. 

Mas, desde que aprenda o método de caminhar com 
firmeza — os olhos acalmados pela boa disposição de espí-
rito; a cabeça erguida pela determinação; o peito estufado 
pela coragem; uma palavra agradável para os companheiros 
de viagem e resignação quando encontrar estradas pedrego-
sas e árduas — seus anos ficarão pedindo bis e sua vida será 
um fascinante empreendimento que você achará agradável 
durante cem anos. 

A escolha entre caminhar hesitante e caminhar com 
firmeza está em suas mãos — DESDE JÁ. 
  



  



UMA PALAVRA AO LEITOR TÉCNICO 

O médico que aconselhar este livro ao seu doente, ou o 

professor que esteja interessado numa educação  "integral", 

poderão querer aprofundar os conceitos psicológicos que ali -

cerçam o meu método de tratamento na doença induzida 

pelas emoções. 

O conceito psicológico básico do método 

O conceito psicológico básico do método de tratamen -

to apresentado neste livro é o de aprender-se a maturidade. 
Em palavras simples, a tensão emocional resulta da educação 

errada, ou da falta de educação adequada, e para assentar 

emocionalmente, aprendem-se as qualidades que 

constituem a maturidade. A tensão aparece numa pessoa 

imatura, porque esta procura resolver situações e 

problemas peculiares a adultos, com técnicas primitivas e 

infantis. O conceito de aprender-se a maturidade emergiu 

gradativamente do caldeirão onde ferve, constantemente, o 

pensamento psiquiátrico e psicológico. Êste conceito 

representa a antítese direta da psiquiatria freudiana, 

orientada pelo conceito de que a tensão emocional está 

condicionada aos primeiros anos da vida, por alguma 

experiência inaceitável, relegada aos sombrios recantos do 

subconsciente, de onde ataca o seu hospedeiro para todo o 

sempre. 

De acôrdo com o conceito acima referido, trata -se o es-

tado de tensão emocional mostrando-se ao paciente o que 

significa a maturidade, permitindo-lhe conduzir-se convenien-

temente na vida diária. Em seguida, mostra-se-lhe uma dis-

ciplina prática, capaz de permitir -lhe viver dentro de certo 

grau de maturidade. 
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Ao contrário, a terapêutica psiquiátrica tradicional con-
siste em cavar-se na história pessoal e no passado meio enter-
rado: — um método bem interessante, porém, na minha opinião, 
pouco frutífero. Proporciona ao terapeuta uma excelente 
idéia sôbre a modalidade particular de imaturidade do pa-
ciente, porém êste é um problema suscetível de ser resol -
vido com bastante facilidade, sem o desperdício de horas 
num divã psicanalítico. Especialmente interessada no passa-
do, a psiquiatria tradicional freqüentemente prefere fazer 
muito pouco, com respeito ao presente ou ao futuro.  

Na concepção de aprender-se a maturidade, a pessoa, 
sem dar importância a omissões ou cometimentos do passa-
do, tem de começar, no presente, a adquirir um pouco de 
maturidade, de modo a que o futuro possa ser melhor que 
o passado. O presente e o futuro dependem do aprendizado 
de novos hábitos e novas maneiras de encarar velhos proble-
mas. Não há, de forma alguma, futuro nenhum, em cavou-
car-se continuamente no passado. 

O denominador comum na doença induzida 
pelas emoções 

O tratamento da doença induzida pelas emoções torna-
se simples e claro quando se compreende que o problema 
emocional, no qual tudo se alicerça, tem o mesmo denomi-
nador comum em todo e qualquer paciente. Êste denomi-
nador comum consiste em que o paciente esqueceu como 
— ou provàvelmente nunca aprendeu como — controlar seus 
atuais pensamentos, de modo a conseguir satisfação. O me-
do constante, a ansiedade, a apreensão, a irritação, a frus -
tração e o desânimo cortam completamente qualquer possi-
bilidade de satisfação. Só se poderá acabar com a tensão 
emocional, aprendendo como reagir às situações, AGORA 
MESMO, com serenidade, coragem, determinação e alegria. 
Quem aprender a resolver a maioria das situações na vida 
com serenidade, coragem, determinação e alegria, deu um 
largo passo em direção à maturidade. Para além dêste passo,  
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está o cultivo dum altruísmo cooperativo e do juízo 

sensato, a fim de a maturidade tornar -se completa. 

Meu método terapêutico põe o paciente dentro do prin -

cípio de satisfação, por meio de um reflexo condicionado, gra -

ças ao contrôle consciente do pensamento, antepondo a se-

renidade, a coragem, a determinação e a alegria, quando co -

meçam a aparecer a ansiedade, a apreensão, etc. Esta subs -

tituição é feita pelo contrôle consciente do pensamento, até 

que se forme um hábito dominante. Tal  substi tuição é o 

que faz habitualmente, durante o tempo todo, a pessoa as-

sentada emocionalmente. 

A aplicação prática do denominador comum 
e o conceito de aprender-se a maturidade 

A maior  diferença prát ica entre  o método tradicional  

de psicoterapia adequada e o método de aprender -se a ma-

turidade é a seguinte: a psicoterapia adequada requer 

horas e horas do médico e, portanto, só pode ser usada 

numa fração extremamente pequena de pacientes necessitados 

do tratamento; o método de aprender-se maturidade pode ser 

aplicado de modo a exigir pràticamente nada do tempo do 

médico. 

Como o método de aprender -se maturidade pode ser 

aplicado sem gastar o tempo do médico?  

P r imeiro :  porque  a  ma tur idade  é  a  mesma em tôdas  

as pessoas.  Segundo: porque há o  mesmo denominador  

comum em tôda pessoa com doença induzida pelas emoções. 

O curso e  o processo da terapêutica são os mesmos para 

todo paciente, sem se levar em conta como seus problemas 

possam, em detalhe, ser diferentes.  

O essencial é mostrar aos pacientes como enfrentar as 

situações comuns na vida com maturidade e saúde emocio-

nal, e como introduzir satisfação no momento presente. Isto 

pode ser feito do mesmo modo para tôdas as pessoas. A te -

rapêutica da doença induzida pelas emoções pode ser re -

duzida a um padrão único, e, contudo, beneficiar, pràtica -

mente 100 por cento dos pacientes.  Se alguém desenvol - 
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ver um método de instrução que ajude um paciente a culti -

var maturidade e equilíbrio emocional, o mesmo método será 

eficaz para a quase totalidade dos pacientes.  

Nestes últimos 20 anos, tenho experimentado vários mé-
todos e várias técnicas, trabalhando apenas com este requisi-
to em mente: Por haver tantos doentes vitimados pela 
doença induzida pelas emoções, o médico precisa ter um mé-
todo que não lhe tome muito tempo. Sou de opinião de que, 
a menos que o método se submeta a êste critério, torna-se 
inútil, na prática médica. 

A princípio, pareceu satisfatório o método da tera -
pêutica em grupo. 10, 25, 50, mesmo 75 pacientes encon-
travam-se periàdicamente, para preleções orientadoras, se-
guidas de discussões gerais, em grupo. Mas isto foi crescendo 
até um ponto em que eu gastava três horas por noite, com 
tais grupos. Não era coisa que poupasse o tempo do 
médico e era um programa exaustivo! 

Os resultados da terapêutica em grupo foram encoraja-
dores, porém não bastante satisfatórios. Ainda sobrava muito, 
para se dar ao paciente em entrevista particular.  

Depois de várias tentativas em falso, experimentando 
usar apenas o som, tentei uma demonstração audio-visual, 
usando gravações de fio e, mais tarde, faixas em discos, acom-
panhadas por projeções coloridas. Quase imediatamente, a 
reação dos doentes provou-me que tinha acertado! 

O método, aperfeiçoado, permitiu que um paciente e 
sua espôsa (ou marido), recebessem instruções em par-
ticular. O que faltava neste método, pelo fato de o médico não 
conversar diretamente com o paciente, era mais do que com-
pensado pelo carinho dispensado na preparação de cada fai -
xa de disco, muito superior a uma preleção mais ou menos 
improvisada. Além disso, o interesse era aumentado pelas 
projeções coloridas, focalizando pontos importantes na de-
monstração. O médico via o doente ràpidamente, antes e de-
pois de cada demonstração audio-visual. 

O método podia ser utilizado enquanto o médico atendia 
outros pacientes. De pedacinho em pedacinho, as demons-

trações audio-visuais foram sendo juntadas umas às outras,  
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sofrendo pequenas alterações aqui ou ali, atingindo um su-
cesso que ultrapassou de muito o das sessões de terapêutica 
em grupo. As atuais demonstrações ainda serão muito me-
lhoradas e, de fato, estão passando por alterações e acréscimos 
constantes. 

As sessões audio-visuais são assistidas pelos pacientes e 
respectivos cônjuges, em intervalos semanais. O doente 
vê o médico durante um período de cinco minutos, antes 
e depois de cada sessão, verificando o facultativo se o paciente 
está orientado na direção certa. As faixas dos discos con-
têm, essencialmente, o mesmo material de que consta êste 
livro, bastante aumentado pelo auxílio visual com as pro-
jeções. 

Durante êstes últimos seis anos, milhares de pacientes 
têm assistido a estas sessões terapêuticas. A maioria ou 
curou-se de seus males ou aprendeu a tolerar seus sintomas. 
Muitos deles aprenderam como viver felizes. O médico, 
também, se beneficia, livrando-se de sua maior 
preocupação e cuidado no tocante ao seguinte: "Como 
poderei dar um confôrto adequado a êste grupo de pessoas 
com doenças induzidas pelas emoções?" O leigo, 
provàvelmente, nem pode avaliar o tremendo peso que as 
doenças funcionais representam para um médico. O médico 
precisa tanto de um método de tratamento quanto o próprio 
doente. 

Em vista do que se consegue graças às sessões audio-vi-

suais, utilizando o conceito de aprender-se maturidade, e na 

ausência de outra terapêutica capaz de aliviar o alarmante 

número de doentes, este sistema, ou alguma outra forma 

dele, deve tornar-se universalmente aceito, para tratamento 

das desordens induzidas pelas emoções.  

Uma comparação entre o método de aprender-se 
maturidade e o de "psicoterapia adequada" 

A "psicoterapia adequada" para a doença induzida pelas 
emoções, consiste em três fases distintas: período de explana-
ção, período de ab-reação e período de educação. 
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Dá-se mais ênfase ao período de ab-reação. O período 
de explanação é muito resumido e, muitas vezes, pouco con-
vincente. O período de educação varia em intensidade, de 
acôrdo com a técnica de cada psiquiatra. Alguns o deixam 
completamente de lado. 

A psicanálise se restringe ao período de ab-reação. 
O psicanalista considera o período de educação como intei-
ramente supérfluo. 

O método de se aprender maturidade, pelas demonstra-
ções audio-visuais, dá mais ênfase ao período de explanação 
e ao período de educação. Quanto ao período de ventilação, 
passa à categoria de simples demonstração. 

O período de explanação. O passo inicial, tanto na psi-
coterapia adequada como no método de aprender-se maturi-
dade, é explicar ao paciente que está com a doença induzi -
da pelas emoções e dar-lhe alguma idéia de como se proces-
sa tal quadro mórbido. 

O psiquiatra, na psicoterapia adequada, tem um traba-

lhão, porque suas explanações são excessivamente 

efêmeras e não conseguem convencer completamente o 

paciente comum. 
Eis um exemplo: um doente meu, examinado por um 

psiquiatra, recebeu a seguinte in terpretação sôbre a diar-
réia que o afligia: "Você detesta sua sogra e seu maior 
desejo seria vê-la fora de sua vida. Sua diarréia é o órgão 
de expressão usado por seu corpo para denunciar este dese -
jo recalcado." Para o doente, a interpretação pareceu fra -
quíssima. Não se convenceu de que sua diarréia tivesse 
qualquer relação com sua sogra, especialmente quando a 
diarréia não passou, apesar da morte violenta da sogra num 
desastre (com o qual o paciente nada teve que ver).  

Se a sogra tivesse mesmo uma parte ativa na tensão 
emocional que se manifestava no cólon do paciente, a inter-
pretação de que o corpo fala, numa linguagem que a mente 
não se atreve a usar, é coisa tão tôla como realmente parece 
ser. E se afigurou uma idiotice ao paciente.  

Outra explanação psiquiátrica simbólica: "Você sente 
um nó na garganta, por ser esta a maneira de seu corpo 
exprimir o fato de que há em sua vida coisas que você não  
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consegue engolir". Há, de fato,  uma conexão entre "as  

coisas em sua vida" e o nó na garganta. Mas por que a 
explanação não pode ser objetiva, isto é, uma explanação fi-
siológica, em vez de meramente figurativa? 

É muito mais fácil convencer os pacientes de que têm 
uma doença induzida pelas emoções se a explanação fôr fisio-
lógica, como na primeira parte deste livro. Depois da expla-
nação pelas sessões audio-visuais, o paciente, geralmente, diz: 
"O senhor esteve me descrevendo, durante o tempo todo. 
Por que ninguém me disse isto antes?" 

Hoje, conhecemos o mecanismo da doença induzida 
pelas  emoções.  Por que não usar isso?  Com sinceri -
dade, os psiquiatras estão-se voltando, mais e mais, para 
explanações fisiológicas das relações entre emoções e sintomas. 
Mas muitos deles ainda estão apegados aos malabarismos dos 
símbolos. 

O período de ab-reação. Os psiquiatras tradicionais, e 
especialmente os psicanalistas, põem maior ênfase na parte 
de sua terapêutica denominada "ab-reação", que consiste em 
fazer o paciente falar sôbre si mesmo.  

As sessões de ab-reação, de uma hora cada uma com 

intervalos semanais, vão-se estendendo durante semanas e 

anos, dependendo da profundidade em que esteja enterrado 

o material subconsciente. 
Com essa ab-reação, o psiquiatra espera que o paciente  

ponha à mostra a mola-mestra de sua doença, baseado na  
teoria de que a tensão emocional é devida a complexos  
reprimidos e enterrados que tendem a desaparecer, mal o  
paciente lhes conheça a presença e a significação. A objeção  
principal a esta teoria é que nem sempre produz efeito; nem  
sempre determina a cura da tensão emocional do paciente.  

Na apresentação audio-visual do método de se aprender  
maturidade não há, é óbvio, lugar para a ventilação. Em  
vez de ficar ouvindo o paciente desabafar-se, como sucede  
na "psicoterapia adequada", o médico é que faz a exposição   
para o paciente. Nas sessões audio-visuais, como neste livro,  
o paciente é apresentado às voltas com os fatôres de maior  
importância situacional e da personalidade responsável pela  
tensão emocional. O paciente espectador compara a sua  
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própria situação com as hipotéticas situações apresentadas 
durante as sessões; êle próprio se analisa e compreende que, 
talvez, aquilo que sempre considerou normal para si, pode ser, 
afinal de contas, mórbido. 

Muito freqüentemente, uma pessoa, que assistiu às ses-
sões audio-visuais, revela voluntàriamente uma situação em 
sua vida que, até então, mantivera oculta. Se o paciente não 
me oferece, voluntàriamente, uma noção de sua pessoa depois 
de razoável número de sessões, pergunto-lhe: "Agora que 
já viu as causas da doença de fundo emocional na maioria 
das criaturas, qual delas a estaria produzindo, em si?" Se 
não tiver uma resposta imediata, peço-lhe que me responda 
antes de assistir à próxima sessão. 

O período de educação. Depois dos períodos explana-
tório e ventilativo, o psicoterapista, geralmente, discute 
com o paciente sôbre os caminhos e modos de aliviar suas 
dificuldades. Êste período de educação não é usado por 
todos os psiquiatras. Muitos dêles não dão ao paciente o 
menor programa diretivo e acham que os esforços 
educacionais são inúteis. Para êles, só merece ênfase o 
período de ah-reação, devido ao seu efeito catártico.  

O conceito de se aprender a maturidade dá ênfase ao 

período educativo. O esfôrço principal não é cavar no pas-

sado, porém mostrar ao paciente como êle poderá agir, ad-

quirindo qualidades que tornarão seu presente e seu futuro 

mais suportáveis e satisfatórios que seu passado. 
Uma pessoa é aquilo que é, por causa da soma total de 

influências que defrontou no passado. Quaisquer que tenham 
sido tais influências, não obstruem a aplicação de novas 
influências e de novas normas de aprendizagem, agora ou 
no futuro. Se forem dadas lições a um mau nadador, êste 
terá probabilidades de tornar-se melhor nadador. De vez 
em quando, é claro, pode aparecer alguém que, de jeito al-
gum, aprenda a nadar; porém, a maioria poderá melhorar sua 
técnica e receber valioso auxílio. 

Não temos ainda a chave final para se desenvolver a 
maturidade e assentar emocionalmente; temos de alcançar 
isso através de experiências e erros. Mas já sabemos uma 
boa porção de coisas a respeito; comecemos a aplicá -las. 
  



  



 

 

 
 

 

 

 

De acordo com a editora Cultrix (Grupo Editorial 

Pensamento) este livro já não se edita .  
(email recebido a 7 jan 2015) 

 

 

Esta é uma digitalização básica de um livro em 2ª mão da 

versão brasileira da obra  

How to live 365 days a year  

do Dr John A. Schindler 
editada em 1958 

 

Na digitalização utilizou-se FREE ONLINE OCR SERVICE 

 

Este documento tem uma revisão geral de erros provenientes 

da digitalização mas não tem qualquer revisão ou atualização 

ortográfica. 

 

V1.5 – 31.08.2015 
 



 


