
AS CONDIÇÕES BÁSICAS NA EXISTÊNCIA PARA SE 

VIVER COM SAÚDE. 

 

 

Gelci de Lurdes Schuster 

 

 
Este procura seu vizinho porque busca a si mesmo, aquele porque 

gostaria de perder-se. O falso amor de si mesmo transforma a solidão 

em prisão. 

NIETZSCHE. 

 

RESUMO: No presente artigo faz-se uma reflexão sobre a 

relação da saúde e a doença. E para o ser humano obter saúde e 

felicidade existe condições fundamentais exigidas pela 

existência, pela sabedoria da vida, pela “inteligência 

organismica”, alcançar este objetivo requer persistência, 

dedicação, disciplina, estudo, autoconhecimento. Quem está 

disposto a conhecer a si mesmo, colherá os benefícios na 

existência, porque escolheu o caminho certo, está trabalhando a 

seu favor. As emoções e pulsões têm desejos, têm finalidades e 

precisam de nossa especial atenção, a fim de direcioná-las e 

canalizá-las em nosso benefício. Eros e Thanatos são duas 

forças poderosas, defende-se aqui o pensamento que o amor à 

vida deve prevalecer. 
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1.0 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Na Psicanálise as pessoas podem encontrar a cura para 

muitas doenças, porém existem condições, é preciso esforço, 

dedicação, empenho, vontade e decisão em mudar, esvaziar-se 



e perceber que o velho, o antigo que não serve mais, e não é 

funcional à vida deve ser transformado.  

Todos nascem em uma família, e como pode uma 

criança saber o que vai vivenciar no decorrer dos tempos? Cada 

pessoa tem uma estrutura de vida e dependendo da família em 

que nasceu vai vivenciar de maneira diferente a realidade e os 

acontecimentos que a cercam.   

A neurose que cada pessoa apresenta vai depender do 

modo em que vive para ter qualidade de vida. Se a família não 

tem bom relacionamento, o bebê nasce e cresce com as 

emoções abaladas, pois as emoções e pulsões quando não 

vivenciadas com equilíbrio, tornam-se um problema. O 

inconsciente se comunica através dos símbolos e tudo o que o 

bebê percebe fica guardado em sua memória inconsciente. A 

raiva, o ódio, a agressão física ou palavras representam as 

sensações que a imagem provoca. 

A imagem que a pessoa internaliza, codifica uma 

avaliação onde as emoções garantem a verdade presente 

naquele tipo de imagem ou emoção. O estado de espírito de 

uma pessoa evolui de acordo com a interpretação dos desejos, 

dos sonhos, das emoções, na busca para mudar o sentimento 

que traz de tristeza emocional, com o intuito de alcançar a 

felicidade e o bem-estar, pois a pulsão de vida está nessa busca 

para melhorar a saúde do corpo. 

Se compreendermos que o corpo fala, ou seja, possui 

uma linguagem própria e simbólica, ele mostra o estado de 

emoção em que uma pessoa está, ou seja, se está triste a feição 

do rosto, dos olhos e até o modo de andar, determina se está 

bem ou não. Se estiver passando por uma situação difícil todo 

corpo se altera e fica indiferente, racionaliza, onde a neurose se 

fortalece e torna o pensamento intransigente. Porque esta 

pessoa acredita que através do seu pensamento pode mudar a 

realidade daquela emoção que foi reprimida, neste caso surgem 

os sintomas, e é onde o organismo reclama através da dor, 



sendo que a falta de afeto e amor também contribui para 

aumentar a dor. 

A maneira de viver e de agir reflete nas emoções, 

mudando o sentido da vida de um sujeito, fazendo sentir-se 

melhor ou pior no seu grau de sofrimento. A forma de vida de 

cada um depende de cada emoção, pois cada emoção tem um 

desejo, sem tempo e limite de acabar, não existe um presente, 

um passado e um futuro, onde as ações e reações não 

controlam o tempo e o espaço de acordo com a cultura de cada 

ser. A humanidade evolui pelo aprendizado, porque sua 

consciência leva a pensar em como trabalhar a mente para ter 

uma vida bem vivida. Não pode fugir das emoções, porque as 

imagens e símbolos estão presentes na memória inconsciente 

de cada indivíduo. 

A memória precisa da emoção, onde a reação produz 

uma rede de comunicação e um desejo que precisa de uma 

satisfação para dar sentido à vida, desde os primórdios com a 

existência do homem, a pulsão está presente na vida do ser 

humano.  

Nossas emoções, pensamentos, sentimentos pertencem 

a nossa infância, pois é onde aprendemos a moldar a 

consciência, conforme o aprendizado que tivemos no meio 

familiar, nas relações sociais e culturais, tudo isto vai 

construindo nosso estilo de vida. Para Pereira (2011a) A 

natureza é a simbiose da vida, tudo pode ser transformado para 

melhor ou pior. Isso vai da energia positiva ou negativa de cada 

ser, devido ao gene interligado como elo em uma corrente, 

deixando a energia assar e atingir todo o organismo.  

Todo ser tem uma consciência para viver num 

determinado tempo, sendo o homem a extensão desta natureza, 

porém há a dificuldade de aprofundar-se no conhecimento ou 

desejo, porque o desconhecido pode se tornar proibido para 

alguns e isto faz com que a pessoa sinta que está bloqueada e o 



caminho real da busca do objeto da sua natureza torna-se mais 

difícil e complicado.  

Surge então a psicanálise para ajudar a desvendar o 

desejo que está reprimido, mas que a qualquer momento pode 

aflorar, mostrando  uma nova vida, um novo caminho para 

chegar ao inconsciente adormecido. Porque de acordo com 

Pereira (2011a) o organismo é formado de uma rede energética, 

onde cada órgão recebe uma comunicação e faz o corpo reagir 

de variadas formas. 

 

 

2.0 AS CONDIÇÕES BÁSICAS NA EXISTÊNCIA PARA 

SE VIVER COM SAÚDE. 

 

A repressão e o recalque são meios de tentar viver 

psicologicamente bem, mas as emoções que ficam em segundo 

plano se comunicam por sonhos ou fantasias, tudo isso vai do 

estado de emoção em que a pessoa se encontra no momento ou 

por muitos anos, até descobrir um caminho. A partir deste 

momento pode interpretar a neurose captando as energias boas 

e viver em paz consigo. Eros e Thanatos são movimentos 

opostos e lutam pela vida e pela morte do ser, mas prevalece o 

que tiver mais força, mais energia sobre o ser, fazendo assim 

viver bem ou destruir-se totalmente, esta é a lei da vida. 

A educação cultural e o processo de humanização 

podem por meio ético destruir as células doentes e deixando as 

células sãs se regenerarem, melhorando a saúde das pessoas. 

As forças inconscientes é que vão gerar energias boas para o 

organismo reagir, dando ânimo ao humano para continuar a 

vida, seja para restaurar totalmente a saúde no corpo ou para 

parcialmente destruir as células.  

Com  a energia emocional equilibrada as pessoas 

podem com o tempo conquistar a cura do corpo. As energias 

contidas reagem e moldam o sistema nervoso de acordo com a 



necessidade do homem para buscar a cura ou a doença. Existe 

no organismo uma inteligência que conhece melhor a solução 

para trabalhar a favor de sua neurose ou da cura do seu 

psiquismo. Eis a importância da análise pessoal: 

 

 
A análise propicia a vivência daquele 

estado emocional, ao dialogar com aquela 

emoção consegue visualizar uma nova 

realidade, e a cada encontro vai ficando 

mais fácil resolver aquele problema. O 

diálogo com as emoções ajuda a identificar 

onde se encontra o ponto cego, ou frágil, 

saber lidar com os medos, ou de como 

encontrar as respostas na fuga ou no papel 

de vítima. O diálogo interno é condição 

essencial para direcionar os estados da 

alteração do humor.(PEREIRA, 2012, p. 

14) 

 

Se o organismo não encontrar resistência emocional, 

psíquica para desenvolver a sua potencialidade, tem tudo para 

dar certo, curando as feridas emocionais da psique e do seu 

corpo, mas quando o inconsciente depara-se com obstáculos, o 

indivíduo desvia a mente da verdade, e  é neste momento  que 

inicia o processo de destruição das células, neste instante que a 

vida se vai embora. O que pode ser feito nesta hora difícil é 

tentar direcionar a mente da pessoa na busca da energia vital, 

ou ela reage e vive, ou degenera e morre. Isso vai depender de 

cada pessoa, do seu modo de pensar, de como a família apóia, 

este é o momento único e derradeiro e da reação de seus órgãos 

vitais.  

O que o psicanalista pode fazer quando o paciente não 

reage, é tentar induzi-lo a lutar pela vida. Porém a continuação 

do caminho da cura depende unicamente do paciente. Cada ser 

tem seu papel a cumprir no cosmos, todo corpo é o espelho do 



espírito, refletindo na maioria das vezes apenas na parte 

externa, pois é o que as pessoas mais observam umas nas 

outras, deixando de lado a parte interna que é a que mais tem a 

ver com seu estilo de vida e saúde. 

A capa que reveste o corpo muitas vezes fala mais alto, 

mas Pereira reforça o pensamento que tem-se do corpo e do 

espírito, do externo e do interno, 

 
o organismo é um espelho de nosso 

espírito, e muitos gostam de enxergar a 

estética do lado externo do corpo, as outras 

instâncias do ser não oferecem nenhum 

atrativo para conhecer e investir, na 

sociedade de consumo, tudo se resume a 

artificialidade, na representação de uma 

“persona”, na hipocrisia de uma moral 

superficial. (PEREIRA, 2011a, p.21) 

 

 E as pessoas morrem equivocadamente pensando que 

estavam bem e no caminho certo. Deixando de viver bem com 

a família que está próxima, ou seja, são as primeiras pessoas 

que deveriam apoiar em caso de necessidade de auxílio. Cada 

ser é diferente para pensar, agir, desejar, realizar. Porque o 

cérebro recebe comandos diferentes e age conforme a 

necessidade de cada um.   

O homem é a extensão da natureza, pois ele leva para 

onde for as coisas que aprendeu, no meio onde  ele vive e 

tudo que é feito deve deixar um legado para a geração futura 

poder se espelhar. A psicanálise humanista é a ciência que mais 

se  identifica com ele, e pode usar o inconsciente para realizar  

sua cura, ou voltar a ser quem era antes de adoecer.  

A probabilidade da ciência em usar a subjetividade para 

modificar cada átomo e melhorar a natureza humana e o 

ecossistema é muito favorável, e isso faz com que o corpo 

humano busque nas células a melhoria de seus sintomas e 



aproxime-se o mais possível da cura das suas emoções doentes, 

de sua enfermidade psíquica. Buscando energia boa, o 

organismo se torna bom e a saúde fica em plena harmonia.   

Cada emoção que a pessoa sente tem influência 

fisiológica do sistema nervoso, as crenças, costumes de cada 

cultura em uma sociedade possui o privilégio de pertencer ao 

cosmo. Mas esta pessoa pode mudar a reação das emoções 

vivenciadas pelo processo de decisão pessoal. O organismo 

possui o poder de curar ou restaurar as células, porque quando 

o corpo adoece manda um comunicado ao cérebro para buscar 

a cura, e se a pessoa não tem uma estrutura de vida equilibrada, 

ela não tem o poder e curar-se. A doença na verdade também 

possui um sentido e um significado, o corpo manifesta um 

pedido de evolução, a pessoa está equivocada em alguma parte 

de sua vida. 

 

 
A evolução precisa da consciência, pois 

através de gerações sucessivas de 

aprendizado, realiza o futuro que todos 

esperam da humanidade. Esta é a 

preocupação de sabermos lidar com a 

ambição, o egoísmo, a inveja, o ódio, a 

raiva, emoções capazes de manter o ser 

humano preso a um passado primitivo, 

ligado a barbárie. Estamos todos nesta 

corrente evolutiva, pois cada ser, do seu 

modo, acrescenta algo de bom ou ruim 

entorno de suas emoções. Não temos como 

retroceder ou fugir desta intenção da 

natureza das emoções. Em qualquer 

emoção está presente o passado, presente e 

futuro do legado deste humanismo. 

(PEREIRA, 2011a, p. 11). 

 



A dor causa o sofrimento, este é um modo de saber que 

o organismo não vai bem, e é preciso observar qual órgão está 

precisando de cura, ou em qual parte está localizada aquela dor 

física. Para dar continuidade à vida o ser humano precisa reagir 

à doença e reproduzir-se, mas quando acontece da doença 

dominar o corpo o indivíduo pode morrer.  

 O poder destrutivo das emoções muitas vezes é fatal, 

porém quando a pessoa é muito ignorante ela está mais 

propensa a contrair doenças, sua inteligência não alcança o 

poder da cura devido a sua fragilidade. A energia psíquica pode 

ser demonstrada pela arte, pela música, pela pintura, entre 

outros trabalhos que satisfaça o ego.  

 O trabalho criativo deixa a pessoa mais ativa e 

até consegue melhor ajudar alguém que por ventura esteja em 

igual situação. Isto porque a inteligência organísmica busca 

entender a razão de ser de uma pessoa, mas a diferença está no 

princípio da sua origem e tudo indica que o ser humano pode 

melhor aproveitar as energias que afloram no organismo se 

fizer análise pessoal. A pessoa precisa usar de sua inteligência 

e sinceridade para viver com saúde e alegria.  

Sendo que a emoção do medo também leva o ser 

humano a ter conflitos internos. As projeções feitas pelas 

pessoas vida a fora podem desencadear conflitos nas suas 

reações, provocando dores e sofrimentos, deixando em 

dificuldade para organizar sua vida. Quando as relações se 

estremecem, é porque já não há sentimentos, pois as pessoas 

estão sempre esperando por um amor que não chega.  

Onde existe amor, os outros sentimentos negativos 

ficam longe e não prejudicam o ser humano, tornando saudável 

a convivência, porém ao se depararem com a dor, a tristeza, a 

mágoa que angustia as pessoas, este ser cria fantasias para 

superar os momentos de crise. O amor inspira confiança, um 

êxtase emocional que ao contagiar o organismo, faz com que o 

sistema imunológico deixe transparecer um brilho no olhar e o 



corpo demonstra estar satisfeito com o prazer carnal 

e espiritual. 

 A emoção está presente em todos os momentos da 

vida, assim como as ideologias, o preconceito, o poder, a 

ganância, estão na raiz dos problemas pessoais. O amor é a 

base da pulsão, porque transmite a paz, estabelece o diálogo, a 

solidariedade, a ternura, o respeito, sendo fundamentais para os 

seres, que também precisam de carinho, cuidados para poder 

amar e prezar pela saúde valores essenciais para uma vida feliz.  

Quando uma pessoa alimenta indiferenças fica presa ao 

sofrimento e se não for encontrado um caminho ou uma 

solução, o mal vai avançando e leva a pessoa a contrair 

qualquer doença, porque uma dor desencadeia uma série de 

males que não tem explicação para o mundo dos sofredores. Se 

o amor estiver bem vivo no coração das pessoas a doença não 

encontra porta para entrar no corpo e afetar a mente.  

Os símbolos que surgem na mente das pessoas 

portadoras de doença são energias negativas, por esta razão faz 

a pessoa perder o ânimo para buscar a cura da alma. 

Não havendo solução o meio mais prático é buscar a morte, 

pensando que seria a resposta para tanto sofrimento. Morte e 

Vida são essências da natureza onde estes opostos que  

precisam da diferença para conviver em paz e o desejo de 

satisfazer as pulsões. E este desejo é gratificado com o poder 

das leis humanas, porque a sociedade utiliza de todo o aparato 

repressor para obter o controle das atividades dos civis, tendo o 

homem que viver reprimido as pulsões e emoções.  

 A Psicanálise humanista busca entender se a mente de 

uma pessoa está doente, por exemplo, quando ocorre um surto 

psicótico. Muitos pacientes acreditam ser um representante de 

Deus e tentam passar esta sua realidade para os seus discípulos, 

dizendo que tem poderes divinos. Este seu discurso mostra um 

desejo de mostrar à sociedade que foi escolhido para realizar 

um tipo de missão. Existe um desejo de reconhecimento e 



valorização, para estas pessoas funciona como um ganho 

secundário, sendo que ninguém está disposto a mudar este tipo 

de pensar e viver, pois garante afeto e amor.  

 Estamos cientes de que a emoção do afeto altera o 

estado de percepção da realidade inclusive também sofrem 

modificações, pois o afeto é de fundamental importância para 

se ter uma vida saudável e tranquila entre duas ou mais 

pessoas, pois elas precisam desta atenção para saber quando 

são bem-vindas ao meio social, familiar ou em um 

relacionamento.  

Em um relacionamento na verdade ninguém pode 

garantir que uma destas pessoas não está mentindo para 

garantir apoio ou ter um colo, mas as ações são demonstradas 

no dia a dia, no modo de falar com esta pessoa, o tratamento 

que é dado e como demonstra respeito, fazendo as gentilezas 

habituais para agradar e receber sem cobrar.    

Quando não há compatibilidade de gênio as pessoas 

tentam, mas sempre aparece um ponto que não combina e gera 

o atrito emocional, e então começam os conflitos internos, que 

ultrapassam a medida resolucional do amor. Se uma pessoa 

está em conflito consigo ou com outra pessoa ela não percebe e 

nem pensa no que está acontecendo, e simplesmente quer ver o 

outro na pior das situações, por isto tem que procurar um 

analista que possa ajudar a entender o problema e ajudar o 

coração a cuidar do corpo.  

As emoções podem sofrer mudanças, e quando a 

consciência entra em ação, o corpo manifesta uma nova atitude 

e volta a seguir a direção da natureza, esta força poderosa no 

sentido de dar vida ao organismo, e quando a pessoa tem 

vontade de viver, a cura se torna mais rápida e eficaz.  

Existem diversos estados emocionais e a saúde precisa de 

flexibilidade, porque a formação do caráter obedece às leis do 

funcionamento das emoções. Na natureza também temos as leis 

que comandam o corpo e a mente, mas cada indivíduo tem sua 



maneira de ver e sentir as emoções e pulsões. A consciência diz 

quando uma pessoa tem que agir ou reagir para mudar o 

processo de evolução do organismo, e as células do corpo se 

mobilizam para buscar o alimento que precisam para curar a 

dor, a ferida que está aberta, ou o hematoma que representa na 

simbologia aquele tipo de neurose que consome suas energias e 

deprecia a sua qualidade de vida. 

Temos o compromisso de evoluir, e a evolução precisa 

da consciência, pois através das gerações sucessivas de 

aprendizado, realizamos o futuro esperado por toda 

humanidade. Quando as pessoas têm consciência daquilo que 

querem, a cura dos males se torna mais eficaz, pois a dor é 

mais suave e o sofrimento da alma nem parece existir, por isto 

o ser humano tem que usar a inteligência para não cair num 

estado de tristeza e depressão.  

Ao perceber algo errado no organismo, já fica 

demonstrado que a pessoa tem interesse em melhorar sua 

aparência perante diante da vida. O ser humano precisa 

aprender com a existência a sobreviver psíquica e fisicamente, 

porque estas pulsões o acompanham desde a existência do 

primeiro  homem no planeta. Não é estranho se as pessoas 

parecem estar revendo as situações de vida que hora se 

apresenta. Porque as memórias não são reservatórios de 

experiências e vivências do passado, como se pudessem ficar 

guardadas em gavetas e posteriormente usar para projetos. As 

memórias não são guardadas em gavetas porque o que vai para 

a gaveta geralmente vai para o lixo e a memória fica gravada 

no inconsciente para usar no momento preciso e resolver 

conflitos ou solucionar problemas.  

A memória guarda emoções, conflitos que serão usados 

futuramente, ao se dar conta do está fazendo  e vê que tem a 

ver com o que ocorreu no passado é o que dizia Freud, a 

compulsão a repetição. Tudo o que fica guardado na memória a 

pessoa relembra, e ao envelhecer a pessoa vai lembrando 



daquilo que aconteceu na infância, na adolescência e isso vem 

à tona na hora da emoção.  

Na verdade quando acontece alguma coisa e a pessoa 

muda, na realidade ela não mudou, e sim voltou a ser quem ela 

era antes dos problemas surgirem, porque é da natureza 

humana ser saudável, feliz e inteiro. 

As memórias precisam das emoções e estas reagem pela 

comunicação em rede, de modo que surgem os desejos que 

precisam de satisfação para se completarem. O ser humano 

precisa aprender com a existência a sobreviver a estas pulsões 

que acompanham desde os primeiros dias de vida.  

Estas emoções acompanham a pessoa ainda no ventre 

materno, ela aprende a conhecer o que é bom e o que é ruim, 

guarda no inconsciente e depois que nasce estas emoções vão 

surgindo. Tudo o que está no inconsciente não é usado pela 

consciência, apenas o que surge com a emoção. A consciência 

é tudo o que é usado no decorrer do dia, como realizar um 

trabalho, como agir na rua diante das pessoas e objetos, em 

casa, o que vai fazer, comer e vestir. A emoção vem do 

inconsciente.  

O Dr. Salézio Plácido Pereira sempre coloca que o 

inconsciente é um legado de inteligência milenar e que está a 

serviço da evolução da consciência, e tem a função de tornar o 

ser humano alguém mais útil e produtivo na existência.  

O inconsciente absorve tudo o que percebe e guarda, 

para futuramente poder ajudar a pessoa se caso precisar 

resolver um problema emocional ou uma doença que aparece 

com o passar do tempo, e quando as células vão envelhecendo 

e morrendo, mas o que está no inconsciente não se apaga. Se o 

antídoto for o correto, com certeza haverá cura, mas quem sabe 

se está curado é o paciente, quando sentir que cicatrizou o 

ferimento e não sente mais dor nem sinal de conflito, neste 

momento pode dizer que está bom e saudável. 

 



  
Na verdade a pessoa deve perguntar-se 

sobre a consciência da formação do seu 

caráter, pois todos os seres humanos são 

fruto da vida intra-uterina, da infância, 

adolescência e juventude, considerando-se 

num modo particular de viver e ser. Cada 

pessoa possui sua própria originalidade. 

(PEREIRA, 2011a, p. 13).  

 

Como é formado o caráter de um ser humano? A partir 

do DNA de cada indivíduo é que se tem a formação do caráter 

de cada um. Porém a pessoa se torna boa ou má quando 

começar a ter consciência de si, começar a ser feliz ou ter um 

meio de vida saudável. Isso tudo influencia na vida emocional 

que ao parar para pensar, a pessoa percebe o que vem lá do 

inconsciente e é isso que vai reger sua vida. 

  
A imagem personificada do caráter de uma 

pessoa se expressa pelas suas escolhas e 

investimentos realizados em sua existência. 

Cada pessoa é o artista de sua própria 

existência, e o artista da sua obra, e ao 

mesmo tempo sofre as intempéries dos 

estados emocionais proporcionados pela 

sua obra. (2011a, p. 15).  

 

A imagem personificada do caráter vem do DNA, a 

escolha e o investimento formam uma memória ou um banco 

de dados que vão para o inconsciente. Todo artista quer que sua 

obra tenha sua imagem, para onde ele for, e será lembrado pelo 

trabalho que faz. Se aos olhos do expectador é bom lhe dá 

satisfação, alegria, e se não é bom, sofre as consequências, 

então precisa melhorar e ser bem visto porque a aparência é 

tudo o que ele tem no momento, e fala mais alto na hora de 

apresentar o produto final. Para que servem as aparências? Para 



que a sociedade veja o artista como uma pessoa de bem, assim 

pode idolatrá-la, e elevar ao mais alto grau da beleza. Então 

este artista é tudo de bom que existe. 

  Cada ser é diferente para pensar, agir, desejar, realizar. 

Porque o cérebro recebe comandos diferentes e age conforme a 

necessidade de   cada desejo. O homem é a extensão da 

natureza, pois ele leva consigo as coisas que faz, o meio onde 

vive tem sua semelhança, e tudo ele faz pensando em deixar 

um legado para a geração futura. A Psicanálise humanista é a 

ciência mais próxima do homem, devido a deixar o 

inconsciente realizar sua cura, ou seja, voltar a ser o que ele era 

antes da neurose crítica.  

A probabilidade da ciência usar a subjetividade para 

modificar cada átomo e melhorar a natureza humana, bem 

como o ecossistema é fantástico, por isso o corpo humano tem 

que buscar nas células a melhoria de seus sintomas e aproximar 

o mais possível da cura de suas emoções. Buscando energia 

boa, o organismo se torna bom e a saúde fica em plena 

satisfação.  

A vida é infinita e precisa ser vivida plenamente, o tipo 

de vivência, ou seja, seu estilo de vida, define o que pode 

acontecer com esta pessoa. Os amigos estabelecem parcerias, 

os familiares proteção, e pensando nestes termos as pessoas 

acreditam porque o outro é importante na sua vida. Tudo o que 

faz precisa de alguém para aprovar ou desaprovar. Desta forma 

um ser precisa do outro, por isto é que uma pessoa não vive 

sozinha ou isolada do mundo.  

O ser humano é inteligente, mas precisa de outras 

propostas para continuar a busca pela vida. Para o ser humano 

poder interpretar uma emoção precisa estar preparado 

psicologicamente, pois as energias consumidas são muito fortes 

e podem deixar a pessoa com problemas psíquicos, se não 

interpretar bem a neurose. É quando entra na sua vida um 

profissional experiente e o ajuda a dissolver estas energias.  



O ser humano tem inteligência, emoção, conhecimento. 

Cada emoção surge da influência e interferência das 

leis, crenças, costumes de cada cultura e sociedade. Somente 

uma consciência superior é capaz de entender a individualidade 

e autonomia da energia psíquica representada pelas emoções, 

sendo esta a expressão da comunicação dos sintomas orgânicos 

e assistenciais que o corpo demonstra na existência.  

 O ser humano por ter inteligência, pode pensar e saber 

agir e reagir diante de um problema, o conhecimento lhe abre 

caminho para buscar o entendimento da situação em que se 

encontra. As leis e costumes são obstáculos que existem para 

que o ser pense antes de agir. Se todos pensassem antes de agir, 

no mundo talvez haveria mais paz, harmonia e o diálogo 

prevaleceria entre as famílias, entre colegas, entre profissionais 

da educação que por não ter um preparo emocional deixam de 

fazer um bom trabalho na sala de aula.  

A natureza do homem é tão complexa que torna 

possível a saúde e é a primeira coisa que as pessoas procuram 

manter para viver bem, mas muitas vezes fazem uso de 

medicação que pode mascarar o sintoma no organismo, 

acreditando que está saudável, deixando que o remédio tome 

conta  e cure sua dor. E se não conseguem melhorar a saúde, 

caem em desespero usando qualquer tipo de droga, desde que 

alivie a dor sem tomar iniciativa de mudar o estilo de vida ou o 

hábito alimentar, e tudo vai para o fundo do poço, ao chegar à 

beira do abismo morrem de overdose ou procuram uma religião 

ou alguém que o ajude a sair deste dilema.  

O organismo possui o poder de curar sintomas ou 

transformá-los em doença, projetando no órgão danificado a 

dor e sofrimento de uma emoção. Ao ser atingido externa ou 

internamente este órgão não deixa transparecer qual tipo de 

doença o contaminou, a natureza exige uma resposta, então o 

organismo institui um vírus que penetra nas células afetadas 

para dissimular uma doença e assim destruir esta parte do 



órgão doente. Inconscientemente a pessoa busca um meio de 

saber o que pode ter desencadeado aquele problema e assim 

fica tomando algum medicamento ou consultando especialista 

naquilo que acredita estar prejudicando sua saúde. Pois pensa 

que o médico tem o poder de curar, porém muitas vezes a cura 

está mais fácil do que possa pensar, mas sem saber o motivo ou 

a causa da dor, somente assim a cura tem solução. 

Tudo o que é estranho no organismo causa sofrimento e 

muitas vezes as forças acabam e a morte seria o melhor, porém 

até que existe resistência a pessoa busca, persiste. Cada 

emoção possui sua identidade e compartilha a vivência 

emocional, ao sentir-se bem deixa transparecer que está feliz, 

os olhos comunicam quando a pessoa está bem e tem vida.  

Uma criança quando começa a relacionar-se com o 

grupo, partilhando suas alegrias e frustrações, não sabe 

que tipo de experiência vai encontrar. Deve existir um 

aprendizado sobre como o ambiente social e cultural vai 

influenciar na formação da essência dos valores na sua família, 

na escola, esta interpretação pode moldar a estrutura básica de 

cada emoção e sentimento. Pode-se chamar esta relação 

humana de formação do caráter. Ao iniciar o processo de 

aprendizagem na vida desde a vida intra-uterina e depois de 

nascer, iniciar a configuração de emoção. Esta interpretação do 

impacto das emoções depende muito do processo de 

assimilação de cada olhar da realidade sobre as relações. Isso 

também depende dos eventos históricos, sociais e mesmo 

políticos a que situação de subjetividade está vivendo naquele 

momento. 

São realidades de emoções interligadas, a primeira tem 

relação com os sintomas comunicados pelo organismo, e a 

outra com as exigências e os dilemas existenciais. A criança já 

sofre uma castração ao nascer, pois ao sair do útero ela começa 

uma nova etapa da vida, a qual tem que aprender a buscar seu 

alimento, ou seja, começa a chorar e a mãe supõe que o bebê 



esteja com fome lhe dá o seio para mamar, e assim percebe que 

o bebê parou de chorar, então era forme, então este é o desejo 

do filho alimentar-se. 

A criança sofre injustiças, frustrações, raiva, ódio, 

decepção e isso ela carrega para toda vida e se não encontra um 

ambiente tranquilo, que satisfaça sua vontade e desejo e suprir 

as faltas ela pode se tornar neurótica. E esta neurose impede o 

crescimento de desenvolvimento do potencial humano. O 

afrontamento explica-se pela repressão, abandono, negligência 

da emoção do amor.  

Consequentemente cada pessoa utiliza sua inteligência 

emocional para melhor adaptar-se às condições e exigências de 

sua cultura, de sua sociedade e da educação. Assim a pessoa 

que vive bem, se alimenta adequadamente, com certeza têm 

mais alegria, mais entusiasmo, mais vontade de fazer as coisas, 

não perde o prazer de viver e tudo fica melhor, não entram em 

conflitos por qualquer motivo, pois pensam antes de agir.  

A luta pela vida e o desejo de permanecer viva, já 

demonstra que é possível curar-se de uma doença, porém se a 

pessoa não reage e diz que não tem cura, nenhum remédio vai 

aliviar a dor ou remover as células que estão doentes no 

organismo. O primeiro impulso da vida é buscar a essência do 

amor, os medos são energias que são conduzidas pelo sistema 

nervoso, quando o rosto , as mãos transfiguram uma expressão 

de tensão, a imaginação recria o medo de não ser aceito, e esta 

realidade emocional está cheia de sentidos e significados, os 

seus diversos pensamentos estão em uma passagem 

caminhando para a felicidade. 

As pessoas estão sempre esperando serem amadas e 

desejadas, esperam um voto de confiança do outro para ter 

certeza de que podem amar com maior intensidade e saber que 

o amor é verdadeiro, que a emoção também é verdadeira. Isto 

porque as emoções estão carregadas de expectativas, de 

anseios, de buscas, de interação, é como se as emoções 



precisassem se complementar e aprender o caminho do  

processo de evolução pessoal.  

O encontro de duas ou mais emoções produz uma 

energia poderosa que faz com que a pessoa sinta a vibração, 

uma das condições básicas para se viver com saúde é o amor, o 

amor à vida, amor ao próximo, para com a natureza, amor aos 

animais, amar é tudo o que faz o ser estar bem 

emocionalmente. Ser feliz é ter boas energias para compartilhar 

com as pessoas, deixando transparecer que está feliz. Isso é 

natural sem falsas expressões, os lhos já dizem: esta pessoa 

está feliz, ama a si.   

O mecanicismo, o fisiologismo, o metabolismo, não 

explicam a reação emocional, pois uma emoção é um espírito e 

tem alma, variando de acordo com a natureza de cada ser 

humano. Por exemplo, uma emoção de amor produz no 

organismo prazer que pode ser difícil da pessoa entender, 

porque de uma hora para outra a pessoa muda.  

Pode ser também uma pessoa com transtorno psíquico, 

causando situações difíceis para os familiares e amigos, mas 

para saber realmente o que o paciente tem é preciso analisá-lo. 

Começando a observar os gestos, os movimentos, o olhar, a 

voz do paciente como soa ao ouvido do analista, para 

interpretar se é uma pessoa com patologia avançada ou se está 

em fase inicial.  

A raiva deixa a pessoa frustrada sem ânimo, é quando 

surgem os primeiros sintomas da doença. O ser pensante foi 

criado num ambiente de nível cultural mais abrangente de 

qualidade e conhecimento, onde sabe que tudo o que fizer 

errado pode prejudicá-lo, jamais fará qualquer coisa que não 

seja boa para a saúde ou para a vida, para seu equilíbrio 

emocional e a vontade de viver.  

A lucidez é sinal de longevidade, é claro que 

muitas coisas podem se apagar da mente no momento, mas lá 

no inconsciente está gravado, porém nem sempre ele lembra na 



hora, no entanto aos poucos vai puxando a memória e o 

inconsciente vai lendo o que está escrito, isso ocorre as vezes 

quando uma pessoa fala muito do que aconteceu no passado e 

esquece o que se passou recentemente. O fator sorte também é 

importante, somente boa vontade não ajuda a criar, precisa 

ambiente bom, e a vida financeira também tem que fazer parte 

do conforto, do bem estar.  

Não adiante comer muito para ter boa saúde, é preciso 

comer adequadamente, o espírito também precisa de alimento 

saudável para ser feliz. O inconsciente acusa se esta atitude é 

boa ou ruim, ficando dúvida no que fazer e para encontrar o 

que precisa é necessário seguir sua intuição. Sendo que "as 

emoções são marcas, deixam o colorido específico sobre a 

profundidade de seus sentimentos, desta maneira a energia 

emocional se organiza para poder evoluir e aprender com as 

trocas de seu meio social e cultural”. (PEREIRA, 2011a, p. 48) 

A pessoa que tem emoção, tem a consciência evoluída e 

vive de acordo com o que sente, tem a capacidade de aproveitar 

o que aprendeu para utilizar na sua vida para o bem ou para o 

mal, vai depender do momento que está passando. A 

inteligência emocional do ser humano está direcionada a liberar 

pulsões e emoções para desenvolver a potencialidade que é a 

que faz seguir a vida.  

Onde Eros está presente existe o impulso de vida, 

descobre que as qualidades do homem levam a viver numa 

sociedade cultural. A pulsão de vida é complexa em cada reino, 

o organismo atua nas mais diversas realidades do ser humano, 

embora no animal  se manifeste de maneira parecida, a pulsão 

no animal é regida pelo "instinto" limitado pela sua evolução 

filogenética, o que diferencia do homem, e sua capacidade de 

interagir com a sua cultura.  

O organismo humano é o espelho da natureza cósmica, 

mas a cultura não vê esta importante interpretação da natureza, 

que fica escondida por traz da ideologia que fantasia a 



realidade e causa a morte. A ideologia para o cérebro é tudo 

aquilo que enviamos para ele como a crença, uma ideia, um 

objetivo, e ele trabalha isso como um caminho a seguir e que 

não pode desviar para não cair no abismo. Porém quando 

recebe o comando de que tem que mudar, ele simplesmente 

obedece. Então surgem as mudanças fenomenais que 

transformam o ser pensante.  

Muitas pessoas pensam ser  Deuses e pecam contra si 

próprios, devido a acreditar demasiadamente nas suas ideias e 

frustrações, neste caso a violência sempre se fará presente, 

porque tudo o que se exagera, corrói o espírito ou a alma. Estes 

conflitos precisam ser esclarecidos, para não se transformarem 

em monstros, porque as pessoas precisam de alguém para lhes 

ensinar o caminho a seguir, elas não caminham sozinhas para 

mostrar que tem capacidade de andar, elas esperam tudo pelos 

outros e se ninguém ajudar ficam maldizendo ao mundo e 

vendo nos outros tudo o que de mal existe, e assim perdem a 

confiança em si, e somente buscam o mal que vai guiar o 

caminho destes seres.  

A psicopatia está na própria pessoa que ao invés de usar 

o seu conhecimento para o bem usa para o mal, e tem prazer 

em fazer as pessoas sofrerem, se elas não estão felizes, 

ninguém será feliz em sua presença, e isso vai crescendo no 

interior desta pessoa e até que não consegue mais se conter, e é 

aí que se torna um monstro para a sociedade e para as 

autoridades que comandam um município ou um estado. 

A religiosidade surge quando o indivíduo não tem mais 

onde se apoiar e ninguém quer ajudar. As Igrejas, Instituições 

que vivem de ajuda alheia, acolhem estas pessoas e prometem 

salvá-las, e não tendo outro meio elas irão sair desta vida de 

problemas e algumas conseguem, dão a volta por cima, mas 

outras não encontram o fio da meada. Rolam de um lado para 

outro tentando sair dos conflitos, mas quando param e pensam 

que somente eles é que podem sair desta vida atribulada, se 



agarram e vão em frente até onde se sentem seguras para viver 

em paz consigo mesmas.  

Uma pessoa pode por sua consciência se destruir como 

também pode se dar muito bem nos seus negócios, e sua 

sensibilidade e intuição são caminhos que o levam para o 

sucesso, ao chegar ao auge ele se pergunta como ficou bem se 

a pouco estava mal? Como definir esta relação de se dar bem e 

se dar mal? A postura de uma pessoa que sempre teve vida 

saudável e boa alimentação, bons colégios para estudar, tem 

curso superior, tem um trabalho em função do curso e pode 

realizar seu sonho de ter o emprego que quis. Esta pessoa tem 

tudo para ser muito feliz, mas às vezes não é feliz.  

Perguntamos então, o que a deixa assim triste 

depressiva com semblante de quem está doente e sem recurso? 

Nem tudo o que as pessoas adquirem é felicidade, pois a 

verdadeira felicidade está em viver bem com o que tem e saber 

gostar de si primeiramente para depois poder agradar aos 

outros, pois ninguém dá o que não tem.  

Algumas pessoas preferem ganhar menos e ter uma vida 

tranquila do que ter a ambição de ganhar um salário alto e ter 

sucesso financeiro, viagens, lazer, etc. Para ter mais saúde é 

preciso ter paz interior, amar a si, fazer o bem e depois pensar e 

ver o que pode fazer pelos outros, qual o problema que os 

aflige para ajudá-los, pode ser bem difícil de entender como 

uma pessoa pode pensar mais nos outros do que nela, no 

entanto deve ser ao contrário.   

Segundo Freud a pulsão tem fonte numa excitação 

corporal e seu objetivo é suprir o estado de tensão que reina na 

fonte pulsional, e a pulsão é que representa o somático e 

psíquico, onde as excitações externas do indivíduo podem 

proteger-se ou fugir das forças internas portadoras de um fluxo 

de excitação, e o orgasmo não pode escapar sendo o fator 

propulsor do funcionamento do aparelho psíquico. A pulsão 

não tem meta e nem objeto fixo, porque é variável e parcial.  



A matéria orgânica e inorgânica recomeça e o micro 

organismo renasce e morre a todo instante. Duas realidades que 

possuem antecedentes de oposição se unem para preservar a 

vida. Para Freud a fonte das pulsões surge a partir das 

excitações do corpo com relação ao instinto, e para sobreviver 

o dilema que as pessoas precisam enfrentar no dia a dia, 

conforme o interesse da sociedade, pois precisa desta para se 

manter vivo, e o desejo de ser alguém em que o meio social 

possa ver e saber como está, embora nada faça por ele, mas tem 

que dizer porque veio e o que vai fazer.  

A pulsão precisa ser saciada, satisfazendo o ego e 

mantendo a continuidade da espécie, onde Thanatos e Eros são 

pulsões de vida e morte que estão diretamente presentes no dia 

a dia das pessoas.  

 

 
O organismo humano vive diariamente a 

presença de “Eros” e “Tânatos”, estes dois 

movimentos opostos, um a favor da 

manutenção da vida e o outro que realiza a 

destruição, seres que utilizam seu potencial 

de inteligência para proteger a “vida” e 

outros que possuem o traço sádico de 

“destruir” a existência. Estas duas 

realidades estão presentes na constituição 

da realidade biológica e psicológica do 

humano, mas a educação, a cultura, o 

processo de humanização pode através dos 

valores éticos, neutralizar a ação maléfica e 

destrutiva das forças do mal sobre o bem 

maior que é o “amor a vida”. (PEREIRA, 

2011a, p. 20). 

 

Freud diz que a pulsão é quando a pessoa está satisfeita 

sexualmente, alcançando o objetivo, e o corpo a sua altura 

responde como se chegou ao auge do prazer. E o organismo 



projeta-se no espaço do tempo para sobreviver aos sintomas da 

pulsão emocional. A pulsão faz seu grande projeto de realizar e 

organizar a sobrevivência e dar a vida continuidade que o 

corpo necessita. Sendo que "a natureza inconsciente das 

pulsões possui deferentes tipos de códigos e ambos podem 

influir sobre o sistema nervoso, endócrino, circulatório, 

respiratório, dentre outros". (PEREIRA, 2011a, p. 35).  

Cada código genético tem sua função especial no 

organismo de uma pessoa, e cada função tem sua importância 

para melhorar a saúde e viver bem. A inteligência organísmica 

tem seus interesses de diferentes culturas e histórias de leis 

ditadas pelas crianças do homem. A pulsão de vida e de morte 

são duas realidades que tem a mesma linguagem simbólica 

inconsciente, e nem toda energia e pulsão tem o desejo de 

realizar, cobiçar, de satisfazer este desejo. A Pulsão de vida é a 

principal das pulsões, que dá prazer e energia, enquanto a outra 

procura o caminho da tristeza.  

Quando o paciente procura o médico ele conta tudo o 

que sente para que este profissional possa ajudá-lo a encontrar 

uma solução sobre suas dores e sofrimentos. Através 

dos sintomas das doenças é que pode ser entendida como é 

feita a comunicação inconsciente na realidade psíquica e 

emocional, tudo indica que a capacidade de comunicar e as 

variadas linguagens usadas mostram a evolução no processo de 

cura e de prazer emocional e pela força interior do homem, isso 

mostra que se a pessoa quiser, ela pode curar-se desde que a 

doença seja emocional e ela queira sair deste estado de letargia 

e ter uma vida com saúde.  

Tudo o que a pessoa se propõe a fazer ela consegue, 

mas tem que ser persistente e não se deixar levar por qualquer 

motivo para continuar na perturbação emocional. A saúde é um 

bem que as pessoas recebem ao serem concebidas, mas 

conforme as células vão evoluindo o corpo vai tomando forma, 

é que o organismo de um humano vai ficando vulnerável e 



precisa de guardiões para proteger a saúde, e assim é que 

começam a surgir diversos sintomas que devem ser observados 

desde o início para não ficar muito tarde para buscar a cura. 

 

  

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O corpo de um indivíduo é composto de matéria 

orgânica e por isso diz-se que é formado daquilo que come, ou 

seja, a alimentação tem que ser variada ou balanceada para que 

o organismo tenha saúde e não precise ir em busca de drogas 

para sobreviver as intempéries que surgem no caminho, não 

que a matéria que forma o corpo precise ser mostrada ao 

mundo, e sim que o subconsciente saiba que está ingerindo 

produtos que farão bem ao desenvolvimento da matéria 

corporal. 

O médico estuda, se prepara para conhecer os pacientes 

que vai atender e saber como identificar uma doença e qual o 

órgão está afetado, mas o paciente não tem paciência de esperar 

sair o diagnóstico e receber a receita para comprar aquela droga 

que vai satisfazer e resolver mais uma situação de somatização. 

 Para ter saúde o ser humano precisa ter a mente sã e ter 

emoções boas para satisfazer a alma. Se tiver emoções muito 

fortes pode prejudicar a saúde do corpo e buscar nesta dor um 

motivo para não curar o corpo doente, mas se não tem emoções 

pode desenvolver qualquer tipo de doença, como depressão, 

dores na coluna, nos ombros, que é mais comum nas pessoas 

com stress. O homem tem que lutar muito para ter liberdade de 

expressão, e esta liberdade tem que estar no topo da mente para 

não criar uma doença imaginária que com o passar do tempo 

pode se tornar real, devido à persistência em dizer que está 

desenvolvendo uma doença e que não sabe qual a causa. 



A cultura de um povo é muito importante para sua 

sociedade. As pessoas são muito carentes de atenção, de amor, 

de dinheiro, de conhecimento, de inteligência para usar seu 

poder da mente para curar-se de vários males. E para 

compensar esta falta desenvolvem uma patologia que ajuda a 

viver com tranquilidade "aparente". O instinto de sobrevivência 

pode se manifestar no homem pela agressividade, ciúme, 

inveja, raiva, egoísmo, medo, sendo emoções que acontecem 

na vida das pessoas. 
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