


Cuidando 
da Saúde 

Emocional



O que é para você Saúde Emocional?

• Saúde emocional é o equilíbrio das funções
psíquicas, que se revela na capacidade de
controlar e gerenciar as emoções, resultando
em sentimento de bem‐estar e na ausência de
distúrbios emocionais. Muitas vezes você não
tem um sintoma que revele um desequilíbrio
emocional.



Indícios de que a Saúde Emocional 
encontra‐se em desequilibrio?

Chora por qualquer motivo
Brigas constantes sem justificativa
Alternância de humor (hora muito feliz, hora 
muito triste)
Superficialidade nos relacionamentos (ama e 
odeia)
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Indícios de que a Saúde Emocional 
encontra‐se em desequilibrio?

Atitudes ou reações desproporcionais
Insônia
Pensamentos compulsivos
Diálogos Mentais intensos
Vazio existencial



Atitudes ou reações desproporcionais



Insônia



Pensamentos compulsivos



Diálogos Mentais intensos



Vazio Existencial



Indícios de que a Saúde Emocional 
encontra‐se em desequilibrio?

Irá repentina
Tendência a escapismos (fugindo – não 
assume a responsabilidade)
Paralisia na vida com restrição considerável de 
seus hábitos de vida (síndrome do pânico, 
fobias, psicoses)
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Se eu tiver algum sintoma destes, significa que
estou com a saúde emocional desequilibrada?

NÃO
Mas, se tiver mais de quarto sintomas
conjuntos, pode ficar alerta, pois você pode
estar com a saúde emocional em desequilíbrio!



Como estamos numa Casa Espiritualista
abordaremos tais sintomas, sob este viés, não
descartando obviamente, o tratamento
psicológico, psiquiátrico ou terapêutico,
necessário nestes casos.
Neste contexto, apesar acreditamos que a
Saúde Emocional, está diretamente relacionada
à nossa necessidade de ligação com algo
interno, que aqui chamaremos de DEUS!



Aqui na Fonte de Luz, acreditamos que muitos
destes fatores estão diretamente relacionados
às questões espirituais, tais como:
Obsessões (ações externas ao psiquismo)
Auto‐obsessões ‐ Dizemos que tais pessoas
alimentam situações desequilibradas em seus
campos mentais, na grande maioria dos casos,
por necessidade de autopunição (consciente
ou inconscientemente). Ações internas.



Como pode ser isso?
Como posso estar me prejudicando?
Eu não acredito nisto!
Pois, acreditem ou não, todos estamos aqui
nesta vida, num constante processo de
aprendizado, que “chamaremos” de Roda de
Samsara (Ciclo de Renascimento e Morte).



E neste processo, carregamos todas as
informações sobre estas existências pretéritas
em um repositório que aqui chamaremos de
mente subconsciente.
Pois bem, todas as informações armazenadas,
são apenas energia que impulsiona a mente
consciente, num constante vai e vem de
experiências ou energias, hora polarizada
positivamente, hora polarizada negativamente.



Estas informações armazenadas são apenas
ENERGIAS EM AÇÃO.
Aqui na Fonte de Luz, entendemos que estas
energias (MEMÓRIAS) extrapolam o campo
Mental subconsciente e exteriorizam na forma
de Personalidades Múltiplas (vidas passadas) ou
Subpersonalidades (formas pensamentos ou
amebas).



Sob a ótica espiritualista, como fazer 
para ter uma saúde emocional 
equilibrada?
Alimente hábitos saudáveis
Procure viver no momento presente. Somente no 
agora acontece a mudança na sua vida.
Procure a conexão ou reconexão com o que 
chamaremos aqui de Seu lado Espiritual, ou melhor 
colocando, sua ligação com Deus, Jesus, Alá, 
Mamon, …



Como a Fonte de Luz pode me auxiliar 
neste processo de busca por uma 
saúde emocional equilibrada?
Induzindo você ao autoconhecimento (100% de 
responsabilidade).
Fazendo com que você compreenda que a única 
pessoa que pode te salvar é Você mesmo 
(palavras do Cristo: “conhecereis a verdade e ela 
vos libertará”. Só Jesus Salva!!! (interno).



Continuando…
Através do trabalho de desobsessão que efetuamos
aqui na Casa com técnicas que atua no campo
psíquico, espiritual e anímico (Apometria).
Apometria é uma técnica anímica que faculta,
através de sintonia medianímica, o acesso às
MEMÓRIAS (Personalidades múltiplas e sub‐
personalidades), obsessões complexas. Com ela,
tratamos distúrbios psíquicos, espirituais, de ordem
pessoal, interpessoal, transpessoal, psíquica,
espiritual, anímica e física.



“Você não pode voltar atrás e
fazer um novo começo, mas
você pode começar agora e
fazer um novo fim.”

Chico Xavier



Este é o motivo pelo qual 
escolhemos o Lema de nossa 

Casa - A  Fraternidade 
Espiritualista Fonte de Luz:

Conhecer a si mesmo é 
esquecer de si mesmo!
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