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PSICOLOGIA , ESPIRITUALIDADE E CURA - O SISTEMA HUMANO E CÓSMICO 

Resumo do Trabalho 

Somos sistemas vivos, interconectados num todo cósmico. A  psicoterapia que não 

leve em conta todas as fontes de energia, no corpo físico, emocional e mental e também 

as fontes mais amplas, espirituais e cósmicas, deixam de lado o verdadeiro potencial 

de cura que a vida oferece. A  psicologia que tenha esta abrangência terá condições 

de acordar dentro de cada um o seu próprio potencial de auto-cura e de evolução , de 

alavancar a auto-regeneração nos diversos níveis (corporal, emocional, mental e 

espiritual) , que são interdependentes . Em outras palavras, de oferecer condições de 

campo para saltos evolutivos de consciência da pessoa, em direção a uma dimensão 

de maior complexidade, de mais neguentropia . Maior nível  de consciência de si mesmo 

e do todo é essencial para que a pessoa acesse dentro de si mesma seus recursos 

mais complexos, mais ricos e mais sutis de cura. Este processo sempre foi a grande 

fonte de energia que nos alimentou através das eras. Hoje, nos tempos complexos em 

que vivemos, ele se torna fundamental, a base para que a pessoa possa  se  re-organizar 

num nível energético compatível com os desafios que temos diante de nós, e em nós, 

num planeta que mergulha no caos. Tal caos é ao mesmo tempo uma crise que pode 

levar ao desespero (caída energética, entropia) e uma grande oportunidade de um salto 

evolutivo . 

Como profissionais da saúde e como seres humanos, temos o compromisso 

íntimo de sermos agentes e estarmos a serviço do movimento de evolução e cura da 

humanidade e do planeta. Este serviço começa e termina no nosso mergulhar na 

nossa própria cura em todos os níveis - físico, emocional, mental e espiritual. Desta 

forma estaremos contribuindo para que a humanidade se torne menos egoísta, mais 

consciente de que faz parte do todo e que a dor do planeta e de cada ser vivo é 

também de cada um de nós. Então saberemos no mais profundo de nosso ser, em 

cada célula, átomo, na nossa vibração energética, que: 

 
ENQUANTO HOUVER UMA ÚNICA DOR NO PLANETA, ESTA DOR É MINHA. 

 


