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Bom dia, meus queridos amigos! Um excelente dia 

para você e todos da sua família. Ontem (23.05), compartilhei 
parcialmente um texto intitulado “VOCÊ QUER ADOECER?”, cuja 
autoria desconheço. Vimos, inicialmente, quatro situações que 
nos levam a adoecer: não fale seus sentimentos, não tome 
decisão, não busque as soluções e, finalmente, viva de 
aparências. Hoje seguimos com as últimas quatro decisões que 
podem levar alguém ao desenvolvimento de uma enfermidade: 

 

VOCÊ QUER ADOECER?  
 
5. Se quiser adoecer – “Não seja honesto”: o mentiroso e 

desonesto precisa mentir para sobreviver. Vende uma imagem 
falsa, camufla seu “eu real”, é um fugitivo da luz e amante 
das trevas. A falta de transparência é um pacto com a 
corrupção. Pessoas assim vivem sob a ameaça, o medo, o 
trambique, a falsidade, a insônia, o pesadelo. São candidatos 
à doença, porque já vivem na insanidade mental e ética.  

 
6. Se quiser adoecer – “Não confie”: quem não confia, não se 

comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames 
profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem 
confiança, não há relacionamento. A desconfiança é falta de 
fé em si, nos outros e em Deus. Quem desconfia do médico, 
prejudica a cura. Quem desconfia do psicólogo, nunca se abre, 
só pode adoecer.  

 
7. Se quiser adoecer – “Viva sempre triste”: o bom humor, a 

risada, o lazer, a alegria, recuperam a saúde e trazem vida 
longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em 
que vive. “O bom humor nos salva das mãos do doutor”, 
afirmou William Shakespeare. Alegria é saúde e terapia.  

 
8. Se quiser adoecer – “Não se aceite”: a rejeição de si próprio, a 

baixa estima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. 
Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se 
aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos e 
destruidores. Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as 
críticas, é sabedoria, bom senso e terapia. Achando pouco, 
ainda acrescento que Miguel de Cervantes, escreveu que a 
formosura de uma pessoa está numa alma moldada através da 
honestidade, do procedimento correto, da liberalidade e da 
boa educação.  

 
Que o Senhor, nosso Deus, possa ser com você em mais este dia! 

https://reflexoesesyes.files.wordpress.com/2016/04/23-05-2016-voce-quer-adoecer-parte-1.pdf

