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O momento é delicado demais para os que sofrem de Normose. 
 
O estilo de vida baseado na neurose de competição; além de destruir o corpo físico; está 
gerando uma série de transtornos mentais pela disfunção provocada no eixo Hipotálamo-
Hipófise- Suprarrenal. 
 
Revejam nossos artigos a respeito do Sistema Límbico: é nele que tem início a função psíquica 
de avaliação das experiências em andamento de acordo com a qualidade evolutiva da pessoa. 
Emoções, sensações, atitudes geram no SL a produção de mediadores que ativa o eixo HHS 
avisando de perigo; ou equilibrando o sistema em fases de calmaria ou recuperação. 
 
Nosso assunto de hoje: estamos produzindo cortisol muito além da conta e por um tempo que 
o organismo não suporta mais. E não é preciso nenhum tumor físico na Hipófise, na 
Suprarrenal; bastam os tumores mentais emocionais: ganância, orgulho, intolerância, 
impaciência, desejo de ser mais do que o outro; de consumir até ser consumido… 
 
O HIPERCORTISONISMO é um dos cruéis Cavaleiros do Apocalipse. 
 
Pois, antes de matar; ele aleija o comportamento provocando ou servindo de gatilho para 
desencadear: Depressão, Ansiedade Mórbida, Ataques de Pânico, Transtorno Bipolar, Delírio 
Transitório, Surtos Psicóticos, TOC, Distimia (tristeza crônica), Confusão Mental, Diminuição da 
Cognição (crianças que são medicadas com corticóides com freqüência começam a ir mal na 
escola), Comportamento Borderline, a pressão arterial se altera, a glicemia enlouquece, 
surgem estrias, inchaços na face e atrás do pescoço, reincidências de cálculos renais, muitos, 
etc. 
 
Só para ilustrar: a Depressão está presente em 75% dos doentes que sofrem da Síndrome de 
Cushing (aumento patológico dos corticoesteróides – dentre eles o cortisol endógeno). 
 
Muito há que se falar a respeito, e o faremos ao longo do tempo. 
 
Nossa intenção de hoje, apenas alertar o amigo leitor para o uso de medicamentos à base de 
corticoesteróides; tanto faz que sejam pomadinhas, remedinhos de usar no nariz, etc. 
 
Estaremos, nós, a maioria, na condição de Cushingóides latentes prestes a surtar? 
 
É preciso revisar com urgência o foco da medicina contemporânea. 
 
Se o uso de corticoesteróides fosse abolido; grande parte das especialidades médicas iria 
desaparecer? 
 
Usar corticoesteróides; nem morto? 
 
Nem tanto lá nem tanto cá. 
 
Mas, que o aumento dos corticoesteróides no corpo físico é falta de consciência; em todos os 
patamares da vida; isso, é inegável. 
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