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“Eu tenho um sonho 
uma canção para cantar 
Para me ajudar a enfrentar 
com qualquer coisa 
Se você ver a maravilha 
de um conto de fadas 
Você pode encarar o futuro 
mesmo se você falhar 
Eu acredito em anjos 
algo de bom em 
tudo o que vejo 
Eu acredito em anjos 
quando eu sei que o tempo 
é certo para mim 
Eu atravessarei a rua” 
 

I Have a Dream 
(ABBA) 
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Essa obra é dedicada aos mentores,  
guias ou amparadores da grande  
Fraternidade Cósmica do Amor. 

Eles nos trouxeram até aqui. 
Se chegamos juntos,  

era para ser algo maior que nós.  



5 
 

Dados Gerais da Obra 

Publicado em versão Impressa e E-book em Copyleft: 
use livremente as informações aqui contidas, desde 

que se faça a menção à fonte. 
 

Obra individual, sobre a temática dos Amores 
Sustentáveis, destinada a todos os públicos. 

 
O conteúdo desta obra não está vinculado a qualquer 

grupo, organização ou associação temática. 
 

As imagens utilizadas nesta obra decorrem do portal 
www.pixabay.com e são disponibilizadas como 
Creative Commons (uso comercial gratuito e 

atribuição não requerida) 
 
 

Ficha Catalográfica 
 

 
M385t 
 
 
 
 

MARTINEZ, S. R., 1973 - 
Amores em Transcendência. Série 
Amores Sustentáveis. V.4. 1.ª ed.  SP: 
Clube dos Autores, 2020. 
200 p.; 21 cm. 
 

1. Amor.  2. Transcendência 
3. Teoria Analítica Transpessoal.  

 
CDD 150.195.7 

 

 
 
 
 

http://www.pixabay.com/


6 
 

 

O Dragão Chinês ou a Serpente Alada simbolizam a 
energia do amor que está em você. 
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À GUISA DE AMORES QUE VÃO ALÉM 
 

 Esse livro talvez não seja adequado a quem busca 
o arquétipo tradicional do amor, pois para transcender, 
você precisa ir além, desejar avançar e entender melhor a 
mística ao redor da sua vida e afetividade. 
 Amores em transcendência são aquelas 
possibilidades raras do destino, onde, por uma 
sincronicidade meritória dos parceiros, há um encontro 
místico que pode mudar duas vidas para melhor. 
 Desse modo, tudo o que você verá a seguir, para ser 
colocado em prática na sua realidade, dependerá em muito 
das escolhas e dos desforços realizados desde então. 
 Para ir além do mesmo, algo será transformado em 
você. Isso não de uma hora para outra, requer avançar nas 
oportunidades que o Universo conspira para você. 
 Se você chegou até aqui, a “caixa de pandora” da 
transcendência já se abriu e faz algum sentido para você. 

Nossa meta é permitir novos conhecimentos, para 
que possas buscar novos tipos de encontros pelo Caminho, 
com pessoas que multipliquem forças ao seu lado, em 
termos de realizações, conquistas e extrapolações. 
 Desejamos sucesso nesses encontros do destino e 
que as forças do amor e do carinho estejam a seu favor, a 
estimular uma alquimia do amor em sua vida.   
 
 

Brasil, Pré-carnaval, 20/02/2020 
 

Rodrigo Srmartinez 
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1 A Transcendência Amorosa 
 

 
 
 Atingir a transcendência amorosa é algo que exigirá 
mais de você, do que qualquer crença, religião ou ideologia 
possa ter demandado em sua vida. 
 Transcender significa ir além. Logo, para ir além, 
você deve suplantar a grande parte daquilo que já existe e 
está introjetado, dos arquétipos cristalizados sobre amor. 
 A regra básica de qualquer busca por 
transcendência é: se você quer ir além, pague o preço de 
ir além. Não há como alguém buscar um padrão vibracional 
a maior sentado a esperar. Isso só leva você a permanecer 
sobre vibrações estagnadas. 
 Atingir nossos estágios de vibração amorosa são um 
desafio. A boa notícia é que isso é possível de ser atingido, 
aqui e agora. Se você aceitou isso, já iniciou sua 
caminhada para melhor e um passo decisivo foi dado. 
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2 Transcender é “Ascender” a Chama 
 

 
 

 Por mais paradoxal que possa parecer, esta imagem 
tem uma relação direta não somente com a sexualidade. 
Ninguém consegue transcender no amor sem ativar seu 
Eros da vida, ou seja, seu corpo bioenergético. 
 Corpos apagados, exauridos, sedentários, não 
ajudam a quem busca a transcendência pessoal. Também 
não estimulam aos olhos “espirituais” de quem também 
busca um encontro vibracional de maior nível. 
 Abrir suas energias é algo que depende de práticas 
e atividades físicas contínuas. Quem deixa fisiologia 
adormecida, está a condenar suas energias ao mínimo. 
 Acender a chama pessoal primeiro, para buscar um 
amor que ascende depois. Ative-se, movimente suas 
energias, faça seu corpo sensual brilhar novamente.  

Comece imediatamente agora. Para de ler aqui, saia 
de casa, caminhe, pedale, nade. Inscreva-se numa 
academia e melhore sua alimentação natural agora. 
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3 Você Irradia o que Pensa e Sente 
 

 
 
 Aqui está uma constatação que logo de início irá 
afetar o seu desempenho na busca de um amor que 
transcenda, abrindo ou bloqueando suas possibilidades. 
 Todos irradiamos o que sentidos e pensamentos. 
Essa é a regras geral do mundo espiritual. Quando mais 
tentarmos ser coerentes entre nossa externalidade e nosso 
interior, mas honestidade vibracional exteriorizaremos. 
 Porém, não é só isso. Não basta ter coerência. Você 
também terá que elevar seu nível de pensamentos. Pensar 
positivo influencia diretamente sobre os sentimentos. 
 Isso se faz buscando cultivar melhores visões de 
mundo e das pessoas. Se tiver dificuldade, comece por 
fazer leituras positivas. Podem ser romances espirituais, os 
quais contribuirão bastante para sua melhoria vibracional. 
 Depois, inicie uma dinâmica contínua de pensar 
bem dos outros, elevando cada vez mais sua vibração. Aos 
poucos, isso irá transmutar todo o seu ser, criando assim, 
condições para que novas pessoas sintonizem contigo. 



17 
 

4 O Caos de Amar e o Efeito Borboleta 
 

 
    
 Se o todo está interligado, “o bater das asas de uma 
borboleta, pode provocar mudanças do outro lado do 
planeta.” Essa frase é atribuída a Edward Lorenz, um 
meteorologista que observou como pequenos fenômenos 
podem interferir diretamente no clima. 
 Imagine isso na sua vida. A partir do momento em 
que você iniciar uma elevação de seu nível afetivo, as 
consequências e modificações ao seu redor iniciarão em 
ondas. Mudanças virão e a transcendência será ativada. 
 Entretanto, como o nome bem diz. Toda nova onda 
traz, num primeiro momento, uma reorganização caótica 
na ordem então estabelecida. Daí o nome Teoria do Caos. 
 Não se preocupe, o caos faz parte de qualquer 
processo de mudança na dinâmica da vida. Tenha certeza 
de que, depois de toda desordem, uma nova ordem será 
atingida e estabelecida.  

Quando isso ocorrer, você saberá que está a viver 
em um novo nível, numa nova ordem vibracional afetiva. 
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5 O Toque Quântico 
 

 
 

 Para conhecer energeticamente uma pessoa, você 
até pode sentir seu campo, porém, enquanto não a tocar, 
ainda não poderá conectar-se profundamente ao seu ser. 
 Saber isso é importante logo de início para duas 
coisas. Primeira, quando mais formal e menos pessoal o 
toque, por exemplo, menor será a sua sintonia com aquela 
determinada pessoa e vice-versa. 
 O bom disso é que se mantendo a certa distância 
corporal, poderá manter seu isolamento pessoal e, mesmo 
que a pessoa perceba seu padrão energético, suas 
observações serão apenas parciais e delimitadas. 
 Agora, você já percebeu como duas pessoas se 
tocam quando estão interessadas uma na outra? São 
toques delicados, mas eles servem para permitir uma 
conexão a maior dos campos energéticos. 
 Quando quiser aprofundar reciprocamente a 
conexão, desde que assim a pessoa também permita, 
inicie pelo toque uma maior conexão pessoal. 
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6 O Inferno e o Céu Estão em Você 
 

 
  
 Sartre dizia que “o inferno são os outros”. Ousamos 
aqui arriscar que, na verdade, o “inferno dos outros pode 
ser você”. Ou ainda, “tanto o céu quanto o inferno está em 
você, e nos outros também”. 
 Aprenda a lidar conscientemente com suas 
dualidades, falhas, erros e dificuldades. Todos temos 
traços de qualidades, mas também pontos falhos.  

Nossa mente, por autodefesa, encobre os pontos 
falhos e assim, evita que possamos enfrentar nossas 
dificuldades imanentes. Isso deve ser superado. 

Se o amor lhe parece algo difícil, se suas relações 
não são aquelas sonhadas. Se tudo não anda como você 
desejaria, já está na hora de conhecer-se melhor.  

Olhe para si, veja o que tem de bom e que gera aos 
olhos alheios suas ações, principalmente o que está lhe 
impedindo de avançar e que precisa ser transmutado.  
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7 Saia do Estado Mental 
 

 
 

 Diz o provérbio que “quem pensa demais, vive de 
menos”. Pois bem, pessoas ansiosas ou tendem a ter 
pensamentos recorrentes e isso pode atrapalhar em muito 
seu desempenho amoroso. 
 A mente deve trabalhar em sintonia com o corpo. 
Como diziam os espartanos: “mente sã em corpo sano”. 
Logo, o equilíbrio deve ser buscado.  
 Se você permanece todo o seu tempo apenas em 
modo mental, irá ficar igual ao indivíduo da foto. Terá toda 
as suas energias endereçadas à sua cabeça, porém, irá 
apagar todo o restante de seu corpo energético. 
 Sublimar, focar-se em atividades mentais e dar 
vazão a razão é algo bom. Porém, há que se equilibrar 
razões com emoções para que o amor floresça. 
 Se todo excesso leva ao desequilíbrio, veja se você 
não está racionalizando demais o amor. Tome a pílula 
vermelha, crie coragem e arrisque-se mais no amor. 
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8 A Consciência Transcendental 
 

 
 
 Seu cérebro é seu aporte físico, ele faz parte do seu 
aparato neuronial e, portanto, sua manifestação intelectiva 
neste tempo, depende das atividades nele realizadas. 
 Porém, além de seu cérebro, há algo que é imaterial 
e nele está instalado. Trata-se de sua mente. Para 
entender melhor, compare seu cérebro a um computador e 
a mente ao programa que faz o computador operar.  
 A mente não é algo palpável, não tem existência 
material. Trata-se de constructo abstrato, mas que você 
entende que existe, pelo simples fato de poder dizer como 
Sócrates: “Penso, logo, existo”. Em sua mente está a sua 
consciência. Nela está sua individualidade, seu Eu (Ego).  

Para o Prof. Waldo Vieira, mesmo sem seu corpo 
físico (cérebro e mente), você ainda existiria enquanto ser 
espiritual, pois sua consciência permanece seria imortal. 

Logo, a possibilidade de transcendência não 
depende de suas condições físicas, mas sim, da atuação 
imaterial da mente, dirigida por sua consciência eterna. 



22 
 

9 Para Além do Plano Físico 

 
 Sua consciência, enquanto unidade espiritual, 
princípio organizador de seu ser, acaba por aglutinar, para 
além do corpo físico, um corpo espiritual. Você é a 
expressão de sua essência imaterial e assim pode agir. 
 Desse modo, sua consciência existe tanto para o 
plano material quanto para o plano espiritual. Isso importa 
no sentido de que, as conexões amorosas, em nível 
transcendental, ocorrem antes do que a aproximação dos 
corpos físicos. Elas se dão previamente no plano imaterial. 
 Quando você deixa de buscar um parceiro 
meramente para fins materiais (coito, casamento, 
procriação) e passa a focar sua busca num amor 
transcendental, estará canalizando suas conexões a 
pessoas específicas, com a mesma expectativa mística. 
 Esse é o território extrafísico a ser explorado por 
quem buscam amores em transcendência. Permita-se criar 
novas expectativas, projetos maiores, amplie seus 
pensamentos e estará imediatamente acessando novos 
planos imateriais. 



23 
 

10 Para Além dos Instintos 
 

 
 
 Enquanto mamíferos, somos seres animais por 
natureza. Logo, temos instintos e, por mais que uma 
pessoa se considere espiritual, o chamado da natureza 
existe em você. Isso faz parte de vida animal. 
 O grande problema de nossa busca terrena por 
amor está em restringir seu espaço ao materialismo animal. 
Ou seja, quem só move seus instintos em prol afetividade 
instintiva, desperdiça energia vital, uma energia essencial 
para que se atinja a transcendência possível no amor. 
 Nesse sentido, nossa conexão animal deve ser a 
base, o instrumento estimulante do encontro, mas não a 
finalidade do amor. O importante, a quem busca a 
transcendência amorosa, está em utilizar as suas energias 
animais para fins cada vez mais sublimes. 
 A escolha desses objetivos mais sublimes vai desde 
a opção por ligas existenciais culturais, voluntárias, 
espirituais, assistenciais, humanitárias e artísticas. Ou 
seja, tudo o que transcenda ao material, serve de aporte 
para que se vá além na realização transcendental do amor. 
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11 O Pensamento Amoroso 
 

 
 
 Uma mente aberta ao Cosmos do amor, buscará de 
novas experiências transpessoais, novos aprendizagens 
existenciais e novas conexões com outras consciências. 
 O pensamento amoroso não tem limites, pois ele é 
uma porta aberta à expressão das nossas energias e dos 
nossos sentimentos voltados à construção da vida. 
 Se sua mente estiver conectada a tais buscas, você 
estará aberta a que novas formas de interação e de 
realização humana possa ocorrer na sua vida. 
 Como se diz no Pensamento Quântico, só pode 
conectar-se contigo aqueles com os quais você 
compartilha seus pensamentos, sentimentos e energias. 
 Portanto, verifique-se constantemente, a qualidade 
afetiva de seus pensamentos. Depreciação do assunto, 
inveja, criticismo, amargura, ressentimentos somente 
causam bloqueios ao melhor de sua mente amorosa.  
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12 A Árvore da Vida 
   

 
 
 O avanço científico levou os conhecimentos e 
saberes tradicionais ao esquecimento. Grande parte das 
pessoas que vivem em cidades, perdeu seu lado místico 
ligado à natureza, sua intuição e espiritualidade. 
 Essa desnaturação tem suas consequências claras 
as neuroses, o avanço dos transtornos mentais, das 
doenças psicossomáticas e vazio de sentido existencial. 
 A Árvore da Vida é o símbolo do Paraíso. Ela 
representa tanto o bem, como o mal. Sua presença no 
pecado original (é dela que Eva colhe a maçã) demonstra 
o elo original de conexão entre o afeto e a natureza. 
 Ou seja, simbolicamente, quem escolhe se afastar 
de sua essência natural, comete o pecado original e acaba 
expulso do paraíso. Acaba consumido pelo próprio 
consumo material e assim, perde seu espaço sensível. 
 Sem o retorno à Árvore da Vida (vida em equilíbrio 
ambiental), estará fadada aos amores neuróticos, líquidos, 
superficiais. Essa é a punição aos expulsos do paraíso.  



26 
 

13 A Magia do Amor 
 

 
 

 Magia é o uso das energias pessoais ou da natureza 
para a produção de fenômenos físicos. A magia é um 
contexto alquímico do amor, porque engloba as mudanças 
da matéria em seu estado mais sutil (energia e luz). 
 Na Era Medieval, devido à precariedade do 
conhecimento humano, tudo o que era considerado 
“mágico” fora banido e perseguido. Mas a própria Igreja 
achou um meio de justificar a magia, nomeando tais 
ocorrências como “milagres” e seus autores “santos”. 
 Na Era Atual, equipamentos de todos os tipos 
podem medir e utilizar-se da “magia”. Físicos quânticos 
demonstram o poder dos “quantas fotônicos”, radiação e 
ondas eletromagnéticas permitem cura e comunicação. 
 Falta agora recobrar o espaço da magia nas 
relações interpessoais, na utilização das energias em prol 
da construção de amores místicos, onde o que se busca é 
permitir aos parceiros atingirem níveis maiores de 
extrapolação psíquica em suas realizações transpessoais. 
Para tanto, você deve-se permitir viver a magia do amor. 
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14 A Energia do Amor 
 

 
 
 A magia do amor começa com o desenvolvimento 
de sua capacidade de emanar suas energias pessoais de 
maneira carinhosa e acolhedora ao seu objeto amado. 
 Quem não percebe ou ainda não sabe com expandir 
suas energias libidinais empática e agradável, ainda não 
sabe o básico sobre a magia do amor. 
 Observe uma personalidade com arquétipo de 
Afrodite, altamente sedutora pelo viés sexual, ela 
consegue transformar suas energias em magnetismo 
pessoal. O que você deve aprender com isso? 

Busque desenvolver uma candura qualificada, 
aquela que ocorre quando a pessoa percebe o interesse 
do outro e exterioriza suas energias benfazejas, para 
facilitar o contato e a empatia inicial para conectar-se. 
 Além das próprias energias, a magia do amor conta 
também com todo o arsenal alquímico, cuja utilização serve 
para amparar o bom andamento ao seu redor, através da 
criação de campos propícios às vivências amorosas. 
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15 O Parceiro Transcendental 

 
 Magos, Xamãs, Guias Espirituais de todos os tipos, 
sempre foram e são figuras arquetípicas transcendentais. 
Sua missão de vida pode ser a de ensinar, curar ou 
comunicar a conexão entre os mundos material e imaterial. 
 Fazem isso por vocação e escolha própria ou, no 
curso de sua história pessoal, são escolhidos e preparados 
pelos mentores, para quem também sejam professores. 
 O símbolo holístico de seres transcendentais é o 
Caduceu de Mercúrio, o qual também designa o arquétipo 
de Hermes, o mensageiro do além. Pensadores, artistas e 
escritores também vivem o arquétipo de Hermes, ao 
desempenharem uma importante função transcendental. 
 Há certa confusão deste símbolo do Caduceu com o 
da Medicina, cujo bastão de Esculápio, tem uma serpente. 
Todavia, como poderia ser observado, curadores 
(professionais da saúde também são considerados em 
missão transcendental. 
 Por último, os Druidas (Celtas) consideram também 
elevados aqueles responsáveis pela pacificação e 
resolução dos conflitos nas suas sociedades.  
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16 A Virtude Transcendental 
 

 
 
 Beleza, Verdade e Bondade são as três palavras 
básicas de qualquer busca por virtude na transcendência. 
Sem elas, não seria possível elevar seu nível vibracional. 
 Quando se fala em beleza, não se está a referir 
diretamente à estética individual. Cada um nasce com sua 
aparência e isso faz parte da vida. O que discute aqui, é 
sobre como você produz beleza em sua vida, à sua volta. 
Sua psique interior é bela e construtiva? 
 Caso contrário, se o discurso estético é desprovido 
de verdade, ou seja, não há coerência entre eles, a pessoa 
estará dissonância cognitiva, faltando-se a sinceridade e a 
lógica íntima necessária para que possa transcender. 
 Daí se chega ao terceiro nível discursivo, o da 
bondade. Bondade está no seu pensamento, na forma 
ética como vê o mundo, na empatia como trata as pessoas 
e, por fim, na forma como reconhece a beleza e, com alma 
verdadeira, procura honestamente amar e ser amado. 
 Sem essas virtudes, não se transcende. Elas são o 
básico esperado em que deseja elevar sua experiência 
afetiva e abrir-se a novos tipos de amores pelo Caminho. 
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17 Cosmos e Minimalismo 
 

 
 
 Somos pequenas partes, peças integrantes de um 
todo maior. Estamos interligados pela Ambiente 
fisicamente e pelo Inconsciente Coletivo, mentalmente. 
 Somos parte do Cosmos, uma unidade de poeira 
cósmica que, apesar de pequena, é única e assim, tem sua 
importância na vibração de todo o conjunto. 
 Essa é uma lição mística importante, quando 
aprendemos que, por mais que tenhamos coisas, nunca 
deixaremos de ser somente uma pequena e única parte. 
 Por isso, entender o minimalismo existencial é algo 
importante, pois, para amar e transcender, você só precisa 
estar vivo, nada mais. Todo o restante, é descartável, 
consumível e irá se deteriorar e se transformar no tempo. 
 Aprenda a lição do Universo, sinta-se plena(o) ao 
perceber sua conexão ao Todo. Quem assim se sente, 
pode fazer melhores opções, reduzir seu peso existencial, 
desapegar-se dos excessos, viver com mais leveza e 
simplicidade. Esse é o caminho para a sua transcendência.  
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18 Sublimar para Transmutar? 
 

 
 
 Sublimação é a canalização de suas energias 
instintivas, libidinais, para construções edificantes da vida 
humana, para além do sexo e da procriação. 
 Com a presença da sublimação se é possível 
transcender a própria realidade. Quem não destina parte 
das suas energias a realizações para além de si (culturais, 
artísticas ou espirituais) nada sublima. 
 Para se que possa viver amores em transcendência, 
sua sublimação dependerá também do direcionamento 
dessa sublimação a um projeto de vida que não seja 
individualista. Ou seja, dele deve possibilitar convergir e 
unir-se ao projeto sublimatório do parceiro amado. 
 Dessa sinergia é que se abriram as portas quânticas 
de novos quadrantes existenciais, onde ambos possam se 
encontrar e transmutar suas realidades para melhor.  

Para os antigos alquimistas, a transmutação era o 
meio a ser buscado para se atingir ao ponto final de 
qualquer ritual. Aqui, na seara do amor, a sublimação é o 
meio, o instrumento de evocação da transcendência. 
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19 Promiscuidade Destruidora 
 

 
    

É certo em todas as religiões que a promiscuidade é 
uma forma de desperdício imoral das energias vitais 
humanas, dando-se ênfase à libertinagem destruidora. 

Nesse sentido, todo processo de transcendência 
requer que as energias vitais não sejam desperdiçadas nas 
descargas do orgasmo realizadas em promiscuidade.  

Energias libidinais devem ser alocadas em trocas 
íntimas fechadas, onde o fluxo das energias fique 
preservado entre os parceiros e, por isso, sempre há 
necessidade de que o relacionamento fechado exista. 

Uma vez mantida uma intimidade perene e 
exclusiva, sem interferências promíscuas, será possível a 
contínua potencialização energética dos parceiros, para 
além do que qualquer experiência líquida e superficial. 

Logo, se você realmente busca algo mais profundo, 
transcendente para si, há que se abandonar a liquidez e 
investir na estabilidade relacional. Não existem pessoas 
promíscuas energizadas.  
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20 As Energias  
 

 
 

Seu corpo além de receptor, também é uma 
máquina de emissão energética. Consome calorias para 
fisiologicamente manter-se vivo. Ao consumir energia em 
formado de carbono, desprende calor e elétrons, os quais, 
se emanados ao parceiro, são diretamente responsáveis 
pelas conexões amorosas e sensoriais do amor. 

Quem transmite calor transborda energias libidinais. 
Faça o teste, veja como uma pessoa durante um treino, 
está com seu corpo em plena atividade elétrica termal, 
advinda principalmente das células musculares. 

Por isso que, ao estar excitado(a), você também 
sentirá aquecimento, sendo sinal de sua ativação elétrica. 

Todavia, nem só de energias animais vive o ser 
humano. Há um outro tipo de energia também presente, 
advinda do conteúdo citoplasmático das células.  

Trata-se do chamado ectoplasma, caracterizado 
como uma energia fria, que pode ser exteriorizada e 
provocar efeitos transcendentais. Ambas têm seu espaço, 
porém o ectoplasma requer mais sutilização da expressão 
humana, já que tem relação com planos superiores. 
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21 Chakras 
 

 
 

Chakras são canais comunicativos existentes no 
corpo energético. Eles servem às trocas de energia com o 
ambiente e afetam diretamente a percepção de prazer do 
corpo físico. Os Chakras também influenciam diretamente 
na conexão e troca de sensações entre os parceiros. 

Para fazer sua sintonização amorosa, esforce-se 
para ressonar física, emocional e mentalmente com seu 
parceiro, dentro dos mesmos temas e objetivos 
compartilhados, conectando chakra a chakra. 

Tal processo se chama de “pacing”, ou sintonização. 
Ele opera primeiramente no nível mental, depois no 
emocional e, por fim, na conexão e manutenção da liga 
bioenergética e afetiva entre os parceiros. 
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22 Kundalini 
 

 
 

Kundalini é uma palavra em Sânscrito que significa 
a serpente de fogo. No Hinduísmo, ela indica as energias 
libidinais que seguem a linha da coluna vertebral, desde o 
solo, passando por todos os chakras, até atingir a cabeça. 
Sua ativação requer práticas místicas avançadas que 
abrem os canais energéticos dos parceiros. 

Para ativar sua Kundalini, você precisa inicialmente 
otimizar seu corpo energético. Isso se faz estimulando seu 
chakra básico através da técnica do “Mula Bandha”, que 
consiste no simples contrair e soltar continuadamente seus 
músculos genitais, em várias séries durante o dia.  
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23 O Tantra 
 

 
 
 Diferentemente de grande parte das linhas 
religiosas, ocidentais e orientais, cuja premissa de 
limitação do sexo representa a única via possível de 
transcendência, no Tantrismo, isso não ocorre. 
 O ritual do Tantra consiste no uso da relação sexual 
para fins de transmutação da energia gerada pela cópula, 
até que se chegue às condições de transcendência. Trata-
se de potencializar a Kundalini a partir da conexão e assim, 
elevar a energia até que produza o êxtase. 
 Para tais práticas, há que se cumprir o recomendado 
anteriormente, ao se construir um círculo fechado de 
relacionamento, com quem se tenha conexões energéticas 
e afetivas estabilizadas, para se evitar as perdas 
resultantes das descargas orgásticas líquidas. 
 O ritual tântrico deve ocorrer preferencialmente em 
noites de lua cheia, em ambientes meditativos confortáveis 
e deve ser preparado com incensos, velas e flores, para 
que a experiência mística possa ser atingida, dentro de 
uma egrégora fechada e preparada para tanto. 
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24 Ananda 
 

 
 
 Ananda não é um nome. Ananda é um estado de 
espírito tântrico, uma experiência de êxtase que ocorre 
quando a comunhão sexual é compartilhada na sua 
plenitude energética e gera a expansão esperada. 
 É um estado de consciência alterado, que vai além 
do prazer genital orgástico obtido. Seu atingimento pode se 
dar durante ou após a realização da cópula tântrica sexual. 
 Como se trata de um momento de felicidade 
suprema, de vivência de sensações e percepções 
espiritualizantes para além dos cinco sentidos, essa 
experiência é considerada sagrada, no Hinduísmo. 
 Tal estado seria atingido no chamado Samadi, 
quando a meditação atinge seus níveis de completude, 
com a pessoa unificando sua personalidade ao Cosmos. 
 Somente a presença de um relacionamento 
transcendental poderá levar o casal a uma das 
experiências mais profundas como essa, que se pode ter 
com o amor, a partir do Tantra. 



38 
 

25 A Raposa e o Príncipe 
 

 
 

A obra de Antonie de Saint-Exupéry (1975) é uma 
metáfora famosa da vida. Um pequeno príncipe vive no seu 
pequeno planeta, onde cultiva sua única e delicada rosa. 
Dali, viaja pelo espaço atrás de aprendizagens/amizades. 

Dentre todos os significados possíveis, o mais 
interessante diz respeito ao encontro do Pequeno Príncipe 
com a Raposa, quando eles dialogam sobre a necessidade 
de se cativar, “criar laços”. Ou seja, tornar-se alguém na 
vida do outro, cultivar a relação e dar-lhe sentido.  

Depois de cativada, a Raposa contou um segredo 
ao jovem príncipe: “o essencial é invisível aos olhos” e “tu 
te tornas eternamente responsável por aquele que cativas”.  
 Isso diz algo sobre a transcendência amorosa dos 
nossos encontros pelo Caminho. Cultive a relação com 
seus parceiros, de modo que tais laços evoluam em 
qualidade. Tudo o que transcende é invisível aos olhos. Só 
os parceiros envolvidos é que sentirão sua ocorrência.  
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26 Os Quadrantes Quânticos 
 

 
 
 Pense na imagem acima como 4 possíveis parceiros 
amorosos, que você poderia encontrar nos próximos 
meses. Todavia, você só tem quatro passos para dar neste 
tabuleiro. Ou seja, suas escolhas irão delimitar em qual 
iniciará sua partida e, assim, qual deles poderá encontrar 
pela frente e qual deles acabará ficando de fora. 
 Na Bioquântica do Amor, isto significa que, apesar 
do tabuleiro estar todo à sua disposição, suas escolhas 
tomadas irão delimitar o que será possível ou não. 
 Aqui surge duas coisas a serem entendidas: o 
conceito da liberdade das escolhas e o conceito de perda. 
 Para a busca do amor transcendental ocorra, há que 
se abandonar algo, desapegar-se, seguir em frente. Sem 
isso, não se pode mirar em novas possibilidades. 
 Se a cada escolha há uma perda, melhor avança 
quem sabe fazer das possibilidades, as melhores escolhas. 
De outro modo, uma vez feita a escolha, aprender a 
desapegar-se do que ficou no passado também faz parte 
do processo de se buscar transcender no futuro.  
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27 Sincronicidades 
  

 
 
 Você já pensou na dificuldade do Universo colocar 
duas pessoas no mesmo lugar, ao mesmo tempo? Já 
imaginou todas as ocorrências conjuntas que teriam de 
acontecer para duas pessoas estarem e se conhecerem 
em determinado momento de suas vidas? 
 Jung chama isso de Sincronicidade, um 
acontecimento decorrente do movimento dos 
inconscientes/conscientes individuais, concatenados pelo 
Inconsciente Coletivo, a ponto de gerar aquela situação. 
 Dentro da Bioquântica do Amor, sincronicidade do 
destino também requer boas escolhas. Os passos até se 
chegar a resultados melhores são acompanhados de 
escolhas prévias, que devem ocorrer sem se esperar 
retornos imediatos, em termos de sincronicidades. 
 Ou seja, todos os seus esforços de agora, pode abrir 
no seu Caminho novos quadrantes. Porém, as grandes 
sincronicidades amorosas esperadas podem ainda 
depender de mais passos até que possam ocorrer. 
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28 O Cupido Junguiano 
 

 
 

Como visto, o encontro sincrônico entre pessoas 
que buscam um amor transcendental é algo que demanda 
investimos prévios, desforços e boas escolhas. 

O cupido do amor, nesse sentido, nada mais é do 
que a sincronicidade do destino, que somente ocorreu a 
partir de tudo o que você para permitir essa ocorrência. 
 Desse modo, esperar que a sorte ilumine com amor 
seus Caminhos é contentar-se com o que virá, sem ter 
colaborado para que o cupido pudesse lhe oferecer algo 
melhor e mais adequado ao seu desejo afetivo. 

Seria como ganhar na Megasena com um jogo 
simples (uma chance em 50.000.000). Ela existe, mas 
quem aposta em bolão, despende mais e logo, suas 
chances de acertas são potencialmente elevadas.  
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29 A Alquimia do Amor 
 

 
 

Jung dedicou o final da sua vida ao estudo dos 
temas da Alquimia. Diferentemente dos alquimistas 
medievais, que buscavam a panaceia de cura para todos 
os males ou a "pedra filosofal", capaz de transformar 
metais abundantes em ouro, Jung buscava a transmutação 
das emoções e das suas energias correlatas ao melhor. 

Alquimia do Amor poderia ser atualmente entendida 
como a prática holística voltada a congregar todas as 
formas de conhecimento (química, física, astrologia, 
filosofia, espiritualidade, psicologia, arte, matemática) 
visando atingir os objetivos afetivos em transmutação. 

Avançando na trilha deixada por Jung, poderíamos 
pensar que a Alquimia do Amor teria por transmutação a 
possibilidade de ir além, de gerar experiências relacionais 
para além do tradicional comum (casamento, filhos). 

Se você só busca o tradicional, a Alquimia do Amor 
em nada poderá ser útil, uma vez que, sua meta é produzir 
transmutações e levar os parceiros para além do comum. 

https://1.bp.blogspot.com/-J0RaIHF-F8c/XjHghTHrOhI/AAAAAAAAFOI/ZC29WJ-W6sQKVdZqXxzIDDJfHnL98iy3QCLcBGAsYHQ/s1600/composing-4235107_960_720.jpg
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30 Elementos Alquímicos 
 

 
 

Os instrumentais disponíveis para se buscar atingir 
a tais desdobramentos seriam obtidos em três níveis:  

 

1) inorgânico (cristais); 
2) orgânico (óleos essenciais); 
3) vibracional (florais). 
4) emocional (reiki) 
5) mental (mantras). 
 

Da mistura de tais elementos e no uso das técnicas 
terapêuticas seria possível realizar-se a "Alquimia do 
Amor". A sua prática estaria na dosagem técnica de tais 
elementos, suas composições e materiais a serem 
utilizados caso a caso. 

Trata-se então de uma arte terapêutica, a obtenção 
da práxis alquímica pessoal, um desafio a ser colocado em 
prática a cada situação, a partir da descoberta dos 
elementos necessários para a abertura de seus Caminhos.  
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31 Instrumentos Alquímicos 
 

 
 

Primeiramente, há que se observada a Pedra 
Vibracional de cada indivíduo. Pode-se partir da regra 
geral, do Quartzo Rosa. Mas tal regra somente serve em 
estágios iniciais, até que se encontre também outros 
cristais de maior afinização para tal transmutação. 

 
O segundo passo está na obtenção do Perfume 

Essencial, da composição da fórmula de óleos essenciais, 
para ser usada especificamente por aquela pessoa. Trata-
se de algo para além da Aromaterapia e avança para 
conhecimentos de interação e sinergia energética dos 
óleos essenciais. 
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O terceiro passo está na criação do Elixir Floral, 

enquanto conjunto de florais a serem utilizados visando-se 
contribuir no processo de transmutação do amor, sua 
modificação sutil, no campo mental e sentimental. 

 
O quarto passo está na desobstrução Reikiana, 

voltada aos desbloqueios emocionais, no rompimento das 
couraças energéticas limitadoras da sensibilidade. 

 
O quinto passo é o dos mantras, na escolha 

daqueles símbolos vocais, com significados do que se quer 
evocar e se produzir, em termos mentais afetivos.   
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32 Locais Sagrados do Amor 
 

 
 

Na antiguidade, os locais ritualísticos geralmente 
mereciam cerimoniais nos cômodos, salas ou salões mais 
importantes ou especiais de Castelos e Templos. A fixação 
e manutenção das práticas em determinado local 
ritualístico é essencial para a criação do campo específico 
para aquela atividade que se deseja fazer reiteradamente.  

Druidas foram povos avançados do passado. Deles 
vieram a gênese de vários rituais com suas finalidades 
místicas. Até hoje pouco estudados, magos e bruxas 
devem a eles a base da busca por transcendência em seus 
rituais, que buscavam locais sagrados para ampliar suas 
energias e conectar-se à natureza. 

Você deve transformar sua morada num local 
sagrado ao amor que transcende. Para tanto, utilize-se de 
cristais e plantas para estabelecer o perímetro do campo 
energético. Feng Shui e Radiestesia são técnicas bem 
interessantes para você distribuir as coisas na sua casa, 
visando criar um ambiente energético transcendental. 
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33 O Dragão ou a Serpente Alada? 

 

 
 

 A serpente está ligada à questão do pecado no 
Ocidente e a coisas a ele correlatas: traição. Porém, no 
Oriente, sua presença indica desde boas colheitas até as 
energias libidinais (Kundalini), que estariam posicionadas 
enroladas na base da coluna. 
 A serpente em espiral, por exemplo, é o símbolo da 
evolução, dada a ideia de circularidade ou infinito (serpente 
que morde o próprio rabo - Alquimia. Pode ser também 
símbolo da água ou fogo.  
 Nesse ponto, enquanto símbolo do fogo, a serpente 
pode ser também considerada um Dragão, também 
representando a Kundalini, como identificava Jung. 
 Dragões com asas simbolização a libertação, a 
elevação espiritual, a evolução a partir da inteligência, da 
acuidade mental e do poder da vontade. Ou seja, aqui há 
o paradoxo da sublimação/sexualidade, já que para se 
elevar, a energia não pode ser desperdiçada. 
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34 A Fada do Amor 
 

 
 

A fada do prazer não trará nada além daquilo que 
você tem repertório para entender, pois não se pode viver 
algo sem que se tenha cognição para tais experiências.  

Sexo satisfatório, disponibilidade para casamento, 
expectativa futura de filhos, atributos materiais, é apenas o 
modelo tradicional, indicando um repertório amoroso 
limitado. Não há transcendência se todos oferecem as 
mesmas coisas e tudo fica no mesmo.  

Construção de repertórios requer uma abertura 
pessoal decidida. Permita-se alguma curiosidade e, acima 
de tudo, alguma flexibilidade mental, para visualizar novas 
oportunidades amorosas ou a fada nada poderá fazer.  

Portanto, mova-se, transforme-se, só assim, ao criar 
novos repertórios a si, irá abrir as portas à transcendência 
no amor. Há que se permitir algo a mais, quando o que se 
busca é a magia para além da realidade limitadora. 
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35 Xamanismo do Amor 
 

 
 

 Além da busca pela reconexão imanente com a 
natureza, seria uma perspectiva de Xamanismo do Amor 
trazer para à tona as bases arquetípicas de sua prática. 
 O Xamanismo, enquanto conhecimento tradicional e 
ancestral humano, está presente no Inconsciente Coletivo 
humano e se expressa nos arquétipos do sábio(a), do 
mágico(a) e do curador(a), nas ações de conhecer, 
transmutar e curar presentes desde tempos imemoriais. 
 O sábio é aquele que busca avidamente o 
conhecimento. Dedica-se a sua construção e adquire o 
mister de transmitir às novas gerações as lições. 
 O mago tem a missão de transmutar a energia, 
visando produzir resultados desejados no mundo físico, 
dentre eles, ativar a magia do amor. 
 O curador é aquele que visa reestabelecer 
terapeuticamente natural das emoções, os sentimentos e 
os pensamentos ao seu equilíbrio com o meio. 
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36 O Experiência Mística 
 

 
 
 Experiência mística pode ser entendida como tudo 
o que produz um estado alterado de consciência. 
Nesse sentido, podemos dizer que o amor é uma forma de 
produzir uma experiência mística em você. 
 No amor Pathos, onde a experiência mística virá 
pela alteração dopaminérgica em seu cérebro, a ponto de 
lhe causar uma dependência química a partir de seu objeto 
amado. Ou ainda, pelo amor Eros, Philos e Storge, a 
estipular a liberação de serotonina e ocitocina, 
neurotransmissões capazes de provocarem estados 
alterados de consciência. 
 Do ponto de vista do amor Eros, as ondas mentais 
de contentamento com o modelo romântico esperado 
geram relaxamento, bem-estar mental e positividade.  
 Por fim, há que se considerar a hipótese do amor 
Philos, quando o outro, em sintonia amistosa com você, 
passa a criar condições de ambos acessar a planos 
místicos mais levados, criados a partir do Tantrismo. 
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37 Philos é um Bom Começo 
 

 
 
 O amor Philos é aquele que começa com uma 
amizade e sem outras pretensões, a partir de uma relação 
afetiva geralmente baseada no reconhecimento de 
qualidades reciprocas e daí, uma admiração simultânea. 
 Se o amor Philos avançar, ele pode se tornar 
inicialmente em Eros, a partir de desejos eróticos surgidos 
dessa ligação afetiva amiga, que não absolutamente 
intencionais, mas criam condições de conforto e segurança 
entre os amigos, a ponto de gerar desejo e atração. 
 Este então é uma porta bem mais interessante de 
desenvolvimento dos amores em transcendência do que 
aqueles que começam pelo Pathos ou logo pelo Eros. 
 Isso ocorre porque, como visto em Psicologia 
Sistêmica, o que vincula um relacionamento é o que 
ocorreu logo em seu início. Se começou pela amizade, 
assim era manter-se em seu cerne relacional. 
 Como o Philos e a base para se atingir o Amor 
Storge (afeição) e até o Ágape (devoção, doação), estão aí 
as condições possibilidades para quem busca transcender. 
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38 Tesão Transcendental 
 

 
 
 Toda transcendência do casal ocorre a partir de uma 
expansão energética pela afetividade firmada entre os 
parceiros. Sem desejo, tesão pelo outro, não se pode 
chegar a uma experiência mística. 
 Em todo ritual de iniciação das culturas orientais, a 
energia em forma de serpente ou dragão, aparece 
enrolada, prostrada na base da árvore da vida e da morte.  
 Aqui a primeira relação destes assuntos com a 
questão da ascensão energética, a de que, mover tais 
energias requer algum tipo de estimulação. Como hoje já 
sabemos, o desejo é um motor da mobilização das 
energias basais e integrar os parceiros num crescente. 
 É dessa fusão amorosa para além do tempo. Aquela 
capaz de provocar o êxtase místico a dois. Não apenas na 
prática tântrica do sexo, mas para além dele, com a 
intensificação da conexão energética entre os parceiros. 
 Dessa conexão ampliada, saudável e fechada, 
abrem-se portas para as realizações existenciais a maior.  
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39 O Espírito do Amor e do Carinho 
 

 
 
 Na ritualística xamânica do amor, a evocação de 
forças da natureza, é essencial enquanto mantra para se 
acessar padrões específicos ao sucesso ritualístico. 
 Dentre eles, está a evocação do espírito do amor e 
do carinho. Ao fazer isso, não se busca a presença de uma 
entidade. Trata-se sim, de uma força abstrata, de um poder 
natural, existente no Inconsciente Coletivo humano. 
 Essa força do amor e do carinho é abundante e 
disponível à evocação a qualquer momento e tempo. Ela 
deve ser chamada para que a magia do amor possa 
ocorrer, especialmente em rituais íntimos, quando se 
deseja algum tipo de transcendência ritual.  
  O encontro amoroso ritual visa um êxtase e, como 
tal, desde tempos imemoriais de todos os continentes, as 
práticas xamânicas contemplam a transmutação de 
energias durante as práticas, para fins de ascensão. 
 O calor mágico, a energia considerada como fogo, é 
a base dos rituais xamânicos, cuja equivalência no Tantra 
está na busca pela elevação da Kundalini.  
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40 A Trindade Transcendental 
 

 
 

Pai, Filho e Espírito Santo são a trindade religiosa 
cristã. Nos amores em transcendência, essa tríade é 
formada pela Estrutura, os Arquétipos e as Crenças. 
Entender a presença inconsciente desses três elementos 
em sua personalidade permitirá a você entender mais 
sobre as possibilidades ocultas de realização amorosa, as 
combinações e as sincronicidades possíveis para seus 
quadrantes existentes. 

Estruturas dizem respeito à "formatação" 
inconsciente da personalidade, a partir da introjeção 
cultural, emocional e cognitiva dos dados existentes na 
sociedade onde se nasceu e se desenvolveu. Nesse 
sentido, todos tem uma estrutura estabelecida. Pode-se 
até dizer que a estrutura é sua própria personalidade, com 
seu temperamento, modo de pensar, de agir e de sentir. 

Arquétipos são modelos existenciais cristalizados no 
tempo da história humana. Eles refletem modos repetidos 
em tempos e povos diferentes, comuns e esperados em 
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todas as sociedades. Isso ocorre porque os arquétipos são 
inconscientes e estão presentes no chamado Inconsciente 
Coletivo humano, enquanto união abstrata das mentes 
individuais de ontem, hoje e de amanhã. São exemplos de 
arquétipos: o do herói, o da mãe, o da governante, o do 
tolo, o do inocente, o do rebelde. 

Crenças são escolhas feitas individualmente sobre 
questões abstratas no campo moral, religioso e espiritual. 
Elas dizem respeito a tudo o que é metafísico e não pode 
ser confirmado no campo material, restando ao indivíduo 
apenas a adesão voluntária e emocional a tais orientações 
sobre o sagrado e o divino. Até a crença da não existência 
do divino (ateus) é apenas uma hipótese. 

Toda pessoa, assim, tem uma estrutura, adere a 
alguns arquétipos e tem suas crenças instaladas. Muitas 
vezes, tudo isso está implícito de forma inconsciente e a 
pessoa não entende as implicações diretas desses 
programas nos resultados de suas interações amorosas.  

O importante é que você saiba que elas existem e 
tende, ao máximo possível, entender como atuam sobre 
você, de maneira que possa controlar a parte consciente 
de seus efeitos. Por exemplo, uma determinada crença 
religiosa pode trazer inconsciente um processo de culpa, a 
bloquear suas investidas amorosas. Se isto não for 
trabalhado, permanecerá a impedir sua satisfação afetiva. 

Quando a busca é por algo que transcende, o 
trabalho deve ser redobrado. Há que se buscar depurar sua 
estrutura, seus arquétipos e suas crenças. Esse trabalho 
deve ser o passo inicial para se poder atingir melhores 
resultados, melhores encontros e amores para além do 
tradicional.    
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41 O Livro Reikiano do Amor 
 

 
 

A criação do livro reikiano do amor é sua porta 
adimensional para acessar exteriorizar a afetividade, o 
carinho e as energias do amor para todos. 

Para tanto, ele requer que você tenha o básico do 
Reiki. Ou seja, tenha sua iniciação e também tenha 
efetuado o seu segundo nível, para ter contato iniciático 
também com os seus símbolos sagrados. 

A partir disso, você receberá instruções de seu 
mestre de como proceder à criação de seu livro reikiano. 
Em regra, você poderá criar mais de um livro e, assim, ao 
direcionar cada um deles a questões e pessoas específicas 
(trabalho, social, família e parceiros amorosos).  

No livro do amor, após ele ser preparado conforme 
instruções de seu mestre, você poderá colocar nele as 
pessoas, de ontem, de hoje ou de quem procura encontrar 
no seu caminho, para diariamente serem abençoadas com 
suas energias reikianas. 

A realização da técnica é bem simples, mas seus 
efeitos, a longo prazo, são seu diferencial transcendental. 
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42 Energia Libidinal 

 
 
Só de falar em libido, muitas pessoas vão querer 

mudar de assunto, como se isso tivesse ligação somente 
com questões sexuais. Porém, hoje se sabe que libido, ou 
energia libidinal, vai além do mero funcionamento dos 
órgãos genitais, ela está presente nas pulsões de vida, ou 
seja, na energia psíquica que move a vida em todos os 
seus aspectos de realização. 

Se entendermos isso, veremos a importância da 
libido para uma vida saudável. Sem libido, a pessoa tende 
a parar no tempo, estacionar e perder o interesse nas 
realizações da vida. Isso será um sintoma de que sua 
energia psíquica abaixou indevidamente, pelas repressões 
sofridas indevidamente. 

Recuperar o brilho interior é algo a ser trabalho. O 
primeiro passo, é entender que se formou em você uma 
couraça repressiva, a limitar seu espaço de realização do 
prazer da vida. Tais couraças, enquanto bloqueios 
energéticos, envolvem questões emocionais e cognitivas, 
a serem superadas aos poucos, para poder abrir-se 
novamente e com vigor para a vida. 

https://4.bp.blogspot.com/-8NcuPokca80/XMou4hf_qwI/AAAAAAAAEjA/DLA8qvG1EOsDEWQf0G-sp-nSy4SjUqewQCLcBGAs/s1600/couple-goal-3240647_960_720.png


58 
 

Portanto, quando ouvir falar em libido, reconfigure a 
forma de observar o assunto e aprenda a dar mais 
importância a ele. Sem energias psíquicas (libidinais) em 
abundância, suas possibilidades de prosperar, sem mais 
feliz e realizado, serão limitadas por si própria. 

Para Reich, tal assunto adentra à questão da ciência 
da "Economia Sexual" ou, melhor traduzida, "Economia 
Libidinal", a qual tem por objeto de estudo o entendimento 
da "Potência Orgástica", ou seja, do seu potencial inato, 
versos o seu efetivo exercício da pulsão de vida em suas 
realizações: 

 
Baseia-se na atitude de cunho não neurótico da 
capacidade do indivíduo para o amor. As enfermidades 
psíquicas são o resultado de uma perturbação da 
capacidade natural de amar. No caso da impotência 
orgástica, de que sofre a esmagadora maioria, ocorre 
um bloqueio da energia biológica, e esse bloqueio se 
torna a fonte de ações irracionais. A condição 
essencial para curar perturbações psíquicas é o 
restabelecimento da capacidade natural de amar. 
Depende tanto de condições sociais quanto de 
condições psíquicas (REICH, Wilhelm.  A função do 
orgasmo. 1975. p. 10) 
 

A Economia Libidinal descreve com um indivíduo 
utiliza de suas energias psíquicas para suas realizações e 
quais suas limitações observadas, em face de suas 
condições fisiológicas e psíquicas, as quais resultaram em 
couraças limitantes. 

Por seu turno, trabalha com formas de se romper as 
couraças e libertando-se novamente para a vida e para o 
prazer. 
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43 Ciclos da Energia Libidinal 
 

 
 

Segundo Reich (1975, p. 11), o fluxo da energia 
libidinal tem uma sequência própria, que assim estaria 
dentro de uma visão atualizada: 1) Tensão Muscular, 2) 
Carga Bioenergética, 3) Descarga Bioenergética, 4, 
Relaxamento Muscular. A este ciclo, há que se associar um 
plano medial, que é o da ação dirigida, entre a carga e a 
descarga. Não necessariamente essa ação é a descarga, 
uma vez que ela é o instrumento para que ocorra a 
descarga. Pode assim, ser tanto um ato sexual, como 
outras atividades em vida, a qual provoquem um senso de 
realização e permitam uma descarga de prazer. 

Por exemplo, um escalador montanhista, irá auferir 
o prazer ao final de sua jornada, de forma que, entre as 
fases da carga e da descarga, deverá percorrer um trajeto 
de subida o qual, ao final, trará a ele o prazer de 
cumprimento e a descarga da energia libidinal e seu 
relaxamento subsequente. 
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Desse modo, o nosso gráfico do ciclo de ação da 
energia libidinal/psíquica é assim desenhado:  

 
a) Tensão; b) Carga; c) Ação; d) Descarga; e) 
Relaxamento. 

 

O problema neurótico pode ocorrer em qualquer 
uma das fases, gerando uma alteração ou bloqueio do 
ciclo, que fica com a energia retida naquele determinado 
momento, sem poder circular livremente ou, adentrar a um 
novo ciclo, após o término deste.  

O princípio básico é o restabelecimento da 
mobilidade biopsíquica através da anulação da 
rigidez (encouraçamento) do caráter, musculatura. Essa 
técnica de tratamento das neuroses foi confirmada pela 
descoberta da natureza bioelétrica da sexualidade e da 
angústia. Ambas são funções do organismo vivo que 
operam em direções opostas: expansão agradável e 
contração angustiante (REICH, 1975, p.11). 

Há também outro problema neurótico dos dias 
atuais, que está na efemeridade, liquidez e consumo 
acelerado dos ciclos. Isso não permite que a energia 
libidinal circule corretamente por todas as fases. Isso 
colocado do ponto de vista neurótico, gera a perda de 
sentido e de prazer nas realizações da vida. Tudo passa a 
ser consumido rapidamente, sem que aquela experiência 
seja engrandecedora ao seu participante. 

 Daí a necessidade de se recuperar a liturgia e 
ritualística dos ciclos, da vivência por inteiro das 
experiências e dos momentos, visando ampliar-se a 
sensação de se estar vivo, sentindo-se a emoção e a 
materialidade de cada momento em sua inteireza. 
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44 A Descarga Transcendental 
 

 
 

Para que se abram as portas de um nível de 
transcendência individual, algum tipo de tensão energética 
deve existir. Aparentemente pode-se pensar que a tensão 
é algo negativo, uma vez que se busca sempre a descarga 
de sua ocorrência, para se obter o relaxamento. 
Paradoxalmente, para haver transcendência, uma tensão 
é requerida, de tal nível a permitir que tal busca dirigida 
ocorra. 

A exemplo da formação magnânima de um raio, uma 
tensão prévia é essencial para que o acúmulo de energia 
ocorra e, assim, seja capaz de gerar a descarga de energia 
esperada. Desse modo, quem só vive em face da fase do 
relaxamento, não pode esperar um resultado melhor a suas 
ações. 

Na verdade, quem só busca o relaxamento tenta a 
qualquer custo eliminar as tensões, dando a elas um 
significado emocional incorreto. Tensões são sinais de que 
necessita canalizar suas energias a uma ação, para que a 
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carga seja corretamente trabalhada e encaminhe-se a uma 
correta descarga. 

Quem visa logo fazer a descarga para obter o 
relaxamento, acaba por cair em alternativas neuróticas de 
canalização das energias, muitas delas aceitas 
socialmente, como exagerar na comida, na bebida, outras 
drogas ou até na violência. 

Vê-se aí formas incorretas de direcionar a ação pós-
tensão/carga, apesar de serem as saídas aceitas e 
normalmente utilizadas para se poder construir uma 
dinâmica de equilíbrio na vida civilizada. 

No caso da hipótese aqui trabalhada, o que se visa 
é o aproveitamento da tensão/carga das energias libidinais 
a uma ação transcendental escolhida e planejado. Por 
exemplo, a exteriorização de energias visando um fim 
assistencial específico (emanação para a cura de alguém, 
por exemplo). 

Uma vez feito isso, aquilo que seria descartado de 
maneira improdutiva, poderia ser então utilizado para o 
melhor desfecho, focando-se a ação, dentro do ciclo da 
bioenergia, ao melhor possível. 

Não há como se negar que o exercício da 
sexualidade sadia é campo primordial para a liberação das 
bioenergias e sua equalização dinâmica. Porém, libido não 
pode ser entendida somente como o impulso ao coito 
genital. Libido vai além disso e envolve o exercício 
pulsional não-procriativo. Trata-se também do impulso às 
realizações humanas de todas as maneiras possíveis. 

Se a Libido é a energia psíquica emanada pelo 
sistema nervoso humano, a partir de sua ação fisiológica, 
que pode ser ampliada ou reduzida, a canalização que 
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daremos a ela é de vital importância para se analisar o 
sucesso ou o fracasso existencial de um indivíduo. 

Quanto mais energia psíquica disponível, mais 
poderá o indivíduo canalizar sua ação às realizações 
humanas diversas, para além do mero impulso sexual. Aqui 
a instintividade perde espaço em face da existência do 
neocórtex humano, hábil a direcionar a atenção e a 
formulação do desejo de realização, para outros focos para 
além dos prazeres corporais. 

Nesse sentido, é bastante útil poder atuar sobre a 
capacidade individual de produção de energias e o seu 
desbloqueio, rompendo couraças, a possibilitar ao 
indivíduo ir além.  

Foi inteiramente sem premeditação consciente que 
empreguei o símil da eletricidade e da sua energia. Eu não 
tinha ideia de que dezesseis anos mais tarde teria a rara 
felicidade de demonstrar a identidade existente entre a 
energia bioelétrica e a energia sexual. O pensamento 
coerente e científico-natural de Freud, em termos de 
energia, cativara-me. Era objetivo e lúcido. (REICH, 1975, 
p. 21) 

O instinto, nesse sentido, é apenas parte do impulso 
corporal ao prazer. Ele pode ser assim direcionado a 
construções maiores, pois a energia (bioenergia) é algo a 
ser direcionado livremente, conquanto tenhas consciência 
de sua existência e das possibilidades de seu 
aprimoramento. 

A libido direcionada equilibradamente ao impulso do 
viver, gera o prazer, as realizações e as experiências 
positivas pelo caminho. Se ela estiver a fluir sem couraças 
e bloqueios seria o suficiente para uma vida produtiva? 

Pensamos que sim.  
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45 Medos, Repressões e Couraças 
 

 
 

Na base de toda couraça energética está um medo, 
um bloqueio ou uma culpa. Tais resultantes emocionais 
decorrem das experiências de vida ou daquilo que foi 
introjetado pelo Superego. O contínuo e permanente 
repetir dos ciclos de repressão acaba por estabelecer a 
couraça energética. 

A couraça até pode ser entendida como um 
instrumento protetivo, paradoxalmente para fazer frente 
aos medos, bloqueios afetivos e culpas existentes. Nesse 
sentido, ela se retroalimenta e cada vez mais se fortalece, 
até ficar intransponível. 

Quem busca a proteção de uma couraça, mantem 
inconsciente ou prefere não enfrentar seus medos, 
bloqueios e culpas. Sempre é mais fácil atuar de maneira 
passiva do que ativa. Evitar o desprazer, por vezes, é mais 
fácil do que buscar vivenciar o prazer, já que se evita o risco 
de que o primeiro ocorra, quando se busca o segundo. 
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A dualidade entre prazer-desprazer é contínua na 
vida. O impulso da vida é sempre em busca do prazer. Em 
segundo plano, está a ação de evitar o desprazer. Porém, 
essa ordem pode se inverter com o tempo de vida, em face 
das frustrações vividas. Nessas situações, o medo de vida 
é combatido com a couraça defensiva adquirida.  

Aqui a lógica é a de que o indivíduo já se acostumou 
ao patamar por ele vivenciado com a couraça. Ela passou 
a fazer parte de sua personalidade e o ajuda a lidar com 
seus medos, bloqueios e culpas. Portanto, há uma situação 
estática estabelecida, da qual não se há um impulso a sair. 

Essa retroalimentação entre a couraça estabelecida 
e a redução do impulso à vida pode ser permanente e 
crônica, relegando o indivíduo ao subnível de sua vida 
estabelecida. Dali não passará, dali ele sente o conforto 
mínimo da situação estabelecida. Não seriam a maioria das 
pessoas assim? 

Para ajudar na fixação das couraças, neuroses 
adaptativas colaboram para se lidar com os medos, 
bloqueios e culpas. Elas permitem ao indivíduo a obtenção 
de alguma forma de prazer substitutivo, seguro e que o 
permita permanecer defensivamente como está. 

Como aqui buscamos construir um espaço aberto à 
transcendência individual, há que se sair desse quadro de 
inércia e comodismo. Isso só ocorre quando se dá um 
passo à frente, quando se busca uma nova conquista, um 
novo desafio, quando se coloca em curso um novo 
caminho a vencer. 

Retirar uma couraça não significa ficar vulnerável ao 
mundo. Suas precauções e bom senso em relação à vida 
devem permanecer. Aqui tratamos somente do 
enrijecimento energo-emocional a ser superado. 
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46 A Temperatura do Amor 
 

 
 

Locais quentes não contribuem em nada com o 
amor voltado à transcendência. Se você busca ir além, 
deve buscar locais mais frescos para viver ou, ligue seu ar-
condicionado no máximo. 

Temperaturas, entre 20 a 25 graus, são 
consideradas de conforto térmico. Abaixo ou acima, você 
terá efeitos físicos e precisará de ajustes fisiológicos ou 
auxílios externos para sobreviver. 

Porém, enquanto o frio convida à introspecção, 
acolhimento, conforto e proximidade, o calor afasta, gera 
extroversão, desconforto e convida ao movimento. 

Atividades mentais requerem introspeção, logo, 
temperaturas mais amenas, que favoreçam a atuação das 
partes nobres do cérebro (neocórtex). 

As chances de realização satisfatória da sublimação 
em locais quentes são baixas, pois temperaturas altas 
ativam o cerebelo e, com isso, a instintividade prevalece 
sobre a razão. 

     

https://4.bp.blogspot.com/-ybe9VlGKv10/XMxlRhnFroI/AAAAAAAAEj8/0TpLIqkQUAQ9F1SInz-er0xgKj3PU7zBwCLcBGAs/s1600/fantasy-picture-2705397_960_720.jpg
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47 A Crise de Cura Transpessoal 
 

 
 

Interessantemente, quando a pessoa busca uma 
terapia holística, pode sofrer da chamada crise de cura. A 
Psicanálise já tratava desse fenômeno como resistência à 
psicoterapia. Ela ocorre quando os sintomas apresentados, 
ao invés de cederem com o novo tratamento, pelo 
contrário, ampliam-se e causam um maior desconforto ao 
paciente. Mas porque isso ocorre e como lidar com tal 
crise? 

A imagem acima permite estabelecer uma analogia 
em relação a esse fenômeno da crise de cura, nos 
tratamentos holísticos. Quando você tem uma condição 
disfuncional estabelecida no seu corpo, ela não envolve 
somente o plano físico, provavelmente estará alastrada 
pelo campo bioenergético, emocional, mental e espiritual. 

Logo, ao iniciar uma terapia holística, todo o seu 
sistema será impactado pela terapia e um movimento irá 
atingir a todo o seu sistema, a provocar movimentações, 
mudanças e transformações. E quando você mexe em algo 
que estava estacionado, um desconforto inicial pode ser 
esperado, em termos de catarse, para que uma nova 
situação sistêmica possa adentrar em curso. 

https://1.bp.blogspot.com/-4BBDOsgSeOM/XSbDJVciu2I/AAAAAAAAEsU/0Zr2OBELTp0vq8XXbXUBmsMzHZwCi0tLgCLcBGAs/s1600/spherical-ball-joint-746194_960_720.jpg
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Daí as sensações de incômodo, desconforto, ou até 
mesmo dor física, fragilidade emocional ou confusão 
mental, a gerar uma crise de cura, perante a qual o 
indivíduo começa a desejar não ter iniciado a terapia e, em 
muitos casos, encerrando-a prematuramente. 

O ideal, nesses casos, é comunicar o terapêuta e 
verificar com ele, essa ocorrência, suas possíveis causas 
e expectativas de duração do processo. Em certos casos, 
o melhor será mesmo suspender o tratamento e aguardar 
uma melhoria. Em outros, alterar a ordem dos 
procedimentos até que se consegui ter sustentação 
suficiente. 

Os antigos chineses já prescreviam que o caminho 
da vida não é algo linear e continuadamente em avanço. 
Muitas vezes, há que se voltar e dar um passo para trás, 
até que se possa avançar novamente. Essa atitude pode 
ser aplicada a tudo e, recuar, nem sempre é um ato de 
covardia, mas sim, poderá ser de sabedoria. 

Uma crise de cura, nesse sentido, deve ser 
entendida como um bom sinal. Um indicador de que a 
terapêutica está em curso e seus efeitos já estão em ação. 
Pode-se até ainda não representarem um alívio, retorno ao 
bem-estar ou melhores percepções, porém, assim como o 
tempo levado até o surgimento dos sintomas, há que se 
esperar o tempo necessário para o reequilíbrio. 

A crise de cura nada mais é do que a exposição dos 
conflitos assimilados no sistema individual, os quais devem 
ser superados conforme haja sustentabilidade para tanto. 
A meta sempre será o atingimento de um novo estágio 
vibracional, uma oitava acima, na qual o indivíduo avança 
em seu patamar existencial para além do que lhe fazia 
mal.  
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48 Ego e Dharma 
 

 
 
Em Psicanálise, o Ego é a nossa consciência, essa 

instância regente chamada de "eu". Quando você lê esta 
postagem, estará utilizando seu Ego para tanto. Logo, Ego 
não é só sinônimo de consciência, mas também de corpo, 
de individualidade e do ser pensante e, porque não dizer, 
desejante. 

Nosso Ego (Eu) estrutura-se até o final da fase fálica 
do desenvolvimento infantil, quando então, o indivíduo 
atinge ao mínimo esperado de sua personalidade. Claro 
que o Ego continua sua trajetória de crescimento durante a 
adolescência até atingir a maturidade adulta. 

Já adulto, o indivíduo tem plena condições de 
entender-se enquanto pessoa, suas necessidades, 
desejos, emoções, valores e expectativas. Muda-se com 
os anos passados aquilo que é importante a cada um, mas 
permanece este Ego que foi estruturado até então. 

O Ego, enquanto consciência, constrói em cada um 
de nós aquilo que é importante para a sobrevivência, 
manutenção da vida e suas realizações materiais. Porém, 



70 
 

muitas vezes, pelo excesso de individualismo e 
materialismo dos tempos atuais, é somente isto que o ser 
humano atinge, na maior parte dos casos: uma busca por 
sua autossatisfação existencial, focada somente em 
conquistas materiais. 

Quando isso é exagerado, dá-se o nome de egoísta, 
aos tipos de personalidade que só visam o máximo a si, 
enquanto tem dificuldades em conceder e sentir empatia 
pelos demais, numa demonstração clara de como estão 
desprovidos da espiritualidade necessária ao seu 
desenvolvimento a maior. 

Todos nós, de alguma forma ou em algum momento, 
passamos pelo egoísmo, quando isso se fez ou se fizer 
necessário em determinada fase mais crítica da vida. Isto 
é uma ocorrência normal e não reflete nenhuma neurose 
existencial, nestes casos. 

A questão só ganha contornos de problema, quando 
o egoísmo engessa a senda da espiritualidade, retirando o 
indivíduo a fluidez necessária a seguir o caminho de seu 
Dharma. Mas como poderemos verificar se nossa vida está 
bloqueada neste sentido? 

Os sintomas negativos do egoísmo estão presentes 
quando só fazemos algo por nós e por nossos familiares, 
sem avançar em realizações naquilo que seria nossa 
missão de vida (Dharma). Assim, quando não fazemos algo 
para além de nós, ficamos bloqueados em nosso caminho 
existencial e o maior sinal desta ocorrência é uma 
insatisfação crônica sem se saber exatamente a sua 
origem. 

Muitos vão buscar apaziguar essa insatisfação 
crônica na religiosidade de salvação do ego, nos 
tratamentos psiquiátricos, nos excessos alimentares, nas 
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drogas ou qualquer outro tipo de neurose adaptativa. Com 
isso, abafam os sintomas, mas não atuam em sua causa 
maior, que é a perda do sentido existencial do todo, a 
missão de vida abnegada para além de si. 

Falar de Dharma, para quem está imerso no 
materialismo, pode parecer algo sem sentido e até sujeito 
à negação, enquanto mecanismo de defesa do ego. Mas 
independente do uso do termo Dharma, a ideia de missão 
de vida é utilizada em várias frentes que tratam da temática 
da espiritualidade. Logo, não se fixe no termo orientalista 
se isto lhe incomodar (sintoma de resistência). 

O ideal é utilizar o discernimento e a racionalidade 
para se repensar sobre a ausência de uma missão 
existencial a maior em sua vida. Isto é necessário, porque 
só há Dharma, quando o que se faz não mais diz respeito 
à sua vida, ou seja, de maneira desinteressada e sem 
qualquer ganho para si. 

Trata-se de um doar-se ao Cosmos, ao Universo da 
vida humana, uma contribuição para além da sua 
individualidade, seus interesses e sua família. Para tanto, 
há que se recobrar em si, na história de vida, aquilo que 
recebeu em termos de dons e vantagens, para que então, 
em forma de gratidão, possa, pouco a pouco, desprender-
se do egoísmo terreno e iniciar sua missão de vida. 

Segundo as leis antigas do Dharma, a missão de 
todo o ser humano e contribuir à expansão da 
consciência de todos e assim, no nível vibracional de 
nosso planeta, a interferir no desenvolvimento dignificado 
da vida como um todo.  

Só assim, há espaço à cura da insatisfação crônica 
existencial que, em certo sentido do viver, não passa de 
um sintoma de que o egoísmo se exauriu no seu tempo de 
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vida, a demandar que tais energias libidinais sejam agora 
usadas, de maneira desinteressada, a favor de todos. 

Quando falamos em Dharma, uma obra que trata 
deste assunto é aquela intitulada "Em Busca de Sentido", 
de Viktor Frankl. 

Tal obra é um marco da criação da chamada 
"Logoterapia", ou seja, terapia da busca de sentido. Ela 
partiu das vivências reais do seu autor, médico e psiquiatra, 
nos dois anos em que ficou confinado num campo de 
concentração nazista, na Polônia, durante a 2.ª Grande 
Guerra Mundial. Qual era o sentido de permanecer vivo ali?  

Viktor Frankl responde a essa questão nesta obra e 
demonstra que, até mesmo nas situações mais negativas 
e degradantes, um ser humano pode buscar um sentido de 
viver. Depois de publicar a obra e passar o resto de sua 
vida atuando em sua "Logoterapia", Dr. Frankl sempre 
perguntava a seus pacientes depressivos ou em ideação 
suicida, se realmente não havia saída, se eles estavam em 
alguma situação existencial pior do que ele teria vivido, a 
ponto de pensarem em desistir de suas vidas. 

Se pensarmos que a todos é dado uma 
programação de um Dharma, de uma missão de vida, e 
que o Ego e sua materialização no egoísmo é uma forma 
de nos afastar temporariamente dessa nossa essência, isto 
não seria condizente com a Logoterapia criada por Frankl? 

Nesse sentido, sempre há uma saída. Como dizia 
Frankl, ela deve ser encontrada e para tanto pode ser 
necessária uma reconfiguração do Ego, de que existe algo 
para além dele e que, todos tem uma missão de vida a 
colaborar para o Dharma planetário (expansão da 
consciência terrena). 
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49 Energias Vitais 
 

 
 

Pode-se dizer que você começa a produzir suas 
energias vitais assim que respira pela primeira vez. Neste 
momento, seus pulmões antes colabados (fechados) 
abrem-se a captar o ar atmosférico e iniciar um conjunto de 
atos fisiológicos respiratórios que irá acompanhar todos os 
seus dias de vida neste planeta. Logo, ao respirar, sua 
libido estará a ser constituída e o curso desejante da sua 
vida assim será iniciado. 

Como deve ficar claro a todos, consideramos aqui 
as energias vitais enquanto sinônimos de libido, a partir do 
entendimento de que tais energias são as responsáveis por 
você estar vivo e assim buscar permanecer, desenvolver-
se e realizar-se. Freud irá dizer que tais energias levam ao 
"Eros da Vida", ou seja, às pulsões construtivas 
responsáveis por permitir aos seres humanos as 
realizações de sua existência, de variadas formas 
possíveis. 
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Logo, libido ou energias vitais, são um contexto 
pulsional para além da mera significação sexual, 
coloquialmente dada ao termo. Os instintos básicos até 
podem demandar grande parte dessas energias, na busca 
de saciar as necessidades do corpo, porém, o que sobra 
irá alocar-se em canalizações para além do fisiológico, 
disponíveis para construções e realizações da vida 
sentimental, intelectual e espiritual. 

Nesse sentido, as energias vitais impulsionam a 
ação dos seres desejantes à realização daquilo que 
almejam obter, dentro de suas possibilidades e alcances. 
Por exemplo, num primeiro momento, a criança irá 
perceber o mundo e tentar alcançá-lo por sua boca, dando 
início à fase oral de seu desenvolvimento. Este será seu 
alcance libidinal e das possibilidades de realização nesta 
fase tenra da vida, cuja continuidade será levada a 
adultidade e expressa em prazeres relacionados à 
oralidade. 

Assim se faz a construção dos elãs libidinais da 
adulta, quando então o indivíduo terá condições de 
canalizar sua libido ao que desejar buscar. A busca é algo 
essencial do desejo. Se não há busca, algo ocorreu com a 
chama individual que foi bloqueada e sua vitalidade 
perdida. Por isso, todos os indivíduos saudáveis buscam 
incessantemente.  

Isto não quer dizer que a buscam freneticamente. 
Cuidado com os termos. Excessos de busca revelam 
ansiedade e neuroses, quando a libido se torna consumível 
e insaciável, corroendo o equilíbrio existencial. 

Do ponto de vista fisiológico, produzir energias vitais 
é algo diário, contínuo. A partir da respiração, as células, 
em suas mitocôndrias, realizam a chamada "Cadeia 
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Respiratória", onde uma série de reações químicas leva à 
síntese de ATP e a liberação de elétrons. O ATP é o 
combustível para a célula que, por meio de outras reações 
químicas e elétricas, irá realizar os chamados "potenciais 
de ação", responsáveis pela realização de suas finalidades 
fisiológicas. 

Mas tudo isso só vai ganhar sentido na sua mente, 
quando o seu corpo energizado é impulsionado a ação. 
Vida desejante é movimento e vitalidade requer fluxo ativo, 
trocas e realizações. Até mesmo uma árvore, fisicamente 
estática, terá dentro de si uma fisiologia ativa incessante, a 
provocar intensas trocas com o meio. 

Do ponto de vista libidinal, o prazer de desejar vem 
desta base fisiológica impulsionadora. Energias são 
produzidas para serem utilizadas. Estes fluxos são a base 
do viver. Logo, os seres desejantes buscam 
incessantemente sua satisfação, contra a insatisfação, que 
na verdade é um chamado pulsional às realizações. 

Energias vitais assim, enquanto combustível do 
viver, precisam ser canalizadas adequadamente todos os 
dias. Logo, não devem ser represadas erroneamente, a 
ponto de criarem neuroses ou bloqueios indevidos na 
vitalidade existencial. Compreender tal fluxo contínuo é a 
base de saber viver com prazer.      

Muitas pessoas confundem libido com o desejo 
sexual e isso é um erro. A libido antecede o desejo sexual, 
pois ela é a energia vital que move o indivíduo para suas 
realizações e construções humanas. Seria ela então a 
força neurovegetativa e fisiológica do viver, algo que existe 
de maneira multifatorial em cada pessoa. Logo, se libido é 
a energia vital, o motor da existência humana, ela serve 
não somente à construção do desejo sexual, mas também 
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à estruturação das outras formas de desejar e obter o gozo 
do viver.  

Pode-se afirmar que todos tem libido. Não existe ser 
humano sem libido. O que pode existir, são estados 
existenciais onde a libido é reduzida ou indevidamente 
canalizada para fins destrutivos. Nessas situações, há um 
erro neurótico ou psicótico do ser, cuja incapacidade de 
alocar corretamente suas energias vitais, acaba por drenar 
seu potencial de vida e realização a maior. 

Portanto, a grande aprendizagem do viver em bem-
estar está permitir-se alocar suas energias vitais nas 
chamadas pulsões de vida, ou seja, nas canalizações 
construtivas, capazes de emergir formas de prazer 
saudável, cuja busca está na essência dos indivíduos em 
equilíbrio. 

Freud elegia o princípio do prazer enquanto motor 
da vida. Tal princípio orientador das existências individuais 
parte exatamente da presença da libido em cada um de 
nós. O grande desafio da Psicanálise contemporânea, 
talvez seja permitir a ampliação dessas energias vitais, 
sem que isso se configure numa quebra do contrato 
civilizatório, o qual requer normalmente as castrações, 
para se permitir a vida frutífera em sociedade. 

Nesse ponto, Freud nos demonstra que um grande 
erro civilizatório da maioria das pessoas está em exceder-
se nas castrações, para se ajustar às regras morais e 
sociais, a ponto de até produzir uma ausência de prazeres 
vivencias. Ou, por outro lado, em resposta transgressora, 
adentrar aos extremos da libertinagem, no outro polo dos 
excessos de canalização das energias vitais. 

No mesmo sentido e na sequência do mestre 
primordial, Jung propôs a hipótese do centramento do self, 
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no qual, por meio do processo de individuação, o indivíduo 
trabalharia terapeuticamente suas sombras em prol da 
ampliação de sua luz interior.  
 Mas foi em Reich e Lowen que tais limites das 
energias libidinais foram testados. Se Reich se excedeu ao 
ponto de atingir a níveis de libertinagem, focando-se 
somente em termos de desrepressão sexual, Lowen 
buscou o centro, dentro de uma concepção de trabalhos 
corporais bioenergéticos. 

Busca-se agora, uma visão da libido enquanto 
caminho equilibrado, para uma vida frutífera numa 
sociedade medicamentada, líquida e materialista, apenas 
focada nos excessos e pouco afeita aos prazeres em suas 
doses homeopáticas. Desreprimir sem libertinagem, requer 
avançar em espaços experenciais corporais, sensoriais, 
mentais e espirituais. 

Vamos ao desafio e, em alguns anos, veremos os 
resultados possíveis de serem observados. Convidamos a 
todos os seres desejantes (termo utilizado por Freud para 
identificar a todos), a participarem e a contribuírem com 
este banquete libidinal de prazeres intelectuais. 
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50 A Mandala do Oriente 
 

 
 
O Oriente é a base do pensamento transpessoal e, 

porque não dizer, transcendental. O Ocidente captou todas 
as lições antigas presentes no Orientalismo, que 
estabelecem as relações humanas com o Cosmos. 

No campo da afetividade, esse avanço foi pouco 
sentido, tendo em vista a força do arquétipo tradicional do 
amor, de base religiosa cristã, a fomentar a hegemonia do 
amor Eros (amor romântico). 

Porém, todos os desforços de Jung em prol de sua 
psicologia analítica fizeram a diferença, uma vez que ele 
foi um dos poucos a ousar para além do tradicional, na 
construção da noção de Inconsciente Coletivo e dos 
arquétipos místicos e da Alquimia dos Afetos. Essa é a 
nossa porta da Mandala do Oriente para a transcendência. 

As mandalas evocam o transcendental, ao recobrar 
os espaços sagrados do amor, as delimitações temporais 
de sua ocorrência e a ausência de distâncias para se amar.  
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1 A Alquimia e a Pedra Filosofal do Amor 
 
 Jung adentrou em seus estudos místicos sobre a 
temática da Alquimia. Dentro de uma arqueologia da 
cultura celta, a alquimia estaria a representar tudo o que é 
capaz de surgir da mistura de componentes puros, a partir 
de uma transmutação para além da mera junção dos 
materiais isolados. 
 O que se visa é o encontro daquilo que transcende. 
Relacionamentos afetivos, neste sentido, seriam também 
resultado de uma alquimia, pois eles vão muito além das 
características individuais de cada parceiro. 
 O maior sonho dos alquimistas sempre foi o de obter 
a chamada "Pedra Filosofal", a qual seria capaz de 
transformar materiais em ouro ou em obter o elixir da 
imortalidade. Tais desejos são justificáveis na esfera 
inconsciente das aspirações humanas. 
 O avanço das ciências médicas abarcou os sonhos 
dos alquimistas e os tornou realidade. Se por um lado 
produziu medicamentos capazes de cada vez mais gerar 
longevidade, por outro, gerou riqueza aos seus 
pesquisadores e produtores. 
 Entretanto, o que se perdeu nos avanços científicos 
da humanidade foi o papel metafísico da alquimia, no 
sentido de que a "Pedra Filosofal" vai além de dinheiro e 
longevidade. 
 Simbolicamente, será no amor que “Pedra Filosofal” 
ainda teria seu espaço mítico, no entendimento de que todo 
relacionamento vai além dos parceiros e permite a ambos 
a criação de novas realidades. 
 Essa magia da transmutação é possível somente 
pelo amor. Tal realidade é explicada a partir da Física 
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Quântica, adaptada pela Psicologia Sistêmica à teoria dos 
relacionamentos afetivos. 
 A alquimia do encontro do destino dos parceiros 
gera o relacionamento e sua realidade é única e 
personalíssima, dentre as miríades estelares de todos os 
tempos. Isso parece ser algo abstrato, porém, cada casal 
pode no seu dia a dia verificar sua realidade vivencial, a 
forma como tal relacionamento avança e seu potencial de 
produção de resultados existenciais a ambos.  
 Conexão de almas requer o atingimento de níveis 
profundos de afetividade e, muito além de paixões 
superficiais ou conexões líquidas, envolve questões como 
o "Dharma" pessoal (missão de vida).  
 Atingir a esse nível de interação existencial não é 
fácil. Possível? Sim, mas requer saber fazer boas escolhas. 
Filtrar os componentes (parceiros) de sua vida, com 
sabedoria e voltando-se a ir além das meras experiências 
corporais ou parcerias restritas às questões sentimentais.  
 Observado o que foi dito anteriormente pela visão 
oriental antiga, seria a hipótese da conexão amorosa pelo 
Dharma das missões de vida.  
 Estas seriam as portas alquímicas dos Cosmos aos 
parceiros, onde novas oportunidades e desafios são 
colocados conforme a potencialidade de ambos.  
 Verifique no seu passado amoroso quando isso 
ocorreu. Quais parceiros de sua vida amorosa 
possibilitaram a soma de atributos, cuja interconexão gerou 
aprendizagens, crescimentos e avanços significativos na 
sua existência. Se ainda não verificou tal experiência, 
comece a focar-se nesses tipos de encontros raros, mas 
intensos e profundos do caminho, em busca da Pedra 
Filosofal, a preencher a alquimia de sua vida amorosa. 
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2 Jung e os Arquétipos Tradicionais do Amor 
 
 Para Carl Gustav Jung, o Inconsciente Coletivo é 
formado por uma série de dados, de conteúdos universais 
modeladores das condutas e pensamentos, construídos no 
transcorrer da história da humanidade, a influenciar os 
caminhos das atuais e futuras gerações, sem que a isso se 
tem uma noção clara sobre o assunto. 
 Como a religião faz parte desses conteúdos 
modeladores, sua presença é central na existência 
humana, daí influenciado as condutas de grande parte da 
população, mesmo entre aqueles que se autoconsideram 
não praticantes de qualquer religião. 
 Isso é fácil de verificar a partir do próprio modelo 
tradicional de amor: um casal heterossexual, casado ou em 
união estável, com compromisso de compartilhamento 
patrimonial, coabitação e deveres monogâmicos, visando 
a constituição de filiação. 
 Pois bem, se há o arquétipo tradicional de amor, 
esse modelo inconsciente será ensinado de geração a 
geração. Isto não é um problema, trata-se até de um 
conforto, saber que há um modelo de realização afetiva já 
previsto e que poderá ser seguido com razoável sucesso. 
 O problema, do ponto de vista analítico, só acontece 
quando tal arquétipo passa a entrar em conflito com as 
demandas individuais por algo mais, ou quando, já durante 
o relacionamento, um dos parceiros decide pelo 
rompimento do arquétipo tradicional, contrariando a 
vontade do outro. 
 Tais dissonâncias não são bem-vindas dentro do 
“matrix” do amor, especialmente para quem só consegue 
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viver dentro automatismo robótico proposto pelo 
Inconsciente Coletivo humano. 
 Sair dos trilhos tradicionais ditados ao amor não é 
somente uma quebra de regras morais, mas também a 
perda do espaço de segurança afetiva, construído no 
desenvolvimento da personalidade. Isso poderá gerar 
medo, receio e até a sensação de culpa (religiosa).    
 Uma das coisas bastante curiosas nesse sentido é 
o “mito da prostituta”, vivido em casais enamorados, 
quando um deles se recusa a avançar no arquétipo 
tradicional. Leia-se: recusa-se a noivar, casar ou viver em 
união estável. 
 A base religiosa inconsciente desse mito, como dito, 
está arraigada na recusa do outro parceiro em aceitar 
castrar-se às regras morais estabelecidas: casar e ter 
filhos. Quando isso acontece, frustra-se a realização do 
arquétipo tradicional de família. 
 O parceiro frustrado, pode até amar profundamente 
seu companheiro, mas a recusa em seguir o arquétipo 
tradicional provocará uma ruptura inconsciente de 
perspectivas futuras negativas, com o relacionamento 
fadado ao potencial fracasso em algum tempo. 
 Na prática, isso poderá ser verificado quando o 
indivíduo, frustrado em sua adesão ao arquétipo 
tradicional, começar a emanar sinais inconscientes de 
insatisfação com o relacionamento.  

Sem avaliar objetivamente as ocorrências, o “mito 
da prostituta” gera a sensação de se sentir usado(a), como 
se tivesse sido enganado(a), com ansiedade em relação ao 
outro ou até culpa por ter escolhido o parceiro errado. 
 Por vezes, isso gerará uma das famosas frases 
arquetípicas nas discussões da relação: “você só está me 
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usando, não quer nada mais comigo” ou ainda, “estou me 
sentido uma puta usada por você”. Se isso acontecer, 
acenda o sinal amarelo, pois sua relação estará a caminho 
do fim. 
 Surgirá um impasse existencial para o casal, pois ou 
o outro cede e agora aceita seguir o arquétipo tradicional 
ou, se não cede, o conflito estará instalado e as 
insatisfações serão cada vez maiores, de todo o tipo de 
mal-estar passível de ser gerado. 
 Esse estado de negação a seguir o arquétipo 
tradicional poderá ainda gerar alguma forma sabotagem da 
contrariedade, uma gravidez inesperada, por exemplo. Há 
que se levar a sério essa ocorrência, uma vez que isso 
vilipendia o direito à livre determinação amorosa de cada 
indivíduo.  
 Se não quer seguir o arquétipo tradicional de família, 
fale abertamente sobre o assunto com seu parceiro sobre 
suas necessidades e intenções outras na vida. 
Terapeuticamente, há uma saída, segundo Jung, pela 
eleição de novas imagens arquetípicas pelo casal, com um 
grande projeto profissional ou existencial, a contribuir para 
a substituição do arquétipo tradicional. 
 Todavia, se você é o parceiro que não quer sair do 
modelo tradicional e não pretende abrir mão de seus ideais 
de família, diga isso ao outro, pois isso também é direito de 
saber. O importante é que ambos tenho liberdade afetiva 
de optar por caminhos convergentes, caso o sentimento e 
as condições permitam concessões recíprocas para que o 
relacionamento permaneça. 
 Caso contrário, o rompimento da relação poderá ser 
inevitável. Fique atendo ao não ceder demais. Pois quem 
abandona todos os seus desejos de vida hoje, por 
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concessões sentimentais, amanhã cobrará e retomará o 
caminho quando as frustrações naturalmente vierem. 
 Quando se falar em amor sustentável, qualquer 
violência o desejo do outro, ao impor a submissão de 
alguém a um modelo ou, do outro lado, a sua repressão 
não pode mais persistir numa era da liberdade afetiva como 
a atual. 
 Ainda mais na Era dos Amores Líquidos, o que não 
faltam são oportunidades de conhecer afetivamente novas 
pessoas. Logo, liberdade, desapego, clareza e 
discernimento são essenciais para se obter as melhores 
escolhas amorosas. A dor da perda sempre é passageira, 
mas a liberdade de consciência e maturidade, eterna. 
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3 Os Arquétipos Amorosos na Mitologia 
 
 Arquétipos amorosos são modelos, formas de 
pensar e de agir identificadas em todos os tempos da 
história. Seriam como fórmulas comuns de se estruturar o 
afeto, que obtiveram perenidade na cultura amorosa criada 
durante os séculos. Estariam então presentes no 
inconsciente coletivo e daí sua influência nos inconscientes 
individuais de ontem, de hoje e de amanhã. 
 Por vezes, os arquétipos são introjeções feitas 
durante a infância, na assimilação cultural pela 
aprendizagem da linguagem, seus símbolos e signos. 
Logo, pouco perceptíveis ao adulto, que os exterioriza 
desde o seu inconsciente sem perceber sua ação. 
 Há de tudo um pouco, masculino ou feminino, em 
toda pessoa adulta. Porém, uns arquétipos predominam 
em manifestação sobre os outros, num determinado 
momento da vida do indivíduo. Tais preferências podem se 
fazer por condições multifatoriais não possíveis de 
determinar, uma vez que emergem de conteúdos 
inconscientes e fisiológicos. 
 Um indivíduo não consegue escolher seus 
arquétipos amorosos predominantes. Porém, pode, além 
de identificar seu modo de ser e sua adesão a 
determinados modelos, traçar uma rota de melhoria de sua 
individuação, ou seja, estabelecer novos pensamentos e 
comportamentos úteis a melhorar sua realização amorosa. 
 O primeiro passo é conhecer os arquétipos 
amorosos existentes. Na obra “Os Deuses e o Amor” 
(NANNI; NEHEMY, 2007), os principais desses modelos, 
considerados deuses na mitologia antiga, são 
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demonstrados na maneira como afetam homens e 
mulheres.    
 Dentre os principais masculinos cabe destacar 
Zeus, Poseidon, Hades, Hermes, Ares, Apolo e Dioniso. 
Dentre os femininos, cabe destacar Hera, Deméter, 
Perséfone, Héstia, Afrodite, Atená e Ártemis. Não obstante 
os gêneros designados, há que se entender que todos os 
arquétipos estão presentes em homens e mulheres.  

Logo, existem mulheres Zeus, assim como há 
homens Afrodite, sendo que tudo dependerá somente de 
sua estruturação psíquica na história pessoal de vida. 
 A seguir veja os principais arquétipos e seus 
modelos, colocados em prática por quem a eles adere 
inconscientemente: 
ARQUÉTIPO 
AMOROSO 

CARACTERÍSTICA 

Afrodite A Sedutora. Bela e atraente. Grande 
sensibilidade sensorial. Ardente e 
ativa nos relacionamentos. Vive o 
momento e poderá partir corações. 
Líquida. Afim de Zeus, Ares, Hermes. 

Apolo O Príncipe. Bonito, bem apresentável, 
organizado, bem-sucedido. Sedutor 
que atrai atenção, mas mantém 
distância. Geralmente possui grupo 
de amigos semelhantes. Afim de 
Atená, Hera, Deméter. 

Ares O Guerreiro. Ativo e impulsivo. 
Relações intensas e apaixonadas. 
Não suporta se sentir confinado. 
Sedutor, agressivo. Não suporta 
mulheres frágeis. Afim de Afrodite, 
Artémis. 
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Ártemis A Amazona. Ativa, mental e 
fisicamente. Tem princípios firmes e 
defende os fracos e a justiça. É focada 
nos seus objetivos, autocentrada. 
Igualitária e fraterna. Afim de Hermes, 
Dioniso, Ares. 

Atená A Obstinada. Organizada, focada, 
competitiva. Conservadora dos 
valores familiares tradicionais. 
Ambiciosa e trabalhadora. 
Afetivamente estável. A fim de Zeus, 
Apolo. 

Deméter A Mãe. Maternal. Nutridora física ou 
psíquica de outras   pessoas. 
Persistente, generosa e disponível 
para servir. Amor sol, doador, 
abnegado. A fim de Ares, Hermes e 
Zeus. 

Dioniso O Boêmio. Intenso, sensível, sensual. 
Ligado à música e bebida (vinho). 
Próximo e amigo de várias mulheres. 
Adolescente tardio, vive com 
intensidade os momentos amorosos. 
Líquido. Afim de Afrodite, Perséfone, 
Deméter. 

Hades O Celibatário. Recluso, persuasivo e 
empático. Introvertido.  Canaliza sua 
energia a realizações 
sublimares/metafísicas. Quando ama, 
canaliza todas as energias à parceira. 
Afim de Perséfone, Héstia. 

Hera A Esposa. Comprometimento e 
fidelidade. O homem de sua vida. 
Profissão secundária em relação à 
família. Casamento bem tradicional 
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levado a sério. Afim de Zeus, Apolo, 
Hermes, Poseidon. 

Hermes O Viajante. Orientador Espiritual. 
Mensageiro dos deuses. Produtor de 
consciência coletiva. Adolescente 
tardio. Quer porto seguro no amor, 
mas oscila por mais intensidade ou 
diversidade. Afim de Afrodite, 
Deméter, Ártemis. 

Héstia A Solitária. Calorosa e significativa no 
seu espaço. Reservada e não 
competitiva. Gosta de se manter em 
seu mundo fechado, hermética, pouca 
afeita a mudanças. Representa a 
estabilidade. A fim de Hermes, Hades. 

Perséfone A Adolescente. Juvenil. Geralmente 
não sabe o que quer e faz para 
agradar. É flexível, assume papeis e 
se adapta. Pode ser melancólica, 
distante sonhadora ou distraída. A fim 
de Hades, Dioniso. 

Poseidon O Poderoso insatisfeito. Fálico, com 
energia colérica e sexual juntas. 
Altamente criativo. Sexo o acalma. 
Vive fortes emoções, frustrações 
explosivas e agressividade. Em busca 
de desafios profundos. A fim de Hera 
e Atena. 

Zeus O Líder todo poderoso. Focado na 
busca por poder. Conquistador nato, 
com compulsão por conquistar. 
Protetor dos filhos. Sempre cercado 
por parceiras, pois desperta a atenção 
pelo poder. Afim de Hera e Afrodite.  
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4 Noites de Dioniso: o arquétipo ritual do amor 
 
 Dioniso é um arquétipo da mitologia grega, ligado ao 
prazer dos encontros. Segundo a mitologia, ele seria o 
responsável pela invenção do vinho, a partir de espremer 
uvas colhidas no parreiral da entrada da caverna em que 
vivia e colocá-las numa taça de ouro. Quando ingeriu esse 
líquido depois de fermentado, teria experimentado o êxtase 
ritual da experiência, o "delírio dionisíaco". 
 Mas não é somente de vinho que o arquétipo de 
Dioniso se afirma. Ele também diz respeito ao ritual de sua 
degustação, do encontro para a sua ocorrência e do clima 
a ser atingido. Há então um grande espaço de realização 
da experiência amorosa, por meio do ritual das "Noites de 
Dioniso". 
 Como o arquétipo de Dioniso diz respeito também à 
sensibilidade e à intensidade de viver o momento, tudo 
deve ser preparado dentro de um ritual, a ser realizado 
conscientemente para esse fim, com os parceiros já 
conectados de alguma forma, ou seja, com algum tempo 
de intimidade e liberdade. 
 Isso é necessário pois não é no primeiro encontro 
em que se permite abertura inconsciente suficiente à 
conexão sentimental dos parceiros, a ponto de 
compartilharem com intensidade e sensibilidade o 
momento criado. Daí a necessidade de alguma conexão 
prévia para o melhor aproveitamento do ritual da "Noite de 
Dioniso". 
 Saber escolher um bom vinho, adequado ao paladar 
dos parceiros também é importante. Conta-se uma garrafa 
por parceiro, já que sempre é bom ter uma reserva ao 
avanço da conversa pela noite adentro. Como observado, 
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este será um ritual noturno somente. Vinho tinto ou branco, 
a escolha deve ser realizada conforme a combinação de 
alimentos a acompanhar o encontro. 
 Evocar o ritual das Noites de Dioniso relega ao 
simbólico masculino os deveres de preparar todo o 
encontro, pois este arquétipo está intimamente ligado ao 
enaltecimento do feminino, com o qual Dioniso está muito 
ligado e afeito aos valores, com amizade e afinidade. 
 A seleção das músicas é essencial. Muito da 
sensibilidade e da intensidade do encontro serão reveladas 
pela trilha sonora escolhida, a representar a imagística e 
os símbolos a serem vivenciados pelos parceiros durante 
essa comunhão arquetípica. 
 Por fim, como o ritual leva a uma vivência de 
intensidade e extasia, há que se ter em mente a 
necessidade de, após a sua realização, dar-se um tempo a 
ambos, para a recuperação e nivelamento emocional de 
todos. Ao se viver essa experiência arquetípica, com um 
pico de intensidade, um pico de neutralidade deve ser 
seguido, com fins de se recuperar o equilíbrio afetivo. 
 Você pode até querer mais Noites de Dioniso com 
seu parceiro(a), mas deve dar a periodicidade necessária 
a essas ocorrências, uma vez que o valor do prazer não 
está na sua continuidade, mas sim, em certa privação do 
desejo a realçar novas vivências perante o arquétipo de 
Dioniso. 
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5 Como Escolher seu Amor  
 
 Jung era médico psiquiatra e conheceu Sabina 
Spielren, de 19 anos, que havia se mudado para Zurique 
para cursar Medicina, após um surto, quando ela acabou 
sendo internada aos cuidados do jovem psicanalista, de 29 
anos. Desse encontro nasceu uma amizade e depois um 
grande romance, a influenciar até no curso das 
construções teóricas de Freud, quando este, anos depois, 
escreveu "Para Além do Princípio do Prazer", a partir dos 
diálogos e estudos feitos conjuntamente com Sabina. 
 A partir de cada estruturação individual da 
personalidade, de suas buscas personalíssimas por 
realização existencial, ocorre uma predisposição a seguir 
uma determinada trajetória que o levará ao encontro de 
determinadas experiências e pessoas pela frente.  
 Trata-se de um direcionamento feito pela 
consciência em prol de resultados também desejados por 
outros. Logo, será probabilístico que ambos possam se 
encontrar pela frente, em algum momento e, se isso 
realmente ocorrer, estaremos em face de uma 
sincronicidade materializada. 
 Ao ressaltar esse campo científico da transpessoal, 
Jung não abandona o lado místico do fenômeno, uma vez 
que, pode-se estabelecer probabilidades de encontro, 
porém, a sua materialização fática, perante determinada 
pessoa, ainda contará com determinado acaso, para além 
do controle científico. Esse acaso estará à cargo do plano 
do inconsciente individual, o qual não pode ser totalmente 
decifrado e que encaminha pulsões de vida e realização, 
sem que se tenha clareza exata de seu conteúdo.  
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 Assim ocorre no amor em transcendência. Caminha-
se em determinada busca por amar e ser amado, até que 
o direcionamento desta ação colocará em seu caminho as 
pessoas convergentes a essa busca, permitindo que as 
parcerias sejam formadas, a partir de interesses 
conscientes e desejos inconscientes, compartilhados 
previamente e que foram essenciais à ocorrência. 
 Mas a história de Jung não termina aí, seu legado, a 
Psicologia Analítica avançou ainda mais, com Anthonia 
Wolff e Emma Jung ele construiu o Jung Institut, que até os 
dias atuais presta formação na área. Situado em Zurique, 
as energias e pensamentos deles continuam a reverberar. 
 Seguir o exemplo deles é uma forma clara de buscar 
a transcendência. Se é isso que você quer, o primeiro 
passo é parar de focar-se em parceiros que só sabem viver 
o arquétipo tradicional do amor (namorar, casar, procriar). 
Afasta-se de quem vive apagado, robotizado, no 
automático, sem conseguir pensar para além.  
 Há um preço a ser pago nessa escolha. Quem sai 
da multidão e anda em sentido contrário, anda sozinho. 
Logo, esse primeiro passo é o mais difícil. 
 Agora comece o segundo passo, volte a estudar, 
faça exercícios físicos, alimente-se melhor. Dê prioridade a 
estudos que envolvam intelectualidade, exercícios que 
impliquem em oxigenação e alimentos orgânicos. 
 O terceiro passo é interessar-se por novos temas, 
orientalismo, holismo, física quântica, terapias alternativas, 
ambientalismo, sustentabilidade, espiritualidade. 
 Feito isso, você adquirirá um novo nível vibracional 
e começará a atrair pessoas mais adequadas a essa nova 
forma de ser e existir. Passo a passo, iniciará mudanças e 
começará a vivenciar os amores que transcendem.   
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6 O Santo Expedido contra as Trevas do Amor 
 
 Nenhum outro ramo do conhecimento humano 
conseguiu ir tão a fundo sobre a temática do amor. Depois 
de um centenário do lançamento da primeira grande obra 
de Freud, "A Interpretação dos Sonhos", foram muitos os 
estudiosos da Psicanálise a enfrentar a questão, passando 
por Jung, Klein, Reich, Lacan, até os contemporâneos, 
Nasio e Gikovate. 
 O que a Psicanálise ganha em relação às ciências 
psicológicas, especialmente em face das grandes escolas 
comportamentalistas e cognitivistas, é a capacidade de 
análise sistêmica e aprofundada do fenômeno amoroso, a 
partir do inconsciente humano, coisa estranha ao método 
científico tradicional. 
 Por tais características, ela atende ao complexo 
fenômeno do amor, que não pode ser reduzido a um 
comportamento ou pensamento humano, mas sim, reflete 
toda a forma existencial de cada indivíduo estruturar seu 
afeto e vivenciá-lo. 
 O desejo de amar e ser amado, portanto, não é algo 
apropriável por reduções ou fórmulas prontas, nem admite 
o tratamento medicamentoso ou por condutas pontuais 
passíveis de produzir "uma cura", uma vez que as 
neuroses do amor não são patologias, mas sim, demandas 
existenciais imperfeitas, na essência incompleta do ser 
humano, em sua eterna busca. 
 Daí que a tais ciências psicológicas lhes falta 
material e instrumental para enfrentar a complexidade do 
amor, tema então mantido ainda em obscuro tratamento 
por elas. Porém, perante a Psicanálise, isso não repercute, 
pois o afeto e sua realização são os motores da análise. 
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 Como diria Freud, o inconsciente é representado 
pela arqueologia da esfinge: "decifra-me ou te devoro". 
Assim também é o amor. Ou você o encara e tenta positivar 
sua manifestação (ao menos entender seu funcionamento 
e minorar seu impacto), ou permanece à mercê da sorte. 
 Não existiria sorte ou azar no amor para Freud, uma 
vez que, no fundo, todo inconsciente individual, apesar de 
não passível de ser decifrado totalmente, indica complexos 
de materialização, modelos que se repetem e que ele 
chamou de "compulsão pela repetição".  
 Assim, encarar a Psicanálise seria uma causa 
urgente a quem deseja amar de maneira sustentável, da 
mesma forma que uma prece a Santo Expedito, pois sair 
das trevas é libertar-se de sua compulsão por repetição 
afetiva. Ou seja, reaprender a amar de outras formas, para 
além do modelo inconsciente existente, que repete e repete 
os mesmos erros no tempo. 
 Esse é o processo civilizatório ao amor proposto 
pela Psicanálise, fulcrado no desenvolvimento do 
discernimento sobre si, sobre seu desejo e a forma como 
se busca o prazer perante o objeto amoroso, o outro, cuja 
presença é essencial a materializar as fantasias 
construídas de realização afetiva.  
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7 Tons Mais Vermelhos de Amor 
 
 A cor vermelha é o símbolo da paixão, do sexo e da 
intensidade afetiva. Se ela está presente nos encontros 
iniciais dos parceiros, não necessariamente perdura com o 
tempo, quando a candura e o carinho recíprocos 
substituem a cor vermelha por tons de azul do amor 
fraterno. 
 Mas isso pode ser um problema para quem entende 
que a chama do prazer, expressa pela cor vermelha, é algo 
essencial ao amor e ao relacionamento. Como fazer então, 
para manter ativo um relacionamento que ficou morno com 
o tempo, isso é possível? 
 Como já observado aqui, não é novidade que 
terceiros, conforme estudado pela Psicologia Sistêmica 
Familiar, são uma forma de requentar tais 
relacionamentos. Amantes, garotas(os) de programa, 
experiências eventuais a três, são coisas comuns nos 
repertórios de casais mais abertos. 
 Outros podem até buscar prazer na utilização de 
acessórios, algum sadomasoquismo leve, novas formas de 
interagir na cama e até uma inversão de papéis, são 
fantasias aceitas e alimentadas pela indústria do consumo 
de produtos eróticos. 
 Entretanto, o que grande parte dos casais se 
esquece são das bases bioenergéticas do prazer, dos 
conhecimentos ancestrais do oriente, especialmente 
advindos da Índia e da China, cuja cultura milenar há 
tempos experenciava formas de interagir para além do 
mero coito físico. 
 Atingir a tais tons mais vermelhos do amor depende 
da capacidade, curiosidade e instigação a ser vivida pelos 
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casais, na busca desses conhecimentos ancestrais, cuja 
prática depende de estudo e aplicação contínua das 
técnicas. 
 Tantrismo é um desses caminhos. Requentado no 
ocidente apenas enquanto prática de estimulação sexual, 
deixa de lado o seu real alce bioenergético e espiritual, que 
é de ativar processos metafísicos de interação, a serem 
vividos pelo casal interessado. 
 Numa sociedade de amores líquidos, isso não soa 
bem, pois é algo que não pode ser consumido 
instantaneamente, já que precisa ser construído, 
aprendido, repetido e vai além do intercurso sexual 
instintivo. 
 São poucos os sexólogos, psicólogos e 
psicanalistas que ousaram aprofundar-se para além da 
teoria nesses assuntos, uma vez que, a prática esbarra em 
colocar o sexo sobre uma perspectiva investigativa e isso 
exige uma intimidade vivida e exposta. Ninguém quer se 
expor a isso e nenhuma sociedade aceita facilmente tal 
amplitude moral sexual. 
 Portanto, tais assuntos permanecem enquanto 
tabus, seja em qual nível forem abordados. O pior de tudo 
é que, quantos não são os relacionamentos em que os 
parceiros se amam profundamente, mas cujo desfecho é o 
rompimento, por questões de perda de desejo sexual 
compartilhado.    
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8 As Esferas Kármicas do Amor 
 
 Karma, uma palavra de origem hinduísta, relativa ao 
princípio universal da lei de causa e efeito, que opera no 
plano físico, a partir de moral e suas decorrências 
inconscientes na conduta do indivíduo. Para além de um 
conteúdo meramente metafísico do termo, foi Freud quem 
desvendou na presença dos atos falhos, a expressão maior 
das culpas em forma de respostas involuntárias do 
indivíduo, enquanto reflexos de seus comportamentos 
moralmente danosos. 
 Entretanto, dentro desta perspectiva, não só para o 
negativo, mas também para o positivo, o Karma poderia, 
conforme outra hipótese, atuar a favor do indivíduo, uma 
vez que, se o inconsciente pode favorecer um ato falho, ele 
também poderia favorecer um ato positivo, a ponto de 
agregar algo aos bons feitos individuais. 
 Sem adentrar ao maniqueísmo religioso dos 
deveres morais, entre certo e errado, entre benção e 
pecado, no amor, os limites morais exigíveis seriam os de 
não prejudicar seu parceiro e não ser desleal e quebrar o 
contrato amoroso estabelecido.  
 Essa seria a esfera básica do karma individual 
amoroso, o modo de agir esperado a partir do momento em 
que se firma um relacionamento afetivo. É a esfera do "self" 
amoroso, cuja expressão idiomática seria: "Good for your 
self". Ou seja, agir com karma positivo no relacionamento 
amoroso, é acima de tudo bom para si mesmo, pois o 
retorno, a causa e efeito será diretamente proporcionada 
por seu inconsciente conforme suas próprias ações.  
 A segunda esfera é a do Karma compartilhado com 
seu amor. A expressão idiomática seria: "Good for us". Um 
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Karma positivo a ambos os parceiros dependerá da 
qualidade das ligas formadas entre eles. Desse modo, 
casais que estabelecem projetos conjuntos de realização 
profissional, existencial, cultural e social, tendem a ter bom 
Karma compartilhado.  
 A terceira esfera é a do Karma social, para além dos 
parceiros amorosos. A expressão idiomática seria "Good 
for every lover". Isso significa nosso contributo individual 
para que o amor vivenciado pelas demais pessoas sejam 
positivo, gratificante e sustentável. Faz-se isso 
colaborando para o melhor das relações alheias, 
respeitando as diferenças, acolhendo com carinho as 
dificuldades amorosas dos próximos e estimulando a 
todos, para a construção sustentável das relações, a partir 
de seu próprio exemplo de coerências vivenciada. 
 Atingir às três esferas kármicas do amor é um 
desafio diário a ser vivenciado, pois se a presença do afeto 
é uma constante na vida de todas as pessoas. Agregar 
positividade é sugestionar seu próprio inconsciente a 
favorecer o melhor a si próprio, ao seu parceiro e ao mundo 
à sua volta. 
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9 A Sensação de Pertencimento ao Parceiro Amado 
 
 Uma das coisas que não se adquire pela vontade é 
a conexão amorosa, pois ela também depende de fatores 
inconscientes e não acessíveis a mudanças. Por exemplo, 
naqueles casos em que a pessoa é legal, muito 
interessante, mas o outro sente que "não rola" conexão e, 
mesmo que se tente, o relacionamento não vai para frente. 
 Por outro lado, uma das grandes demonstrações de 
que a conexão "rolou" estão na chamada "sensação de 
pertencimento", cuja caracterização reflete o sentimento de 
amor e de aceitação da participação plena do outro na sua 
vida, na construção de seus sonhos futuros, conjuntos aos 
dele, e ainda na castração de si por ele, fechando-se a 
qualquer outra possibilidade amorosa. 
 Dessa feita, a sensação de pertencimento só tende 
a ocorrer com o tempo, pois sua presença irá indicar o grau 
de conexão estabelecido e isso só ocorre aos poucos, 
passo a passo na união afetiva dos parceiros, propensos a 
continuar juntos no tempo. 
 Nesses casos é que o simbolismo da troca de 
alianças é plenamente aplicável, quando a sensação de 
pertencimento ao outro leva à externalização de que o 
relacionamento atingiu um nível de seriedade e de conexão 
avançado. 
 A sensação de pertencimento ao parceiro amado 
difere da necessidade de possessão e domínio. Enquanto 
a primeira decorrerá de um estado de espírito de 
integração amorosa, a segunda demostra a existência de 
falhas integrativas, as quais são compensadas no uso do 
controle sobre o outro. 
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 É essencial saber diferenciar a sensação de 
pertencimento da sensação de domínio sobre o outro. Na 
sensação de pertencimento, não há insegurança, nem a 
necessidade de controle pelo medo da perda do objeto 
amado. Pelo contrário, há uma sujeição positiva ao amor e 
ao outro, pelo estabelecimento de uma conexão 
harmonizadora de aceite e ajuste, onde os entendimentos 
são prazerosos e compartilhados e os projetos de vida são 
sincronizados. 
 Até por isso, existem certas pessoas, possuidoras 
de traumas amorosos passados que, em face de novos 
sentimentos de pertencimento, acabam por desistir da 
relação e abandonam um parceiro com o qual poderia ser 
estabelecida uma conexão saudável, capaz de substituir 
aquele dano emocional passado. 
 Quando isso acontece, o ideal é procurar apoio 
terapêutico, pois a ocorrência desse processo pode se 
cristalizar afetivamente e levar a pessoa a relacionamentos 
superficiais, por sua ausência traumática da capacidade 
em estabelecer conexões amorosas de pertencimento ao 
outro. 
 A sensação de pertencimento ao parceiro amado 
também não se trata de estar entregue ao parceiro, como 
ocorre nos casos de paixão, onde a pessoa perde o 
controle de sua própria vida, tendo em vista suas 
demandas cerebrais dopaminérgicas causadas pela 
conexão ao objeto amoroso pelo qual se torna viciada.  
 A submissão ao parceiro amado pode até ser 
prazerosa, sob o ponto de vista de certo masoquismo, mas 
é prejudicial se sua intensidade não for controlada e 
adequada à realidade. Pertencimento não é anulação de 
um em favor do outro. É a conexão recíproca ao parceiro, 
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logo, é algo bilateral e mediado pelo nível equilibrado de 
afeto trocado entre os parceiros. 
 Para quem já viveu o vive atualmente o sentimento 
de pertencimento ao parceiro amado, o ideal é aproveitar 
esse espaço de harmonização para colaborar com o 
parceiro na construção de projetos conjuntos de vida, de 
sonhos de sucesso com resultados esperados futuramente 
para ambos. Isso é bom, une o casal e trará cada vez mais 
sustentabilidade pelas ligas criadas entre ambos. 
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10 Psicanalista: o retratista das almas 
 
 Quando Freud elaborou sua proposta de trabalho, 
ele levou em consideração o termo "psiquê" (alma), para 
designar uma nova área do conhecimento humano voltada 
ao estudo dos inconscientes e de seus efeitos na 
construção do afeto e no desenvolvimento das estruturas 
emocionais de cada ser humano. 
 O termo "afeto", originado do latim, passou a ser 
entendido por Freud enquanto elo de ligação entre as 
pessoas, dos sentimentos recíprocos que são afetados a 
partir de uma conexão formada. Entender as nuances 
ocultas dessas conexões entre as almas, ou como cada 
pessoa busca tais conexões e expressa seu afeto é algo 
importante à sustentabilidade do amor. 
 Nesse sentido, o psicanalista ainda é um 
profissional importante quando o assunto é o amor. 
Importante porque seu objeto de estudo é o afeto humano. 
Sem afeto, não há amor. Até no ódio há o afeto, o qual 
poderia ter sido originado anteriormente por amor. 
 Na Era dos Amores Líquidos, a ausência de afeto ou 
sua fácil evaporação é um sinal dos tempos atuais, mas 
cujo contexto não afasta a necessidade de 
autocompreensão de si e dos mecanismos afetivos 
estabelecidos na tenra idade, agora expressos na fantasia 
inatingível de um amor maior. 
 Caberia ao retratista desvendar arqueologicamente 
os meandros dessa fantasia, a fim de transformar suas 
âncoras inconscientes em motores de popa, capazes de 
estimular a atingimento de relacionamentos sustentáveis, 
quando o amor maior deixar de ser intangível para ser o 
possível. 
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 Ser retratista das almas é, antes de tudo, olhar o 
outro com a empatia e a compreensão de que todos 
desejam sair belos e iluminados nas fotos. Com dizia 
Freud, todos querem ser aceitos e amados. Saber gerar 
caminhos de auto-aceitação é o primeiro passo ao sucesso 
dos relacionamentos. 
 A câmera do retratista é o seu setting terapêutico, 
onde estabelece com seu paciente as transferências e 
contratransferências necessárias à aplicação prática da 
técnica psicanalítica, essencial ao avanço evolutivo da 
estrutura afetiva do analisando. 
 A câmera do retratista tira fotos de realidade afetiva 
do momento atual. Mas fotos reavivam, no setting, o modo 
de relacionar-se aprendido (e apreendido) 
inconscientemente, contando ao psicanalista a forma como 
a psiquê expressa seu jeito personalíssimo de amar.  
 Uma vez captada essa imagem, ela poderá ser 
reelaborada em conformidade com as necessidades de 
sustentabilidade relacional a serem atingidas. Se escuras, 
em preto e branco, com sua beleza inerente a todo 
processo afetivo humanos, a ela serão agregadas novas 
matizes, cores e possibilidades. 
 Entretanto, sem photoshop, o retratista atua para 
além das imagens fantasiosas apresentadas, permitindo 
que seu morfismo, a ser expresso no atual ou em futuros 
relacionamentos, tenha uma tendência maior ao 
sustentável do mundo real, pois essa é a função da 
Psicanálise contemporânea.     
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11 Carência Afetiva e Vampirização Energética 
 
 A carência afetiva representa uma decorrência 
normal a ser vivenciada por pessoas solteiras com o 
tempo. Não se trata de um quadro neurótico, pois apenas 
indica a ausência de vida afetiva, a qual deverá ser 
suplantada por um novo relacionamento futuro, ou 
compensada por sublimações ou outros mecanismos de 
defesa do ego. 
 A carência afetiva pode representar um problema 
quando presente em pessoas envolvidas em 
relacionamentos amorosos. Nesses casos, a carência é 
um indício de insatisfações latentes com o relacionamento, 
a demandar reciclagens do casal ou o término da relação. 
 Em casos mais graves, a carência pode se 
demonstrar enquanto vampirização, servindo a pessoa 
carente enquanto vampiro de energias emocionais alheias, 
nunca suficientes para obter sua satisfação relacional e sua 
busca constante por novos parceiros. 
 Geralmente pessoas promíscuas e narcisas, 
tendem a ser cronicamente carentes. Sua busca constante 
por novos parceiros a faz conviver num ciclo vicioso de 
novas relações, rompimentos bruscos e logo, situações 
mal-acabadas.  
 Tais vampiros acabam por desenvolver habilidades 
de sedução, pois só assim conseguem conquistar 
rapidamente novos parceiros e, desse modo, aplacar suas 
demandas emocionais, temporariamente saciadas. 
 Um vampiro só deixa de vampirizar quando entende 
seu estado de carência crônica e passa a atuar para a sua 
modificação. Isso se faz procurando entender as raízes de 
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seu processo de insatisfação sentimental crônica, para daí 
poder refazer suas formas de se relacionar. 
 Vampiros vivem ao extremo as pulsões de morte, 
com uma necessidade de vampirizar, com vistas à sua 
saciedade, enquanto provocam a destruição emocional em 
seus parceiros, ato que também, de maneira consciente ou 
inconsciente, causa-lhes prazer ao ser vivenciado. 
 No fundo, o vampiro também acaba sendo 
vampirizado, pois seu "furo" emocional, que o faz assim 
agir perante seus parceiros, também lhe serve de próprio 
dreno, daí seu vazio contínuo e insaciável no transcorrer 
do tempo de qualquer relação afetiva. 
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12 Pulsão de Morte: the dark side of love (I) 
 
 Foi Freud quem identificou durante a Segunda 
Grande Guerra Mundial que o ser humano possui uma 
dualidade de forças existenciais não somente para a vida, 
mas também para a morte. A libido, enquanto força da vida, 
teoricamente deveria mover o ser humano somente para a 
construção.  

Todavia, a grande sacada de Freud foi descobrir 
que, por vezes, para se construir o futuro, há que se 
desconstituir no presente. No amor não poderia ser 
diferente, haja vista as construções e desconstruções 
feitas diariamente, em ciclos, entre avanços e retrocessos 
nas relações amorosas. 
 Logo, a pulsão de morte seria um mecanismo 
natural da vida, uma fase do ciclo inexorável do existir e, 
nas relações amorosas, algo não necessariamente 
negativo, desde que sua impulsão, em termos de crises de 
convivência, seja revertida em prol do amadurecimento do 
casal, a partir da superação dos obstáculos do caminho 
relacional. 
 Mas como nem tudo são flores, há também 
espinhos, quando se fala de amor, pois o impulso 
inconsciente e desregrado das forças pulsionais pode levar 
a um excesso de agressão. Quando isso acontece, a 
pulsão de morte ultrapassa esse sentido de crescimento 
cíclico e adentra à face negativa de destruição. 
 Vejam, uma coisa é a desconstituição normal da 
vida, que se faz em prol de novas construções. Outra coisa 
é a destruição, cuja principal marca, como numa guerra, é 
a eliminação do oponente ou de seu espaço de realização 
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existencial, assim como de sua conexão com o mesmo, 
retirando-lhe sua humanidade. 
 Nesse sentido, The Dark Side of Love estará no 
excesso, nas neuroses ou psicoses agressivas, trazidas 
individualmente para os relacionamentos, as quais não 
permitem a sua sustentabilidade no tempo, uma vez que a 
necessidade de agressão é pulsionalmente excessiva e 
incontrolável na personalidade. 
 Por exemplo, traições ou agressões físicas, são 
materializações clássicas deste lado negro da força 
libidinal destrutiva. Insatisfações, ódio e repugnância pelo 
outro são sinais a serem observados de que o excesso de 
força está a pulsionar a ação. 
 Estranhamente, há pessoas que só conseguem 
amar sob pulsões destrutivas, isto é, permanecem em 
relacionamentos afetivos mediante a constante 
manifestação de agressões. Como se castigar ao outro e a 
si mesmo fosse o mecanismo necessário de extravase da 
tensão neurotizante de se relacionar. Algo entre um 
sadomasoquismo velado ou uma forma de suplantar a 
insatisfação pela castração da perda da liberdade ao se 
relacionar. 
 De todos os modos, a melhor forma de se lidar com 
o lado negro da força amorosa é entender-se a si mesmo. 
Buscar, por terapia ou auto-avaliação, o entendimento dos 
porquês das falhas de centramento individual que levam 
você, durante um relacionamento a partir para a sua 
destruição. 
 Amar é antes de tudo adquirir um espelho de sua 
alma pulsional, um locus sobre o qual projeções íntimas e 
inconscientes serão representadas com intensidade. 
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13 Pulsão de Morte: the dark side of love (II) 
 
 Não há construção sem uma consequente 
desconstrução, pois o ciclo inexorável da vida se faz em 
dois polos inevitáveis. Se pulsão de vida é a conexão do 
indivíduo com suas realizações existenciais, a pulsão de 
morte é o oposto, quando se trata de sua conexão com o 
espiritual, aquilo que transcende a sua existência pelo 
prazer potencialmente gerado, em reconectar o indivíduo 
ao seu nirvana pessoal (morrer de e pelo prazer). 
 O grande problema do Dark Side of Love é sua 
leitura, dentro de uma moral religiosa, que se apropria do 
espaço das conexões espirituais do indivíduo, pela 
tendência em transformar tudo em "pecado" culpável, caso 
se emane fora das regras morais previstas para as 
experiências humanas de conexão sensorial, totalmente ao 
avesso das experiências pagãs, xamânicas e naturalistas 
da antiguidade. 
 Enquanto espaço de descarga das pulsões libidinais 
pelo sexo, se por um lado a moral religiosa irá pregar a sua 
contenção e repressão, a Psicanálise fará uma leitura 
diferente do fenômeno pulsional nas questões amorosas, 
entendido como mecanismo natural de extravase presente 
em qualquer casal, a partir da vivência de suas fantasias 
representativas das forças em busca de saciedade. 
 Por se tratar de extravase das forças inconscientes, 
o lado "dirty" do amor leva a uma canalização diferente da 
consciente sublimação, na qual o casal foca suas energias 
em construções e conquistas, tais como ações intelectuais, 
profissionais, culturais e sociais. Como dizia Freud, o 
melhor dos mecanismos de extravase das forças libidinais. 



110 
 

 Nesse sentido, The Dark Side of Love, por estar 
abaixo da linha de sublimação consciente, disputa espaço 
apenas com o processo de repressão, tratando-se de 
canalizações instintivas que levam ao extravase e não ao 
bloqueio das forças, o qual inevitavelmente serão liberadas 
por outros caminhos. 
 Quantos não são os casais que engordam após 
certo período de tempo de relacionamento, num sinal claro 
de que suas pulsões, reprimidas ou não devidamente 
sublimadas, estão sendo canalizadas para uma satisfação 
unicamente focada na instintividade sobre a comida. 
Drogas ilícitas e medicamentos de controle psiquiátrico 
também podem fazer esse papel de suplantar o uso 
adequado dos mecanismos de extravase. 
 Não que as canalizações instintivas do casal 
resolvam a questão da neurose da castração, havida nos 
relacionamentos. Mas sua presença permite que as 
tensões sejam descarregadas e ajustadas, até que o casal 
consiga desenvolver maior sustentabilidade sublimatória. 
 Sua intitulação "suja" decorre do fato de que o sexo, 
enquanto extravase das pulsões de morte, mobiliza forças 
libidinais intensas, cuja satisfação exige uma "pegada" 
para além do propagado "romantismo" delicado, morno e 
politicamente correto, cujo fundo está recheado de 
repressões morais, tal grau que a manifestação do desejo 
é bloqueada. 
 A superação das repressões em prol da 
sustentabilidade amorosa do casal requer sua abertura ao 
entendimento de que, ao lado do sentimento moral e do 
intelecto sublimador, há uma instintividade a ser aceita e 
vivida em sua plenitude. Permita-se amar suas fantasias de 
maneira saudável, com segurança, respeito.  
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14 Dilemas Amorosos: a liberdade que doí 
 
 Amor, amar, gostar, implica em algum tipo de 
vinculação a dois, um contrato a restringir a liberdade 
afetiva. Sua manifestação passa a ser somente aceita se 
focada na pessoa amada, fechada a outras possibilidades 
de afeto e, por vezes, envolvendo até restrições de 
amizade, de presença familiar e de outros hábitos até então 
existentes na vida de solteiro. 
 Tais ônus são normais a se pagar na assunção de 
um relacionamento amoroso. Fazem parte dos contratos 
onde a fidelidade de corpos e a lealdade de propósitos são 
exigidas. Sem isso, não se chega a configurar um 
"relacionamento sério", assim chamado aqueles namoros, 
noivados ou uniões estáveis, nos quais há um investimento 
afetivo exigido de ambas as partes. 
 Nesses casos, abrir mão de parte da liberdade de 
solteiro é algo aceito com naturalidade. São concessões 
correntes no ajuste das personalidades, suas diferenças, 
em busca de um ponto de equilíbrio, capaz de manter o 
prazer do amor encontrado, sem gerar o desprazer das 
restrições de liberdade, não existentes na vida de solteiro. 
 Questões sobre o preço da restrição de liberdade 
vem depois. Ela vem quando temos que fazer concessões 
a mais ou manter, com incômodo, as que foram feitas no 
longo prazo. Quando o custo da manutenção do 
relacionamento amoroso sofre a inflação dos desgastes 
normais da vida a dois e o desprazer nivela ou supera o 
prazer inicial daquela relação. Nessas horas, o prazer da 
doação recíproca deve ser reavivado com novos desafios 
e ligas a dois, experiências e até com a rediscussão das 
regras do contrato amoroso. 
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 Caso não se chegue a um novo denominador 
comum, o dilema amoroso da liberdade que dói estará em 
permanecer ou deixar esse amor partir. Se os desgastes 
ultrapassaram a capacidade individual de suporte dos 
prazeres a dois, por brigas, diferenças, opções 
divergentes, caminhos opostos ou traições, esse momento 
de análise da relação aparecerá. 
 Quando se chega a esse estágio do relacionamento 
amoroso, há uma única certeza em todos os casos, 
conceder a liberdade ao outro de seguir ou permanecer 
contigo é, antes de tudo, conceder-se a própria libertação. 
Mas não duvide que haverá várias resistências psíquicas 
dolorosas até se chegar a essa conclusão.  
 Saber lidar com os dilemas morais da liberdade que 
dói não é fácil a ninguém. Dar a liberdade a um amor para 
partir pode doer tanto quanto aceitar sua traição. Manter-
se no relacionamento e tentar salvar seu curso é uma 
possibilidade aceita, mas validar sua tentativa é um desafio 
a dois.  
 Reciclagens são bem-vindas ao casal desde que, 
nesse estágio, fique claro a ambos que se trata de um 
investimento essencial ao restabelecimento do equilíbrio 
da relação. Desta maneira, todos podem estar conscientes 
de que uma eventual partida poderá ser o cenário libertário 
a seguir e isso pode facilitar o desenlace progressivo de 
ambos, se essa for a melhor e menos dolorosa saída 
possível, em última análise.    
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15 O Rigor e a Misericórdia no Amor 
 
 Todos querem encontrar a pessoa certa, no 
momento certo. Essa é a meta fixa na Era dos Amores 
Líquidos. Mas como essa busca incessante geralmente 
não é atingida, o mais fácil é encontrar a pessoa certa, no 
momento errado, ou ainda, a pessoa errada, no momento 
certo e, na pior das hipóteses, a pessoa errada, no 
momento errado. Em todas essas três hipóteses, a 
possibilidade de não dar certo a relação é alta e isso leva 
a uma série de frustrações amorosas seguidas. Mas há que 
se saber tirar o positivo delas: o rigor e a misericórdia. 
 Quando uma relação dá errado, erros recíprocos 
poderiam ser apontados, falhas de ambos os lados, 
contribuições individuais à quebra do contrato amoroso. 
Todavia, o importante não é você saber apontar os erros 
do outro, para esses, há que se perdoar e se deixar partir 
com ele. O essencial é você conseguir captar seus próprios 
erros e ser rigoroso na correção de suas posturas 
amorosas, para que isso não volte a acontecer. 
 Mas tenha atenção! Ser rigoroso não significa se 
culpar pela perda do relacionamento. Ficar se 
admoestando não resolverá a situação, além de gerar 
melancolia e sofrimento desnecessário durante o luto 
amoroso. A postura esperada é outra. Você deve fazer seu 
dever de casa e, com equilíbrio e sem sofrimento ou 
autopunição. Verifique em que errou e imediatamente trace 
correções de posturas, para não realizar mais tais falhas, 
nas oportunidades amorosas que virão a seguir. 
 Do outro lado, de não adianta cultivar raiva e rancor 
por quem te machucou, quebrou o contrato esperado ou 
terminou a relação. O importante é fazer a empatia com o 
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outro, por mais difícil que isso seja. Fazer a empatia 
significa procurar entender os motivos e as falhas do outro, 
abençoar seu caminho e deixar que parta em paz, 
encerrando a conexão definitivamente.  
 Veja, perdoar o outro não significa que você tenha 
que aceitar uma reconciliação. Por vezes, há erros que não 
podem ser aceitos, quando isso contrariar seus princípios 
e sua dignidade. Logo, perdoar não significa 
necessariamente abrir-se a reatar a relação. Significa, por 
vezes, apenas entender o outro de deixar que siga em paz 
seu caminho.   
 Assim, deixe o passado no passado. O que não foi, 
não era para ser, pois a pessoa ou o momento era errado. 
Sem se culpar, apenas siga o fluxo natural e renove a 
esperança de que a vida amorosa segue seu curso natural 
e novas oportunidades melhores virão. E, quando virem, 
você terá aprendido e corrigido uma falha sua. 
 Por exemplo, se você é uma pessoa impulsiva e isso 
foi um erro que ampliou a crise e contribuiu ao rompimento, 
tende verificar como você poderia corrigir esse seu traço 
falho. 
 Rigor e misericórdia são posturas de maturidade 
afetiva, quanto mais você conseguir seguir tal roteiro, mais 
tenderá à maturidade e, aos poucos, poderá construir 
relações mais satisfatórias, duradouras e, porque não 
dizer, sustentáveis. 
 Postscriptum: o termo "Rigor e a Misericórdia" é o 
título do novo CD do músico e escritor Lobão e daí a 
inspiração para esse post. 
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16 Jung e a Matrix do Amor 
 
 Quando Jung propôs a teoria do inconsciente 
coletivo, ele sabia que estava a adentrar a um campo de 
estudos filosóficos anteriores sobre o livre arbítrio humano. 
No tocante ao amor, existiria uma liberdade para além 
daquela de escolher quem será seu companheiro afetivo? 
Em relação às possibilidades de amar e ser amado, estaria 
o ser humano limitado a optar por uma das alternativas pré-
existentes de relacionamento? 
 Jung sabia que a força do inconsciente coletivo 
estava não só na sua construção histórica universal, mas 
no assentamento de padrões civilizatórios, culturais e 
morais de conduta, aprendidos e reforçados com as 
experiências sociais, de forma que tal substrato é o 
conjunto de uma obra chamada humanidade. 
 Por sua força e amplitude, parte desse inconsciente 
coletivo não é captado pelas consciências individuais, que 
aos moldes da vida em um Matrix, acabam a guiar-se no 
automático por suas vidas, sem questionamentos maiores 
sobre o porquê de um determinado ritual existencial ser 
assim ou assado. 
 No amor não seria diferente, há uma força universal 
modelável sobre as condutas afetivas, a determinados 
padrões assentados e repetidos constantemente, de forma 
a materializar arquétipos identificáveis. Um arquétipo 
tradicional de relacionamento amoroso seria assim 
caracterizado: heterossexual, monogâmico, voltada a 
procriação e desenvolvimento integrado de seus 
participantes, com vistas a constituição de uma família. 
 Em nuances de um lado ao outro, como casais 
homoafetivos, tendem também a ajustar-se ao modelo 
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tradicional, buscando-se reproduzir as demais 
características previstas no arquétipo. 
 Teorias de Amor Livre e Poliamor também não são 
novidades, entretanto limitadas enquanto formas de 
relacionamento afetivo, a espaços reduzidos ou rejeitados, 
pela complexidade prática de sua materialização. 
 Até entre revolucionários e intelectuais precursores 
de inovações científicas, o Matrix do Amor não é algo 
seguro a ser enfrentado, dada a força dos modelos 
introjetados nos inconscientes individuais. E mesmo ao 
indivíduo que quer ser o “diferentão”, isso já soa como algo 
já dito antes e já previsto enquanto possível insurgência, a 
fazer parte da própria concepção do modelo questionado 
(aqui valeria a pena voltar à cena final do filme Matrix II 
para entender essa passagem). 
 Resta então entender a força do inconsciente 
coletivo sobre a vida amorosa em geral por forças para 
além do discernimento, no sentido de que as histórias de 
amor da humanidade apenas trocam os personagens, mas 
são dotadas de limitadas narrativas e possíveis desfechos. 
 Claro que, no caso concreto, a força de um primeiro 
beijo será única, devido às peculiaridades daquele casal 
em comento. Logo, o que se inova são as particularidades 
de cada história, de seu enredo próprio e especial, dentro 
da narrativa geral já programada. 
 Mas o que isso interessa em termos terapêuticos, ao 
se falar da Matrix do Amor? Interessaria saber que, nos 
enredos próprios, cada indivíduo poderá ainda utilizar-se 
de arquétipos pessoais, cujo uso influenciaram diretamente 
a sorte da narrativa do casal, em seu sucesso ou, por 
exemplo, em seu fracasso. 
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 Por exemplo, a adesão arquetípica ao Mito das 
Guerreiras Amazonas, presente nos discursos radicais 
feministas de emancipação da mulher e, por vezes, de 
combate direto aos homens. Isso pode determinar a 
insustentabilidade dos relacionamentos ou uma 
defensividade resultante em superficialidade das relações. 
 Veja que o problema talvez esteja na inconsciência 
da adesão a esse arquétipo, que leva a uma radicalização 
na sua manifestação, coisa que poderia ser dosada 
terapeuticamente a partir da consciência da introjeção 
desse modelo.   
 É importante entender que Jung não buscou 
confrontar o inconsciente coletivo, mas terapeuticamente 
entender sua ação sobre o indivíduo, para que se possa 
fazer os ajustes necessários desse modelo à realidade em 
face de seu sofrimento vivenciado na prática de amar e ser 
amado. 
 Feito isso, para a maior parte das pessoas, estar ou 
não em um Matrix Amoroso, não fará diferença no ciclo 
contínuo de suas vidas. Para os mais neuróticos, resta o 
caminho do estudo, ampliação de consciência e atuação 
direta com vistas potencial à melhoria pontual do 
inconsciente coletivo. E quem sabe um dia você ainda 
poderá dizer: “My name is Trinity/Neo”.     
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17 A Terapia Analítica do Inconsciente Amoroso 
 
 Foi Freud quem criou a teoria do inconsciente, mas 
coube a Jung ampliá-la ao espaço do inconsciente coletivo. 
Ambos os constructos são essenciais na análise do 
inconsciente amoroso e são usados na terapia analítica 
visando a construção de amores mais sustentáveis. 
 Conforme demonstra Jung, deve-se imaginar a 
figura de uma casa térrea. A sala seria o espaço do 
consciente onde se vive e se realizar a maior parte dos atos 
sociais. 
 Abaixo da sala, há o porão, onde está localizado o 
inconsciente individual pouco acessível, onde são 
guardados, em um local escuro e hermético, vários objetos 
de pouco uso, mas de importância na vida ou no passado 
do indivíduo. 
 No subsolo da casa, haveria ainda um outro espaço 
desconhecido por todos, composto por ruínas antigas e 
objetos históricos e preciosos de civilizações de outrora, 
que estão enterrados. Esse seria o espaço do inconsciente 
coletivo para Jung. 
 Numa metáfora do amor, todos esses três níveis 
estão presentes em um determinado casal e formam a 
base e de influência na conformação de determinado 
relacionamento. 
 Por exemplo, no plano consciente, seu parceiro é 
belo, atencioso, bem comunicativo, responsável e 
trabalhador, dados fáticos observáveis e que lhe agradam 
muito. No plano inconsciente individual, tais dados são 
ratificados por meio da transferência de afetos, ao você 
associar aquelas características conscientes à imagem 
simbólica de seu pai, formulada inconscientemente na 
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infância. Já no plano do inconsciente coletivo, tal 
companheiro estaria adequado arquétipo de parceiro 
esperado, culturalmente formulado na história moderna 
dos relacionamentos afetivos.    
 Logo, Consciente, Inconsciente Individual e 
Inconsciente Coletivo acabam por orientar a forma de agir 
e de se relacionar e por isso, saber como você introjetou 
tais bases informacionais, colabora para a obtenção de 
melhor sucesso nas relações amorosas. 
 Nesse ponto, a terapêutica poderia ser necessária, 
quando as imagens do consciente, inconsciente individual 
ou coletivo passam a entrar em conflito interno, levando a 
relacionamentos insustentáveis e contínuas perdas 
amorosas, rompimentos traumáticos e sofrimento 
encoberto nos relacionamentos em curso. 
 Por exemplo, apesar daquele homem ser, nos 
planos consciente e inconsciente coletivo o modelo ideal 
de companhia, há uma falha na formação da imagem do 
pai simbólico, no inconsciente individual, a gerar 
insatisfação ou sofrimento na relação, mesmo sem uma 
causa diretamente identificável. 
 Nesses casos, houve uma deformação, por 
exemplo, devido a ocorrência de alienação parental, 
violência familiar, abandono moral, etc, cujos reflexos 
geraram uma imagem simbólica deturpada no inconsciente 
individual, a prejudicar o estabelecimento de relações 
amorosas satisfatórias. 
 Daí que, num setting terapêutico, tais modelagem 
deverá ser retrabalhada, para que a transferência para com 
terapeuta substitua aos poucos a imagem simbólica 
negativamente formada na infância.  
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18 Perceber, Pensar, Sentir e Intuir o Amor 
 
 Para Jung, quadro ações devem ser observadas em 
relação aos passos da vida psíquica. Tais ações podem 
também ser aplicadas aos eventuais encontros, visando a 
formação de novos relacionamentos amorosos. 
 Quando rola um interesse amoroso entre duas 
pessoas, independente da distância, uma comunicação 
energética e afetiva poderá ser percebida, caso ambos 
estejam disponíveis a um relacionamento. Geralmente são 
aquelas imagens do outro que vem à cabeça. A percepção 
de sua presença, de seu jeito de ser, sua energia. 
 Claro que isso precisa ser bilateral. Se somente 
você está percebendo isso e o outro não, tal ocorrência não 
passará de uma criação sua, interna, fantasiosa e 
decorrente de um mecanismo interno de compensação de 
suas carências afetivas, daí a necessidade de pensar 
sobre o ocorrido. 
 Pensar significa analisar, manter o “desconfiômetro” 
emocional em atenção, a ser medido pelo seu bom-senso 
em observar suas condições individuais de carência e 
saber diferenciar as reais conexões bilaterais de fantasias 
individuais. 
 Por exemplo, saber diferenciar uma amizade, 
coleguismo e bom tratamento interpessoal de abertura 
afetiva para algo mais. Por isso é importante refletir quando 
se percebe uma potencial conexão em ocorrência com 
alguém. 
 Confirmada a aproximação recíproca, hora de então 
verificar os sentimentos, as emoções positivas advindas 
desse encontro, qual a vibe emocional compartilhada e o 
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que se sente ao se imaginar avançando com essa pessoa 
para um relacionamento. 
 Claro que não há somente emoções positivas. 
Podem surgir sentimentos negativos nessa hora, advindos 
de uma situação sua ou em relação ao outro. Por exemplo, 
se você ainda estiver em luto de um relacionamento 
anterior, isso será ressaltado nesse momento. 
 O importante aqui é saber verificar o porquê dos 
sentimentos e de qual forma eles poderiam ser 
trabalhados, para permitir o avançar da relação. Por 
exemplo, se ainda há luto de um relacionamento anterior, 
o que faltaria ainda ser objeto de desapego e libertação 
emocional, para seguir em frente? 
 Por último, a intuição. Ou seja, o componente mais 
metafísico do encontro. A verificação das sincronicidades 
com esse potencial parceiro desejado. Sonhos, encontros 
espontâneos, conciliação de atividades, abertura de novas 
oportunidades e espaços profissionais. Além de todo e 
qualquer insight sobre o que de positivo poderá ocorrer 
dessa nova conexão, trazendo bons fluidos e bem-
aventurança ao que venha a ser essa nova experiência. 
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19 O Amor e sua Dualidade Carne/Espírito 
 
 A dualidade carne e espírito é expressa nas 
temáticas religiosas desde a antiguidade. Não há vida sem 
o apego à carne, mas também não há significado à vida 
sem espiritualidade. Na Era dos Amores Líquidos, o apego 
à carne provocou um apagão espiritual na temática dos 
relacionamentos. Consomem-se experiências amorosas 
sem se dar o adequado contexto de espiritualidade aos 
encontros humanos.  

Como dizia Jung, todo encontro é dotado da 
chamada sincronicidade. Ou seja, em cada encontro 
opera-se uma conjunção entre pessoas no nível do 
inconsciente coletivo humano, o qual, do ponto de vista 
metafísico, nada mais é do que o espaço de conexão 
mental humano ao que transcende sua carne. 
 Na Era dos Amores Líquidos, o volume, a facilidade 
e a superficialidade dos encontros afasta essa noção de 
conexão espiritual e não permite o desenvolvimento de 
outras formas de conexão necessárias entre os parceiros, 
para além da carne. 
 Não que as conexões de carne, o desejo pelo outro 
e o prazer ao seu toque não sejam importantes. Mas esses 
sinais, especialmente quando se diz que "há química entre 
os parceiros", abrem espaço à transcendência da carne, 
para conexões bioenergéticas, mentais e metafísicas. Há 
algo além dos olhos quando se há química, quando o outro 
ocupa um espaço desejado no seu ser. 
 Mas para haver química requer-se a conexão inicial 
da carne. Logo, é desta conexão surgem as conexões 
energéticas e daí as metafísicas. Entender isso é 
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necessário para ir além do padrão superficial dos 
relacionamentos na Era dos Amores Líquidos. 
 Comunhão, apesar de ser um termo apropriado pela 
esfera cristã, representa esse espaço amoroso quando os 
parceiros passam a compartilhar conexões para além da 
carne. No Tantrismo Indiano Antigo, é essencial essa 
conexão espiritual para que o desenvolvimento do "ânima" 
(a alma) esteja em sintonia pelo casal com o "animus" 
(espírito). Para Jung, essa conexão frutífera é facilmente 
observável em casais que apresentam relações amoras 
plenas. 
 Desse ponto de vista, quem busca por amores 
sustentáveis deve ir além da satisfação da carne, do desejo 
pelo corpo do outro. Há que se entender que este é apenas 
o aspecto material de qualquer conexão e isso não quer 
dizer que seja de menor importância, mas que há algo mais 
a se atingir pelo casal.  
 Quer dizer que, a partir desse ponto de encontro 
existencial, que permitiu a união entre corpos e uma 
química foi compartilhada, surgirá o espaço maior de 
sincronidade, como dizia Jung, uma abertura à 
espiritualidade que é dual à carne, uma metafísica de 
compreensão essencial ao pleno desenvolvimento de 
amores sustentáveis. 
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20 Sapere Aude Amoroso 
 
 Amor é algo que pode ser estudado na teoria pelas 
ciências ou pela Psicanálise, mas não é algo que se possa 
adquirir individualmente sem experimentação intensiva. 
Amar é antes de tudo permitir-se vivenciar as 
possibilidades e oportunidades da alteridade que nos 
preenche. Unir teoria e prática conduz ao "sapere aude 
amoroso", brocardo latino que significa: "ouse saber" ou 
"atreva-se a saber". 
 Quem não ousa não aprende. Também não vive as 
experiências disponíveis e não avança em sua estrutura 
afetiva individual. Quem se retrai em modelos fechados, 
pré-concebidos, por medo, receio e controle social ou 
moral, mesmo querendo ter determinada experiência, 
deixa passar sua vida, em face de oportunidades que 
talvez não voltem. 
 Quando o tempo passa, pode ser que não exista 
mais espaço vital à plenitude "sapere aude amoroso". 
Compromissos, deveres, restrições físicas e familiares 
podem encurtar possibilidades antes existentes a quem 
segue livre, leve e solto com a alma grande e aberta a amar 
e ser amado. 
 Não que isso signifique apoiar condutas destrutivas, 
quebras de contratos amorosos ou exposição dos riscos, 
danos ou o abuso das possibilidades. O "sapere aude 
amoroso" compreende novas formas de atrever-se a amar, 
de tal maneira a permitir vivências saudáveis e construtivas 
acima de tudo. 
 Nesse quesito, a análise sustentável de qualquer 
experiência amorosa perpassa pelo questionamento sobre 
a sua conduta, abertura, despojamento e clareza perante 
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os companheiros do caminho, para que tudo fique 
otimizado e potencializado às aprendizagens recíprocas. 
 Do ponto de vista de cada um, há que se buscar 
sempre a atualização do dicionário dos modelos amorosos 
estabelecidos e a redução dos bloqueios emocionais 
inconscientemente assimilados. Uma investigação de si e 
de suas possibilidades e limitações, dos recalques e das 
repressões, daquilo tudo que trava o seguimento da vida e 
não permite que o amor flua, com deva fluir. 
 "Sapere aude" acima de tudo é atrever-se a 
desvendar a si mesmo, conhecer suas potencialidades 
físicas, afetivas, mentais e espirituais, tudo o que possa ser 
compartilhado à aprendizagem do outro, desejoso pelo 
encontro dessa experiência única de engrandecimento dos 
seres envolvidos nessa conexão amorosa. 
 Em tais momentos, descobre-se que amar e ser 
amado é uma comunhão de ensinamentos e 
aprendizagens afetivas recíprocas, cuja representação 
necessária e sua completude só existiram se você ousar 
permitir-se saber e atrever-se a amar e ser amado. 
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21 O Oráculo do Amor 
 
 Neuroses não são doenças, são adaptações 
mentais e psíquicas inerentes à vida organizada em 
sociedade, enquanto respostas às frustrações dos desejos, 
às limitações do dia a dia e às expectativas e vontades não 
atendidas a contento. 
 Enquanto respostas individuais, cada qual cria suas 
próprias neuroses, ao se adaptar a vida em sociedade. A 
cada castração do desejo, uma resposta surge, um 
encaminhamento do desejo a uma forma de extravasar 
aquilo que lhe foi interdito.  
 Existem neuroses para todos os tipos de 
personalidade. Desde as neuroses obsessivas presentes 
nos radicalismos religiosos até as neuroses histéricas 
expressas em medos (fobias) e ansiedades. O próprio 
desejo de maternidade, em certos casos, expressa uma 
neurose de preenchimento de um vazio existencial 
decorrente das frustrações do caminho. 
 Ao se falar de um Oráculo do Amor, o que se tem 
em mente é o dilema da esfinge descrito por Freud: 
"decifra-me ou te devoro". Ou seja, ou você adquire 
consciência das neuroses que expressa na forma de se 
relacionar amorosamente, ou aceita seguir no escuro dos 
seus atos inconscientes. 
 O problema da escuridão da consciência amorosa 
só surge quando as coisas passam a não dar certo. Esse 
é o sinal de que algo precisa ser entendido e, se possível, 
reconfigurado, visando novas possibilidades afetivas mais 
sustentáveis no futuro. 
 Desse modo, o Oráculo do Amor nada mais é do que 
um bom psicólogo ou psicanalista. Aquele que seja capaz 
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de, no setting terapêutico, apresentar-lhe às suas neuroses 
amorosas e auxiliar a um caminho de superação ou 
equilibração de suas manifestações. 
 Sem isso, a Era dos Amores Líquidos avança em 
direção aos relacionamentos insustentáveis, pois a cada 
frustração do caminho, novas neuroses são construídas 
em forma de defesa da personalidade, até o ponto de 
dificultar o estabelecimento de novos encontros afetivos 
frutíferos e sustentáveis. 
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22 A Conexão Essencial 
 
 A Conexão Essencial pode ocorrer na empatia à 
primeira vista, mas também pode vir com o tempo, quando 
se conhece a pessoa mais profundamente ao ponto de se 
estabelecer um querer a maior por ela. Se ocorrer uma 
conexão essencial e os indivíduos estiverem 
desimpedidos, tudo levará à possível união amorosa entre 
eles. 
 Não há o gostar do outro sem o firmamento de uma 
conexão essencial entre as pessoas. Se gostas de alguém, 
é porque firmou uma conexão essencial com ela. Esse 
"imprinting" nada mais é do que as transferências de afeto 
familiar primordial e as projeções estruturadas de si 
durante a vida que, uma vez identificadas no outro, geram 
uma alteridade afetiva, cujo fundo nada mais é do que 
gostar de si mesmo. 
 Nesse sentido, quando há uma conexão essencial, 
acha-se um bom espelho reflexivo de si e se acaba por 
gostar dele. Pode-se até negar essa ocorrência, mas ela 
está ali, com todo o seu furor psicanalítico. Uma rápida 
busca entre os parceiros permitiria rapidamente encontrar 
essas afinidades mais superficiais e com o tempo, também 
as mais profundas. 
 No entanto, quando mais profundas forem as 
similaridades, mais inconscientes serão e, por 
consequência, mais forte será o link criado nessa conexão 
essencial. Entender isso é útil não só ao estabelecimento 
de melhores relações afetivas, mas também para saber 
porque você atrai determinado tipo de pessoa à sua vida. 
 Isso pode ser bom ou ruim. Tudo depende de como 
essa conexão essencial, com discernimento e maturidade, 
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pode avançar: se vai seguir o caminho transferencial 
positivo, somando os atributos positivos de ambos, ou se 
vai pelo lado obscuro e conflitivo das transferências 
negativas de afeto. 
 As projeções seguem as transferências. Ou seja, 
clarearam aspectos positivos ou negativos do outro, 
dependendo da forma como essa conexão essencial for 
sendo ajustada. Por isso que, se por um lado é uma dádiva 
estabelecer uma conexão essencial na Era dos Amores 
Líquidos, por outro, isso pode ser anulado pelo rumo, por 
vezes inconsciente, que as coisas tomarem em 
determinado relacionamento. 
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23 Amores Religiosos 
 
 Em primeiro plano, cabe destacar que a liberdade 
religiosa é um preceito, um direito humano de livre escolha 
e determinação individual. O seu paralelo é o dever jurídico 
de respeitar a diversidade, a diferença do outro que, 
mesmo sendo seu objeto de amor, pode não concordar 
com suas opções e isso poderá resultar tanto em 
concessões recíprocas quanto no término do 
relacionamento amoroso. 
 Uma opção religiosa pode ser a liga inicial poderosa 
a unir um casal. Enquanto moral e preceito existencial, 
qualquer religião também representa uma forma de 
convívio social, com momentos de encontro a possibilitar a 
formação de um relacionamento orientado por aquele fator 
de união. 
 Daí que, por afinidade religiosa, muitos casais 
acabam por se conhecer e se formar, nos encontros de 
culto e durante atividades sociais e beneméritas de suas 
congregações. Independente da religião, nesses casos 
será formada uma liga forte, compartilhada interna e 
externamente pelo casal e isso é muito positivo para o 
relacionamento. 
 As coisas complicam quando há diversidade de 
opções, credos e espiritualidades. Por exemplo, um ateu 
terá dificuldades em conviver com alguém dedicado aos 
ditames de sua religião. Provavelmente, não frequentará 
cultos e atividades sociais. Logo, não haverá uma liga e 
concessões de ambas as partes serão necessárias para se 
manter o relacionamento estabelecido.  
 Tudo complica ainda mais nos casos dos fanáticos 
religiosos, intolerantes quanto aos sentimentos religiosos 
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alheios ou mesmo aqueles que, sem radicalização, não 
querem conviver ou aceitar as regras morais de quem se 
considere adepto de uma fé ou crença. Aqui a saída tende 
a ser tão radical quanto o fanatismo, ou se abranda a 
devoção, ou o relacionamento termina. 
 Para Freud, sempre que há fanatismo, há 
acentuação dos polos emocionais e isso deve ser levado 
em consideração, pois indica falhas na estrutura 
emocional, fragilidades e debilidades que são 
compensadas com o fervoroso sentimento religioso 
assumido. Esse é um sinal para que se acenda o sinal 
amarelo com aquela determinada pessoa, pois seu 
radicalismo religioso expresso irá espelhar muito de sua 
personalidade, também radical em outros aspectos da 
vida. 
 Por outro lado, há ainda aquele tipo de 
personalidade destruidora "sofredora" a ser evitado, pois 
vivem em sofrimento psíquico e procuram a religião 
enquanto uma válvula de salvação. São pessoas de baixa 
estima, imaturidade emocional, traumas e transtornos, ou 
quaisquer outros tipos de desvios cognitivos e 
comportamentais que os façam viver somente o "thanatos" 
da vida.  
 Tais personalidades não constroem, apenas 
destroem, sofrer está ínsito em seu modo de ser e viver. 
Tendem a melodramatizar a vida, estabelecer conflitos 
facilmente e se auto-vitimizar. Para elas, a religião é uma 
companheira de suporte, uma muleta existencial, onde o 
seu sofrimento tem significado, enquanto uma forma de 
purgação, alívio e libertação irracional. Fuja desses tipos. 
 Interessantemente, são aqueles que também estão 
na religião, de baixa estima e falta de outras opções 
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vivenciais de auto-afirmação, os que vão se afinizar com 
tais "sofredores". Fazem isso pois, ao se colocarem como 
"salvadores" dessa alma em aflição, vão se sentir 
elevados, melhores, importantes interna e socialmente. Daí 
o casal "salvador" & "sofredor", numa liga que não é 
religiosa, mas sim, de simbiose por suas patologias 
emocionais. 
 Em suma, escolher um parceiro afetivo a partir de 
sua espiritualidade pode ser algo positivo, contribuindo 
para a formação de um liga forte entre o casal, mas 
também pode ser negativo, ao se optar por amar um 
fanático ou uma "personalidade sofredora".  
 

 
 

 

 

 
 



133 
 

24 O Tempo Não-linear do Amor 
 
 O amor Pathos (paixão) dura dois anos. Após esse 
prazo, as alterações cerebrais na produção de dopamina, 
em razão da paixão, tendem a voltar ao normal. Mas e o 
amor, tem duração? 
 Em termos lineares, não há como se falar sobre a 
duração do amor, dentro de uma cronologia de começo, 
meio e fim. Há sim, um começo. Na era atual, esse 
momento é aquele em que ocorre a sujeição, ou seja, a 
transformação do outro de objeto de amores líquidos em 
sujeito da relação. 
 Como o próprio nome diz, quando ocorre a sujeição, 
há uma aceitação do outro na vida do indivíduo e, com isso, 
o surgimento de seu poder exigir amar e ser amado. A 
sujeição, portanto, implica em um grau de submissão às 
necessidades e desejos do outro, que não existiria se 
objeto ainda fosse.  
 Nesse momento, surge o contrato amoroso e suas 
regras, direitos e deveres, com sua dinâmica diária de 
concessões recíprocas, dentro das recontratações e 
adendos necessários ao ajuste do relacionamento e seu 
desenvolvimento contínuo. 
 A partir de então, o tempo de duração do amor não 
possuirá uma linearidade. Se há sujeitos reciprocamente 
considerados no relacionamento, sua duração irá durar ser 
não linear, enquanto as sujeições dos parceiros ao outro 
forem devidamente mantidas. 
 Quando rompida ou rompidas as sujeições ao outro, 
o relacionamento adentrará em crise e os ajustes normais 
serão mais difíceis, perdendo-se o espaço essencial das 
concessões no equilíbrio da relação. Daí até o final do 
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relacionamento, serão caminhos tortuosos, permeados por 
novas tentativas de ajuste, permeadas por perdas de 
convivialidade sadia, até que se acabe o contrato. 
 Acabado o contrato amoroso, não necessariamente 
estará acabado o amor. Ele poderá persistir à distância ou 
até se reconfigurar em outras possibilidades de convívio ou 
de amizade entre os ex-parceiros. 
 De tal forma, haveria amor eterno? A resposta 
poderia ser afirmativa, se se levar em consideração o 
sentimento surgido após a sujeição e mantido pela 
convivência no tempo.  
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25 Dogmas Amorosos e Libetarianismos Afetivos 
 
 Com dizia Jung, há uma gama de valores e 
informações, culturais e morais, que são assimiladas pelo 
indivíduo ao nascer, cuja existência o antecede e contra as 
quais ele só tem duas opções em seu futuro: aceitá-las e 
seguir o curso "bovino" da história, ou contrariar o fluxo da 
normose e tentar alguma forma de libertação e superação. 
 Na temática do amor não seria diferente. Ou você 
compra o modelo de amar cultural e moralmente aceitos 
pela maioria, ou traça um caminho de enfrentamentos em 
busca de um modelo autônomo de construção da 
felicidade, com base na auto-experiência, próprias ilações 
e necessidades a serem satisfeitas. 
 Claro que os revolucionários do amor atuais não 
necessariamente estão a fazer algo inovador, nunca feito 
antes na humanidade e que, de algum modo, também são 
comportamentos culturais e morais minoritários, já 
existentes na história da humanidade.  
 A questão terapêutica, para Jung, está na força 
desses inconscientes coletivos culturais e morais, sobre a 
saúde ou a patologia dos comportamentos amorosos 
vividos por aquele indivíduo. Saúde expressa no nível de 
satisfação individual e patologia no nível de sofrimento 
expressado. 
 Logo, os revolucionários do amor, quanto 
conversadores nas tradições afetivas podem estar 
satisfeitos ou em sofrimento com suas opções e 
comportamentos amorosos expressos. Daí que, para Jung, 
a saída está no vencimento das sombras individuais, pelo 
centramento do self individual. 
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 Ou seja, não importa em si a sua adesão aos 
dogmas amorosos tradicionais ou o seu nível de 
libertarismo em prol de novas experiências afetivas, o 
importante sempre será o seu nível de centramento, 
medido por sua satisfação ou insatisfação (sofrimento) com 
as opções realizadas. 
 Uma vez verificada a insustentabilidade das opções 
realizadas, a saída, em busca do centramento do self (ego, 
consciência), está em rebalancear as coisas. Aos mais 
dogmáticos, superar suas prisões mentais/emocionais em 
prol de mais fluidez, dentro de sua capacidade atual de 
adequação.  
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26 Encantamento, Desencantamento e Liberdade 
 
 Do Princípio do Pleno Afeto, desenvolve-se os 
direitos de Amar e Ser Amado. O problema desses direitos 
decorre do fato de que, quando se chega ao desencanto 
com o outro, a liberdade e a autonomia inerentes à busca 
pela felicidade implicariam que o caminho agora não é pela 
união, mas pelo término do relacionamento. 
 Esse é o paradoxo da Era dos Amores Líquidos: 
uma extrema liberdade e autonomia em face das 
oportunidades afetivas de estabelecer um relacionamento, 
encantar-se por alguém e buscar a felicidade com ele. 
 Se, ao se relacionar, tornam-se sujeitos de 
encantamento, ao terminar a relação, esses mesmos 
indivíduos, outrora parceiros da busca pela felicidade, 
acabam por se tornar, agora, presos em dessabores pelo 
sistema que os uniu anteriormente. 
 Relacionar-se significa abrir mão de parte da 
liberdade e da autonomia, em prol de manter um contrato 
afetivo com o outro e passar a depender dele para a 
consecução exclusiva da felicidade. Se o custo da 
manutenção desse contrato amoroso passa a ser alto em 
termos de privações emocionais, sexuais ou diante das 
frustrações vividas no dia a dia, como manter tal relação? 
 E como cada vez mais os desencantamentos 
seguem rapidamente a fase dos encantamentos com 
alguém, na Era dos Amores Líquidos, a tendência é que, a 
vivência de um modelo existencial de liberdade e 
autonomia resulte cada vez mais em crises relacionais, 
separações, novas buscas e recomeços. 
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27 A Esperança do Amor 
 
 Acima de tudo e para além do desejo, um dos 
grandes mecanismos de higidez psíquica e movimentação 
da vida chama-se esperança. A esperança está nos 
solteiros, nos amores platônicos, nos sonhos de amor, nos 
casamentos em crise. Ela é o modulador de que, qualquer 
dificuldade do presente, pode ser superada, para se tornar 
um céu carregado de estrelas. 
 Só há amor e só haverá relacionamentos se há 
esperança. Sem esperança, o coração seca, a alma 
encolhe e o fogo da vida se esvai. A esperança é fogo, arde 
sem se apagar nas mentes de quem mira o amor e a 
felicidade. 
 Por trás da esperança está o correto entendimento 
de que a vida é fluidez. A vida corre como a água, que 
busca o mar, mantida a idêntica substância própria do 
início ao fim de sua jornada. Nesse caminho, o amor 
sempre há por vir.  
 De tantas as formas de amar, de tantas as 
possibilidades na Era dos Amores Líquidos, só é 
sustentável aqueles que, com esperança, traçam um 
caminho no melhor a fazer por si e pelo outro. Só há 
cumplicidade se há uma construção conjunta de futuro, de 
caminhos que se somam e buscam transcender a esfera 
biológica e material.  
 A esperança está para o amor, assim como a luz 
está para o dia. É a esperança de que o outro nos faça vivo, 
capaz de viver a intensidade do sobrevoo pela vida, para 
além da rotina do dia a dia. 
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28 O Amor é uma Necessidade Humana? 
 
 Necessidades Humanas são aquelas tidas por 
essenciais à subsistência e implicam, na vida em 
sociedade, no surgimento do "homo economicus" das 
trocas, o qual, para satisfazer suas demandas imanentes 
por prazer, aceitação e cooperação, acaba por estabelecer 
relações de afeto. 
 No sentido de que afeto diz respeito à percepção do 
outro e sua capacidade de interagir e afetar a sua esfera 
pessoal de sensações interiores, mentais e emocionais, a 
vida em sociedade gerou o espaço para a demanda do 
amor. 
 O amor Eros (romântico), enquanto sentimento, não 
é algo natural, mas sim, culturalmente apreendido, requer 
uma elaboração mental para a sua compreensão, que só 
passou a existir modernamente no mundo civilizado. 
 Há culturas nas quais o casamento nada mais é do 
que um acordo entre famílias, sendo que o casal acaba por 
se conhecer somente na cerimônia de união. Não há amor, 
há conveniências nesses encontros. 
 No mundo ocidental, o amor atingiu não só a 
categoria de necessidade humana, mas ganhou valor 
social extremado na Era dos Amores Líquidos, em razão 
das dificuldades inerentes em se estabelecer um vínculo 
duradouro e estável. 
 A ausência de amor com o avançar da idade chega 
a indicar a condição de indivíduo solitário, perdedor e até 
esquisito. Daí uma supervalorização da busca incessante 
e urgente, dessa necessidade humana premente, criada 
culturalmente e acentuada pela economia de mercado.   
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 O desejo de amar pode até ser patológico, quando 
transcende à esfera das expectativas normais e gera, 
sofrimento, por meio do medo e da ansiedade: medo de 
perder, ou medo de sofrer; ansiedade do porvir da relação 
ou da sua não concretização. 
 Desse modo, como analisou Freud na obra "O Mal-
estar da Civilização", o amor pode ser um canalizador das 
forças do indivíduo, na sua busca ou manutenção, mas 
cujos resultados não podem ser efetivamente medidos em 
termos de realização ou felicidade.  
 Seria então, o amor, o bem de consumo mais 
desejado e caro da pós-modernidade? 
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29 Um Amor de Presente de Natal 
 
 O Natal, para muitos, é um período de alegria e 
confraternização em família, quando se encontra todos 
aqueles a quem se ama e por quem se nutre saudades, a 
serem compensadas com o encontro querido e 
compartilhado. Entretanto, não é assim para todo mundo. 
 Por isso que essa época de festividades de final de 
ano pode também ser emocionalmente crítica e 
estressante para aqueles que não tem mais o afeto de sua 
família parental, ou para aqueles que estão sozinhos 
amorosamente nessas datas. 
 Dependendo do grau de solidão percebido 
individualmente, cada qual estabelecerá mecanismos de 
defesa, neuroses pontuais, para se proteger 
emocionalmente nessas épocas do ano. Uns farão o 
extravasamento pela tristeza, outros pela agressividade 
(irritação), outros com ansiedade, fobias, toques, 
bebedeiras ou quaisquer outras saídas passíveis de 
atenuar o momento de final de ano. 
 Mas como defende Freud, sempre há uma saída 
mais inteligente para tudo. Ninguém está condenado a 
algo, se escolhe a reação certa, a ferramenta adequada 
para lidar com aquilo que lhe parece intransponível. Essa 
ferramenta se chama, sublimação. 
 Sublimação é a canalização consciente das forças 
emocionais reprendidas. Essas forças individuais estarão 
mais evidentes nos solitários nessas datas, impingindo-os 
a uma ação neurotizante defensiva. Por outro lado, como 
diz Freud, elas poderão ser canalizadas ao melhor, às 
formas de extravase do amor de outras maneiras possíveis 
e saudáveis. 
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 Nesse sentido, um amor de presente de Natal pode 
ser algo mais que o encontro de um novo parceiro. Pode 
sim, ser uma canalização de vida que, em face de sua 
ocorrência, possa permitir o encontro de novas pessoas 
interessantes pelo caminho, que fizeram também a mesma 
focalização de suas forças emocionais disponíveis.  
 Na prática, isso pode ser feito ao se colaborar 
voluntariamente com qualquer atividade presencial de 
auxílio aos necessitados nessa data, que não teriam 
nenhum tipo de comemoração, alimentos ou presentes no 
período. Com certeza, será bem-vindo e seu amor doado 
reverterá o dobro de amor de presente a você.  
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30 A Teoria da Sobrecarga 
 
 Sobrecarga urbana foi um termo foi originado nos 
estudos de Stanley Milgram, psicólogo americano que, em 
1970, desenvolveu a tese de que, a ampliação dos 
estímulos informacionais da vida em sociedades urbanas, 
leva a uma seleção daquelas informações a serem levadas 
à consciência.  
 Trata-se de um mecanismo defensivo do processo 
mental, com vistas a evitar uma superexposição a 
conteúdos, com os quais o cérebro não tem a capacidade 
de processar naquele momento. Daí que, muitas vezes, a 
atenção é voltada a coisas essenciais da vida e do 
interesse do indivíduo. 
 Algumas mulheres reclamam da insensibilidade dos 
homens para as chamadas DR (discussões de 
relacionamento), momentos em que uma crise do 
relacionamento deve ser ao menos dialogada, para que 
seja, senão corrigida, ao menos compreendida e assim 
aliviada. 
 Acontece que, durante essas conversas, DRs, se é 
que elas ocorrem com tanta tranquilidade assim, grande 
parte do que é falado não é assimilado ou mesmo nem é 
escutado pelo homem. 
 Até em situações normais do dia a dia isso ocorre. 
Em conversas diárias, quando o homem estiver entretido 
com alguma outra coisa, pode ser que ele nem escute ou, 
responda de maneira superficial para encerrar o assunto e 
retornar o foco ao que está fazendo. 
 Existe uma hipótese de estruturação cerebral 
diferente a gerar essas ocorrências. Enquanto o cérebro 
feminino seria mais afeito à comunicação, o masculino 
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seria mais afeito à concentração focal. Relaciona-se isso 
ao passado primitivo do caçador e da sua ausência à vida 
social em tribos. Logo, daí uma certa dificuldade masculina 
em se comunicar, ainda mais sobre assuntos afetivos. 
 Por outro lado, em vista do atual acesso às 
informações contemporâneo, ambos os parceiros podem 
vir a sofrer da Teoria da Sobrecarga, quando passam a 
limitar a captação de estímulos externos por excesso de 
exposição.  
 Quando isso acontece, homens e mulheres passam, 
com igualdade, passam a apresentar dificuldades de 
comunicação e isso pode afetar a sustentabilidade do 
relacionamento afetivo, sem distinção de causas relativas 
aos gêneros e suas peculiaridades. 
 A sobrecarga retira o espaço da conexão 
energética, da conexão emocional e da conexão mental 
entre os parceiros. 
 Parceiros extenuados não tem capacidade de 
buscar algo que transcende, acabam adentrando ao modo 
automático de suas vidas e assim permanecem. 
 Logo, a sobrecarga urbana pode ser um elemento 
prejudicial presente na Era dos Amores Líquidos, a ser 
evitado, pois pode gerar a “cibersolidão acompanhada”.  
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31 Carpe Diem Afetivo 
 
 Aproveite o dia, um brocardo latino que retrata bem 
a necessidade de saber tirar da vida, a cada momento, as 
melhores experiências de afeto. Quando se pergunta a 
idosos quais são os seus maiores arrependimentos, a 
resposta é: aquelas vivências afetivas que eu não fiz e que 
gostaria de ter feito. 
 Na Era dos Amores Líquidos, relacionamentos 
baseados na frustração dos desejos estão fadados ao 
fracasso. Nessas épocas, a união entre duas pessoas deve 
ser focada na comunhão de prazeres e objetivos, com os 
quais se consiga sublimar outros desejos e viver em 
equilíbrio para se atingir o carpe diem afetivo a dois. 
 Quanto isso não é possível, há que se reavaliar as 
relações. Relacionamentos tomam tempo de vida e, por 
isso, precisam representar um período de construção a 
dois. Se isso não ocorre, o relacionamento há que ser 
reavaliado. 
 Para os que não vivem um relacionamento, o carpe 
diem não significa a desforra emocional, as pegações sem 
sentido ou o sexo casual sem qualquer conexão. O carpe 
diem significa valorar as oportunidades afetivas e escolher 
viver aquela em que o desejo esteja presente e pulsante. 
 Desejo não somente na esfera sexual, mas 
principalmente em face da oportunidade de vida, de troca, 
de aprendizagem, da conexão perante aquela pessoa 
especial que está à sua frente, mas que, futuramente 
poderá não mais estar. 
 São as oportunidades do destino, no tempo de sua 
disponibilidade de ocorrer. Tudo tem seu tempo e seu 
momento, as coisas passam e as pessoas passam. Deixar 
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passar os momentos e as oportunidades pode ser um 
equívoco. 
 Claro que isso não significa ir contra seus 
sentimentos ou feelings a respeito de algo ou de alguém. 
Na dúvida, abstenha-se. Não faça nada contra suas 
percepções. Isso sim, é um caminho certo ao 
arrependimento. Liberdade não significa libertinagem.  
 O Carpe Diem Afetivo diz respeito às situações em 
que está tudo de acordo, livre e/ou a favor de algo e, por 
mero receio infundado, timidez ou insegurança, as coisas 
não caminham como poderiam ser, dentro do melhor que 
poderia ser feito e construído com aquela pessoa especial.  
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32 O Paradigma da Assistência Mútua 
 
 Muitas pessoas deixam à cargo das forças 
inconscientes a escolha do parceiro amoroso, como se 
gostar fosse apenas uma dádiva do destino, pela 
sincronicidade do encontro escrito nas estrelas. Até certo 
ponto, os encontros são movidos pelo inconsciente, porém, 
há uma parte consciente da escolha dos parceiros 
amorosos que deve ser levada em consideração, para 
quem deseja amores sustentáveis. 
 Nesta parte consciente, uma das ligas essenciais a 
serem observadas no potencial parceiro, é sua capacidade 
de contribuir, assistir e auxiliar sua vida para o melhor de 
ambos. Isso parece ser algo redundante ao amor, mas não 
é, pois como grande parte das pessoas se move apenas 
nos planos inconscientes, não consegue ter o alcance 
deste paradigma da assistência recíproca. 
 Certas pessoas, pelo contrário, por uma pulsão 
narcísica, alguma retenção infantil do ego, ou ainda por 
rebeldia e imaturidade adolescente, não conseguem nem 
sequer pensar no outro para além de que seria dever dele 
aceitá-la como é, com suas idiossincrasias, infantilidades, 
a qual ainda considera ser algo justificável. 
 Tais personalidades egoicas, movidas por vezes em 
decorrência de pais superprotetores, por beleza, riqueza, 
posição social ou algum tipo de poder, perante o qual se 
consideram superiores aos demais, não conseguem agir 
diferente. Estão presas ao seu próprio umbigo e assim, só 
olham para si. 
 Deve-se ter consciência destes tipos de 
personalidades a serem evitados. Muitas vezes, suas 
qualidades não valem o desforço a ser feito para se manter 
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uma relação que não será norteada por uma 
assistencialidade recíproca. Você estará em face de 
vampirização, desequilíbrio relacional e subserviência 
amorosa. 
 Amores sustentáveis vão muito além das qualidades 
externas. No caso da assistência recíproca, eles 
demandam posturas conscientes em prol do parceiro. 
Cuidar, dedicar-se, ser leal, focar-se no seu bem-estar e 
nos seus desejos de crescimento pessoal. Quando isso 
acontece em vias recíprocas, o casal terá grandes 
condições de sucesso.  
 Por isso, o ideal é buscar parceiros que tenham um 
maior nível de cognição assistencial, personalidades 
doadoras. Por seu turno, há que observar seu próprio 
potencial de assistir ao parceiro. Se nulo, há que se 
desenvolver a capacidade de assistir, pouco a pouco, caso 
realmente deseje viver uma relação recíproca e 
equilibrada. Não existe amor sustentável sem doação, 
concessão e reciprocidade nestes atos. Quando só um 
cuida do outro, estaremos em face de uma criança aos 
cuidados de um papai ou de uma mamãe postiça. 
 Por outro lado, saiba valorizar e dedicar-se a quem 
cuida de você, a quem se aproxima para lhe auxiliar, com 
mãos abertas, lado a lado, visando alavancar sua vida e a 
dela, em projetos maiores do que ambos. São essas 
pessoas especiais as mais esperadas no caminho e, por 
isso, quando da sua chegada, saiba também assistir suas 
necessidades, fazer o devido acolhimento e garantir o 
aconchego recíproco. 
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33 Pré-encontros de Amor 
 

Talvez o pré-encontro amoroso seja um dos 
momentos mais felizes vividos inicialmente por um casal. 
Aquela ansiedade leve, aquele desejo contido, a alegria 
por ter sido estabelecida a conexão e o encontro 
combinado. As horas passam, você se prepara, faz o 
melhor de si, pensa no melhor do amor porvir. Fantasias e 
expectativas ao máximo. As portas do amor, enfim, 
abriram-se aos seus caminhos. 

De outra ponta da análise, você precisa conseguir 
primeiro formalizar o pré-encontro amoroso. Conforme sua 
idade ou estrutura da personalidade, isso será mais fácil ou 
mais trabalhoso. Porém, mesmo no caso das estruturas 
neuróticas histéricas, para quem os encontros "rolam" mais 
facilmente, o desfecho nem sempre será o melhor possível, 
uma vez que, tudo o que vem fácil, pode também se perder 
na fluidez líquida. 

Para estruturas neuróticas obsessivas, o desafio é 
vencer as "travas", os construtos de injunções e 
expectativas rígidos, cuja superação nem sempre se faz 
nos primeiros encontros, muito menos nos pré-encontros, 
mas com potencial a maior de estabelecer compromissos 
com segurança. 

Antes de tudo, no pré-encontro firmado o importante 
é a lealdade das possibilidades, uma abertura a que tudo 
ocorra da melhor maneira possível. Logo, se não tem a 
confiança consciente de que o potencial parceiro tem as 
características iniciais esperadas ao primeiro encontro, não 
dê esse passo. 

Por outro lado, nessas horas, muitas pessoas erram 
ao estabelecer comparações perante o novo parceiro, com 
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experiências passadas que deram errado. Esse é um erro 
crasso a ser vencido nestes momentos. Chegar ao novo 
parceiro com desconfianças ou restrições, como se 
estivesse em face de outra pessoa (ex), trata-se de uma 
retenção sua ao passado, ao que passou e ainda não foi e 
precisa ser superado. 

Assim, limpe a mente, não traga ao presente os 
erros ou traumas do tempo anterior. Viva o novo dia, a nova 
aprendizagem com o novo amor. Cada pessoa é um ser 
único. Pode até ter traços comuns, porém, serão histórias 
de vida diferentes, famílias e criações diferentes. 

Se você é uma pessoa ansiosa, não gaste sua 
cabeça imaginando os possíveis cenários e 
desdobramentos do encontro. Deixe acontecer. Se, por 
outro lado, é algum traço de melancolia, não fique 
pensando no que pode dar errado. Também não se deve 
criar expectativas acima do normal, sobre a pessoa ou o 
resultado futuro deste primeiro encontro. Tais 
pensamentos e sentimentos prévios em nada contribuem 
para o futuro encontro. Apenas pense que o melhor vai 
ocorrer e que, o que tiver que ser, será. 

Querer impor novos padrões ou restrições ao novo 
parceiro, quando percebe ou sabe de seu jeito diferente de 
ser, é algo que gerará dificuldades. Um novo parceiro 
poderá sentir um tratamento superficial ou desinteressado 
de sua parte. Logo, seja você, não invente moda, queira 
causar ou posar de maneira diferente. É importante ser 
legítimo nessas horas, se o que se quer é construir um 
novo amor. Se não pode ser assim, como dito acima, não 
combine nada. 
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34 Superando a Neurose do Coração Fechado 
 

Fechar o coração ao amor, isto é, não se permitir 
amar ou ser amado pode fazer parte do luto normal após o 
término de um relacionamento amoroso. Porém, manter-se 
nesta condição além do necessário ao restabelecimento 
normal perante o ocorrido, pode indicar algum tipo de 
neurose indevida em curso. Uma vez detectada esta 
ocorrência, será a hora de iniciar o procedimento psíquico 
de reabertura ao amor. 

Pessoas que não conseguem amar, geralmente 
possuem algum quadro de alteração do humor, o qual 
poderia até indicar a necessidade de uma revisão 
psiquiátrica de sua condição afetiva. Não obstante, a maior 
parte dos casos indica mesmo a presença da neurose do 
coração fechado. 

Por esta neurose entende-se aquelas pessoas que, 
por algum trauma ou condição existencial vivida, não se 
permitem amar ou ser amados, dentro de um grau 
esperado no desenvolvimento da afetividade sadia.  

Claro que amar e ser amado não pode ser algo 
entendido como uma obrigação, um dever humano a ser 
desempenhado por toda a vida e a todos os momentos. Há 
situações normais da vida de cada um, em que prioridades 
podem ser racionalmente elegidas, quando então o amor é 
deixado a um momento vindouro, sob melhores condições 
de dedicação e vivência dos sentimentos. 

A neurose do coração fechado diz respeito aos 
casos em que, primeiramente por algum trauma vivenciado 
no relacionamento amoroso anterior, a pessoa tenha ficado 
retida no processo de luto da perda afetiva vivenciada e, 
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com isso, não se permita nutrir novamente sentimentos 
amorosos.  

Se a retenção ao luto é algo natural, essencial a se 
recobrar a higidez e a liberdade afetiva para que se possa 
novamente gostar e formalizar um novo amor, sua 
extensão indefinida no tempo reflete uma incorreta 
apreensão da perda sofrida. Trata-se de um trauma ao 
modelo arquetípico das antigas viúvas, as quais se 
regozijavam em reviver diariamente a dor da perda 
amorosa, vestir-se de cores escuras e não mais se permitir 
a busca pela afetividade. 

No fundo de tudo, há uma fantasia de culpa 
inconsciente a imiscuir uma necessidade de autopunição 
pela perda, um sofrer latente sem sentido consciente, uma 
demanda masoquista de manter alguma forma de ligação 
como amor perdido, mesmo que seja pela dor. Logo, um 
apego ao passado, ao que passou, com o consequente 
fechamento do amor a tudo que poderia tirar-lhe daquela 
condição de apego, à vida que segue seu curso natural. 

No segundo caso de fechamento ao amor, estão as 
pessoas em condições sociais que as fazem vivenciar 
algum tipo de morte social, cuja pena maior é o 
afastamento das possibilidades de afetividade. Leia-se 
aqui idosos, apenados, adoentados, acamados, 
desempregados ou qualquer outro tipo de condição 
socialmente desvantajosa ao indivíduo, que o faça fechar-
se ao amor. 

Tais condições são consideradas neuroses pois 
levam à falsas crenças de desempenho social, como se 
estas fossem essenciais para amar e, sem elas, restaria 
apenas a solidão de suas condições estabelecidas.  
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Em ambos os casos etiológicos das neuroses 
apresentadas, a saída está na reconstrução dessas 
fantasias de personalidade que sejam capazes de 
demonstrar que o amor pode ser buscado e vivido sob e 
após quaisquer condições humanas. Tal clínica de 
abertura do coração requer, antes de tudo, que se recobre 
a esperança no viver e no amar, de que a vida pode seguir 
em frente e de que, um dos grandes motores da vida em 
todos os tempos é o amor, a ser vivido e desejado desde 
que se recobra a chama dos encontros possíveis, a todo o 
ser humano, em seu caminho existencial pela frente. 
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35 O Tao do Prazer 
 
 Segundo Lao-tsé, um dos mais antigos filósofos 
chineses, “toda jornada se inicia com o primeiro passo”. Se 
você conseguiu chegar até aqui, já deu o seu primeiro 
passo na busca de entender mais sobre o prazer. 
 Na tratativa do Tao, entendido como a Filosofia do 
Caminho, cada pessoa deve buscar o equilíbrio, sendo 
este o maior desafio a ser vivido em toda a sua jornada. 
 Na busca de um caminho pessoal ao prazer, leve 
em consideração essas sábias palavras de Lao-tsé, para 
que consigas obter o maior prazer possível sem destruição. 
 Como se trata de um processo dinâmico, existencial 
e que vai se adaptando e ajustando a cada dia, a cada dia 
há novas escolhas e novas possibilidades de melhorar 
suas práticas e acessar novas oportunidades de prazer. 
 Algumas pessoas podem até achar “desprazeroso” 
essa necessidade de ajustes constantes e logo, optam por 
algo mais linear e acabam em acomodação neurótica. 
 O erro aqui não está em desejar um relacionamento 
mais estável, mas sim, colocar as necessidades psíquicas 
de prazer como se fossem algo a ser padronizado dentro 
de um relacionamento, o que acaba por gerar insatisfação. 
 Prazer, como o próprio nome diz, é um estado, logo, 
requer ser produzido e, para tanto, requer algum tipo de 
investimento das energias libidinais a cada ato. 
 O Caminho (Tao) do Prazer, então, está em 
reinventar-se dia a dia, colocar suas energias libidinais em 
prol da construção dos momentos de entretenimento íntimo 
com seu amor. Mover-se, sair do acomodamento e sempre 
desejar produzir novas experiências e bons momentos com 
quem se ama. Este é o desafio e a busca transcendental. 
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 São poucas as pessoas no mundo atual que tem 
alguma preocupação com seu potencial ou suas 
companhias. O foco atual está na busca pelo 
desenvolvimento material, para o atendimento das 
necessidades individuais da vida física. 
 No nosso campo de estudo aqui formulado, um 
indivíduo poderá compreender o que se entende por 
transcendência”, na medida em que atue ou se demonstre 
propenso ao exercício de tal quadrante existencial. Isto é, 
na hipótese aqui formulada, uma pessoa teria resultados 
amorosos mais satisfatórios quanto mais transcende. 
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36 Práticas Místicas 
 

Para muitos povos, ou pessoas envolvidas com 
atividades místicas, práticas de prazer serviam como a 
porta de acesso a estados alterados da consciência. 
 Nesses estados alterados de consciência, também 
chamados de transes, percepções físicas, emocionais, 
energéticas e mentais são potencializadas e o indivíduo 
acaba por acessar uma parte desconhecida de si. 
 Para se chegar a tais transes psíquicos, rituais 
individuais e coletivos de todas as formas eram utilizados, 
sendo que alguns deles envolviam diretamente a questão 
de práticas de prazer ou a realização de relações sexuais. 
 Seja por temor, medo ou incompreensão geral, tais 
rituais, durante a Idade Média, acabaram relegados ao 
campo do segredo, do oculto e do proibido. 
 Em relação aos jogos de prazer, ainda hoje tais 
resquícios do moralismo medieval acabam por prejudicar a 
abertura humana a maiores experiências nessas 
dimensões energética, mental e espiritual. 
 Porém, para os interessados nessas práticas 
transcendentais, há a possibilidade de estudo para que se 
possa realizar seus próprios rituais com seus parceiros 
afetivos, avançando de forma leve e gradual, até que se 
atinja o potencial e o alcance psíquico deles.   
 Há portas de percepção devem ser abertas com 
moderação. Sem pressa ou consumo, vá aos poucos 
desvendando os caminhos místicos do prazer. 

Como todo adulto geralmente tem seus afazeres 
diários, nem sempre se é possível estar no clima ou 
descansado para as práticas de prazer com o parceiro. 
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Portanto, leve em consideração a situação de 
ambos e se possível, foquem-se em manter preparações 
para que os encontros possam ser voltados a tais 
experimentos místicos. 

Observe que tais momentos significam a interação 
entre as energias Yang e Yin, os dos polos que se 
complementam e interagem numa dinâmica contínua. 
Assim deve ser o que se busca no amor, a completude. 

O encontro de ambas as polaridades dessas 
energias que se complementam é algo desejado e cultuado 
por todos os amores românticos. 

A partir de agora, mesmo quando estiver sozinho 
nessas, procure sintonizar essa energia positiva do prazer.  
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37 Pedras do Caminho 
 
 Todo Caminho tem suas pedras, assim como toda 
bela flor tem seus espinhos. Os Karmas nada mais são do 
que os desafios de nossos dias de vida.  

Enquanto desafios, tais ocorrências podem ser 
encaradas como sofrimentos ou como oportunidades de 
superação, a requerer seus esforços para o avanço. 
 Na primeira hipótese, o Karma será entendido como 
um desprazer, algo que atrapalhará sua busca por prazer 
e obrigará suas energias e atenção sejam encaminhadas à 
resolução daquela demanda do caminho, de maneira 
sofrida, incômoda e até penosa. 
 No segundo ponto de vista, o Karma pode ser uma 
forma efetiva para se chegar até seu Dharma, pois uma vez 
sabendo-se dessa condição limitante, ela será utilizada 
como o alvo a ser superado. Isso gera prazer a todo aquele 
que encare tal desafio como uma parte do seu caminho. 
 De outro ponto de vista, a consecução de seu 
Dharma também requererá a noção de que nem tudo será 
prazer nessa missão a maior. 
 A mera escolha e participação em uma relação 
amorosa é algo desafiador por si só, a ponto de não ser 
uma oportunidade possível de ser visualizada por todos. 
 Muitos pararão sua jornada no enfrentamento de 
seus Karmas e serão poucos os que, em face de sua 
superação, terá repertório suficiente para atingir a tais 
níveis de realização do Dharma. 
 E, uma vez adentrado a uma relação amorosa 
haverá desafios contínuos para serem vencidos, que 
devem ser entendidos como oportunidades e 
transformados em ações prazerosas exigidas no processo. 
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38 Dimensões do Prazer 
 

 Se o prazer é algo a ser percebido, captado pelos 
sentidos e pela mente consciente, ele decorre do conjunto 
de receptores corporais espalhados por todas as partes. 
 Há prazeres internos, instintivos, como o sexo, 
emotivos, com uma paixão ou mentais, como alegria. Tais 
prazeres estão na chamada dimensão orgânica, da qual 
os corpos vivos são seus representantes. Logo, tal 
dimensão é o centro desta análise, uma vez que 
compreende o ser humano em sua unidade existencial. 
 Mas há também os prazeres externos, a serem 
captados das outras dimensões existentes, uma vez eu 
elas interferem diretamente nos viventes da dimensão 
orgânica que são os seres humanos, em sentido estrito. 
 A primeira das dimensões é a mineral. A dimensão 
mineral é a base da vida orgânica. Dela parte todas as 
bases existenciais do ser humano. Ela existe antes e 
existirá depois, quando sua existência terminar. A 
interferência das emanações vibratórias e radioativas 
desta dimensão são constantes sobre a vida humana. 
Estamos de pés presos às rochas, pela energia 
gravitacional, a energia geodésia, as radiações minerais. 
 A próxima dimensão é a energética, com a qual nos 
comunicamos pelos chakras. Tal dimensão é sutil, 
composta pelo conjunto de energias imanentes e dos seres 
vivos, dispersas sobre o planeta. Dela advém as conexões 
prazenteiras mais profundas entre os corpos, uma vez que 
se estabelece da troca e catalização de energias entre 
eles, assim como entre esses e a dimensão mineral.  
 A próxima dimensão é a mental ou arquetípica, sua 
presença não é facilmente detectada. Ela traz os 
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inconscientes humanos cristalizados na história como 
forma de arquétipos. Mas não é somente isso, ela vibra 
também com a integração dos conscientes dos seres 
viventes do planeta, especialmente os humanos, a partir de 
suas criações de prazeres sobre pensamentos globais. 
 Por fim, a dimensão mais sutil é a espiritual, com a 
qual as trocas prazenteiras são feitas somente mediante a 
conexão via dimensão energética ou mental.  
 O dificil acesso aos seres orgânicos da dimensão 
espiritual decorre de sua conexão maior à matéria, logo, 
bem afasta das sutilezas das cumbres vibracionais mais 
elevadas. Tal assunto não será aprofundado aqui. 
 Em nível de densidade x sutileza, temos o seguinte 
quadro: 

Dimensão Interage com: Não interage: 

Mineral Orgânica/Energética Mental/Espiritual 

Orgânica Mineral/Energética/ 
Mental/Espiritual 

 
 

Energética Mineral/Orgânica/ 
Mental/Espiritual 

 

Mental Orgânica/Energética/ 
Espiritual 

Mineral 

Espiritual Orgânica/Energética/ 
Mental 

Mineral 

 
 Entender isso é essencial para perceber como as 
dimensões interagem entre si. Especialmente no campo de 
realização do prazer de qualquer ser vivente orgânico. 
 Para quem busca ampliar seu campo de vivências 
hedônicas, há que então dinamizar sua conexão com as 
outras dimensões existentes, das quais decorrem as 
interrelações responsáveis pela produção do prazer. 
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39 Curiosidades Astrais em Noites de Amor 
 

Primeiro, há que se observar ser Freud e Jung, os 
precursores da Psicanálise, incorporaram, em seus 
estudos psicanalíticos, os antigos postulados da Filosofia 
Pré-socrática, também chamada de Filosofia Mítica, aquela 
voltada ao entendimento dos arquétipos humanos 
(modelos inconscientes cristalizados que se reproduzem 
nas posturas individuais de tempo em tempo). 

Depois disso, foi Lacan, a partir dos estudos 
antropológicos de Levi-strauss, quem conseguiu 
cientificamente demonstrar que tais arquétipos humanos 
são estruturações não só mentais, mas chegam até ela por 
meio da impressão de tais modelos na linguagem/cultura 
impregnados. 

Daí que a releitura dos mitos clássicos, enquanto 
arquétipos da experiência humana, revisitados a cada nova 
vida, a cada dia e a cada nova experiência, podem 
representar uma boa forma de compreensão do mundo 
psicológico e a riqueza cultural construída na civilização 
ocidental. 

Dioniso, nesse sentido, enquanto arquétipo 
mitológico, reflete a experiência humana boêmia de todos 
os tempos, nos moldes daqueles ocupam as noites em 
busca de prazeres afetivos, um bom vinho, boa comida, 
boa música e, para além disso, uma excelente companhia, 
sem a qual não teriam como formular/compartilhar tais 
momentos mágicos, das chamadas "Noites de Dioniso". 

Impregnados arquetipicamente por modelos 
inconscientes, tais encontros são portas às vivências para 
além daquilo esperado racionalmente pelo consciente. 
Trata-se de uma expansão dos padrões basais em termos 
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comunicativos entre psiques (almas), por canais 
metafísicos. Hipoteticamente, no caso das "Noites de 
Dioniso", há algo a mais na confluência dos encontros, que 
pode ser notado a partir da interferência dos arquétipos dos 
dias da semana. 

Jueves (quinta-feira) na mitologia, significaria o "Dia 
de Júpiter", a ascendência semanal em seu quinto dia, das 
energias yang (masculinas), a ressaltar a força dos 
encontros nas Noites de Dioniso nesta data semanal. Tais 
energias demarcam a vibração da exploração, da 
descoberta e da expansão da vida, seja material, espiritual 
ou intelectual, sendo tal força de Júpiter a elevação do 
padrão a maior dos encontros sobre tal influência. 

Interessantemente, essas Noites de Dioniso às 
quinta-feiras, iniciam-se sobre as marcantes energias 
masculinas de Júpiter, porém, ao avançarem pela noite, 
adentram ao reinado de Vênus (sexta-feira, vienes, 
veniere), notadamente em face das energias yin 
(femininas), desta deusa da beleza e do amor. 

Tal encontro permite uma interfusão notadamente 
potencial sobre os inconscientes amorosos. Vênus guia o 
arquétipo de Afrodite, expresso na beleza, na sedução 
feminina, na sua capacidade de realização do amor 
romântico conjugado à intimidade do desejo, enquanto 
Júpiter orienta Dioniso na materialização de tal encontro. 

Talvez na vida de determinada pessoa tais 
ocorrências não tenham nenhum significado aparente. 
Outrossim, talvez você nem tenha introjetado nenhuma 
conexão estrutural com o arquétipo de Afrodite, Dioniso, 
Perséfone. Ou ainda, talvez nem sinta utilidade, 
necessidade ou perceba sentido nessas conjecturas 
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arquetípicas devido à sua aparente complexidade para 
além daquilo que é vivido nas relações tradicionais.  

Pelo sim, pelo não, arquétipos são construções 
metafísicas da cultura/linguagem. Sua introjeção não pode 
ser medida, controlada individualmente, nem os efeitos 
destes arquétipos podem ser avaliados num determinado 
encontro do destino. No fim de tudo, tais conjecturas 
servem apenas endossar aquilo que Freud, Jung e Lancan 
estudaram: a vastidão dos inconscientes e a necessidade 
de sua "cognitio". 
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40 E se Você Pudesse Voltar no Tempo 
 

E se você pudesse voltar no tempo e corrigir suas 
falhas que levaram a perda de um grande amor? Você faria 
isso? Tomaria a iniciativa de refazer sua história, aceitaria 
rever suas imaturidades, sua parte nas responsabilidades 
que levaram tudo ao fim? Talvez essa seja uma das 
questões mais importantes de todo grande amor que se 
perdeu. 

Para quem assistiu ao filme "Deadpool 2" (*aviso de 
spoiler), nas suas pós-cenas, verá essa música da Cher, 
chamada de "If I could turn back time", ser utilizada no 
enredo para ele poder voltar com uma máquina do tempo 
e corrigir a perda de seu grande amor. 

Como não temos, no mundo real, uma máquina que 
nos permita voltar no tempo e corrigir os erros do passado, 
nossas saídas psíquicas estarão restritas aos 
arrependimentos, ressentimentos, momentos em que, 
ainda presos enquanto perdurar o luto daquela perda, 
retornaremos a (re)sentir novamente tudo o que passou.  

Nessas horas, mágoas da situação mal resolvida 
poderão vir à tona. Misturadas com rancor, por vezes, ódio, 
ou até algum sentimento de intensa tristeza, serão os guias 
daquilo com o qual não se conseguiu lidar e cujos restos 
persistem em trazer ao presente, as dores do amor mal-
acabado. 

Há casos onde ainda se é possível achar uma saída. 
Em algumas circunstâncias, pode-se reatar a relação, 
quando depois de algum tempo passado, em havendo 
sentimento recíproco, as pessoas tenham alguma nova 
chance de aproximação e de superar os erros do passado.  
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Tais circunstâncias não são raras e estão acessíveis 
desde que ainda seja possível existir alguma chance para 
aquele casal. Isto é, se eles ainda não tiverem seguido em 
frente, por um novo amor, se aquilo que os separou puder 
ser superado e se houver algum interesse de ambos na 
reaproximação. 

Há circunstâncias onde não há volta. Especialmente 
quando o rompimento decorreu da quebra da lealdade, 
houve violência ou alguma outra forma de dano entre os 
parceiros, de tal maneira que não haja mais espaço para a 
convivência sadia entre eles. 

Se um dos parceiros já seguiu em frente e constituiu 
outro relacionamento, há que se respeitar sua opção, já 
que a presença de um novo parceiro indica sua abertura a 
este novo amor, não restando mais espaço ao que passou.  

Por outro lado, se ainda é possível voltar atrás, 
alguém deverá dar o braço a torcer, superar seu orgulho 
ferido, as dores das discussões da separação, eventuais 
ofensas e, uma vez verificada suas responsabilidades pelo 
ocorrido, trate de corrigir tudo, desculpar-se e estabeleça 
um compromisso, intimamente consigo, de melhorar seu 
jeito de ser. 

Depois disso, há que partir para colocar em prática 
tais mudanças desde já, com o despojamento suficiente a 
encarar seu ex-parceiro, chamar para uma conversa séria 
e colocar tudo às claras, para que o novo reatamento não 
seja mais afetado pelos erros do passado. 

Se vocês ainda puderem voltar atrás no tempo, não 
se esqueça que tal ato de reconciliação deverá ser 
bilateral. Ambos devem estar dispostos a corrigir suas 
posturas. Sem isso, se somente um fizer seu dever 
emocional de casa, o outro ainda continuará em 
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defasagem e tal desnível poderá vir a provocar um novo 
rompimento futuro. Isto deve ficar claro se o casal 
restabelecer a comunicação com o desejo de reaver o 
relacionamento. 

Por último, há que se entender: o que passou, 
passou. Isto é, tudo o que se rompeu não volta mais. Ou 
seja, daqui para a frente, um novo relacionamento, com 
novas regras, novos sentimentos e forma de se relacionar, 
deverá surgir até mesmo para quem já se relacionou no 
passado. Desse modo, neste novo encontro do destino, 
com quem já se viveu algo no passado, nem sempre as 
coisas serão as mesmas como antes. Isto deve estar claro 
para você não se frustrar indevidamente com isto. 

Deixei as expectativas de lado e saiba até mesmo 
aceitar o espaço para somente uma amizade inicial com 
seu antigo e grande amor. Talvez este seja um pequeno 
passo na reaproximação de vocês, na sua visão, mas não 
visão de seu parceiro, possa ser o grande passo possível 
no momento, devido a tudo o que aconteceu. Se você 
realmente quer voltar no tempo, aprenda também a 
entender que ir ao futuro também pode ser o caminho.      
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41 Quando Não é Para Ser, Não Será 
 

Essa é uma daquelas imagens que permitem várias 
interpretações. Pode-se se ver desde um espelho de onde 
derivam duas garças, um chifre, uma cadeira, uma casa ou 
até um coração. O que você viu? Assim somos nós quando 
encontramos outra psique (alma). Olhamos para ela e 
vamos nos focar em algo. Esse foco inicial é importante, 
pois ele é o delimitador das transferências e projeções, 
positivas ou negativas, estabelecidas entre os parceiros. 

Como cada uma das psiques (almas) terá sua 
própria concepção do outro, não há como se dizer se o 
conjunto predominante em um determinado encontro, seria 
de projeções (qualidades e defeitos) e transferências 
(afetos passados) positivas ou negativas. 

Isso leva uma constatação de realidade, por vezes 
não querida de ser entendida: se algo não era para ser, não 
será, nunca será. Isso se traduz no fato de que, certos 
encontros do destino, por vezes podem colocar pessoas 
certas em momentos errados ou ainda, pessoas erradas 
em momentos certos. 

Se isso acontecer, é preciso ter maturidade para 
entender que por ali não será possível seguir. Isso se mede 
pelo grau de conforto, afinidade a pacificidade gerado ao 
se encontrar alguém. Quanto maior a sensação positiva 
desses quesitos, maior será a tendência de, em termos 
inconscientes, ter ocorrido uma sintonização projetiva e 
transferencial positiva entre os parceiros. 

E por mais que se tente controlar tais ocorrências, 
isso não é possível, uma vez que grande parte dessa 
sintonia ocorre em planos inconscientes (individuais e 
coletivos).  
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42 Desejo, Amor, Transcendência 
 

Desejo, uma palavra essencial na seara do amor e 
do prazer. Sem desejo nada acontece. A ausência do 
desejo não é sinal de que algo vai mal? Não 
necessariamente, desde que isso não signifique repressão 
ou neurotização. Porém, para amores em transcendência, 
o desejo é parte fundamental das canalizações das 
energias libidinais à espiritualização do casal. 

Isso ocorre porque a presença do desejo pelo outro 
é o meio pelo qual a psique (alma) emana a maior de todas 
as suas forças, o amor. Sem desejo pelo outro, nada 
acontece, tudo se torna morno e não avança em termos de 
transcendência a dois. 

Quem busca amores em transcendência deve dar 
especial atenção ao que deseja. Segundo Freud, o ser 
humano é um animal desejante. Desejo vai além dos 
instintos básicos. Desejo requer uma elaboração dos 
sentidos pela mente, uma forma psíquica de expressão e 
conexão afetiva. 

Algumas pessoas reprimem o desejo por entendê-lo 
como algo indevido. Movidas por culpas inconscientes na 
seara sexual, essa forma incorreta de ver as relações 
afetivas acaba por limitar as possibilidades. 

Se você quer atingir a níveis mais elevados de 
transcendência a dois, deve-se permitir desejar, abrir-se a 
seu objeto de amor (o outro). Isso canalizará sua pulsão de 
vida, expressa nas suas energias libidinais ao outro.  

Em retorno, se também dele houver desejo, haverá 
a intensificação da conexão e ambos tenderão a viver 
momentos superiores em termos de prazer, afeto e 
transcendência.  
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43 Escuta o amor, Zé Ninguém 
 

"Escuta, Zé Ninguém" é o título de uma obra de 
Wilhelm Reich, médico, psicanalista austríaco, 
pesquisador da Bienergética. Inovador, criativo e 
desbravador, mas crítico e independente (ariano), Reich 
viveu em vários países e produziu pesquisas únicas, 
conquanto romperia com todos e tudo à sua volta. Tal obra 
aqui descrita, representa um relato do autor, como se 
conversasse consigo, sobre as agruras de sua vida e os 
desafios em optar por não ser um "Zé Ninguém". 

Nesse diálogo consigo mesmo, Reich trata do 
desenrolar de sua vida, dos passos importantes e dos 
confrontos com ideais e pessoas, que teve para poder 
atuar com liberdade e autonomia. Para ele, todo "Zé 
Ninguém", abandona parte de sua liberdade, ao aceitar as 
imposições indevidas sobre sua personalidade. 

Esse caminho para não ser um "Zé Ninguém" o 
levou a ser "persona non grata" tanto nos meios científicos, 
como ideológicos, sendo expulso da Associação 
Psicanalítica Internacional, do Partido Comunista, 
perseguido pelos Nazistas e, por fim, preso nos EUA, sob 
acusações justamente propagar ideias socialistas. 

Apesar de tudo isso, quando verificamos a fundo o 
conteúdo de sua obra "Escuta, Zé Ninguém", vemos logo 
de início algo importante sobre seu conteúdo, na epígrafe 
expressa pelo autor: "Amor, trabalho e sabedoria são as 
fontes da nossa vida.  Deviam também governá-la." 

Vejam que ele não coloca em ordem alfabética, 
logo, trata-se de uma ordem de importância, a qual deve 
começar pelo Amor. Esse foi um tema importante na vida 
de Reich, especialmente ao tratar da relação entre 
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repressões sexuais/afetivas, neuroses e consequências 
psíquicas delas. 

O autor tratava da questão da "miséria da vida 
afetiva-sexual" a qual o incorreto e impreciso processo de 
castrações acaba por acometer as pessoas adultas, cuja 
ignorância sobre a importância da "economia sexual" em 
suas vidas, as faz seres frustrados, amedrontados e 
enfadados. 

Falam-te de economia sexual. Algo que te entende 
e poderia ajudar-te. Que te permitiria viveres à noite a tua 
sexualidade e que te deixaria livre durante o dia para 
pensar e trabalhar. Mas quando ouves falar de economia 
sexual dizes: “O sexo não é tudo. Há outras coisas 
importantes na vida”. És assim, Zé Ninguém.  

Aqui ele deixa claro que, para não ser um Zé 
Ninguém, é preciso aceitar-se enquanto ser sexuado, cujas 
demandas não deve dominar seu dia, mas sim, serem 
devidamente expandidas durante a noite, para que tenhas 
um dia livre ao trabalho e outros afazeres. 

Trata-se assim, de uma fórmula por ele proposta 
para a "economia sexual", de abandonar as repressões 
diariamente, em momentos noturnos onde o espaço 
afetivo-sexual deve ser vivido em sua intensidade máxima, 
para que no restante do dia tenhas também intensidade 
máxima em outras canalizações da vida cotidiana. 

Nunca foste capaz de a gozar com plenitude. É por 
isso que a devoras avidamente, sem sequer assumires a 
responsabilidade de a assegurares. Nunca te foi permitido 
aprenderes a cuidar das tuas alegrias, a alimentar. a 
felicidade, como o jardineiro o faz com as suas flores, como 
o homem da terra com as suas colheitas... Entendes agora 
porque te é negada a alegria? Porque é algo que se 
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trabalha e se ganha. Mas tu apenas sabes devorar a 
alegria, que por isso te escapa. 

Aqui um outro trecho importante dessa obra de 
Reich, onde ele deixa claro que o gozo da vida, reprimido 
e neurotizado, acaba por ser devorado, sem que a pessoa, 
por medo ou receio, permita-se cuidar do espaço de sua 
realização. Para ele, aqui estará uma grande diferença 
entre o "Zé Ninguém" e aqueles que conseguiram vencer 
suas limitações mundanas. 

Seguindo uma linha freudiana sobre a sexualidade, 
apesar de ter rompido com os principais ditames da 
ortodoxia psicanalítica de Freud, o autor deixa claro que o 
caminho pela prevenção das neuroses é mais essencial 
que seu tratamento, especialmente em relação ao 
potencial nefasto da frustração sexual nas vidas 
individuais, a criar complexos e rigidez bioenergética, cujos 
tratamentos acabam por não atingir, pois atuam sobre 
sintomas e não sobre essa causa e ninguém ousa falar 
sobre esse assunto. 

Burocracia afetiva, frustração sexual e miséria 
relacional acabam por gerar como sintomas um excesso de 
pensamentos, desejos, conversas e até anedotas sobre 
sexo, mas sem que se coloque em prática vivencias 
amorosas sadias e hábeis a debelar esse desequilíbrio da 
"economia libidinal". "Nem és livre, Zé Ninguém. Não fazes 
a menor ideia do que é viver em liberdade." 

Na sequência da obra, agora falando sobre a 
questão da espiritualidade, ele chega à sua maior criação, 
que é o reconhecimento da existência de unidades de 
energia, a qual ele chama de "orgones". Seu último 
trabalho em vida, em que ele se dedicou à criação do 
Orgone Institute no Maine (EUA). 
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Então, e só então, começaste a acreditar na 
existência do espírito, enquanto, concomitantemente; se ia 
consolidando o conhecimento do teu corpo, Descobri que 
o teu espírito é uma função da tua energia vital, isto é, por 
outras palavras, que existe uma unidade entre o corpo e o 
espírito. Esta foi a linha de reflexão e investigação que 
segui, “chegando à conclusão de que expandes essa 
energia vital sempre que te sentes bem e afetivamente 
seguro e que a retrais para dentro do teu próprio corpo 
sempre que tens medo.”  

Durante quinze anos mantiveste-te silencioso 
quanto ao conteúdo destas conclusões. O que não me 
impediu de prosseguir a mesma via e de descobrir que esta 
energia vital, à qual dei o nome de “orgone”, se encontra 
também presente na atmosfera, fora do teu corpo.  

Acima se observar uma correlação direta entre as 
bioenergias pessoas, as quais se expandem em situações 
de bem-estar, confiança, abertura, conforto e segurança, 
enquanto se retraem em momentos contrários, quando há 
medo, insegurança, repressão. 

Logo, pode-se dizer que para Reich o caminho do 
amor é um dos espaços mais tenros à liberação das 
energias e do bem-estar, "quando finalmente a face 
humana do homem da rua puder expressar a alegria, a 
liberdade e a comunicação, não mais a tristeza e a miséria; 
quando os seres humanos não mais povoarem a terra com 
as suas ancas retraídas e rígidas e os seus órgãos sexuais 
enregelados." 

Vê-se nesta obra, um pouco do cerne da terapia 
rechiana. Seu foco na desrepressão energética e das 
couraças formadas com o tempo, em decorrência das 
frustrações e acúmulos de rigidez sobre os corpos. 
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Deixaria então, o ser humano de atuar como um "Zé 
Ninguém" quando der vazão ao seu "eu" pulsional, a 
realizar-se de forma a transcender seu estado de miséria 
bioenergética permanente. 

Para o autor, uma vida deve abandonar o "espírito 
duro e medroso", para aquilo que vale a pena, que é viver 
uma vida boa, alegre e frutífera. 

Apesar de todos as dificuldades de sua vida, o autor 
termina sua obra com umas palavras de otimismo sobre o 
caminho da humanidade. 

E assim, na quietude do cair da tarde, quando me 
sento na erva em frente de minha casa, depois de um dia 
de trabalho, com a minha mulher é os meus filhos, ouço no 
pulsar da natureza à minha volta a melodia do futuro: 
‘Humanidade inteira, eu te abençoo e abraço.’  

Que assim seja: aprendamos a tempo a abrir-se ao 
amor, sem as repressões indevidas, permitindo-se mais, 
de maneira que o fruto de nossas realizações permita a 
nossa transcendência amorosa e de todos a quem 
escolhemos amar. 
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44 Meditação Transcendental do Amor 
 

Buscar vivenciar um amor em transcendência 
requererá de você alguma prática mística. Para tanto, o 
primeiro passo e realizar a experiência meditativa que 
ensinaremos a seguir. Ela é fácil e pode ser aplicada em 
qualquer local, desde que você esteja posicionado 
(sentado ou deitado) perante o Sol. 

Dê preferência aos horários da manhã ou da tarde, 
quando os raios solares estiverem mais amenos e 
agradáveis, pois você deverá permanecer exposta a eles e 
não deverá sentir desconforto nesse momento específico. 

Sente-se ou deite-se confortavelmente em um local 
onde não será importunado durante a meditação. Isso é 
necessário para não quebrar o espaço de tranquilidade 
física, emocional e energética demandados para poder 
abrir-se amorosamente ao Cosmos. 

Uma vez posicionada, feche os olhos e respire 
profundamente de 5 a 10 vezes, ou até se sentir mais 
relaxada e tranquila, apaziguando pensamentos e 
agitação. Uma vez atingido um estágio de maior acalmia, 
foque-se na luz advinda do Sol. Apesar de estar com os 
olhos fechados, perceberá uma luz alaranjada e difusa.  

Procure também sentir o calor recebido com essa 
luz. Tal sensação decorre dos chamados raios 
infravermelhos emitidos pelo Sol. Há muito eles já são 
usados em procedimentos terapêuticos. Agora procure 
sentir pelo corpo todo o calor recebido nesses raios 
infravermelhos emanados pelo Sol. 

Aos poucos, vão expandindo também a sensação 
visual da luz alaranjada percebida. Vá espalhando a 
sensação interna de que toda a sua cabeça está alaranjada 
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sob essa luz. Depois sinta isso sob seu peito, braços e 
pernas. Quando tudo estiver bem, uma sensação de bem-
estar irá percorrer todo o seu corpo e mente.  

Quando sentir todo o seu corpo aquecido e sob um 
manto de luz laranja, comece a expandir essa energia para 
a área próxima a você e vá exteriorizando tal energia até 
onde conseguir expandir. Nessa hora, se perceber 
pessoas ou situações que precisem de uma energia 
benfazeja, do presente ou passadas, ou ainda 
possibilidades futuras, emane luz para elas. 

Ou seja, se perceber algo ou alguém, exteriorize 
essa energia alaranjada e calorosa que sinta, sob a pessoa 
ou a situação, desejando o melhor de tudo, o melhor para 
todos. Faça isso até tudo entrar em calma e tranquilidade.  

Quando tudo estiver bem, comece a mentalizar as 
palavras "amor, paz e transcendência". Assim permaneça 
até sentir-se satisfeita e energizada. 
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45 Reequilíbrio Emocional e Transcendência 
 

Pessoas altamente reprimidas acabam por produzir 
sobre si os problemas havidos em pessoas libertinas, que 
é a canalização à sua destruição. A diferença está no fato 
de que, enquanto os reprimidos anulam-se em termos de 
realização libidinal da vida, os libertinos buscam o prazer 
sem limites e, portanto, ambos atingem aos resultados 
parecidos em suas condutas. 

O Caminho do meio é o espaço do equilíbrio, onde 
a dosagem da economia libidinal permite ao indivíduo viver 
o seu melhor, abrindo-se aos prazeres da vida, sem deixar 
que o seu Superego exerça um acentuado controle de suas 
condutas pulsionais. 

Como todo equilíbrio é um processo dinâmico, a 
requerer ajustes contínuos, para que os incessantes 
impulsos libidinais possam ser satisfatoriamente colocados 
em prática. Vida é movimento, logo, todo equilíbrio 
somente é possível dentro de processo contínuo e 
sequencialmente recalibrado.  

Se se observar a dinâmica fisiológica do corpo 
humano, isso poderá ser percebido facilmente. Vida 
orgânica em movimento pressupõe constantes ajustes 
funcionais, metabólicos dentro das células. Nada está 
estático.  

Se algo está estático e estacionário, as pulsões de 
morte ali se encontraram presentes. Por isso que a 
repressão também é algo simbolicamente tão mortal 
quanto o excesso de busca do prazer. A personalidade 
intensamente reprimida se permite aprisionar numa gaiola 
com a própria chave. 
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Quem quer voar a relacionamentos amorosos mais 
transcendentais, deve ter clara a necessidade de se atingir 
a essas formas de equilíbrio dinâmico, para que suas 
energias libidinais não sejam excessivamente castradas e 
apaguem-se, assim como deve evitar que elas sejam 
totalmente drenadas a experiências hedônicas, onde 
seriam consumidas rapidamente e sem fim.  

Só há transcendência se houver energias libidinais 
disponíveis na relação, para que os parceiros possam dela 
usufruir das extrapolações potencializadas em seu 
relacionamento. Quem não entendeu essa necessidade de 
reequilíbrio libidinal, ainda não está apto a vivenciar 
amores em transcendência. 
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46 Sincronicidades e Como Lidar com Elas 
 

Como ensina Jung, sincronicidades são encontros 
do destino entre pessoas. Tais encontros indicam para 
quem os percebe, como algo a ser observado com alguma 
importância, pois ali há algo a ocorrer no Inconsciente 
Coletivo, a ponto de colocar aqueles inconscientes 
individuais em contato. 

Na vida cotidiana de uma pessoa comum, as 
sincronicidades não passam de acasos, ocorrências sem 
importância ou sem qualquer conexão possível de ser 
estabelecida. Trata-se de uma leitura simplória que 
desperdiça em muito as experiências místicas da vida 
humana, por vezes não entendidas. 

O ideal é sempre dar-se atenção ao que ocorre no 
seu dia a dia, que transcenda ao normal, o acaso. São 
situações raras e, por isso, merecem um tratamento 
diferenciado. Por isso, quando suspeitar ter ocorrido uma 
sincronicidade, foque sua atenção e permita-se manter a 
atenção naquilo que ocorreu, para ver seus possíveis 
desdobramentos. 

Com isso, não se quer aqui que você dê atenção 
também excessiva e crie restrições em sua vida, à espera 
de uma sincronicidade amorosa plena e que lhe traga o 
príncipe ou a princesa encantados ao seu encontro e então 
vocês serão felizes para sempre, como num clichê de conto 
de fadas.  

Nem sempre é assim! Por vezes, aquilo que é uma 
grande sincronicidade, para a outra pessoa, não significou 
nada. Logo, nesses casos, o foco dessa ocorrência do 
destino é para você somente. Ela é um indicador de estar 
no caminho certo de algo que está a fazer em sua vida. 
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As sincronicidades podem ocorrer em grande ato 
único, assim como podem ser desmembradas em atos 
sequências, cujo encadeamento é que fará você ter 
atenção a elas. Portanto, só dê valor aos eventos do dia a 
dia que tenham continuidade ou sejam inequívocos.  

Uma pessoa carente, deve ter atenção para não 
romantizar qualquer ocorrência. A sincronicidade pode até 
ser forte, sequencial, mas estar somente exposta a você. 
O outro, apesar de ser o objeto de sua atenção, pode nem 
saber de sua ocorrência.  

Ou ainda, mesmo que você conte a ele, com todos 
os detalhes e empolgações, a pessoa pode nem achar isso 
tão importante ou até não gostar de ter ocorrido, a ponto 
de envolver consigo. Portanto, muita calma nessa hora. Se 
decidir-se por contar a ela, saiba limitar-se a esse relato e 
depois se afastar, se perceber que a resposta é neutra 
sobre o ocorrido ou até vier com algum tipo de rejeição. 

Há que se entender que sincronicidades são 
comunicações entre inconscientes ou até entre espaços 
místicos, onde o que reina é a espiritualidade e tudo está 
fora do seu controle. Foque sua satisfação no ocorrido, 
enquanto uma pista de que está a seguir no caminho certo, 
mesmo que isso não tenha nada a ver com quem você 
pareou para que a sincronicidade ocorresse. 

Enquanto momentos raros do destino, é 
extremamente prazeroso vivenciar uma sincronicidade. 
Por vezes, eufórico e até capaz de elevar seu bem-estar e 
abrir seus campos de energia. Aproveite isso para focar em 
você e não no outro. Analise seu dia e os anteriores, o que 
você fez e o que o colocou a ponto de ter essa vivência.  

Veja todos os fatos, verifique com carinho o que está 
à volta e que, por vezes, pode não ter relação direta com a 
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questão afetiva. Ela puxa para o afetivo, pois requer a 
presença do outro para que ocorra, mas, como já dito, para 
ele, isso pode não ter sido nada além do normal, um mero 
acaso. 

O importante é o que isso trouxe à sua consciência 
sobre sua vida e sua espiritualidade. Essa é a parte mais 
importante a ser observada. O outro, se a ele isso disser 
algo a respeito, receberá a devida atenção e, caso ambos 
estejam na mesma vibração e disponibilidade, algo poderá 
ocorrer. Se não, não se sinta frustrado ou com algum tipo 
de sentimento ruim. Pelo contrário, agradeça ao Universo 
pelo ocorrido e, especialmente, por aquela pessoa 
possibilitar esse pareamento do destino para você. 
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47 O Pentagrama do Amor 
 

Sexo, Afeto, Pensamento, Energia e Alma. São 
esses os 5 pontos cardeais do Pentagrama do Amor. 
Porém, como será visto, eles estão em ordem hierárquica 
aquisitiva, uma vez que para se subir de nível, há que se 
superar as limitações do degrau anterior. Trata-se de algo 
desafiador, uma vez que a maioria dos casais para o 
segundo nível, conjugando apenas sexo e afeto, em toda 
sua vida amorosa. 

Utilize esse pentagrama para avaliar sua relação 
amorosa, suas possibilidades e alcances. Caso esteja em 
busca de alguém, esses dados podem servir para orientar 
melhor suas escolhas e expectativas, caso vise constituir 
um amor capaz de transcender à mera instintividade 
sentimental atual. 

O sexo é representado pelo elemento fogo, algo que 
exige uma combustão para se conseguir, porém, que se 
consome em si e logo se apaga. Desse modo, quem foco 
seu relacionamento amoroso apenas em sexo, tenderá a 
colher muito pouco dele e, por mais intensidade que se 
obtenha, isso não é garantia nenhuma de sua perenidade 
no médio e longo prazo.  

O segundo elemento é a terra, relacionado com a 
afetividade (as emoções) essa sim, uma das bases que, se 
aliada ao elemento anterior, trará uma estabilidade capaz 
de gerar relacionamentos dentro do padrão tradicional. A 
terra, enquanto solo estável, permite um estrado onde se 
assenta o fogo e, por isso, está hierarquicamente acima 
dele.  

Isso pode ser observado na prática, por casais que 
se mantém unidos no tempo pelo afeto correspondido. 
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Muitas vezes, por longos períodos quando o fogo já se 
abrandou e a relação adentrou a um patamar de calmaria 
relacional. 

O terceiro dos elementos, a água, está relacionado 
aos aspectos intelectuais e culturais do casal. Tal nível 
transcende a esfera da maioria dos relacionamentos. São 
poucos os casais que acessam a tais níveis de realização 
conjunta e avançam na evolução cognitiva da relação.  

Como a água flui, assim fluem os pensamentos e, 
para adentrar a tal nível amoroso, há que se investir nos 
prazeres decorrentes da erudição e da contínua 
aprendizagem, algo pouco apreciado, por seu potencial de 
provocar a sublimação do fogo. Não que a água venha para 
apagar o fogo, mas sim, para qualificá-lo a experiências 
mais profundas e engrandecedoras, desde que o casal 
tenha abertura para tais avanços, para além dos limites 
tradicionais. 
 O nível de desenvolvimento intelectual é essencial 
para que o casal se integre de maneira duradoura. Casais 
que compartilham um maior repertório de ideias, 
experiências e cognições, tendem a formar um 
relacionamento mais sólido e coeso. 

O próximo nível hierárquico é o do ar, relacionado 
com as energias. Trata-se de um nível mais efêmero e, por 
sua sutileza, é desprezado ou não entendido/alcançado 
por grande parte das pessoas. Fala-se muito de energias, 
porém entende-se muito pouco de sua aplicação prática.  

Poucos são os casais que transcendem e atingem 
tal nível. Trata-se de um ganho evolutivo que requer 
abertura e interesse na obtenção de seus benefícios. Sua 
presença indica o nível avançado da integração dos 
parceiros, sua sintonia e compartilhamento energético, a 
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ponto de atuarem em uníssono, compartilhando as 
mesmas percepções e conteúdos, muito além dos níveis 
anteriores. 
 O último dos níveis é o espiritual, nele, transcende-
se a matéria presente nos níveis anteriores e se chega à 
metafísica do amor, naquilo que não pode ser observado 
no plano físico, mas que também interfere diretamente nas 
possibilidades de avanço e realização do casal. Contam-se 
nos dedos os casais capazes de atingir a tal nível, pois se 
trata de uma união, por vezes, fora da curva do tempo, 
ocorrida das sincronicidades do encontro de duas almas 
afins e abertas ao que transcende a matéria.    
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48 A Opção por um Amor Maior 
 

Há pessoas que desejam e esperam por um amor 
especial, alguém que venha para mexer com sua vida, 
permitir um salto de felicidade, um preenchido da alegria e 
dos seus dias. Porém, quando fazem isso, será que 
realmente estão a fazer a escolha corretas para se chegar 
a um Amor Maior ou incorrendo nos erros de sempre? 

Minha avó é uma senhora de outros tempos. Ela e 
meu avô formaram um casal que representou um Amor 
Maior, daqueles esperados em sua época. Viveram juntos 
muito além das bodas de ouro e construíram uma família 
estruturada. 

Porém, no seu caminho, tiveram que lidar com a 
desestruturação do casamento de seu filho, assumindo 
responsabilidades para além de sua expectativa, como as 
de criar os netos. Fizeram isso enquanto ato maior de 
doação e, por tais escolhas, tiveram em muito que se 
abnegar de suas próprias necessidades e confortos. 

Talvez esse seja um grande exemplo de Amor 
Maior, aos moldes tradicionais, ainda hoje esperados. 
Porém, nem sempre é assim. Nos dias atuais, os vínculos 
e as responsabilidades tendem a ser líquidos, a ponto de 
que, nem todo amor suporta aos desafios e frustrações da 
realidade atual. 

A saída, do ponto de vista que hipotetizamos aqui, 
seria a da opção por um Amor Maior para além desse 
modelo tradicional de tempos passados, visando atualizar 
nossas demandas de afeto aos dias atuais.  

Seria então, momento de pensar no Amor Maior 
enquanto algo voltado a transcender as expectativas 
tradicionais. Ou seja, abandonar o sonho do casamento e 
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filhos, por algo mais experencial, em termos de parcerias a 
dois, capazes de produzir crescimento, desafios e 
aprendizagens. 

O pré-requisito então, requer que você pare de 
procurar alguém para casar, ter filhos ou viver uma união 
tradicional. Comece a pensar em novas formas de parceria, 
onde o amor esteja presente e se coadune com desafios 
existenciais conjuntos. 

Por exemplo, no campo formacional, galgar uma 
nova profissão a dois, pode ser uma excelente forma de 
estabelecer conjuntamente com o afeto compartilhado, 
algo que engrandeça a relação e leve ambos aos 
resultados futuros maiores e amplas possibilidades 
profissionais. 

Um negócio conjunto, a prática de um esporte 
competitivo (corridas, por exemplo), o culto espiritual 
compartilhado, o voluntariado, a caridade, ações voltadas 
à proteção ambiental, são ligas qualificadas, cujo resultado 
pode ser bem mais satisfatório para se obter a perenidade 
de uma Amor Maior, do que um mero casamento ou a 
filiação. 

Ouse pensar um pouco sobre essa hipótese e veja 
como elas podem trazer sentido para a sua vida e, ao 
compartilhar tal missão, agregar a ambos os parceiros uma 
razão para conquistarem juntos novas metas e desejos. 

Talvez você tenha sorte de ainda viver um amor 
tradicional e duradouro como minha queria avó. Entretanto, 
nada impede de abrir-se a novas possibilidades, uma vez 
que, se elas contribuírem para que você atinja seu desejo 
amoroso, o resultado será bem próximo. 
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49 Encontros Mágicos do Amor 
 

Faz parte de nossos desejos e fantasias amorosas 
encontrar alguém especial, num momento especial. Trata-
se do desejo de encontrar a pessoa certa, no momento 
certo.  

Essa magia pode vir em momentos de felicidade 
coletiva, como comemorações a exemplo das festas de 
final de ano, ou ainda vir em momentos especiais para 
você, como seu aniversário, uma data especial ou até 
mesmo quando você sente adentrar a uma nova fase. 

Torcemos para que isso ocorra e esperamos tais 
ocorrências para validar um encontro. Porém, nem sempre 
as sincronicidades são assim. Pode também ser a pessoa 
certa em algum momento comum. O importante é observar 
as nuances mágicas de cada evento.  

Se houve a magia do amor, isso significará que, algo 
aconteceu, em você ou à sua volta, para que aquela 
sincronicidade do encontro fosse importante, expressiva, 
intensa, destacada a você. Esse é um sinal claro de que o 
cupido do amor apareceu para esse novo casal. 

Dentre milhões de oportunidades, por que você 
escolheu exatamente aquela pessoa? Por que o papo 
entre vocês avançou? Por que as coisas caminharam 
rapidamente para uma conexão íntima e afetiva? Por que 
a liga inicial foi superior aos demais encontros? 

A resposta afirmativa a tais perguntas indica que 
houve uma sincronicidade neste encontro. A magia do 
amor presenteou vocês com um encontro significativo do 
destino. Porém, agora é que começam os dilemas. 

Sincronicidades e encontros mágicos do amor são 
apenas o ponto de encontro do destino, a partir de uma 
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convergência de fatores de ambos os parceiros, capazes 
de os colocarem, naquele momento, no mesmo quadrante 
quântico de busca amorosa. Suas caminhadas os levaram 
até ali. Uma vez alocados naquele mesmo quadrante 
quântico, a conexão material pode ocorrer. 

Feita a conexão, interligados os corpos físicos, 
energéticos, emocionais e mentais, uma nova fase será 
iniciada entre os parceiros. Trata-se de conhecer o outro, 
sua biodisponibilidade dhármica, cuja definição, 
resumidamente, é o quanto tais parceiros tem de 
afinidades e possibilidades de estabelecer um 
relacionamento sustentável desde então. 

Daqui surgem duas possibilidades. Ambos podem 
seguir juntos, pois a biodisponibilidade dhármica os fez 
encontrar-se par assim continuarem dentro dos ajustes 
relacionais normais, tradicionais. 

Ou, e aqui os desafios passam a ser complexos, tal 
possibilidade não existe. Ambos verificar que a 
biodisponibilidade dhármica é divergente, os caminhos 
seguem direções opostos a partir desse encontro que, 
apesar de mágico e sincrônico, não gerou condições para 
um relacionamento possível em sustentável. A amizade 
permanece e cada qual segue seu caminho, mantendo a 
conexão daquele ponto de encontro mágico ocorrido. 

Mas aqui cabe uma pergunta feita a seguir. Por que 
aquilo então ocorreu? Foi apenas uma coincidência do 
destino? Não haveria mais nada a ser aprendido e 
vivenciado com aquela determinada pessoal? 

Se olharmos tudo apenas pelo raciocínio binário 
(tudo ou nada), a resposta é certa: foi apenas um encontro 
casual, por sorte, e nada mais. Porém, se olharmos com 
uma visão holística do fenômeno, poderemos ir além das 
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expectativas binárias, eliminando-se as hipóteses do 
nascimento de um amor pathos ou eros, pois essas são as 
únicas possibilidades esperadas pela maioria das pessoas. 

Amores philos e storge, apesar de pouco 
entendidos, até porque transcendem o raciocínio binário, 
mas são colocados na caixinha do "nada", são portas 
abertas à transmutação individual, pois permitem que as 
pessoas estabeleçam ligas transcendentais. 

Por exemplo, tais casais “philos” podem ter se 
encontrado para que em suas vidas outros quadrantes 
quânticos sejam abertos, seja em termos de realizações, 
aprendizagens ou experiências. Uma pessoa binária ou 
linear, dificilmente entenderia isso, porém, há que se 
entender que uma pessoa exposta a um encontro mágico 
do amor, teria algo a atingir com ele, em outros planos. 

Um encontro mágico é gerado por ondas 
energéticas que reverberam e produzem um epicentro 
capaz de colocar os parceiros em contato físico. A partir 
daí, as ondas continuam a produzir seus efeitos mágicos 
em ambos, ativando possibilidades e propriedades que não 
necessariamente levarão o casal a viver um amor 
tradicional. 

Todavia, se há um encontro mágico do destino, a 
resposta binária para o tudo ou o nada, ou seja, se não vai 
rolar um amor tradicional, não vai rolar nada, seja a melhor 
resposta, pois ela somente irá anular a reverberação das 
ondas energéticas, sem dar-lhe o potencial transmutativo 
atingido naquele encontro mágico e sincrônico do destino. 

Saber disso é mais fácil do que direcionar tal 
ocorrência a novos patamares de realização afetiva. O 
importante é você, ao menos, cultivar um grau especial de 
amizade com essa pessoa, com a qual viveu um encontro 
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mágico do destino, deixando fluir a conexão ocorrida para 
o melhor de todos. 

São tantas as possibilidades a partir de um encontro 
mágico valioso que, seria egoísmo querer que seu 
desfecho seja apenas um relacionamento comezinho. 
Abra-se, transmute-se e deixe-se guiar à transcendência.   

 

 
 
 

 

 
 
 
 



190 
 

50 Transafetividade 
 

O termo "Transafetividade" foi desenvolvido pelo 
Prof. Waldo Vieira, também autor da obra "Manual da 
Dupla Evolutiva", onde ele trata dos relacionamentos 
amorosos direcionados à realização de missões de vida 
conjuntas e a maior, entre os parceiros. A Transafetividade 
seria a condição almejada do casal, quando este atinge a 
um nível de realização afetiva que transcende ao 
tradicional. 

A Transafetividade seria algo para além da 
sexualidade. Portanto, vai muito além da sua abertura 
sexual, não tendo qualquer conotação de promiscuidade 
ou permissividade. Pelo contrário, algo que transcende, 
requer progredir para mais. 

Para entender o contexto do termo 
"transafetividade", há que se retornar para a filosofia 
hinduísta, ao chamado Tantra, enquanto conjunto de 
preceitos e técnicas voltadas ao desprendimento afetivo a 
partir da sexualidade, mas com fins a uma expansão da 
consciência ao topo do universo da afetividade acessível 
na experiência humana. 

Nessa esfera espiritualizante da conexão humana, 
transcende-se a barreira das energias meramente 
instintivas, as quais são direcionadas acima pelos 
meridianos energéticos, visando provocar a abertura dos 
canais (chakras) superiores e o consequente acesso ao 
campo divino de cada um de nós. 

Essa experiência mística não precisa ocorrer para 
que você se dedique a vivenciar um amor em 
transcendência. Ela poderá ser algo, uma meta, a ser 
atingida com ele. O primeiro passo, é começar a construir 
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seu repertório a maior sobre o assunto. Ou seja, você deve 
abrir-se ao entendimento de que o ato de amar vai muito 
além de ter um parceiro com quem estabeleça um 
relacionamento sexual e afetivo. 

Comece a ver o amor, o seu relacionamento, como 
apenas a ponte inicial para algo a maior, divino, possível 
de ser atingido. Isso de imediato, implicaria, para uma 
pessoa solteira, na busca de um parceiro mais qualificado 
a tal desenvolvimento pelo casal. 

O que se visa, afinal, é permitir-se acessar a 
relacionamentos melhores e possíveis de ir além do 
tradicional, ou seja, focar-se em evocar para a sua vida 
outro tipo de pessoais, mais espiritualizadas, para além do 
convencional do casamento, da família tradicional ou das 
necessidades instintivas por filiação.  

Trata-se de introjetar o repertório de que o amor 
também pode ser vivido por meio dos chakras superiores, 
os quais geram vibrações mentais e espirituais, onde o 
sentimento, as conexões possibilitadas e as dimensões 
acessadas, elevarão o casal a territórios pouco explorados 
pela maioria das pessoas. 

Se você leu até aqui, já sabe que essa possibilidade 
de repertório amoroso transpessoal existe. Porém, a 
escolha por evocá-lo para a sua vida é algo muito pessoal, 
a depender de seu desejo e abertura a vivenciar tais 
possibilidades de amar e ser amado. 
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CONCLUSÕES 
 
 Nem todos os Caminhos precisam chegar a algum 
final, para produzirem um resultado esperado. Por vezes, 
o Caminho, em si, é a meta, o instrumental necessário a 
ser continuadamente percorrido para gerar sentido. 
 Nesse sentido, a busca de um amor que transcende 
deve ser algo contínuo, não finito, dentro dessa ideia 
instrumental, de uma construção não passível de se atingir 
a perfeição em somente uma vida. 
 Almas gêmeas, como o próprio nome bem diz, são 
parceiros de outros tempos, cujo recíproco reconhecimento 
só é possível pelo acúmulo de experiências benfazejas no 
curso dessa história instrumental do amor, sem fim. 
 Nossa meta não é chegar ao status de alma gêmea, 
mas sim, a um estágio da afetividade, onde alguém possa 
buscar para si um amor que vá além do tradicional. 
 Isto significa abrir-se a quadrantes quânticos ainda 
não explorados, enquanto novas possibilidades de amar e 
ser amado, ainda não vividas ou vislumbradas, mas que 
são possíveis de serem acessadas a partir de escolhas. 
 Se você entendeu isso, cumprimos nosso papel. 
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“When you're standing on the edge of nowhere 
There's only one way up 

So your heart's got to go there 
Through the darkest nights 

See the light shine bright 
When heroes fall, in love or war 

They live forever 
 

This is a song for the lonely 
Can you hear me tonight 

For the broken hearted, battle scared 
I'll be on your side 

 
And this is a song for the lonely 

When your dreams won't come true 
Can you hear this prayer 

'Cause someone's there for you 
 

Well don't need a reason 
She can pick you up 

Or leave you bleeding 
I've seen a strong man cry 

I know the reason why 
We all forgive, we all forget 

We just keep believing 
 

So let it find you 
Wherever you go 

I'm right beside you 
You don't have to look no more 

You don't have to look no more, oh no 
 

It's gonna be alright 

 
Song For The Lonely (Cher) 
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