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NO CENTRO SENTIMOS LEVEZA  

Extratos do livro de Bert Hellinger, Ed. Cultrix, SP, 2004 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observei que a consciência não está somente a serviço do bem, mas também do mal. 

Com isso, passei a considerar suspeita a alta estima que nossa cultura dedica à consciência. 

Achei igualmente suspeito que o Iluminismo no Ocidente não tenha feito uma crítica desse 

conceito, e que muitas idéias religiosas que difundiam medo e terror tenham sido apenas 

deslocadas para a consciência, onde continuam intocáveis como tabus. 

 Os nobres fins atribuídos à consciência se revelaram como objetivos de um grupo 

isolado que, com a ajuda da consciência, procura justificar a sua supremacia sobre outros 

grupos, com todas as conseqüências funestas para as relações entre esses grupos. 

 

Intimamente associados à consciência estão os sentimentos 
de culpa e inocência.  Também aqui é estranho que muitas 
ações criminosas sejam acompanhadas por sentimentos de 
inocência,  e muitas ações boas por sentimentos de culpa. Por 
conseguinte,  f icou claro para mim que esses  sent imentos só 
são úteis dentro de determinados l imites,  e que culpa e 
inocência não signif icam o me smo que bom ou mau.  
 

No contexto de emaranhamentos que atravessam gerações reconheci que, além da 

consciência que sentimos, existe uma outra consciência que permanece oculta e só se atesta 

por seus efeitos. Essa consciência oculta serve a leis diferentes daquelas a que obedece a 

consciência que sentimos, e freqüentemente infringimos a consciência oculta quando 

obedecemos à consciência manifesta. 

Quem está em consonância com o mundo e o aceita tal como ele é, sabe o que 

prejudica e o que ajuda, o que é bom e o que é ruim. Por estar em sintonia, ele segue esse 

saber, independentemente das opiniões favoráveis ou contrárias. Ele repousa em seu centro, 

em equilíbrio, simultaneamente recolhido e dedicado. Nesse centro sentimos leveza. 

 

Alguém perguntou a um velho mestre: “Como você consegue ajudar outras pessoas? 

Elas freqüentemente o procuram e lhe pedem conselho em assuntos que você mal conhece. 

Apesar disso, sentem-se melhor depois”. 

O mestre lhe respondeu: “Quando alguém pára no caminho e não quer prosseguir, isso 

não depende do saber. Ele busca segurança onde é preciso coragem, e liberdade onde o certo 

não lhe deixa escolha. E com isso fica dando voltas. 
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O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o centro e, recolhido 

nele, aguarda que uma palavra eficaz o alcance, como o navegador que abre suas velas ao 

vento. Quando alguém o procura, encontra-o no mesmo lugar aonde ele próprio precisa 

chegar, e a resposta vale para os dois. Pois ambos são ouvintes”. 

E o mestre acrescentou: “No centro sentimos leveza”. 

 

CULPA E INOCÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS 

As relações humanas começam com o dar e o tomar, e com o dar e tomar começam 

também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também direito de 

reivindicar, e quem toma se sente obrigado. 

 

O perdão 

O ato de perdoar funciona como substituto de um necessário confronto. Com isso, 

apenas encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são 

especialmente nocivos quando a vítima absolve o perpetrador de sua culpa, como se tivesse o 

direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, o inocente tem não 

somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e expiação. E o culpado não tem 

somente o dever de assumir as conseqüências de seu ato, mas também o direito de fazê-lo. 

Entretanto, existe um modo bom de perdoar que preserva a dignidade do culpado e a 

própria. Ele requer que a vítima não faça exigências extremas e aceite a compensação e a 

reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem esse perdão correto não existe 

reconciliação. 

 

Bom e Mau 

Gostaríamos de dividir o mundo em dois: um que possui o direito de existir e outro 

que, embora exista e atue, não possui esse direito. O primeiro denominamos bom ou saudável, 

salvação ou paz. O outro denominamos mau ou doente, desgraça ou guerra, ou lhe damos 

qualquer outro nome. A razão é que chamamos de bom ou benéfico o que é leve para nós, e 

de mau ou maléfico o que nos é pesado. 

Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz avançar o mundo baseia-se 

no que chamamos de pesado ou mau. O desafio para o que é novo provém do que 

gostaríamos de eliminar ou excluir. 

Assim, quando nos esquivamos do que é pesado. Pecaminoso ou agressivo, perdemos 

justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa 

grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e as aceita, permanece em 
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contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são 

simplesmente boas ou más. Estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. 

 

O que nos pertence 

Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem a título de destino pessoal, por 

exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias penosas de nossa infância ou culpas 

pessoais. Quando aceitamos o que é pesado e o incorporamos à realização de nossa vida, isso 

se torna para nós uma fonte de força. 

Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um 

ferimento de guerra ou acidente, ele rouba força de nosso destino. 

 

O destino 

Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimo-nos absolutamente 

impotentes; por isso nos é tão difícil carregá-lo. Se tivéssemos culpa ou merecimento, 

teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que, tanto no mal 

quanto no bem, estamos entregues a um destino imprevisível que, independentemente de 

sermos bons ou maus, decide sobre nossa morte ou vida, salvamento ou desgraça, felicidade 

ou perdição. 

 

A humildade 

Resta-me, como única solução, submeter-me e conformar-me voluntariamente ao 

contexto de um poder superior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. A atitude 

em que se baseia esse comportamento eu chamo de humildade. Ela me permite aceitar a 

minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que 

outros pagaram por elas. Ela também me leva a aceitar a minha morte e um destino difícil 

quando tocar minha vez, sem relação com a minha culpa ou inocência. 

Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a 

mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem 

devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo 

destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Ela me permite honrá-las, na 

medida em que não rejeito ou limito o que recebi à custa delas, mas justamente o aceito com 

gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. 

 

O não-ser 

Um monge que andava buscando 

pediu a um mercador uma esmola. 
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O mercador se deteve, por um momento 

e, ao dar-lhe o que pedia, 

perguntou ao monge: 

“Como é possível que me peças 

o que te falta para viver 

e, no entanto, menosprezes 

a mim e ao meu modo de vida 

que te proporcionamos isso?” 

 

O monge lhe respondeu: 

“Em comparação com o Último que busco, 

tudo o mais me parece pequeno”. 

 

Mas o mercador perguntou ainda: 

“Se existe um Último, 

como pode haver algo 

que alguém possa buscar ou encontrar 

como se estivesse no fim de um caminho? 

Como poderia alguém sair a seu encontro 

e apossar-se dele, 

como se fosse uma coisa entre outras muitas, 

mais do que muitos outros? 

E, inversamente, como poderia alguém 

afastar-se desse Último, 

ser menos conduzido por ele  

ou estar menos a seu serviço 

do que as outras pessoas?” 

 

O monge retrucou: 

“Encontra o Último 

quem renuncia ao próximo e ao presente”. 

 

Mas o mercador ponderou: 

“Se existe um Último, 

ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto 

no que nos parece e no que permanece, 



 
 

 5 

assim como em cada ser se oculta um não-ser 

e, em cada agora, um antes e um depois. 

 

Comparado ao ser, 

que experimentamos como fugaz e limitado, 

o não-ser nos parece infinito  

como o de onde e o para onde comparados ao agora. 

Porém o não-ser se revela no ser, 

como o de onde e o para onde 

se revelam no agora. 

O não-ser, como a noite e como a morte, 

é um começo desconhecido 

e só um breve instante, como um raio, 

nos abre o seu olho no ser. 

 

Assim também, o Último  

só se aproxima de nós no que está perto 

e brilha agora”. 

 

Então o monge perguntou: 

“Se fosse verdade o que dizes, 

o que nos restaria ainda, a mim e a ti?” 

 

O mercador respondeu: 

“Ainda nos restaria, 

por algum tempo, 

a Terra.”. 

 

A fé 

Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre este tema: Como teria 

Jesus reagido se, após dizer a um doente: “Levanta-te, toma teu leito e vai para casa!”, ele 

tivesse respondido: “Mas eu não quero”. 

Finalmente um dos dois opinou: “Provavelmente Jesus teria inicialmente ficado em 

silêncio. Mas então se viraria para os discípulos e diria: ‘Este homem dá mais glória a Deus do 

eu’”. 
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Muitas vezes precisamos ter, em questões essenciais, mais de uma opinião. Pois a 

plenitude inclui as contradições, não as exclui. Então o contrário nos aparece apenas como 

uma parte entre muitas outras, que ele complementa, mas não substitui. 

 

Vida e morte 

Quando dois zulus se encontram, um deles diz: “Eu vi você. Ainda está vivo?” 

“Sim”, responde o outro, “ainda estou vivo. E você?” 

“Eu também estou vivo”. 

 

Um estranho pergunta a um zulu aparentemente desocupado: “Você não se 

aborrece?” Ele responde: “Mas se eu estou vivendo!” 

Nada lhe falta que precise dar mais conteúdo ou sentido à sua vida. 

 

A mesma atitude encontramos num dos fiéis companheiros de Konradin, o último dos 

Staufers. Estava preso num castelo e jogava xadrez com um amigo quando um mensageiro 

veio avisá-lo: “Dentro de uma hora você será executado”. Ele disse ao amigo: “Continuemos o 

jogo!” 

 

OS LIMITES DA CONSCIÊNCIA 

Um discípulo perguntou a um mestre: “Diga-me o que é a liberdade?” 

“Que liberdade?”, perguntou-lhe o mestre. “A primeira liberdade é a estupidez. 

Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda 

mais firme. 

A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, 

permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. 

A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. 

Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de 

pé”. 

“Isso é tudo?”, perguntou o discípulo. 

O mestre retrucou: “Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de 

suas almas. Contudo, é a grande Alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela 

pode permitir-se muitos erros porque está sempre e sem esforço substituindo os maus 

jogadores. Mas àquele que a deixa pensar ela concede, às vezes, certa liberdade de 

movimento. E, como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a 

margem, unindo sua força à dele”. 

 

Culpa e inocência 
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É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois ela diz respeito 

a eles. Todo ato que produz efeitos sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento 

ciente de inocência ou de culpa. E, assim como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o 

claro e o escuro, esse sentimento ciente discerne, a cada momento, se nossa ação prejudica ou 

favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que o 

favorece, como inocência. 

Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a 

mudar de direção; pelo sentimento de inocência, ela nos solta as rédeas, e um vento fresco 

infla as velas do nosso barco. 

O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são 

preestabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico em relação às orientações básicas: em 

cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a 

compensação antes que haja um acidente, e nos equilibramos a tempo. 

Da mesma forma, um sentido superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos 

relacionamentos e atua como um reflexo de correção e compensação quando nos desviamos 

das condições de sucesso de nossos relacionamentos e colocamos em risco nossa integração 

ao grupo. À semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos 

relacionamentos percebe cada indivíduo, juntamente com seu entorno, reconhece o espaço 

livre e os limites, e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e de 

prazer. Esse desprazer é sentido como culpa; esse prazer, como inocência. 

 

Os pressupostos 

Entre as condições que nos são preestabelecidas para os relacionamentos humanos 

incluem-se: 

 o vínculo, 
 a compensação, 
 a ordem. 
Satisfazemos a essas três condições sob a pressão do iinnssttiinnttoo, da nneecceessssiiddaaddee e do 

rreefflleexxoo, da mesma forma como satisfazemos às condições de nosso equilíbrio físico, mesmo 

contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são por nós sentidas como básicas porque as 

sentimos simultaneamente como necessidades básicas. 

O vínculo, a compensação e a ordem se condicionam e complementam mutuamente, e 

sua atuação conjunta nós a sentimos como a consciência. Por conseguinte, sentimos a 

consciência como instinto, necessidade e reflexo, e como basicamente idêntica às 

necessidades de vínculo, compensação e ordem. 

 

As diferenças 
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Embora estas três necessidades – de vínculo, compensação e ordem – atuem sempre 

em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de 

culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de 

acordo com o fim e a necessidade a que servem. 

- Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, 
e a inocência como proteção e proximidade.  

- Quando estão a serviço da compensação, vivemos a culpa como obrigação, e a 
inocência como liberdade ou reivindicação. 

- Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de 
punição, e a inocência como retidão e lealdade. 
 

O vínculo 

A consciência nos vincula ao grupo que é importante para nossa sobrevivência, sejam 

quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de 

sua fé ou superstição. Está a serviço dele. 

O padrão de consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa 

razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem 

faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. 

 

A lealdade 

A consciência nos l iga mais fortemente quando ocupamos 
posição infer ior no grupo e est amos entregues a ele.  Mas, 
logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do 
grupo, o vínculo se afrouxa e,  com ele,  também a consciência.  

Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa 

família, são os filhos; numa empresa, os trabalhadores de nível inferior; num exército, os 

soldados rasos; e numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo eles arriscam 

lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins 

que consideram elevados, abusem deles sem consideração. 

 

A consciência grupal 

A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados; 

portanto, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a 

essas pessoas lugar e uma voz na alma. 

A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que 

excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, 

seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram 

culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida e, menos ainda, 

expiada; seja, ainda, porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, 
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sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a 

seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os 

que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um 

lugar e uma voz em seu coração. 

 

O direito de pertencer 

A consciência grupal dá a todos o mesmo direito de pertencimento. Ela vela para que 

esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Assim, ela vela pelo 

vínculo num sentido muito mais amplo do que a consciência pessoal. Ela só conhece uma 

exceção a essa regra: os assassinos, especialmente os que mataram pessoas pertencentes ao 

grupo. Em relação a eles, essa consciência exige, via de regra, que sejam excluídos. 

 

HISTÓRIAS QUE MUDAM RUMOS 

Dois tipos de saber (resumo) 

(...) O sábio diz:  

“O que está disperso se converte num todo 

quando encontra um centro onde se recolhe e atua”. 

(...) 

“Só sobre verdades velhas é que sabemos muito. 

A verdade que nos faz progredir é ousada e nova, 

pois oculta o seu fim como a semente oculta a árvore”. 

O sábio aceita o mundo como ele é, 

sem medo e sem um propósito. 

Está reconciliado com a impermanência 

e não se esforça por algo que está além da morte. 

Mantém a perspectiva, porque está em sintonia, 

e só intervém enquanto o fluxo da vida o requer. 

Sabe distinguir se algo é possível ou não 

porque não tem um propósito. 

A sabedoria é o fruto de longa disciplina e exercício, 

mas quem a tem a possui sem esforço. 

A sabedoria está sempre a caminho 

e atinge o alvo sem buscá-lo. 

Ela cresce. 

 

O centro 
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(...) Encontra um velho mestre e pergunta-lhe: “Como é que você consegue ajudar 

outras pessoas? Elas costumam procurá-lo para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal 

conhece. Não obstante, sentem-se melhor depois”. 

O mestre lhe responde: “Quando alguém pára no caminho e não quer avançar, o 

problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem, e quer liberdade 

quando o certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. 

O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, 

recolhido nele, espera por uma palavra eficaz que o alcance, como alguém que abre as velas e 

aguarda pelo vento. Quando alguém o procura, encontra-o no mesmo lugar aonde ela própria 

deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes”. 

E o mestre acrescenta: “No centro sentimos leveza”. 

 

ORDENS DO AMOR ENTRE PAIS E FILHOS 

E DENTRO DO GRUPO FAMILIAR 

Pais e filhos 

Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais dêem e 

os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais e o que, como 

casal, tomaram um do outro. 

Os filhos tomam antes de tudo seus pais como pais e secundariamente aquilo que os 

pais lhes dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais eles 

posteriormente transmitem a outros e, principalmente, como pais, aos próprios filhos. 

Alguém só pode dar porque antes recebeu, e tem o direito de receber porque mais 

tarde também dará. 

Quem vem primeiro deve dar mais, porque também recebeu mais, e quem vem depois 

necessariamente recebe mais. Entretanto, também ele, quando já tiver recebido bastante, 

dará aos que vierem depois. 

Esta ordem vale também para o dar e o tomar entre irmãos. O primeiro filho dá ao 

segundo e ao terceiro, o segundo recebe do primeiro e dá ao terceiro, e este recebe do 

primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais. Em 

compensação, o mais novo freqüentemente cuida dos pais quando envelhecem. 

 

Honrar a dádiva 

Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos 

que aquele que recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem a recebeu. 

Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia. Como o dar e 

o receber, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem do tempo. Com isso, 

os pais têm precedência sobre os filhos, e o primeiro filho sobre o segundo. 
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O fluxo do dar e do receber que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que 

transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, 

de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos 

sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e 

o tomar, juntamente com o tempo, sempre fluem para diante, nunca para trás. 

 

A vida 

Naquilo que os pais dão e os filhos recebem, não se trata de uma forma qualquer de 

dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que 

lhes pertence. Dão-lhes, com a vida, a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem 

exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem 

excluir dela ou reservar para si. E por essa razão os filhos, quando recebem dos pais a vida, 

também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela. Pois os 

filhos não somente têm seus pais, eles são seus pais. 

Faz parte,  portanto, da ordem do amor que a criança tome 
sua vida ta l  como os pais a dão, como uma totalidade, e que 
tome seus pais  como eles são, sem qualquer outro desejo,  
sem recusa e sem medo.  

Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao 

destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais; aos limites que me foram 

impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos enredamentos no destino dessa família, 

na culpa dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nessa família, seja o que for. 

Podemos experimentar em nós os efeitos dessa aceitação imaginando que nos 

ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, 

estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima, e lhes dizemos: “Eu lhes presto 

homenagem”. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhes agradecemos 

pelo presente da vida, dizendo-lhes, por exemplo: 

 

Agradecimento ao despertar da vida 

“Querida mamãe, 

eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, 

com tudo o que ela envolve, 

pelo preço total que custou a você e que custa a mim. 

Vou fazer algo dela, para sua alegria. 

Que não tenha sido em vão! 

Eu a mantenho e honro, 

e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. 

Eu tomo você como minha mãe 
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e você pode ter-me como seu(sua) filho(a). 

Você é a mãe certa para mim 

e eu o(a) filho(a) certo(a) para você. 

Você é a grande, eu sou o(a) pequeno(a). 

Você dá, eu recebo – querida mamãe. 

E me alegro porque você aceitou meu pai .  
Vocês dois são os certos para mim. Só vocês!” 

 

Em seguida, diz o mesmo ao pai: 

“Querido papai, 

eu recebo a vida também de você, tudo, a totalidade, 

com tudo o que ela envolve, 

e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. 

Vou fazer a lgo dela,  para sua alegr ia.  
Que não tenha sido em vão! 

Eu a mantenho e honro, 

e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. 

Eu tomo você como meu pai.  
e você pode ter-me como seu(sua) filho(a). 

Você é o pai certo para mim 

e eu o(a) filho(a) certo(a) para você. 

Você é o grande, eu sou o(a) pequeno(a). 

Você dá, eu recebo – querido papai. 

E me alegro porque você aceitou minha mãe.  
Vocês dois são os certos para mim. Só vocês!” 

 

A recusa 

Muitos que se recusam a assumir completamente seus pais procuram compensar essa 

carência, e então talvez busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca 

dessas metas não passa, neste caso, de uma busca secreta do pai que não foi aceito ou da mãe 

que não foi aceita. Pois quem rejeita seus pais rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma 

medida, irrealizado, cego e vazio. 

 

O que é especial 

Existe outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo. Mas, quando 

falo disso, deparo com uma aceitação imediata. 
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Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de 

seus pais. Também isso temos que aceitar. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo 

ruim. Isso não podemos discriminar.. Seja o que for que alguém faça ou omita, apóie ou 

combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como 

um chamado que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa (por ex., quando se 

trata de algo pesado ou, talvez, algo cruel). De uma forma ou de outra, fomos simplesmente 

tomados a serviço. 

 

As boas dádivas dos pais 

Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, 

educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitemos tudo isso tal como 

o recebemos deles. Assim, dizemos a eles: “Eu tomo tudo – com amor”. Isto, naturalmente, se 

inclui: “com amor”. Essa é uma forma de receber que simultaneamente compensa, porque os 

pais se sentem respeitados e dão com prazer. 

Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais: “Recebi muito e isso basta. Eu o aceito 

para a minha vida”. Então ele se sente satisfeito e rico. E acrescenta: “O resto eu mesmo faço”. 

Também essa é uma bela frase. Ela nos torna autônomos. A seguir, o filho diz ainda aos pais: 

“E agora eu os deixo em paz”. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e 

eles também o conservam como filho. 

Quando, porém, o filho diz aos pais: “Vocês têm de me dar mais”, o coração dos pais 

se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, 

porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo; caso 

contrário, sua cobrança cessaria. 

 

O que é próprio dos pais 

O dar e tomar que serve à vida e à família muda-se em seu contrário quando um mais 

novo assume algo pesado em lugar de um mais velho: p. ex., quando um filho assume, por um 

dos pais, uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi 

cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um 

presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e 

permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma 

força e um bem especiais na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Esse 

bem ela pode dar a algum sucessor, não, porém, o preço que pagou por ele. 

 

A presunção 

A ordem do dar e receber na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de 

receber do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo 
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superior a ele. Isso acontece, por ex., quando os pais querem receber dos filhos e os filhos 

querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais ou dos próprios parceiros. 

Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, 

freqüentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. 

Pois, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, ele 

não se dá conta da própria presunção e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se 

deixa suplantar pelo amor. Pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a 

qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da 

felicidade e da vida. 

Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. 

E só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. 

Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. 

 

O grupo familiar 

A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com a nossa relação 

com nossos pais. Pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao 

nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e 

pertencemos a um grupo familiar em quer elas se unem. 

O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos 

os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma 

forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa 

de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse 

sentido. 

Via de regra, fazem parte dele: 

 os filhos, inclusive os mortos e os natimortos; 

 os pais e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos 
fora do casamento e os meio-irmãos; 

 os avós e eventualmente algum dos bisavós; 

 incluem-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a 
outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou 
cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do 
grupo familiar. 

 

A integridade 

Quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o 

pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade 

irresistível de restaurar sua integridade. Isso faz com que o membro perdido seja como que 

revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. 
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Esse processo também transcorre inconscientemente, e também aqui o peso de 

restaurar a integridade perdida recai principalmente sobre as crianças. 

No que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar no que toca à 

equiparação entre as pessoas. 

Quando se nega a algum membro o direito de pertencimento, existe no grupo familiar 

uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça 

cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado. 

 

A perda do direito de pertencimento 

Se um membro do grupo familiar mata outro, ele perde seu direito de pertencimento e 

precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da 

família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com um 

assassino implicará o rigor com uma criança inocente. A mesma regra vale para ameaças de 

morte e tentativas de assassinato. Os abortos, porém, não estão sujeitos a essa lei, embora 

tenham, às vezes, conseqüências pessoais semelhantes para os pais. Mas geralmente os filhos 

abortados não são representados por outros filhos. 

 

As ordens do amor 

Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal dentro do 

grupo familiar, existe um amor sábio, que compensa de forma curativa e, através de ações 

boas, põe um fim nos acontecimentos infaustos. 

Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases “Eu sigo você” e “Antes 

eu do que você”. 

Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante 

da pessoa que ele deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, expiar ou morrer. 

Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases. Pois 

então reconhece que também ela o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer 

a essa pessoa: “Você é grande, eu sou pequeno(a). Eu me curvo diante de seu destino e aceito 

o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá – com 

amor”. Então fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando 

quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então essa pessoa, em vez de 

representar uma ameaça, como ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua 

felicidade. 

Ou se uma pessoa que seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir 

um irmão prematuramente falecido, poderia acrescentar: “Você é meu irmão, eu respeito 

você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar. E eu me inclino diante do seu 

destino, da forma como foi, e assumo o meu destino como me foi determinado”. Então, em 
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lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com 

amor. 

Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela 

pode dizer a ele: “Querido irmão, você morreu, eu ainda vivo algum tempo e depois morro 

também”. Então cessa a presunção diante dos mortos, e justamente por isso o sobrevivente 

pode viver sem sentimento de culpa. 

Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade 

também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e 

respeitados. Isto é basicamente um processo interior. Então, p. ex., uma segunda mulher 

deveria dizer à primeira: “Você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu 

lugar para mim”. Se for o caso, ela pode acrescentar: “Reconheço que se cometeu injustiça 

contra você e que tenho o meu marido à sua custa”; E pode acrescentar: “Por favor, seja 

bondosa comigo se o aceito e conservo como meu marido. E, por favor, seja bondosa com 

meus filhos”. Nas constelações familiares pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira 

mulher e como ela se declara de acordo, por ter sido respeitada. Então a ordem é 

restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. 

 

ORDENS DO AMOR ENTRE O HOMEM E A MULHER 

E EM RELAÇÃO À TOTALIDADE QUE NOS SUSTENTA 

Homem e mulher 

Pertence, em primeiro lugar, à ordem do amor entre o homem e a mulher, que o 

homem queira a mulher enquanto mulher e que a mulher queira o homem enquanto homem. 

Portanto, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por 

outras razões -, p. ex., para diversão ou sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou 

iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, 

ou porque querem o outro como pai ou mãe dos próprios filhos -, então a casa foi construída 

sobre a areia e dentro da maçã se encontra o verme. 

 

Pai e mãe 

Em segundo lugar, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher 

que ambos estejam ordenados em função de um terceiro, e que sua masculinidade e sua 

feminilidade só se completem num filho. 

Quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do 

fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E quando esmorece o amor do casal, também 

esmorece o amor pelo filho. 
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Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e 

amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. Quando seu amor de pais 

pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, 

respeitada e amada por ambos os pais, sabe que está em ordem e sente-se bem. 

 

A consumação do amor 

O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante e 

mais profundo numa relação conjugal, decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do 

amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma 

necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. 

Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, 

nem nos assume mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato 

humano nos traz um prazer tão inebriante nem proporciona, em seu seguimento, um tal 

sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de conseqüências, mais cheio 

de riscos, nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e 

grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se 

reconhecem com amor.  

O ato do amor entre o homem e a mulher é também o nosso ato mais humilde. Em 

nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o 

lugar onde somos mais vulneráveis. 

A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso. 

Pois, ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e 

antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram 

sua medida. 

 

O vínculo do casal 

Através da consumação do amor, numa bela expressão da Bíblia, o homem deixa seu 

pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. 

Na consumação do amor se atesta a superioridade da carne sobre o espírito, sua 

veracidade e grandeza. Às vezes somos tentados a depreciar a carne em favor do espírito, 

como se o que acontece pela força do instinto e da necessidade, do desejo e do amor, valesse 

menos do que o que nos ordenam a razão e a vontade moral. 

No entanto, o instintivo humano demonstra sua sabedoria e sua força justamente 

onde o racional e o moral esbarram nos próprios limites e falham. Pois, através do instinto, 

atuam um espírito superior e um sentido mais profundo, diante do qual fogem assustados 

nossa razão e nossa vontade moral, nas situações difíceis. 
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P.ex., quando uma criança cai na água e uma pessoa mergulha para salvá-lo, ela não o 

faz após uma reflexão racional e uma vontade moral. Ela o faz por instinto. Mas será seu ato, 

por esta razão, menos certo, corajoso e bom? 

 

A ausência 

Para que a relação de casal cumpra o que promete, o homem deve ser e permanecer 

homem e a mulher deve ser e permanecer mulher.  

Assim, o homem deve renunciar a apropriar-se do feminino e a possuí-lo, como se 

pudesse tornar-se mulher e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar a apropriar-se do 

masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser um homem. Pois, numa 

relação de casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece homem, e a 

mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. 

Por isto muitos homens e mulheres desenvolvem em si as características do outro sexo 

e vivem sós. Eles se bastam. 

 

A reciprocidade 

O homem se dá à mulher como homem e a aceita como mulher, e a mulher se dá ao 

homem como mulher o e aceita como seu marido. 

Essa ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede; porque o 

desejar parece ser algo pequeno, e o conceder algo grande. Então um dos parceiros se mostra 

como carente e como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, se mostra como 

alguém que ajuda e dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança, e aquele que dá 

se tornasse um pai ou uma mãe. Então o que recebe precisa agradecer, como se tivesse 

recebido sem dar, e o que dá se sente superior e livre, como se tivesse dado sem receber. Isso, 

porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito de uma e outra, é 

preciso que ambos desejem e ambos concedam, com respeito e amor, o que o outro necessita 

e deseja. 

 

O entendimento 

De suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou 

padrões para a relação conjugal, tanto no bem como no mal. Por isso, para que a união seja 

bem-sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais, e eventualmente 

desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para sua relação. Nisso 

freqüentemente se defrontarão com sentimentos de inocência e culpa. E se adotarem os 

padrões que lhes foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão sentimentos de 

inocência. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, 
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experimentarão um sentimento de culpa. Somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o 

bem e a felicidade em sua união. 

 

A constância 

Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união 

como um acordo cujos fins podem fixar a bel-prazer e cuja ordem ou duração podem 

predeterminar, alterar ou revogar, de acordo com o seu humor ou comodidade. Com isso, 

porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer tarde 

demais que isso é regulado por uma ordem à qual devem submeter-se. 

Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e 

leviano, às vezes um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar 

uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união nos são preestabelecidos e exigem de 

nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. 

 

 

HISTÓRIAS SOBRE A FELICIDADE  

O risco 

Em tempos idos, alguém estava preso no maravilhoso palácio onde, segundo a lenda, 

se situava o labirinto. Muitas vezes ele passava diante de um portão escuro do qual se dizia 

que levava à perdição. Ouvia dizer que muita gente tinha arrombado e transposto o portão 

escuro, mas ninguém voltou. Isso aumentava o medo dos que ficavam para trás. 

Mas o prisioneiro observou mais cuidadosamente o portão. Certa noite, quando os 

vigias estavam cansados, ele decididamente forçou o portão – e viu-se em liberdade. 

 

A festa 

Uma pessoa se põe a caminho. Olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe 

pertence e caminha para lá; Ao chegar, abre a porta e penetra num salão preparado para uma 

festa. 

A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um 

que vem traz algo, permanece algum tempo, e parte. Cada um traz um presente especial, cujo 

preço total já pagou, de uma forma ou de outra. Assim vêm: sua mãe, seu pai, seus irmãos, um 

avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias – todos os que cederam lugar a você, 

todos os que cuidaram de você – vizinhos, talvez, amigos, professores, parceiros, filhos; todos 

os que foram importantes em sua vida, e que ainda são importantes. 

Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo, e parte. Assim como os 

pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo, e partem. Como os desejos e os 



 
 

 20 

sofrimentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo, e partem. Como também a vida 

vem, nos traz algo, permanece algum tempo, e parte. 

Terminada a festa, aquela pessoa fica em sua casa, cheia de presentes. Junto dela só 

permanecem aqueles aos quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora e 

avista outras casas. Sabe que nelas um dia também haverá uma festa. Também ela 

comparecerá, levará algo, ficará algum tempo, e partirá. 

Nós também estamos aqui numa festa: trouxemos algo, recebemos algo, ficaremos 

ainda algum tempo, e partiremos. 

 

CORPO E ALMA, VIDA E MORTE  

O corpo 

Ao refletirmos sobre a atuação conjunta do corpo e da alma, ainda ficamos presos, às 

vezes, à idéia de que o corpo é algo material e a alma lhe é adicionada como uma força que o 

anima e guia. Essa imagem nasceu da observação do último suspiro dos moribundos, como se, 

com ele, eles exalassem a alma. 

Entretanto, de acordo com nosso saber atual, o ser humano vivente surge porque as 

células germinais de seus pais, que são vivas e, portanto, já animadas, se unem para formar 

um novo ser. Assim, nosso corpo já possui uma alma desde o princípio. 

Somos, portanto, um elo de uma grande corrente que nos liga a todos os que nos 

precedem, os que nos sucedem e os que convivem conosco, como se todos partilhássemos 

uma mesma vida e uma mesma alma. Assim, a alma nos ultrapassa e abrange o nosso entorno, 

nossa família, outros grupos maiores e o mundo como um todo. Não obstante, nós a 

experimentamos principalmente em função de nosso corpo. Ela dirige o seu início, o seu 

crescimento, a transmissão da vida através dele e também, depois de algum tempo, sua 

morte. 

 

O eu e o corpo 

Ao eu atribuímos geralmente a consciência de si, a razão, o livre-arbítrio, o controle e o 

desempenho. Mas nem tudo o que o eu deseja é racional e livre, pois ele é também instintivo 

e freqüentemente age às cegas. Pense-se, p. ex., nos temerários, nos levianos, nos ascetas, 

que exigem do corpo o que prejudica a saúde. O corpo resiste ao eu, p. ex., adoecendo ou 

ficando fraco, ferindo-se ou sentindo dor. Com isso o induz à reflexão e à razão. 

Existe, portanto, um lado cego do eu, que exige do corpo algo que lhe faz mal e causa 

doença. O corpo e a alma começam a mudar para melhor quando o eu alcança a compreensão 

dos próprios limites, dos limites do corpo e da saúde, e dos limites de nossa vida. 

Muitas vezes ele só adquire essa sabedoria através da doença e do sofrimento. Eles o 

purificam e produzem nele, quando alcança a compreensão, um efeito que retorna ao corpo 
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de forma curativa. Assim é preciso, às vezes, que uma doença complete sua obra de purificar e 

instruir o eu, antes que possa cessar e ceder. 

Inversamente, o eu também atua sobre o corpo de forma benéfica e curativa, 

principalmente se estiver esclarecido e purificado. O eu é esclarecido quando é consciente de 

suas possibilidades e de seus limites, e quando supera seus medos e desejos instintivos, 

atendo-se somente à realidade observável. E está purificado quando fica em concordância e 

harmonia com a alma, que tem uma sabedoria bem mais profunda que a dele, embora passe 

largamente despercebida. 

 

Vivos e mortos 

Quando uma pessoa sente atração pelos mortos, podemos fazer com ela um exercício 

simples. Pedimos que feche os olhos, recolha-se lentamente em seu centro e através dele 

regrida para bem longe, para os mortos por quem se sente atraída. Lá chegando, ela se deita 

ao lado deles, espera até sentir-se tranqüila e unida a eles, e então aguarda que algo lhe venha 

deles, seja o que for. Ela acolhe isso até sentir-se totalmente preenchida. Então retoma o 

caminho de volta para os vivos, até chegar de novo a seu centro e mais além dele, para cima, e 

abre os olhos. 

Muitos vivos querem juntar-se aos mortos. Mas quando os vivos os respeitam, os 

mortos vêm até eles, com bondade. Eles chegam e ficam a uma certa distância, amavelmente 

presentes. 

Alguns julgam que os mortos sofrem. Mas também podemos dizer: eles estão 

acolhidos. Somente os vivos ainda passam apuros. 

Martin Heidegger diz: Algo vem do oculto, manifesta-se no não-oculto e volta a 

submergir no oculto. O oculto está presente à sua própria maneira. Mas não se vai: emerge e 

volta a submergir. 

A verdade também segue essa lei. Ela emerge do oculto e volta a submergir nele. Por 

essa razão tampouco podemos agarrá-la. Alguns julgam que ela é eternamente válida e que 

eles a têm nas mãos. Não, ela só se mostra por um breve tempo e volta a submergir. Por 

conseguinte, a cada vez que emerge, é diferente. Ela é um reflexo do oculto que vem à luz. 

Assim também a vida, provinda do oculto que não conhecemos, se manifesta no não-

oculto e torna a submergir. O que é realmente grande é o Oculto. Comparado a esse grande, o 

que vem à luz é apenas algo passageiro e pequeno. 

Também os mortos estão no oculto. Mas, partindo daí, eles atuam no não-oculto. 

Quando deixamos que os mortos atuem, a vida é sustentada por meio deles. 
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A grande Alma 

Entretanto, a alma também ultrapassa os limites da família e do grupo familiar. Ela 

está em interação com outros grupos e, em última instância, com a natureza e o mundo como 

um todo. Aqui a conhecemos com ilimitada, como a grande Alma, desvinculada do tempo e do 

espaço, onde todos os contrários se ligam e conseqüentemente se anulam, inclusive as 

oposições entre o bom e o mau, o antes e o depois, a vida e a morte. Para a grande Alma essa 

separação está abolida. Ela une até mesmo os que tiveram de ser excluídos. 

Antes de tudo, porém, experimentamos a grande Alma como uma força que nos toma 

a seu serviço para algo que está além de nós. 

Somente na medida em que estendemos à consciência nosso processo de 

esclarecimento e nos desprendemos dela ingressando no domínio da grande Alma é que as 

necessidades instintivas de pertencimento, reconhecimento compensação perderão os efeitos 

que geram doenças e ameaçam vidas. Somente nesse nível o amor que cega torna-se vidente, 

a compensação que prolonga o mal se transforma numa compensação que o elimina, e a 

presunção de revogar e mudar os destinos dos outros cede lugar à humildade que conhece os 

limites de nosso amor. Somente essa humildade nos põe em sintonia com a saúde e a doença, 

o bem e o mal, a vida e a morte. E isso é, em última análise, uma realização religiosa, em que o 

eu e a grande Alma se fundem. 

 

PSICOTERAPIA E RELIGIÃO 

Psicoterapia e religião revelada 

Quando olhamos sem preconceitos para a psicoterapia, vemos que algumas escolas 

psicoterapêuticas se tornaram semelhantes à religião que pretendiam superar, e 

principalmente às religiões reveladas. Essas escolas também têm seu revelador e fundador, e 

discípulos que aderem a elas e a suas doutrinas. No interior dessas escolas existe uma 

ortodoxia, uma fé correta e uma prática correta, e existem institutos que fiscalizam essa 

doutrina e essa prática e excluem os que delas se desviam. 

Há ainda outras semelhanças com as religiões: a iniciação doutrinária, o teste de 

confiabilidade e de uma moral em consonância com a escola, o rito de admissão, as ordens 

superiores, a consciência de ter sido escolhido e a luta por influência e poder. 

Como dentro das religiões, também encontramos nessas escolas adeptos que, devido 

a uma compreensão pessoal, se afastam da doutrina e da prática prescritas, mas receiam 

admiti-lo no círculo de seus colegas, pelo temor de serem condenados e excluídos. 
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A competência 

No essencial, a psicoterapia se baseia em técnicas adquiridas através de uma 

observação e de uma experiência mais cuidadosas, constantemente desenvolvidas e apuradas 

através da compreensão e da prática. Daí surge uma tendência de distanciar-se de convicções 

e de teorias em favor de uma técnica instrumental que é preciso aprender, conhecer, praticar 

e dominar. Nesse processo o terapeuta não poderá lidar bem com a multiplicidade das 

percepções e das necessidades se ficar em um único método. Isso leva a um intercâmbio e a 

uma aproximação entre as escolas, a um certo ecumenismo, onde os limites se tornam cada 

vez mais permeáveis. Muitos terapeutas trabalham de uma forma puramente instrumental. 

Sem vincular-se a uma escola, aprendem vários métodos e os associam na prática, de acordo 

com a necessidade. 

 

Corpo e alma 

Além das técnicas instrumentais, a psicoterapia também precisa da assistência 

espiritual. Isto se aplica sobretudo à psicossomática, que pretende, em colaboração com a 

medicina, aliviar e também curar doenças do corpo através da alma. (...) 

Por vezes a alma também quer adoecer e morrer devido a uma sintonia com algo 

maior e a uma atitude religiosa que renunciou a atuar. Pois, às vezes, a alma precisa de uma 

doença para purificar-se ou deseja morrer porque sente que seu tempo acabou.  

“A alma, em sua profundeza, não tem medo da morte”. Existe na alma um movimento 

de anseio para retornar à origem. Quando chega o momento certo, a alma se volta para a 

origem e fica em paz. Nesse movimento existe uma incrível beleza e profundidade. É 

absolutamente o movimento mais profundo. 

Algumas pessoas, porém, querem fazê-lo antes do tempo. Elas interferem no 

movimento natural, e com isso prejudicam a alma. É preciso ajudá-los a se deterem. Pois quem 

toma esse caminho antes da hora peca contra esse movimento, que é totalmente tranqüilo e 

pacífico. E quem se entrega tranqüilamente a esse movimento natural sente às vezes, que ele 

se detém espontaneamente. 

 

A comunidade de destino 

Existem também acontecimentos e destinos na família de origem dos pacientes que, 

embora não tenham sido vividos pessoalmente por eles, provocam neles doenças graves. “Eu 

sigo você”. “Antes morra eu do que você”. Tentam expiar culpas, próprias ou alheias, através 

de uma doença ou morte, como se fosse possível compensar ou anular um destino funesto 

através de outro igual. 

Também nesses casos não se consegue êxito apenas com técnicas instrumentais. É 

necessária uma abordagem psicossomática que esteja consciente do fundo religioso da doença 
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e da cura, e que o leve em consideração. Essa abordagem procura, com cuidado, que a pessoa 

abandone uma atitude religiosa que tenta abolir magicamente a realidade da morte, da culpa 

e do destino, e adote uma atitude religiosa que se ajuste a essas realidades. Através disso ela 

reencontra o caminho para o que lhe é próprio: para a própria grandeza e força, a própria vida, 

a saúde e a felicidade. Somente a partir dessa postura terapêutica é que o trabalho com as 

constelações familiares poderá desenvolver sua força reconciliadora e curativa. 

 

O centro vazio 

A pergunta que se coloca para os psicoterapeutas é como poderão chegar a essa 

atitude, com a possibilidade de desencadear e manter tais efeitos. Não elaboro grandes 

pensamentos a respeito, porque me atenho ao conselho de um amigo meu, um certo Lao-Tse, 

morto há muito tempo. Ele fala no Tao-te-king sobre os efeitos de se retrair e de se recolher 

num centro vazio. 

Quem se recolhe ao centro vazio permanece sem intenções e sem medo. 

Espontaneamente, e sem que ele se mova, a multiplicidade se ordena em torno dele. Esta é a 

atitude que o terapeuta pode assumir diante de destinos pesados e doenças graves: recolher-

se ao centro vazio. Nesse processo ele não precisa fechar os olhos, pois o centro vazio não está 

encapsulado, mas conectado. Assim o terapeuta entra simultaneamente em contato com o 

destino e a doença, abrindo para eles, por assim dizer, sua máxima superfície, e sem medo. 

Isto é especialmente importante, pois quem tem medo do que poderia acontecer perdeu sua 

força e sua vigilância. 

No centro vazio estamos em conexão com forças que transcendem em muito o eu e 

seu planejamento. Quando nos confiamos a elas, emergem de repente imagens de solução, 

frases de solução e também indicações para agir, que então seguimos. Nisso também 

acontecem erros, é natural, mas eles podem ser regulados a partir do eco que produzem. 

Assim, o terapeuta não precisa ser perfeito nessa atitude. Ele não se arroga nada, 

simplesmente fica tranqüilo nesse centro. Então essa forma de terapia é bem-sucedida. 

Chamo de humildade essa atitude destituída de propósitos, que aceita a pessoa 

doente como ela é, aceita sua doença como ela é, e aceita seu destino como ele é. Ela surge da 

sintonia entre a alma e o eu e é um ato genuinamente religioso. 

 


