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A todos aqueles que descobrem a fonte do amor no seu 
coração, a cultivam em casal e a expandem à humanidade 
inteira.

A todos aqueles que se atrevem a viver em comunicação 
sincera com o companheiro, mesmo que à custa de possíveis 
perdas.

A todos aqueles que estabelecem apegos seguros numa 
base de intimidade comprometida e se responsabilizam pela 
felicidade na relação com o companheiro.

(Nota da tradutora:

a forma masculina nos casos que implicam feminino e masculino. Ex.: “o seu 
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Prólogo do autor

sequelas de rupturas familiares deitam por terra o bem estar, a grande 
aposta do desenvolvimento.

as grandes democracias e os valores sociais, com base nos quais todos 

inundam diariamente as consultas dos terapeutas.
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José María Doria

mais frequentemente surgiam no ambiente das suas consultas. É 

páginas evocam a música da lealdade, da cumplicidade e do 

fundamento sagrado da vida, ao mesmo tempo que os sinais do corpo 

entre o que se sente, o que se pensa, o que se diz e o que se faz, 
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Vivemos um tempo em que nos vemos obrigados a desmontar os 

quotidiana, um tempo no qual observamos de forma cada vez mais 

correr, mas sim gerimos o confronto de forma cada vez mais profunda 
e reveladora.

alma, de forma quantas vezes desesperada.
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José María Doria
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1 
Do enamoramento  

ao amor
Em que consiste o enamoramento? Vivo 
com a minha parceira mas já não sei se 
estou apaixonado. Como posso sabê-lo?
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pedido quando neste estado, é que voltemos atrás para partirmos do 

Enquanto que o romance droga, o amor desperta.

assim como o romance contorna os obstáculos, o amor, pelo contrário, 

um certo grau de desilusão.
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que a enfrentar os obstáculos que, embora com dor, permitem o 
desenvolvimento e o progresso.

o casal mais cedo ou mais tarde enfrenta, e que muitos superam. 

estagnada.

programas emocionais não resolvidos invadem um alto número de 

sim um estado de consciência em ressonância com a dimensão profunda 

Três paixões simples, mas incrivelmente intensas, 
governaram a minha vida: 

A ânsia de amor, 
A busca de conhecimento,
E uma insuportável piedade pelo sofrimento humano.
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Busquei o amor, em primeiro lugar, porque conduz ao 

o resto da minha existência por umas horas deste gozo. 
Busquei-o, em segundo lugar, porque alivia a solidão, essa 
terrível solidão que, numa consciência trémula, assoma na 
borda do mundo para mirar o insondável abismo sem vida.

miniatura mística, a visão antecipada do céu que imaginaram 
santos e poetas. Era isto o que eu buscava e, embora pudesse 
parecer demasiado bom para esta vida humana, isto é o que 

Bertrand Russell

                            12 / 19



 

17

Rosas e Espinhos no Amor de Casal

2 
Lentes novas  
em cada dia

É possível ver uma pessoa, com a qual 
já convivemos há muitos anos, com 

novos olhos e “olhar de principiante”? 
Como cultivar esta atitude que parece 

neutralizar o aborrecimento e a rotina?

as nossas lentes internas que passar por um processo sustentável de 
reset. Trata-se de cultivar um olhar de principiante, através do qual se 

como era antes.
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que dispomos de mais recursos e que estamos mais desenvolvidos. 

encontramos no núcleo de uma bela profecia.

ao mesmo tempo que encontramos na nossa vulnerabilidade a fonte 

E sêde como crianças para entrar no reino dos céus.

a partir desta tão magna inocência?
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somente acedemos através de um estado criativo que transcende e 

e viver com lentes de ver a realidade sempre nova, convém deter-se 

grau de amnésia.

Sempre que a Beleza olha, 
o Amor está também ali.
Sempre que a Beleza mostra a sua face rosada, 
o Amor acende o seu fogo com essa chama.
Quando a Beleza mora nos obscuros vales da noite, 
 o Amor vem e encontra um coração enredado nos seus 
cabelos.
A Beleza e o Amor são corpo e alma.
A Beleza é a mina, o Amor o diamante.
Juntos estiveram 
desde o princípio dos tempos, 
lado a lado, passo a passo 

Rumi
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3 
Queremos terapia

O meu parceiro e eu estamos 

separar-nos. Ou fazemos terapia, ou 
temos que nos divorciar, se queremos 
manter a saúde mental. Não sabemos 
se devemos fazer terapia em conjunto 

ou individualmente.

O 

casal.
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Aquele que tem um problema com o outro, na realidade 
tem-no consigo mesmo.

atinge um certo auto-amadurecimento emocional, a terapia pode 

mútuas.

aprendizagem com estabilidade emocional.
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parceiro não a afectarão nem a conseguirão descentrar. E estará então 

Auto-indagação terapêutica para a vida de 
casal 20 perguntas para auto-descoberta
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