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INTRODUÇÃO
Conforme nos trouxe Vera Saldanha, em seu livro,
“Psicoterapia Transpessoal”, até o final do séc. XIX a Psicologia fora
estudada como parte da religião, posteriormente, vista dentro da
Filosofia e, apenas a partir de 1896 passou a ter características de
Ciência.
Seus primeiros postulados foram baseados na Física do
século XVIII, no paradigma “Newtoniano - Cartesiano” de Ciência,
através das experiências de Wundt, Weber e Fechner, tendo sido a
Alemanha o seu berço. Em termos de saúde mental, Stanislav Grof
assinala que isto significava entre outros elementos:

1. Identificação experimental com o corpo físico do
indivíduo.
2. Aceitação do espaço tridimensional.
3. Aceitação do tempo linear irreversível como coordenadas
objetivas e mandatárias da existência.
4. Limitação das fontes de informação para os canais
sensoriais (cinco sentidos) com registro no substrato material do
sistema nervoso central.
5. Validação Consensual.
Nesta conceituação de saúde mental, não se requer gosto
ativo, apreciação pela existência ou processos de vida. O indivíduo
é considerado mentalmente são, mesmo que apresente uma vida
alienada, infeliz, dominada pela excessiva necessidade de poder, pela
competição ou ambições insaciáveis.
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A escola behaviorista cunhou a chamada psicologia
acadêmica tradicional, baseando-se no materialismo científico.
Surge a Psicologia Comportamental, a primeira força em Psicologia.
O movimento psicanalítico influenciou, ao longo dos anos,
a psicologia científica de Wundt, consolidando-se em seguida, como
Psicanálise, a segunda força em Psicologia.
Com raízes no existencialismo, na fenomenologia, vemos
surgir uma reação ao materialismo científico e ao empirismo
crítico da escola freudiana. Preocupando-se com a humanidade
fundamental do homem, a busca do sentido da vida e da existência
humana, encontramos nomes como os de Abraham Maslow, Rollo
May, Carl Rogers, Victor Frankl, entre outros.
Na Psicologia tradicional o movimento da Transpessoal
teve inúmeros precursores, desde William James em seu estudo
sobre o sentido das experiências religiosas, M. Bucke, o primeiro
médico a descrever e utilizar o termo consciência cósmica, Jung,
aludindo às experiências luminosas, bem como Erick From nos
falando de um movimento que combina a vontade de uma profunda
modificação social com uma nova perspectiva espiritual. Também
Moreno, o criador do Psicodrama, enfatiza o ser como um ente biopsico-social-cósmico colocando a religiosidade como uma dimensão
necessária para a compreensão total do homem. Maslow nos mostra
que há um impulso inato para a busca do significado da existência e
transcendência. Essa mesma direção ocorreu no campo da literatura
desde Teillard de Chardin, Jam Christian Smuts, Tagori, H. Hesse, G.
K. Gibran, Richard Bach, Saint-Exupery, a Carlos Castaneda, entre
outros. Julian Huxley denominou este conjunto de ideias novas como
“Humanismo”, por basear-se fundamentalmente na compreensão do
homem e de sua relações com o ambiente. Reflete sobre o homem,
seu sentido de vida, suas necessidades, sua transcendência. J. Huxley
fala-nos do Pe. Teilhard de Chardin, do homem religioso que habita
em cada um de nós.
Nasce então, a terceira força em Psicologia, a Psicologia
12
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Humanística. Foi em 1957 que Huxley criou o termo “transhumanística”,
aludindo à natureza total do homem, como um ser no cosmo. Fala-nos
do campo da Psiquiatria e da Psicologia como o estudo compreensível
da hipnose, da droga, da educação, do misticismo, do subconsciente,
de sanidade e de doença mental, tendo como objetivo integrar todas
as forças psicológicas que atuam na vida do homem.
No desenvolvimento da Física, surgem Max Planck, Ilya
Prigogine e Albert Einstein, cujas teorias colocam em cheque
as afirmações da Física Clássica (Newtoniana). Assim, a Física
Moderna, afirma que “Energia é matéria, matéria é energia, estão
sempre vibrando, mudando de frequência e aparecendo sob diversas
formas.” Estabelece um postulado que descreve o Universo como
uma teia gigantesca, dinâmica, em constante mutação.
Maslow desenvolvera estudos e pesquisas sobre pessoas
que tinham relações adequadas com a vida e com os desafios que
a mesma lhes impunha, apresentando grande força motivacional
para enfrentá-los, numa visão evolutiva da própria existência.
Constatou entre outros elementos que tais pessoas vivenciavam as
suas tendências transpessoais - as meta-necessidades. Em seu livro
“Motivação e Personalidade”, pressupõe que tais necessidades são
instintivas na natureza humana, e, portanto, inatas.
A. Maslow, Victor Frankl, M. Vich, Antony Sutich somam
forças em torno destas idéias. Em 1961, fundam o “ Journal of
Humanistic Psychology ” e um ano depois a “Associação para a
Psicologia Humanística”. Ao movimento agregam-se muitos nomes.
Em 1967, Maslow recomenda o termo “Transhumanistic Psychology”a
esta nova força que surgia, criando um jornal de Psicologia
Transhumanística.
Em 1968, durante uma reunião de que participaram
Abraham Maslow, Victor Frankl, Stanislav Grof e James Fadiman,
tomou-se a decisão de se substituir o termo “Transhumanístico” por
“Transpessoal”.
13
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É, então, anunciada a nova força em Psicologia, a quarta
força, a Psicologia Transpessoal através de um artigo entitulado
“Transpersonal Psychology - an emerging force”, publicado por Antony
Sutich no “Journal of Transpersonal Psychology”, no ano de 1968.
A Psicologia Transpessoal gira em torno de princípios
semelhantes aos da Física Moderna, postulando que “Todo
conhecimento ou toda vivência do indivíduo é resultante e existe em
função do estado de consciência deste indivíduo = Vivência da realidade
é função do estado de consciência em que o indivíduo se encontra (a
percepção do objeto é uma função do nível de consciência)”. Afirma
que “O ego consegue apenas perceber partes da realidade total”, que “
para vivermos plenamente torna-se necessário que entremos no estado
de consciência, chamado consciência cósmica”, ou “nível transpessoal
de consciência”, e que “existem dentro do homem todos os recursos e
instrumentos para viver e encarar a realidade plena da sua essência,
vivendo mais satisfatoriamente”.
De 1968 até a atualidade, utros autores têm se destacado na
Psicologia Transpessoal, tais como Stanley Kripner, Frances Vaughan,
Roger Walsh, Charles Tart, Ken Wilber, Ram Dass, Goleman,
Goldstein, J. Murphy, Laurence Le Shan, Pierre Weil e outros.
No Brasil, Pierre Weil, é reitor da Universidade Holística
de Brasília, trabalhando pela Paz no mundo em cooperação com a
UNESCO. Consultor da ONU, criador do curso “A Arte de Viver
em Paz”, phd em Psicologia pela Universidade de Paris, Professor
emérito da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de
Minas Gerais, autor de inúmeros livros de relevância no âmbito da
Psicologia Transpessoal. Temos também Roberto Crema, Psicólogo,
Antropólogo, Vice Presidente da Associação Latino-Americana de
Análise Transacional, Diretor Geral da Holos-Brasil, Presidente da
Fundação Cidade da Paz; Gislaine Assumpção, autora do livro “ Pingo
de Luz”; Vera Saldanha, autora do livro “Psicoterapia Transpessoal”,
dentre outros.
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O NOVO PARADIGMA DE CIÊNCIA
De acordo com o histórico elaborado pela Dra. Winafred
Luccas, para a maioria dos cientistas que pensam ser doloroso e difícil
abandonar conceitos aceitos há muito tempo, ocorre a resistência em
ver a possibilidade de ampliar a percepção da realidade através dos
estados de consciência. Essa resistência tem gradualmente diminuído
desde o início do século, com pequenos movimentos em direção a
essa mudança de paradigma.
Três avanços contribuíram e tem facilitado essa mudança
de paradigma, como forças paralelas que postulam e exploram
estados de expansão de consciência, aos quais Kenneth Ring em seu
“ Heading Toward Ômega ”, chama de “ consciência planetária ” ou
Ômega, definindo nossa vida planetária tão bem como nossas vidas
individuais.
O primeiro avanço foi o da escalada nas antigas teorias
filosóficas da Ïndia e de países do Oriente iniciada nos anos 20 e 30
por Paul Brunton (“ Search in Secret India ”, 1934) e L. Adams Beck
que reforçou os interesses pelo YOGA nos anos 30 e desenvolveu a
área obscura do ZEN. Ela integrou conceitos orientais com as teorias
emergentes de relatividade e um largo conhecimento da natureza da
consciência proposta por pensadores inovadores na Física. Herman
Hesse, após a 1º Guerra Mundial reflete sobre o significado para o
seu sofrimento e sobre a sabedoria do Oriente em “Siddhartha” e
“Journey to the East”. Charles Morgan desenvolve, nesse período, a
praticidade e a respeitabilidade da introversão não religiosa em “The
fountain”.
O segundo avanço, nesse mesmo período, tem sido a
exploração da Física Moderna e Biologia. Ninguém esperava que
essa área da Ciência chegaria às mesmas conclusões que os filósofos
YOGUIS, mas desde o início do século Einstein falava sobre
consciência como um aspecto fundamental da existência, seguido
16
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por Jeans e Eddington, que mais tarde afirmaram que “a matéria do
mundo é matéria mental”. Integrando-se a essas primeiras mudanças
de paradigma, outros colegas estrangeiros surgiram: Max Planck,
David Bohm e Rupert Sheldrake falando corajosamente sobre a
energia como constituindo a natureza da existência. Em 1975,
um livro que causou impacto especial ao comparar de forma bem
sucedida a física teórica com as antigas concepções Vedas, foi “The
tao of physis” por Fritjof Capra. “The Dancing Wu Li Masters” escrito
em 1979 por Gary Zukov abrangeu uma área semelhante. Em 1983
Peter Russell no livro “The Global Brain” descreve nosso planeta
como GAIA, uma consciência viva com a qual interage a consciência
humana.
O terceiro avanço no início dos anos 60 corresponde às
pesquisas psicodélicas, que realizaram experiências diretas de
extensas áreas da percepção, tornando-se impossível retornar
aos limites estéreis da consciência comum. Pesquisadores sérios
documentaram seus trabalhos, entre eles Jean Houston em
“Varieties of Psychedelic Experiences”, (1966) e Stanislav Grof em
“Realms of the Human Unconscious: Observations From LSD”em
1976. O que esse último autor demonstrou foi que outros níveis
de consciência eram mais úteis do que até então se havia pensado,
para se abrir caminho à descoberta de supostas vidas passadas e de
outras experiências em estados de expansão de consciência.. Aldous
Huxley em “Island”, (1972) cria uma sociedade construída sobre
experiências psicodélicas. Andrew Weil em “The Natural Mind”
demonstra a tendência inata no homem para experimentar episódios
periódicos de consciência incomum e que esses estados de expansão de
consciência tem um claro potencial de desenvolvimento psíquico. Ele
propunha que lidar com o problema da droga envolvia não controle de
drogas ou punição para o seu uso, mas oferecer segurança e meios mais
produtivos de se experimentar estados de expansão de consciência.
Ninguém escutou suas sugestões e a sociedade hoje paga um alto
preço para o controle das drogas.
O avanço na mudança de atitude em relação à saúde
17
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física e Medicina reflete a escalada constante do novo paradigma.
Ramacharaka no início do século descreve os campos energéticos
do corpo ( Chakras) . Laurence Leshan (1956), esboça um novo e
bem sucedido experimento em tratamento energético, produzindo
a evidência incontestável das forças curadoras além daquelas
geralmente aceitas. Elmer e Alice Green propõem o controle dos
processos autônomos pelo biofeedback explorando a consciência do
corpo e estendendo o fundamento da Medicina Mente-Corpo, onde
o corpo é o laboratório no qual nós aprendemos a manipular energias
vitais. Tais obras entrelaçaram conceitos médicos modernos com os
pontos de vista filosóficos do Oriente, consistindo alguns dos vários
experimentos em Medicina Alternativa, tais como Acupuntura e
hoje já reconhecida oficialmente, a Homeopatia. Os Simontons em
“Getting Well Again” ( anos 70 ) demonstraram a possibilidade de
se usar imagens mentais para se tratar o câncer. Norman Shealy em
“Ninety Days to Self Health” ( 1976), propõe outros novos modelos
de tratamento tais como os inovadores biogênicos e, em “Creation
of Health” ( 1988) reflete sobre o crescimento na última década da
compreensão do diagnóstico psíquico, da natureza da doença, e dos
mecanismos de cura.
Larry Dossey em “Recovery of the Soul” ( 1989 ) apresenta
corajosamente o conceito de alma, o conceito da mente não
localizada, como um local de interação e de conexão que poderia
situar um novo fundamento para o comportamento ético e moral. O
livro apresenta uma importante hipótese de que o amor é endêmico,
num genuíno e não localizado senso de totalidade, e tal conceito
de amor, ajudou a tornar o conceito de energia do amor confiável
e aceito. O trabalho cientificamente inovador de Deepack Chopra
em “Quantum Healing” (1989) deu estrutura à Medicina MenteCorpo através do conceito de “uma inteligência” programando o
DNA, abrindo caminho para se compreender como a programação
do corpo energético (o qual Woolger propõe ser, pelo menos uma
parte, feita em outros períodos de vida) pode se conflitar com o
corpo físico de hoje.
18
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A Medicina Alternativa vinculada à Física moderna declara
finalmente o que os Yoguis conheciam desde o início: que o corpo
físico é um campo energético. Hiroshi Motoyama em “Science and the
Evolution of Consciousness: Chacras, Ki and Psi” (1978) demonstrou
instrumentalmente a natureza dos campos energéticos do corpo e
observou mudanças nos centros de energia (chakras).
Roger Woolger trabalhou a partir de antigos conceitos
Yoguis de energia para explicar a natureza, a conservação e a
transmissão de experiências de outros períodos de vida. Chet Snow fez
o máximo uso dos conceitos de energia da Física Moderna. Ambos
chegam juntos a uma matriz teórica para compreender a formação
e persistência de padrões e a natureza terapêutica, não apenas em
regressão de memória, mas em psicoterapia em geral.
Marilyn Ferguson em “The Aguarian Conspiracy” (1980)
postula que numerosas pessoas estariam começando a “respirar juntos”
(o significado literal de con-spirar) como se elas mudassem para um
novo estado de consciência. Ela fundou o Brain-Mind Bulletin, como
uma clareira para profissionais das várias áreas - medicina avançada,
psicologia, educação, política e pessoal - que estão envolvidos na
consolidação desse novo paradigma.
Enquanto isso, várias associações surgiram para trazer
coesão a esses avanços especializados: o Institute of Noetic
Sciences, a Association of Transpersonal Psychology, a Association
of Humanistic Psychology, a Association for Holistic Medicine, a
International Transpersonal Association (ITA) e, mais recentemente,
a Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, entre outras.
Para compreendermos com mais clareza as implicações da
mudança de paradígma nas Ciências e na Psicologia há um estudo
comparativo elaborado por Pierre Weil (1995), em seu artigo enviado
à Revista “Psicologia - Ciência e Profissão”, ao Conselho Regional de
Psicologia e ao Conselho Federal de Psicologia, em julho de 1995:
19
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AS QUATRO FORÇAS EM
PSICOTERAPIA E A ABORDAGEM
TRANSPESSOAL
De acordo com o corpo teórico da Psicologia Transpessoal
elaborado pela Dra. Vera Saldanha, teríamos como correspondente à
espinha dorsal, dando sustentação e integridade à teoria, a UNIDADE
FUNDAMENTAL DO SER, em torno da qual sustentam-se o
CONCEITO DE VIDA, O CONCEITO DO EGO, a CARTOGRAFIA
DA CONSCIÊNCIA e OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA.
Podemos afirmar que os postulados teóricos básicos da
Psicologia Transpessoal se sustentam através da visão da UNIDADE
CÓSMICA, a não-fragmentação do SER, apoiando seus conceitos na
Física Moderna, e na Sabedoria Perene.
Todo processo terapêutico visa resgatar esta UNIDADE
fundamental. As técnicas de desidentificação e ampliação da
percepção são utilizadas com tal finalidade.
Como instrumento relacionado a este processo, temos o
conceito de vida, no qual o morrer e o renascer fazem parte de um
continum evolutivo, dentro da própria existência do indivíduo e
além da sua existência atual, possibilitando ampliar os referenciais
de diagnóstico, avaliação e transformação.
Assim, o conceito do ego passa por uma ampliação, onde
um ego bem estruturado, possibilita a vivência de sua morte e
renascimento. Através desse renascimento é permitida a vivência
da sua importância relativa, ao mesmo tempo em que o princípio
da realidade se faz necessário à manutenção e responsabilidade de
concretizações na vida atual. Sob certos aspectos este “ego” deve diluir,
para possibilitar momentos de conexão mais ampla com o Universo
e com a própria consciência, apreendendo um tipo de “sabedoria”
25
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não apenas racional, intelectual, mas supra-racional, com aspectos
intuitivos, ou seja, de apreensão direta do conhecimento.
Entretanto, para que esta dinâmica superior se processe,
necessitamos da expansão da consciência. Tal processo se efetiva
através de vários níveis de consciência. Os estados de sonho,
devaneio, meditação, reflexão interior, entre outros, possibilitam
esta expansão, dando acesso a conteúdos os quais aparecem mais
limitados e restritos na consciência de vigília. De acordo com os
diferentes estados de consciência o indivíduo acessa diferentes
conteúdos. Esses conteúdos receberam denominações diferentes
para que pudessem sinalizar este território que caracterizam a
cartografia da consciência.
Os conteúdos dos estados de consciência dentro da
Psicologia Transpessoal fazem parte do caminho, porém não
devemos nos “apegar” a eles já que o objetivo é a UNIDADE.

1. CONCEITO DE UNIDADE
A noção de UNIDADE, baseada no modelo holográfico,
nos princípios da Física Quântica implica em que NÓS VIEMOS
DO TODO, VOLTAMOS AO TODO, CONTEMOS O TODO e
ESTAMOS CONTIDOS NESSE TODO.
Esse conceito está no cerne, na essência de todas as religiões.
É uma verdade suprema e universal, (correspondente a um
conhecimento esotérico de todas as crenças).A sabedoria perene,
nos mostra que, embora os aspectos exotéricos das religiões, ou seja,
seus rituais, templos, orações, possam diferir entre si, há o elemento
intrínseco, secreto, esotérico, a vivência, o encontro do que chamamos
em transpessoal “o absoluto” . De acordo com as tradições diversas,
este ABSOLUTO pode ter diferentes nomenclaturas, quais sejam:
Deus, Brahma, etc.
26
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A visão do mundo, na Psicologia Transpessoal é a de um
todo integrado, em harmonia; tudo é energia e não há separatividade.
O enfoque terapêutico ou educacional em Psicologia
Transpessoal é a vivência desta unidade fundamental: Homem
- Cosmos. Quando penetramos a matéria e atingimos o nível das
partículas, a noção de “partes separadas” se dissipa. A Física Moderna
descreve o Universo através de uma Unidade Básica, um todo
dinâmico, inseparável, apresentando-se como uma teia de relações
entre as várias partes.
Esta conceituação é similar às descrições sobre consciência,
em disciplinas mais antigas e nas tradições religiosas.
A Psicologia Transpessoal é um trabalho de ação terapêutica
na saúde, educação ou em organizações que tem como referencial
esta consciência unitiva e seus diferentes níveis vivenciais.
O enfoque terapêutico, é o de restabelecer esta unidade
fundamental do homem, possibilitando-o vivenciar as experiências
de forma direta, plena e verdadeira.
De forma geral, as psicoterapias de base analítica enfocam
mais a morte. Fixam-se no luto, na angústia e nos processos penosos
e insalubres da existência humana. Enfocam, prioritariamente o
“homem velho” - sofredor, descrente, que se fecha, se defende e que
deve estar pronto para atacar.
As psicoterapias de orientação transpessoal visam atingir o
renascimento. Lidam com a transformação do ser durante o luto e
a dor. Enfocam o “homem novo”, que renasceu do “homem velho”!
O NOVO HOMEM, de onde poderá então surgir a tão
esperada nova era: O homem que tem por projeto a vida em seu
sentido amplo, “transpessoal, não somente esta existência, tendo por
princípio o amor Universal a todos os seres, e por fé a luz Crística
que o ilumina a cada instante; não o Cristo sofredor e agonizante,
27
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pregado na cruz, mas sim, o Cristo que renasceu, que venceu a
própria morte, transpôs seu ego e alcançou a plenitude do seu Eu
maior”.

2. CONCEITO DE VIDA
A vida é imortal. Vida é consciência. Morrer e renascer é
um continum num processo evolutivo. A psiqué é tempo e espaço
ilimitados. A atemporalidade para Freud reduzia-se a dados
biográficos. Aqui a ilimitação refere-se a dados além da biografia do
indivíduo.
Todo e qualquer conteúdo trazido pelo cliente, que
transcenda os dados biográficos, deve e pode ser trabalhado pelo
terapeuta.
A tese da sobrevivência total baseia-se nos princípios da
Física Quântica. Segundo síntese de P. Weil teremos:
* Existem sistemas energéticos inacessíveis pelos nossos
cinco sentidos, mas registráveis por outros sentidos.
é eterna.

* Tudo na natureza se transforma e a energia que a compõe

* A vida começa antes do nascimento e continua depois da
morte física.
* A vida mental e espiritual forma um sistema suscetível a
se desligar do corpo físico.
* A vida individual é inteiramente integrada e forma um
todo com a vida cósmica.
* A evolução obtida durante a existência individual continua
depois da morte física.
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A consciência é energia, que é vida no sentido mais amplo:
não apenas a vida biológica, física, mas também a da natureza, a
vida do espírito, a vida-energia, infinita nas suas mais diferentes
expressões.
A vida que é eterna, ilimitada, que sempre existiu, da
qual desconhecemos sua origem e nem sequer podemos imaginar
concretamente o seu fim, é inesgotável, uma fonte que jorra
incessantemente nas suas mais diferentes manifestações.
Este é o conceito, o nosso referencial, ao abordarmos o tema
VIDA, em seus aspectos transpessoais.

3. CONCEITO DE EGO
A vida é pautada por duas etapas básicas, em seu processo
de evolução: MORTE e RENASCIMENTO.
Quantas vezes morremos, quantas vezes renascemos num
mesmo dia, numa mesma existência? Tantas e quantas na vida?
A própria natureza do planeta Terra; os astros em suas jornadas;
o esplendor e toda potência do sol ao ressurgir em cada novo
amanhecer; ele muda de “estado”, de lugar, embora tenha “morrido”
para cada anoitecer; o broto verdejante que surge belo, de um
fruto apodrecido; a borboleta que emerge de uma crisálida, de um
casulo que se rompe: ressurge de uma morte “aparente”, onde a
transformação se dá e traz seu colorido, seu equilíbrio e beleza. A
essência permanece.
A borboleta tem sido usada como um símbolo para a nova
era. Representa a metamorfose: o velho, a transformação e o novo. A
morte e o renascimento.
O morrer, sob o enfoque transpessoal, “o que deixa de existir
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de uma forma para tomar outra forma”, acrescendo elementos de
maior alcance na escala universal e mantendo a essência indivisível
do elemento anterior que consiste na vida em si mesma.
O próprio desenvolvimento do ser humano, dentro de
cada existência, é galgado através de mortes e renascimentos, ao se
iniciar pela morte da vida intra-uterina para ganhar mais luz, mais
espaço e novas experiências; a morte do aleitamento materno, para
renascer novos sabores e ganhar alimentos diversificados; a morte
da dependência simbiótica com a figura materna, para conquistar
gradativamente um mundo novo, através do engatinhar, andar
e falar; na puberdade, a vida surgindo com todo seu esplendor e
fertilidade, mas deixando atrás de si a perda de um corpo infantil que
se viu invadido por formas novas; a morte da bissexualidade, para a
conquista da própria identidade sexual; a perda da proteção dos pais
da infância, e a morte do papel de criança; e assim sucessivamente, a
cada nova experiência em nossa vida. Renasce, a cada instante, um
ser novo, mais capaz, mais forte e sábio, quando aceita suas mortes
anteriores.
A morte, seja ela física ou emocional, é vivenciada através
de etapas, de não aceitação, de revolta, sofrimento e cólera. Após a
tentativa de nos ludibriarmos, agarramo-nos a algo que nos pareça
importante, fazemos tentativas de “trocas” entre vida e morte,
debatemo-nos e nos deprimimos ao constatar que algo se esvai, está
se exaurindo irreversivelmente, mas, só quando aceitamos, quando
“elaboramos” a morte, vivenciando-a com todas as suas nuances
e sutilezas é que a magia se dá, pois a vida jorra incessantemente,
brota, vem e invade o ser a cada instante, e só então percebemos toda
a beleza e alegria do novo. Quando vencemos nossas vicissitudes e
apegos - o nosso EGO - é que então vivenciamos a vida em toda sua
plenitude.
A proposta da Psicologia Transpessoal é eminentemente a
de permitir que, do HOMEM VELHO que agoniza e sofre, possa
renascer o HOMEM NOVO, o homem SÁBIO, o homem que
consegue vivenciar a unidade cósmica, sentindo que ele é parte
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desta unidade, ao mesmo tempo que esta unidade está contida
nele, percebendo que sempre há uma interdependência de todos
os fatores, de todas as coisas e seres do Universo, rompendo com a
conceituação da dualidade “eu e o outro”, “eu e o objeto”.
O primeiro passo para vencer o “ego” é esta ruptura com
a dualidade, que permite a percepção do aparente paradoxo: eu e o
outro somos diferentes, ao mesmo tempo em que eu e o outro somos
parte de um mesmo todo.
Ao estimularmos somente a dualidade do psiquismo
vivenciamos uma fragmentação, criamos uma relação de apego,
constituída pelo medo de perder o que se possui, ou medo de não
reaver o que se perdeu ou medo de não possuir o que se deseja.
Esse mecanismo gera o stress da impermanência que
desencadeia processos patológicos a nível físico e mental.
A Psicologia Transpessoal tem como objetivo resgatar a
percepção da Unidade Cósmica pelo indivíduo. A morte é percebida
como uma transição, uma mudança de nível de consciência, e da
densidade energética.
Nesse sentido, trabalha-se com o desapego, a desidentificação
das partes, resgatando-se a UNIDADE FUNDAMENTAL do
SER. Para se trabalhar o desapego é necessária a compreensão dos
processos egóicos na abordagem Transpessoal.
Aquilo que pensamos SER configura-se como EGO, a autoimagem. Enfatizamos a percepção através dos cinco sentidos, o
pensamento linear, conceitual, racional, valorizando extremamente
as experiências exteriores, sem nos apercebermos da relatividade
de sua importância. A morte e renascimento do ego na Psicologia
Transpessoal é a grande oportunidade de passarmos a dar
importância maior às experiências interiores, transcendendo o ego
e nos aproximando daquilo que realmente somos, incorporando o
aspecto paradoxal onde o nível pessoal exterior tem importância
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relativa e o aspecto transcendental, interior, está incluso em igual ou
maior importância. É o ser saudável. Vive a vida cotidiana, com suas
necessidades, mas permeado todo tempo pela dimensão espiritual
além do ego, vivenciando a verdadeira natureza da mente.
Ego é a tendência a solidificar a energia mental numa
divisão que separa o espaço em duas partes: eu - outro.
Dentro da abordagem transpessoal observa-se que isto
ocorre em cinco etapas:
1º) Dualidade: eu - outro.
neutro.
neutro.

2º) Sensação e Percepção: agradável, desagradável ou
3º) Reações Impulsivas: apego - paixão, repulsa - ódio, ou

4º) Conceito Intelectual: Rotula, define, classifica, julga e
dá nome. O intelecto torna a estrutura do ego mais forte (apenas o
processo instintivo é insuficiente), oficializa a situação do ego, dando
nome, criando dogmas, cerceando, colocando estigmas rígidos e
inflexíveis para cada “outro”, seja “sujeito” ou “objeto”. O conceito
diminui a chance do indivíduo viver a experiência direta, plena e
verdadeira.
5º) Mente Consciente: Emoções, pensamentos discursivos.
Em constante movimento os pensamentos discursivos, desordenados,
alimentam e sustentam, durante anos e até milênios, toda a estória
e a novela do ego, as reações egóicas. Desta forma, protegemos e
entretemos o ego, obstruindo e até impedindo a evolução do ser.
Se estabelecêssemos uma analogia entre os aspectos
principais do ego na Psicanálise e na Psicologia Transpessoal,
teríamos o seguinte quadro:
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Do Ego (freudiano) temos que evoluir, para descobrir, dentro
de nós, um eu maior (eu profundo, eu superior, eu interior), infinito
e eterno que faz parte de uma consciência universal ou cósmica. Este
ego, cuja percepção da realidade é parcial e contaminada, constrói a
auto-imagem. Este ego alimenta e mantém a auto-imagem gerando
uma percepção fragmentada do ser. Uma percepção fragmentada
e reducionista da realidade, impedindo ao indivíduo acessar seus
níveis superiores de consciência, e vivenciar a UNIDADE.
Na melhor das hipóteses, uma auto-imagem forte o tornará
rigidamente previsível, um autômato socialmente útil, uma pessoa
que se identifica com a ide ia de si mesmo, e não com a realidade
dos seus sentimentos, experiências e ações. A vida fica dividida entre
imagem e realidade, entre o que se pensa que é e o que se é.
As técnicas transpessoais tem por objetivo restabelecer a
comunicação entre os fragmentos do próprio indivíduo e trabalhar
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no “desapego” das imagens parciais, no sentido de ganhar contato
com as experiências e reações verdadeiras.
Quando se está em contato com a realidade, vivendo num
intercâmbio flexível com os fatos como realmente são, não se tem a
necessidade de um “auto conceito” ou um “ego forte” que diga como
se é, o que “se deveria” fazer. Este é o ensinamento ZEN da “não
mente” (no mind). Se a “mente” está sem imagens, idéias, intenções,
preconceitos e ordens, pode-se estar em contato direto com a
experiência real do mundo, centralizado no momento presente do
sentir e agir.
Daí, a importância fundamental de se trabalhar a morte
do ego numa abordagem Transpessoal, em que o self consiste na
integração dos elementos - sensação, razão, emoção e intuição –
expressos na arte, na ciência, na filosofia e na religião.
O processo de individualização ocorre através da integração
dessas funções para realização do self, que é a essência do indivíduo,
que é o mais individual, mas, paradoxalmente, o mais geral, pois está
ligado ao TODO.
A integração em Transpessoal ocorre através da vivência
de todos os níveis: físico, emocional, intelectual, espiritual ou razão,
sensação, emoção e intuição e sua integração.

4. ESTADOS DE EXPANSÃO DE CONSCIÊNCIA
(Ou estados alterados de consciência ou estados ampliados
de consciência)
Para abordarmos os estados de expansão de consciência,
citaremos a definição de Stanislav Grof para consciência: “É a
expressão e reflexo de uma inteligência cósmica que permeia todo
Universo e toda existência. Somos campos ilimitados de consciência
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transcendendo tempo, espaço, matéria e causalidade linear. Estados
não comuns de consciência são manifestações da Psiqué Humana.
Emergência destes estados, podem ter fins terapêuticos”.
Dentro da abordagem Transpessoal K. Wilber apresenta
o tema consciência com a mesma significação; e estes são adotados
dentro do referencial teórico da Transpessoal por outros autores
também.
De modo geral as Psicoterapias trabalham com o indivíduo
em estado de consciência de vigília e/ou sonho. A Psicologia
Transpessoal prima por trabalhar com diferentes níveis de consciência
e os concebe como fazendo parte da natureza humana, articulando
sua teoria e prática segundo tais níveis conscienciais.
Definição: O primeiro estudioso em Transpessoal a definir
estado de consciência foi CharlesTart. Afirma que “um estado de
consciência é um padrão generalizado de funcionamento psicológico.”
É um sistema constituído por subsistemas e subestruturas onde
determinada quantidade de energia sob a forma de atenção, mantém
determinado estado de consciência ou provoca ruptura desse sistema,
passando, então, o experienciador para outro sistema ou estado de
consciência.
Estado de expansão de consciência é uma alteração
qualitativa no padrão comum de funcionamento mental em que o
experienciador sente que sua consciência está radicalmente diferente
do seu funcionamento normal.
Um estado de expansão de consciência não é definido por
um “conteúdo” particular de consciência, ou comportamento, ou
modificação fisiológica, mas por um padrão total.
Classificação: Há inúmeras classificações das diferentes
nuances dos diversos estados de consciência, porém, segundo as
tradições e as recentes pesquisas transpessoais (P. Weil), existem
nitidamente quatro estados de consciência: consciência de vigília,
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consciência de sonho, consciência de sono profundo e de plena
consciência. Intermediando esses níveis definidos de consciência,
inúmeras variâncias ocorrem, destacando-se, na prática clínica,
o estado do devaneio, que intermedia o estado de vigília e o sono
profundo, assim como, antecedendo a plena consciência (consciência
cósmica), vivencia-se o estágio ou estado do despertar. Portanto,
teríamos:

A percepção da realidade pelo indivíduo, depende do
estado de consciência com que ele a vivencia. A percepção do objeto
depende do nível de consciência. (Física Quântica).
VR
PO

=
ou
=

EC
NC

Cada estado de consciência é um conjunto de eventos
energéticos: “Na consciência de vigília percebemos uma pedra com
sua cor acinzentada, na consciência cósmica, percebemos a estrutura
atômica e energética desta pedra e podemos viajar dentro dela, até
desaparecer a diferença entre observador e objeto observado”, (P.
Weil, 1978).
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ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE VIGÍLIA:
Nesse estado, obteremos no registro eletroencefalográfico
- o cérebro emitindo ondas beta (14 a 26 ciclos por segundo).
Predominam as funções do ego: a relação do indivíduo com
ambiente, a mente, as emoções - (os cincos sentidos), num mundo
tridimensional.
Ocorre a separação entre o EU e o MUNDO EXTERIOR. É
o mais comum, o mais conhecido - no qual nos encontramos quando
estamos acordados, trabalhando, planejando.

ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE DEVANEIO:
Em relaxamento esse estado de consciência traz imagens e
ideias desconexas e surgem as ideias criativas - literárias, artísticas,
científicas, administrativas. A atenção é difusa, há total receptividade
e disponibilidade para o momento presente. Propicia a associação
livre. Tais ideias precisam ser anotadas imediatamente, pois elas
tendem a desaparecer por completo no estado de consciência de
vigília. No EEG registram-se ondas alfa de 9 a 13 ciclos por segundo.

ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE SONHO:
Freud foi o pioneiro nos estudos sobre sonhos. Seu trabalho
sobre elaboração onírica - obra de destaque na época, e suas
afirmações sobre sonhos vieram a ser constatadas apenas na década
de 50 pelos estudos em neurologia realizados por Kleitman e seu
discípulo Aserinski, baseados nas observações do movimento dos
olhos em bebês, organizando e constatando o que se chamou de sono
REM (ou MOR). Concluiu-se que nós vivenciamos em média quatro
sonhos por noite. Todo conteúdo manifesto, ( imagens, sensações
físicas ou sentimentos) trazido ao consciente pelo sonhador, é gerado
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pelo conteúdo latente constituído por impulsos, pulsões, motivações,
desejos do inconsciente, dando base à afirmação de Freud de
que “todos nós sonhamos, todas as noites, independentemente de
lembrarmos ou não.” O conteúdo manifesto poderá incluir ou não
conteúdos referentes ao inconsciente individual, a acontecimentos
ontogenéticos, e, em alguns casos até mesmo a aspectos da própria
filogênese. Na abordagem transpessoal a visão sobre sonhos é muito
ampla, podendo-se utilizar a vivência onírica de diversas formas:
encomendar sonhos, modificar sonhos, livrar-se de pesadelos, ou
vivenciar experiências fora do corpo, através de técnicas como a de
incubação, a do sonho lúcido, entre outras. Vale lembrar que, entre
os senóis, comunidade que vive na Malásia, considerada uma das
menos agressivas no mundo, os indivíduos trabalham diariamente
seus sonhos, desde a infância.

ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE SONO PROFUNDO:
Esse estado corresponde no senso comum, à inconsciência
total, onde um véu separa o indivíduo do mundo externo. No registro
do eletroencefalograma, nesse estado de consciência o cérebro emite
ondas delta em 4 ciclos por segundo. Nesse estado há evidências da
superconsciência - o ego desaparece totalmente; a consciência retorna
à ela mesma, à sua fonte, e o indivíduo é revitalizado.

Em 1976 na Menninger Foundation, sob o controle
experimental de Elmer Green, Swami - Rama se submeteu a um
processo de pesquisa, experenciando um estado de sono com ondas
delta, mantendo também a consciência de vigília. Isso levantou
hipóteses de que existam estados de expansão de consciência, mais
sutis, não detectáveis pelos nossos aparelhos tecno-médicos até o
presente momento.
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ESTADO DE CONSCIÊNCIA DE DESPERTAR:
Esse estado intermedia a consciência individual e a
consciência cósmica. Corresponde à saída do torpor do estado do
automatismo e o indivíduo desenvolve gradualmente um nível de
reflexão, tomando consciência de si mesmo, com a percepção mais
ampla da sua própria existência. Equivale a despertar um observador
de si mesmo. Ocorre a percepção da essência, a desidentificação
de partes, emoções, mente, papéis, corpo. Promove a expansão do
campo da consciência. Os recursos que induzem o indivíduo a tal
estado de consciência consistem em: relaxamento, concentração e
meditação, e os exercícios de orientação transpessoal, usados durante
o processo psicoterapêutico.

ESTADO DE CONSCIÊNCIA CÓSMICA (OU PLENA
CONSCIÊNCIA):
As características da plena consciência ou consciência
cósmica foram assim denominadas por W. James, R. Bucke e P.
Weil. São conhecidas através das tentativas de descrições segundo
aqueles que a vivenciaram, e por: inefabilidade, caráter paradoxal,
desaparecimento da dimensão tempo-espaço, não projeção da mente
sobre os objetos, superação da dualidade sujeito-objeto (unidade),
ou estado não dual, vivência de uma luz radiante que impregna o
espaço, experiência energética de iluminação interior, vivência da
vacuidade plena, vivência de amor indescritível, sentimento de viver
a realidade como ela é, desaparecimento do medo da morte, vivência
da eternidade, descoberta do verdadeiro sentido da vida; sentido do
sagrado. É acompanhada também pelo fim do sofrimento psicológico,
pelo despertar da verdadeira sabedoria, indissociável do amor e pela
capacidade ilimitada, ou limitada apenas pelo corpo físico, de aliviar
o sofrimento dos outros aproximando-os da alegria de viver: afeto
positivo (paz - serenidade - bem aventurança). Ocorrem mudanças
posteriores no sistema de valores do indivíduo. (Maslow). Tais
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mudanças são acompanhadas de alterações fisiológicas mensuráveis
pelo eletro-encefalograma; mudanças circulatórias, respiratórias,
eletrocutâneas, etc. Ocorre o retorno consciente ao estado de sono
profundo caracterizando a experiência como proveniente do criador
e não da criatura.

são:

Outras nomenclaturas utilizadas para a consciência cósmica

Samadhi - Satori - Nirvana - Sétimo Céu - Sétimo Paladio
(Cabala Sepher Hazolar) - Sexta Morada
(Tereza D’Avila) - Experiência de Cume (Maslow)
Experiência
Transcendentais.

Oceânica

(Freud)

–

Experiências

Freud, na obra “Descontentamento na Cultura” cunhou
esse estado de consciência com o nome de experiência oceânica em
resposta a uma carta do poeta Romain Rollend, discípulo de Swami
Ramakrishna, onde descreveu esse estado como “Sensação de sem
limites ou fronteiras”, “experiência unitiva”, etc. É possível indicarse o início e o término desse estado de consciência, através do
eletroencefalograma.
Dentre os fatores que provocam a experiência de estados de
expansão da consciência destacam-se:
1. Isolamento sensorial e sobrecarga sensorial.
2. Biofeedback.
3. Treinamento autógeno.
4. Música e canto.
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5. Improvisação teatral e, principalmente o psicodrama,
que obriga à uma tomada de consciência dos papéis e dos seus jogos.
6. As estratégias de tomadas de consciência que convidam a
voltar sua atenção aos antigos modos de pensamento.
7. Auto-assistência e assistência mútua: incitam a voltar à
atenção para os próprios processos de consciência. Eles desenvolvem
a ideia de que a mudança depende de si e de que podemos escolher
o nosso comportamento pela introspecção colaborando com forças
mais elevadas.
8. Hipnose e auto-hipnose.
9. Meditação: Zen, Budista, Tibetana, Yoga.
10. Koans, Histórias Sufis, Dança, Derviches.
11. Seminários destinados a romper o transe cultural e abrir
o indivíduo a novas escolas.
12. Diário a respeito dos sonhos: Os sonhos são o melhor
modo de obter informações provindas de uma região que ultrapassa
o campo da consciência comum.
13. Teosofia, sistemas de pensamentos inspirados em
Gurdjieff.
14. Psicoterapias contemporâneas, como a Logoterapia
de Viktor Frankl, a terapia primal, o processo de Ficher -Hoffman,
a terapia da Gestalt, Transpessoal,TRVP, que permite penetrar
suavemente nas estruturas de reconhecimento ou nas mudanças de
paradigmas.
15. A ciência do espírito: aborda a aproximação para a cura
ou auto-cura.
16. Inúmeras disciplinas e terapias dos corpos: Hatha, Yoga,
Tai-Chi-Chuam, I’ai-kido, Karatê, Jogging, Dança, etc.
17. Experiências intensas de mudança pessoal e coletivas.
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Todas essas abordagens podem ser chamadas psicotécnicas
ou sistemas destinados a mudar a consciência.
Dentre as diversas maneiras de identificar mudança do
estado de consciência temos a possibilidade de notar mudanças em:
respiração (localização, pausas, média, volume), movimento dos
olhos, tamanho do lábio inferior, postura, tônus muscular, dilatação
da pupila, coloração da pele/reflexo, voz (Predicados, Tempo/
Timbre, Tom/Volume).

5. CARTOGRAFIA DA CONSCIÊNCIA
Cada estado de consciência acessa diferentes conteúdos, os
quais foram classificados por diversos autores para se viabilizar uma
maior compreensão.
Apesar da diferença de terminologia, todos eles apontam
um primeiro nível que se refere a conteúdos auto-biográficos desde
o nascimento até o momento atual da existência do indivíduo; um
segundo nível a conteúdos que transcendem os dados biográficos
abarcando as vivências intra-uterinas, inclusive o nascimento e um
terceiro nível que antecede o nível intra-uterino, e refletem diferentes
aspectos da consciência.
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ONTO- INDIVIDUAL
•

TRANS-GENÉTICO

•

FILOGENÉTICO

CONSCIENTE
•

EXTRA-RING PSICODINÂMICO TERRENO

•

SUPER-CONSCIENTE

•

VÁCUO

Para a facilidade didática da compreensão da distribuição
de tais conteúdos, adotamos a cartografia de Kenneth Ring (Unidade
Cósmica). Se fizermos uma analogia com as cartografias freudiana e
junguiana, observaremos que, para Freud os conteúdos “acessados”
são relacionados a partir do nascimento. Quando o paciente se
referia à vida intra-uterina, Freud interpretava como “fantasia”. Jung
foi além, incorporando aspectos que chamou de INCONSCIENTE
COLETIVO.

Kenneth Ring, elaborou um mapa concêntrico de
consciência, onde, através desta visão transpessoal, poderíamos
relacionar os diferentes conteúdos experienciais a uma ou mais
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regiões deste mapa. Seu trabalho foi baseado em pesquisas de
Stanislav Grof, Timoty Leary, Robert More e outros.
Consiste num mapa esquematizado onde estaríamos
olhando para uma estrutura piramidal, do alto para baixo, e
encontraríamos:

CONSCIÊNCIA DE VIGÍLIA

PRÉ CONSCIENTE
Parcialmente ligado à vigília.

INCONSCIENTE PSICODINÂMICO
Corresponde ao inconsciente freudiano, incluindo as
experiências de nascimento e infância.
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INCONSCIENTE ONTOGENÉTICO
Vivências intra-uterinas, representando uma zona
de transição do nível pessoal para o transpessoal, incluindo as
experiências de morte – nascimento.
Stanislav Grof relacionou esse nível a quatro diferentes
padrões, a que chamou de matrizes perinatais básicas (MPB) que
corresponderiam a:
MPB I - Matriz Perinatal I - “ Universo amniótico”
experiência dentro do útero. Antes do início do parto.
MPB II - Matriz Perinatal II- “Devoração cósmica”, sem
saída. Experiência do momento em que começam as contrações sem
que a cérvice uterina tenha se aberto.
MPB III – Matriz Perinatal III - Luta, morte e renascimento.
Reflete nossas experiências à medida que nos movemos dentro do
canal de parto.
MPB IV - Matriz Perinatal IV - Morte e renascimento Relaciona-se com nossas experiências quando realmente saímos do
corpo materno.
Cada matriz perinatal tem aspectos específicos: biológicos,
psicológicos, arquetípicos e espirituais.
INCONSCIENTE TRANSINDIVIDUAL
Envolve experiências ancestrais, experiências de sugestivas
de encarnações passadas, experiências coletivas e raciais e
experiências arquetípicas. As experiências sugestivas de encarnações
passadas, transcendem os limites do ego e do próprio indivíduo, e
são constituídas por experiências dramáticas de outro tempo e lugar,
acompanhadas de emoções muito fortes, gerando compreensão
intuitiva da Lei do Karma, pois ultrapassam a linha biológica e violam
leis genéticas, com a apreensão do fenômeno da reencarnação. Há um
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vínculo com a evolução de sua própria Consciência. Já as vivências
de ancestrais, coletivas, raciais ou arquetípicas possuem vínculos
com a natureza ou figuras míticas.

INCONSCIENTE FILOGENÉTICO
Envolve experiências além das formas humanas, da
própria sequência evolutiva do Planeta Terra, tanto orgânicas como
inorgânicas.
- Consciência de órgão, tecido, célula;
- Consciência animal, vegetal;
- Matéria inorgânica;
- Consciência Planetária.

INCONSCIENTE EXTRATERRENO
planeta:

Domínio da consciência que se estende para além do nosso

- Experiência de estar fora do corpo, encontro com entidades
espirituais e guias;
- Fenômeno de percepção extra sensorial PK( psicocinergia
- eufemismo em objetos) e PES ( percepção extra sensorial), como
telepatia, clarividência e fenômenos mediúnicos.

SUPRACONSCIENTE
Onde ocorre profundo êxtase existencial. Há uma
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percepção ampla da realidade, sentimentos de “apreensão” intuitiva
da realidade, Compaixão, equanimidade.

VÁCUO
Estado além de qualquer conteúdo, correspondente ao
NIRVANA, do conceito budista, ao NIRODH, um estado de puro
SER. A consciência funde-se com a mente Universal.

ELEMENTOS COMUNS NA ARTE DA TRANSCENDÊNCIA
Existem técnicas para nos conscientizarmos desses
“reservatórios de vida” ou potenciais transpessoais. Essas técnicas
são parte de uma arte e tecnologia que tem sido aprimoradas
através de milênios em centenas de culturas e constituem o núcleo
contemplativo das grandes tradições religiosas do mundo. Essa
é a ARTE DA TRANSCENDÊNCIA, designada para catalisar o
desenvolvimento transpessoal.
Segundo Roger Walsh e Frances Vaughan (1993), há dois
princípios fundamentais e seis elementos em comum na arte da
transcendência.
O primeiro princípio é o de que a percepção da realidade em
estado de vigília é limitada. O estado usual de consciência é subótimo apresenta obscuridade, distorção, ilusão, fascínio, descontrole.
O segundo princípio é o de que a mente em consciência
de vigília é parcial, embora técnicas existam para se desenvolver
e ampliar a percepção e a extensão de nossa mente. Ela não tem
fronteiras.
A mente pode ser treinada e clarificada catalisando-se
potenciais transpessoais - Esse é um tema central da filosofia perene.
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Os Elementos Comuns na ARTE DA TRANCENDÊNCIA
para que a mente transcenda seus próprios limites usuais são:
1) Treinamento Ético
Nesse sentido a ética não é vista em termos de moralidade
convencional mas como uma disciplina essencial para se treinar a
mente. O comportamento ético destrói fatores mentais destrutivos tais
como avareza e ódio, e cultiva fatores mentais tais como generosidade,
compaixão e calma. Após a maturação transpessoal ocorrer, o
comportamento ético flui espontaneamente como uma expressão
natural da identificação com todas as pessoas e com toda a vida.
2) Treinamento da Atenção
O treinamento da atenção e o cultivo da concentração são
tidos como essenciais para vencer a instabilidade dos desvios dos
desejos da mente destreinada. A atenção recebe destaque no ensino
tradicional (oriental) e é negligenciada, má interpretada e distorcida
no pensamento do mundo moderno (ocidental).
Estar habilitado para dirigir a atenção pela vontade é muito
importante porque a mente tende a se revestir das qualidades dos
objetos aos quais ela presta atenção (Goldstein, 1983). Por exemplo,
pensar em uma pessoa com ódio, tende a se extrair ódio, enquanto
pensar em uma pessoa amável pode se extrair sentimentos de amor.
A pessoa que consegue controlar a atenção consegue, portanto,
controlar e cultivar emoções específicas e motivos.
3) Transformação Emocional
O comportamento ético e a estabilidade da atenção facilitam
o terceiro elemento da arte da transcendência: transformação
emocional.
Componentes da transformação emocional:
Redução das moções Destrutivas, tais como medo, ódio.
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Esse processo é conhecido nas terapias ocidentais principais. As
terapias regressivas a possibilitam por excelência.
Cultivo das Emoções Positivas, tais como amor, afeto,
compaixão. A Psicologia Convencional, embora tenha recursos para
reduzir emoções negativas, não possui virtualmente nenhum, para
valorizar emoções positivas. Em contraste, a Psicologia Transpessoal
contém inúmeras práticas para isso, a uma intensidade e extensão
inimagináveis pela Psicologia Ocidental. Assim, por exemplo,
a compaixão dos budistas, o amor de Bhatki e a abnegação dos
cristãos alcançam seu florescer pleno, apenas quando compassam
incondicionalmente com todas as criaturas, sem exceção e sem
reservas (Kongtrul, 1987; Singer, 1987).
Cultivo da EQUANIMIDADE - facilita a intensidade e
o núcleo da emoção positiva. É uma IMPERTURBABILIDADE
que cria o equilíbrio mental e favorece emoções tais como o amor
e compaixão a continuarem incondicionais e estáveis mesmo sob
coação. Corresponde à “apatia” dos estoicos, à “apatia divina” do “Pai”
cristão, à serenidade dos budistas, à “alta indiferença” do filosofo
contemporâneo Franklin Merrell - Wolff, à samatva hindu que leva a
uma “visão do comum” e ao princípio taoísta de “igualdade das coisas”,
o qual supera o “problema de preferir uma coisa do que uma outra..

49

Suely Molitérno

O comportamento ético, a estabilidade da atenção e a
transformação emocional trabalham juntas através de práticas tais
como meditação, redirecionamento da motivação para o saudável,
etc, e o efeito em rede é uma mudança na direção, variedades e foco
da motivação, bem como uma redução na sua compulsividade.
A motivação se torna menos dispersa e mais focalizada.
Os objetos desejados se tornam mais sutis e mais internos.
Os desejos gradualmente se tornam menos centrados no EU
e transcendem mais o EU com menos ênfase em receber, e mais
em dar. Pesquisas atuais sugerem que a maturidade psicológica
está associada a uma mudança de motivação egocêntrica para a
motivação alocêntrica (concernente aos outros), (Heath, 1983). A
arte da transcendência além de redirecionar a motivação, reduz seu
poder compulsivo, resultando num desencanto sereno com as coisas
do mundo o qual não exerce mais uma fascinação inconsciente ou
impulso compulsivo, base da afirmação do filosofo Epicurus de que
“o caminho para fazer as pessoas felizes é o de não lhes adicionar
riquezas mas o de reduzir seus desejos”.
Baseando-se em estudos de meditadores avançados podese afirmar que a redução da ansiedade compulsiva resulta numa
redução do conflito psíquico (Walsh,1993); Wilber et al., 1986). Esse
redirecionamento dos motivos não é tarefa fácil. Aristóteles afirmava
“Eu considero mais corajoso aquele que supera seus desejos do que
aquele que vence seus inimigos; a vitória mais difícil é a vitória sobre
o Eu”.
5) Percepção Refinada
A instabilidade da atenção, as emoções nebulosas e a
dispersão dos desejos tornam nossa consciência – tanto perceptual
como intuitiva - insensível e prejudicial.
Através da meditação, entre outros recursos, refinamos
nossa consciência, a percepção do frescor e inovação de cada
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momento da experiência apresenta-se mais apreciativa e cultivamos
a sabedoria e as capacidades intuitivas.
Experiências subjetivas de meditadores com suporte
experimental na pesquisa mostram que, a percepção interna e
externa tornam-se mais sensitivas: as cores mais brilhantes, o mundo
íntimo mais disponível, a empatia mais acurada. Hemil Ellenberger
(1971), historiador psiquiatra observou que “a tendência natural
da mente é vagar através do passado e do futuro; requer-se um
certo esforço manter a atenção no presente”. A meditação treina
precisamente esse esforço e obtêm-se um frescor de percepção
centrada no presente. Assim, tanto as antigas tradições de sabedoria
como as psicoterapias modernas admitem, como Fitz Perls (1969),
fundador da Guestalterapia, que “consciência por si, de si mesmo,
pode ser curativa”.
6) Sabedoria
Sabedoria é mais significativo que conhecimento.
Conhecimento é um conjunto de informação a respeito de
algo; Sabedoria é algo que temos que adquirir.
Para desenvolvê-la é preciso a auto-transformação,
impulsionada pelo “abrir-se indefensivamente para a realidade das
coisas como elas são”, incluindo a enorme extensão do sofrimento no
mundo, reconhecendo que nossas vidas são apenas lutas e sofrimentos
e que passam rapidamente, assim como nossos anos de vida.
O Existencialismo de nossos tempos enfatiza esse
reconhecimento, tal como a primeira verdade nobre de Buda, que
assegura que a insatisfação é uma parte inerente da existência.
No existencialismo bem como nas tradições de sabedoria
concorda-se que “se um caminho para o Melhor existe, ele exige
um pleno olhar para o Pior”. Embora o existencialismo nos deixe
ilhados, sem saída, a arte da transcendência não. Ela propõe que essa
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atitude existencial é um passo preliminar, mais que uma sabedoria
final e redireciona a motivação além do trivial, de perseguições
egocêntricas, em direção às práticas contemplativas que conduzem
à sabedoria mais profunda.
A sabedoria profunda reconhece que o sentido de se estar
ilhado numa situação sem saída, de limitações e de sofrimento, pode
ser transcendido através da transformação do Eu que parece sofrer.
Essa transformação floresce do desenvolvimento da
percepção intuitiva - além dos pensamentos, conceitos, ou imagens
de qualquer espécie em direção ao EU, ao Cosmos e é a base para a
sabedoria transracional se liberar. Com essa liberação, o objetivo da
arte da transcendência é alcançado.
As capacidades da mente em desenvolver-se pela arte da
transcendência são altamente interdependentes e o desenvolvimento
de uma impulsiona o desenvolvimento das outras Tanto filósofos
orientais como ocidentais sustentam que “toda virtude requer outras
virtudes para completá-la” (Murphy, 1992).
Uma tradição é autêntica ou porque seja capaz de
impulsionar o desenvolvimento transpessoal e a transcendência
(Wilber, 1983) ou porque possa cultivar e equilibrar esses elementos
da arte da transcendência.
O objetivo da Psicologia Transpessoal é, entre outros, o
de apreciar e divulgar o estudo e a prática da arte de transcender,
na utilização ética das técnicas que a desenvolvam, bem como na
organização do psiquismo saudável que favorece as atitudes para tal.
Autores como K. Wilber, R. Walsh, F. Vaughan, R. Prince,
A. Watts, R. Metzner, L. Le Shan, entre outros., têm contribuído para
o desenvolvimento da Transpessoal.
Apresentamos ao final desta obra uma ampla bibliografia
aos interessados. Seus estudos se desenvolvem sob uma perspectiva
inter e multidisciplinar.
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Embora a Psicologia Transpessoal reconheça os fenômenos
paranormais ou parapsicológicos, não possui como objetivo o
estudo ou desenvolvimento destes. São considerados elementos
que fazem parte do desenvolvimento de uma consciência mais
ampla. Diferencia-se também da Parapsicologia não apenas em seus
postulados teóricos, como também em sua aplicação. Na Psicologia
Transpessoal não utilizamos os ditos “médiuns” ou Sensitivos no
atendimento a pacientes, nem tampouco o nível parapsicológico
ou o nível mediúnico-paranormal do próprio terapeuta no setting
terapêutico. Usa-se sempre o desenvolvimento do potencial, do
terapeuta interno, como já enfatizamos em capítulos anteriores.
Outro aspecto importante é diferenciar, não confundir, as
tradições cristãs, as orientais, da própria Psicologia Transpessoal.
O fato de se reconhecer a contribuição destas disciplinas
aos estudos dos diferentes estados de consciência, não significa o
exercício de suas práticas na Psicologia, nem a adoção dos dogmas
que culturalmente as mantém há séculos.
A Psicologia Transpessoal deve ser disciplina livre de todo
“pré” estabelecimento ou “verdades” incontestáveis.
O próximo passo para a Psicologia Transpessoal com o
uso da regressão, através da maior ênfase ao período inter-vidas,
onde ocorrem nossas programações existenciais por excelência,
desenvolverá e ampliará o conceito de RENÚNCIA, onde o homem
opta por uma vida, não voltada apenas a conquistas materiais, nem
tão pouco à contemplação do divino em isolamento ou clausura, ou
à salvação da humanidade, abstraindo-se muitas vezes aos menores
deveres domésticos e familiares, mas por uma vida, sim, cuja arte
consista em conviver com tudo e com todos que nos são difíceis,
através da energia do amor, da dedicação ativa aos mesmos: É o
“renunciar” à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos
ainda mais, a eles todos, para o aperfeiçoamento comum.
Isso implicaria, a longo prazo, e a nível global, no resgate
da organização familiar como sendo o maior laboratório de
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aperfeiçoamento dos seres humanos e de desenvolvimento de
virtudes, e, por conseguinte, maior organização social e paz entre os
homens.
Quanto ao âmbito global da Psicologia Transpessoal,
observamos que ele está realmente inserido num contexto planetário
de transformação, na emergência de um novo paradigma.
É um movimento que já saiu da fase inicial, ou seja, da
“novidade” , “modismo” e hoje se mostra em fase de implantação.
Basear-se sempre na pesquisa e experiência, valendo-se dos
conhecimentos obtidos na Psicologia Tradicional, dos estados de
consciência de vigília, bem como ampliá-los através dos estudos dos
vários níveis de consciência, nos levará a outras regiões da mente,
possibilitando uma ampliação do conhecimento deste fenômeno
mágico ainda tão desconhecido sob certos aspectos. É o ser humano
INTEGRAL, e sua vida no cosmo.
É unicamente com este “ser INTEGRAL” e suas relações
ou interconexões (integração com o cosmo), que deve ser o
comprometimento desta psicologia ainda tão jovem, mas tão
promissora. A Transpessoal.
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CAPÍTULO III
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A TÉCNICA TRANSPESSOAL DE
REGRESSÃO DE MEMÓRIA
Existe um estado específico de expansão de consciência em
que o indivíduo experiencialmente entra em contato com memórias
de estágios anteriores ao seu momento presente, caracterizados
como um passado próximo ou remoto, deste ou de outros séculos
anteriores à sua existência atual ou de períodos que sugerem outras
existências evolutivas do ser.
A Terapia de Vidas Passadas é o processo pelo qual o
indivíduo conecta memórias de estágios anteriores aos da sua
existência atual, sob estados de expansão de consciência, quando
submetido a técnicas específicas para esse fim, vivenciando tais
memórias com intenso conteúdo emocional, detectando situações
traumáticas não resolvidas até então, que desencadeiam disfunções
de natureza psíquica, psicossomática, orgânica ou de relacionamento
interpessoal.
Terapia Regressiva
A Terapia Regressiva data dos centros Gregos de Sonhos
e das escolas secretas Gregas e Egípcias. Atualmente, viagens em
direção ao inconsciente proibido tem substituído as escolas de
sonhos.
Fundamentos Psicológicos
Através da hipnose, e depois, através da livre associação,
Freud estava tocando memórias reprimidas da primeira infância.
Abandonara a hipnose pois a conexão entre o trauma original e
os sintomas posteriores ainda não eram evidentes. Esse vínculo
foi descoberto quando trabalhava com associação livre, a qual
denominou “determinismo psíquico”, evidenciando a atemporalidade
e causalidade como leis fundamentais do aparelho psíquico.
56

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

Jung postulou um aspecto espiritual para a natureza do
homem e a existência de padrões universais (arquétipos), aceitos
apenas nos anos 70 e nos anos 80 suas teorias fluíram para a formulação
mais científica dos campos morfogenéticos de Sheldrake, finalmente
ganhando respeitabilidade. Sua utilização da “imaginação ativa”
influenciou um espectro de técnicas transformacionais e deu base ao
surgimento do “fluir de sentimentos” das técnicas imaginativas dos
anos 70.
Até os anos 50 aceitou-se que as experiências da
primeira infância determinavam o comportamento posterior.
Gradualmente o foco de controvérsia dirigiu-se às memórias
perinatais. Cronologicamente os pioneiros desse novo foco surgiram
prematuramente e apenas nos anos 60 Stanislav Grof, seguindo sua
pesquisa com o LSD reintroduziu o conceito. Depois da proibição do
LSD, Grof descobriu que aqueles pacientes descobriam da mesma
forma as memórias perinatais através da indução por música e por
respiração, demonstrando que essas memórias independiam de
drogas.
Até os anos 70 o conceito de lembranças de vidas passadas
não era seriamente explorado, exceto sob hipnose, não aplicável a
qualquer tipo de paciente.
A técnica de induzir regressões no paciente pelo afloramento
de um sentimento ou uma sensação física surgiu no trabalho de
Morris Netherton que fundamentou e estabeleceu a conexão afetiva
como uma forma de indução.
Denis Kelsey e Joan Grant foram ambos os primeiros a
relatarem memórias de vidas passadas de uma maneira profissional.
Em 1938 depararam-se com pacientes lembrando a época da sua
concepção, quando não haviam ainda desenvolvido o sistema
nervoso para reter memórias. Kelsey concluiu que deveria existir
nos seres humanos um elemento que é capaz de funcionar e recordar
eventos até mesmo na ausência de um corpo físico. Essa foi a hipótese
avançada, trazida por um profissional respeitado e consciencioso,
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que iniciou a aceitação da terapia de vida passada. Um dos primeiros
registros de terapia regressiva responsável está em seu livro “Many
Lifetimes” (1967).
É interessante que, a partir dos anos 60, raramente aparece
o bloqueio, nos pacientes, para recuperar memórias de primeira
infância, pré-natais, ou de vidas passadas. Tornou-se possível,
inclusive, que uma parte da consciência recuperasse memórias,
enquanto uma outra parte as processasse.
Em 1978 quatro obras inovadoras publicadas deram
impulso à terapia regressiva. A psicóloga Helen Wambah, pesquisou
estatisticamente esse campo, partindo de dados colhidos e não da
metafísica, e publicou “Reliving Past Lives”. A Psicóloga Edith Fiore
publicou “You Have Been Here Before”, relatando a eficácia dessa
prática psicológica para remissão de sintomas. Morris Netherton
publicou “Past Lives Therapy” solidificando seu conceito de
CONEXÃO.
Thorwald Dethlefsen, psicólogo alemão, publicou “Voices
From Other Lives”. No início usara hipnose e a relaciona com estados
de expansão de consciência em geral. Seu último livro “The Realing
Power of Illness” é um poderoso e provocador tratado em medicina
psicossomática.
Na década de 90 esses autores e outros terapeutas, que até
então enfatizavam a remissão de sintomas, gradualmente se voltam
para a ênfase ao significado da vida (jornada da alma).
Roger Woolger, Ronald Jue, Chet Snow e Hass Ten Dam
tem sido os maiores contribuidores para um fundamento teórico do
trabalho regressivo.
Ten Dam e Woolger consideram a teoria holográfica uma
base para os conceitos de terapia regressiva, uma forma de terapia
legítima, com bases científicas.
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Dra Luccas e Chet Snow pesquisam a questão de onde
memórias de vidas passadas são conservadas e qual o mecanismo
para recuperá-las, lançando luz ao relacionamento entre paciente e
terapeuta.
Novas áreas de terapia com estados alterados surgem. A
exploração do período pré-natal define que “o feto é perceptivo”
(Thomas Verny, 1981). Michael Gabriel em “Return to the Womb”
(1992) resume essa área terapêutica. A área de morte e próximo à
morte, tem sido muito bem discutida e explorada e Kluber-Ross
reensina a arte de morrer em “On death and Dying” (1969). Raymond
Moody publicou “Life After Life” (1975) evidenciando que nós não
paramos de existir com a morte de nossos corpos.
O Psiquiatra canadense Joel Whitton, publicou “Life
Between Life” (1986) explorando o período inter-vidas , e seu
potencial terapêutico. Brian Weiss em “Many Lives, many Masters”
(1989) também explora essa área.
A área de progressão tem sido pesquisada por Chet Snow
em continuidade ao trabalho de Helen Wambah e relatada em “Mass
Dreams of the Future” (1989), onde analisa ponderadamente aonde
o nosso estilo de vida atual e nossa falta de perspectiva para o nosso
planeta estão nos conduzindo.
A área da libertação daqueles que, após a morte, não
completaram sua transição ao próximo estágio. Em “The Unquiet
Dead” (1987), Edith Fiore faz dessa área difícil, algo simples e
acessível como uma técnica terapêutica. Adam Crabtree em “Multiple
Man: Explorations in Possession and Multiple Personality” oferece
recursos para terapeutas regressivos lidarem com ataques espirituais,
quando sentirem que a libertação pode ser um processo breve.
O próximo avanço deverá ser em direção à expansão do
períodos inter-vidas, em que se percebe profundas fontes de sabedoria
e de conexão com a essência da vida - uma fonte transformacional
sutil que tornar-se-á amplamente utilizada, já que a descoberta de
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vidas passadas, outrora tão difícil, pode agora ser experimentada por
quase todos. Nosso planeta está se deteriorando com a negatividade
- de crime e auto-destruição, bem como desastres naturais, por nossa
negligência no modo de progredir - e o trabalho inter-vidas pode
se tornar a modalidade transformacional facilmente contatável,
necessária para trazer uma nova era. O foco deve mudar da autodestruição para a maior valorização de vida, como meta de amor e
serviço. No processo, nosso Planeta estará hábil para progredir em
sua jornada da alma como uma unidade coletiva.
Christopher Bache, um filósofo graduado em Cambridge
aborda o assunto em “Life Cycles: Reincarnation and the web
of life”, sobre a existência ou não de vidas passadas, declarando
simplesmente que “reencarnação é a única descrição da vida que
tem sentido e encaixa fatos”. Bache vê nossos períodos de vida
como uma Rede energética dando bases às causalidades de nossas
vidas. Reencarnação, ele diz, nos faz conscientes de que somos
essencialmente seres espirituais e podemos nos auto-compreender,
apenas quando nos olhamos além dos nossos corpos físicos e nos
auto-percebemos na estrutura de nossas próprias histórias e além
dos seus próprios momentos.
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O CASO MARCELO
Uma psicoterapia afetivo-sexual breve através da regressão
de memória

Marcelo tinha 39 anos, brasileiro, formado em Marketing e
era um diretor de Marketing numa empresa multinacional. Ele teve
alguns maus momentos em sua vida sexual. Ele tinha um primo,
Márcio que o usou para fazer sexo anal.
Marcelo casou-se duas vezes, primeiramente com Patrícia,
com quem viveu durante quatro anos. Marcelo não conseguia ter
ereção, então ele decidiu pedir à Patrícia que ficasse com ele apenas
pelas aparências e ele aceitaria que ela tivesse um amante, e como
ele era um homossexual seria uma bom disfarce para ele. Patrícia
teve três filhos com seu amante Otávio, mas Marcelo assumiu-os
legalmente.
No segundo casamento ele estava curado então tinha uma
relação normal com Roseli, que engravidou por quatro vezes, mas
apenas a última criança sobreviveu por apenas oito meses. Roseli
se contaminou pelo vírus do HIV passado por Marcelo. Marcelo
costumava ter relações homossexuais quando jovem, ele se apaixonou
por um amigo (Diogo) mas antes de Marcelo se casar com Patrícia,
eles romperam.

Os problemas de Marcelo eram:
- mau relacionamento com seu pai
(Otávio)

- ódio do marido e ex-amante da sua primeira esposa
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- dificuldades em fazer amigos
- problemas sexuais – confusão sexual (sonhos recorrente
eróticos com homens)

Por causa desses problemas ele recorreu a essa terapia
e se submeteu a cinco sessões de regressão; durante o tratamento
eu descobri que seus problemas sexuais estavam relacionados ao
momento em que foi concebido em supostas vidas passadas.
Vejamos sua primeira regressão:

1ª Regressão
T - O que vê, ouve ou sente?
P - Nada. Tudo Nublado. Dentro dessa névoa eu sinto meu
corpo físico.
T - Continue, prossiga.
P - Nada... nada.
T - P.S.I. se é preciso avançar ou retroceder na cena para
vivenciar algo significativo em relação a problemas sexuais.
P - Retroceder.
névoa?

T - Ok. Retroceda e perceba: o que acontece antes dessa

P - Algo ligado a sexo. Vejo mulheres vestidas ricamente.
Parece a época da revolução Francesa,1800 mais ou menos .
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T - Quem é você, que idade você tem?
P - Eu me sinto um homem jovem, solteiro, cabelos
compridos e escuros. Tenho uma pinta no rosto, visto uma casaca.
Estou num Palácio, num Castelo, sou um nobre.
T - Que sentimentos você tem?
P - Eu me sinto neutro sexualmente.
P - Eu observo as mulheres e gostaria de ser como elas. Elas
são muito bonitas. Há uma especial ( hoje minha ex-esposa ) - e eu
a admiro muito quanto à beleza, e sinto INVEJA dela, da sua beleza.
T - O que mais?
P - O sexo para mim é confuso, eu não sei lidar com isso,
é desconhecido, é inseguro.
T - O que mais você percebe?
P - Eu me vejo naquela infância sendo muito mimado,
paparicado, as empregadas me penteando, minha mãe (a mesma de
hoje) sempre me chamando de filhinho, sempre falando comigo no
diminutivo.
T - E quanto àquele seu pai?
P - Vive ausente, é um nobre, vive envolvido nos problemas
da Corte.
T - O que mais você percebe?
P - Eu me questiono : “porquê não nasci mulher?”. “ São
mais bonitas, e levam uma vida melhor que a dos homens.”. Eu
sou tratado como uma dama ou como um príncipe. Eu sinto uma
vaidade excessiva.
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T - O que mais você percebe?
P - Há um jovem muito bonito, um primo nobre também
que me dá muito prazer (é o Otávio). Vejo nós dois nus. Nó somos
muito bonitos, com corpos perfeitos. Isso é muito forte. Nossos
encontros são em salas de banho e eu assumo um comportamento
feminino no sexo.
T - O que mais? Prossiga.
P - Ele vai se casar e vai me abandonar. Seus pais querem
que ele se case com aquela moça bonita. Eu sofro muito por isso.
T - Que sentimentos você têm?
P - Sinto RAIVA, ÓDIO, abandono, ódio de alguém estar
tirando alguém de mim. (choro - dor no peito)
T - Esse sentimento está presente hoje?
mim.

P - Sim, eu sinto ódio do Otávio ter tirado a Patrícia de
T - Continue. E então?

P - Ele se casa com ela e vai embora. Eu decido me casar ou
encontrar uma moça, mas não o esqueço.
T - Continue.
P - Eu encontro uma moça (a Roseli hoje) com quem me
caso, mas quase não existe sexo. Eu me sinto mal. Ela engravida e
nasce uma menina. Mas eu não o tiro da cabeça. Sinto inveja daquela
moça por estar com ele. Eu queria estar no lugar dela.
T - Em que parte do corpo você sente essa INVEJA?
P - Na cabeça. Eu gostaria de estar no lugar dela e que
65

Suely Molitérno

algo acontecesse para que eu fosse ela.
T - E então?
P - Eu fico calado, eu sinto falta do prazer.
T - Que sentimentos isso lhe traz?
P - Frustração. Eu nunca sinto desejo a não ser com ele. Eu
sempre senti falta, sempre houve uma busca incessante de prazer.
Quando vejo um “top model” em meu ambiente de trabalho, esse
desejo é aceso.
T - Prossiga na cena, e o que mais?
P - Minha filha adoece e sua doença não tem cura. Ela
morre (é a filha que eu perdi, hoje).
T - Que sentimentos você tem?
P - Perda, uma grande perda.
T - Em que parte do corpo você registra essa perda?
P - No corpo todo (choro)... Apesar da nobreza e da riqueza,
eu não tive a felicidade plena. Minha mulher fica muito triste e morre
depois de um tempo.
T - Que sentimentos você tem?
P - Perda... dói o coração... e uma grande culpa...
T - Este sentimento está presente hoje?
P - Sim, em relação à Roseli, por eu tê-la infectado... eu a
assassinei... eu sinto uma culpa enorme. E a perda, eu sinto também
hoje, a perda de bens , a perda sexual, a impotência.
T - Algo mais de significativo naquela sua existência?
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P - Não. Eu me entrego, adoeço, tenho uma morte cheia de
angústia.
T - Vá para momentos antes da morte e perceba qual é o
último pensamento que você tem antes de morrer?
P - “Tive uma vida em que parece que eu fiz tudo errado”.
T - Que associação você estabelece entre a sua morte e seu
momento atual ?
P - Eu tenho sempre a sensação de que faço tudo errado.
T - Vivencie a sua morte, e perceba por qual parte do corpo
ela começa a ocorrer ?
P - Pelo abdômem, e depois falta de ar...
T - Sinta a falta de ar profundamente.
P - Uma angústia profunda.
T - Após a sua morte, perceba como está a sua essência? A
que distância do corpo físico?
P - Bem longe, bem distante, eu vejo um senhor que me
ampara e conversa mito comigo. Ele me passa que estou na vida e
há vários caminhos, e temos que ser fortes em relação aos instintos.
Temos que buscar o prazer nas coisas mais profundas e não nas
superficiais; buscar o prazer nos valores essenciais. Eu vou ter que
retornar à Terra para adquirir valorização do espiritual, equilibrando
as partes física, psíquica e espiritual.
T - De tudo o que você vivenciou nessa sessão, qual foi o
momento mais traumático?
P - Foi o momento em que o rapaz se casa com aquela moça.
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T - Que sentimentos você tem?
P - Ódio, raiva, abandono.
T - Esse sentimento está presente hoje?
de mim.

P - Sim, eu tenho ódio do Otávio. Por ter tirado a Patrícia
T - Esse ódio está lhe ajudando ou prejudicando?

P - Ele me prejudica, porque eu “ travo “, não consigo amar,
ter sexo naturalmente com minha esposa.
T - Você quer mudar isso?
P - Sim. Eu quero aceitar as coisas da vida com naturalidade,
compreensão, quero gostar de mim, compartilhar esse amor com
minha esposa, através do carinho e do sexo.
T - Então faça sua reprogramação.

Reprogramação
“Eu aceito a vida como ela é, gostando de mim,
compartilhando minha vida com minha esposa, com carinho e sexo
natural”.

2ª Regressão
(essa é a regressão que inspirou a pesquisa sobre concepção
em supostas vidas passadas)
T- O que você vê, ouve ou sente?
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P - Eu vejo uma sala de banho... Há muitas mulheres e homens
nus... Todos são muito belos... Há uma fumaça, um vapor de água...
como uma sauna... Há colunas de pedra branca... bem talhadas... É
na Grécia... homens e mulheres se relacionam sexualmente... Uma
mulher se relaciona com vários homens e eu sou concebido. Mas não
sei qual deles é meu pai! Ela é minha ex-esposa, Patrícia.
(choro compulsivo...e longo)
T - Que sentimento isso te traz?
P - De não saber... de não ter identidade. Sexo é muito
confuso para mim.
T - Esse sentimento está presente hoje?
P - Sim. Eu não consigo ter identidade sexual. E tenho uma
atração forte por homens belos como esses... Deuses gregos...
T - Prossiga na cena.
P - Eu me sinto um feto no útero dessa mulher. É minha
mãe. Ela é rica, cheia de criados que cuidam dela.
Quando ela percebe a gravidez, pra ela é indiferente.
T - O que mais sobre o período Intra-uterino?
P - Nada, apenas salões, criados em volta dela.
T - Vá para o momento do seu nascimento. Sinta-se
nascendo e perceba o que acontece.
P - Corre tudo bem. Estou bem e ela também. Sou tirado
dali e levado para outros aposentos e cuidado sempre pelas criadas.
T - Avance na cena e vá para o período de sua infância,
perceba o que há de significativo?
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P - Eu vivo muito só. Brinco só. Sou cuidado pelas criadas.
Não tenho quase nenhum contato com aquela minha mãe, que está
sempre envolvida em eventos da sociedade.
T - Vá para o período da sua adolescência e perceba o que
acontece?
P - Eu me vejo um rapaz bonito, de cabelos pretos e tenho
um relacionamento homossexual com outro rapaz de muita beleza
(é meu amigo Diogo).. Somos estudantes de Filosofia, nossa escola
é aberta, nas praças. Ficamos por ali e a homossexualidade é normal
para as pessoas. É um relacionamento que me dá muito prazer.
T - Continue, prossiga na cena.
P - Surge uma guerra e ele tem que ir lutar. ( choro intenso )
Ele morre na guerra. Eu o perco. Sinto tremor no corpo, insegurança,
fragilidade. Eu não vou mais ter prazer com ninguém.
T - Em que parte do seu corpo você sente essa perda?
P - Na virilha, no pênis, impotência, tristeza, depressão.
Eu me isolo, não quero mais conversar com ninguém. Eu fujo das
pessoas.
T - Hoje esses sentimentos e pensamentos estão presentes?
P - Eu tenho dificuldade de ter ereção, eu me sinto frágil
quando alguém morre, eu me isolo, fujo das pessoas.
T - Continue na cena.
P - Se eu tomar veneno, vou encontrá-lo em algum lugar.
Então eu me enveneno para ficar com ele (apresenta sensações de
vômito, espasmos estomacais) e caio inconsciente.
T - Sinta a morte se processando em você e perceba que
pensamentos você leva consigo na hora da morte?
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P - O mestre falava na continuidade da vida e eu acho que
me matando encontrarei o meu amor... Eu me enveneno para ficar
com ele.
T - Após a morte do corpo físico, perceba como está sua
essência?
P - Saio do corpo, flutuo... há uma névoa. Sinto muita
tristeza; foi tudo em vão. Depois de muito tempo, muito tempo
mesmo, eu vejo um clarão, eu encontro alguém, um ser espiritual.
T - O que lhe diz, o que lhe transmite esse ser?
P - Ele diz “Você altera as leis da natureza. Você precisa se
equilibrar.” “Você vai voltar para corrigir o suicídio, para desenvolver
o relacionamento entre mulher e homem, para aprender a ser forte,
para entender a procriação. Você vai passar por alguns testes mas
tudo depende da sua vontade, do seu livre arbítrio. “Parece que
sempre retornarei como homem e sempre haverá a prova até que
eu me afine com as leis da natureza. Eu pergunto a ele “Porque os
belos exercem mais forte atração?” Ele diz que os que os apreciam
precisam ter discernimento das coisas.
T - Algo mais de significativo nesse espaço?
P - Não.
T - De tudo o que você vivenciou nessa sessão qual foi o
momento mais traumático, o momento mais marcante para você?
P - Foi o momento em que fui concebido, o momento das
relações sexuais que minha mãe teve na sala de banho com aqueles
homens .
T - Vivencie novamente esse momento mais traumático, e
perceba qual é o primeiro pensamento que lhe vem?
P - “Eu não consigo identificar, sexo é muito confuso para
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mim.”
T - Você quer reprogramar isso?
P - Sim. Eu quero ter minha identidade definida. Eu não
quero mais me envolver pela beleza dos homens.
T - Faça a sua reprogramação.

Reprogramação
“Eu me sinto um homem, vivendo o sexo como algo natural”

3ª Regressão
T - O que você ouve, vê ou sente?
P - Eu vejo um lugar sombrio, escuto cantos gregorianos.
Sou um homem jovem, um frei. Ouço cantos gregorianos.
T - Continue...
P - Eu me vejo saindo do prédio do convento, caminhando
por uma trilha cheia de plantas. É um lugar que transmite muita paz.
T - O que mais você percebe?
P - Venho de uma família burguesa católica. Tenho uma
irmã de quem gosto muito. Ela casa-se com um homem e em seguida
eu sou induzido pelos meus pais a ser frei.
T - O que mais você percebe?
P - Eu me dedico a Deus, ajudo aos pobres e doentes.
72

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

T - Há algo de significativo relacionado com o problema
sexual de hoje?
P - Embora vivendo num convento, cenas de sexo ficam
passando pela minha cabeça, frequentemente. Isso me faz sentir
culpa, muita culpa. Sexo com homens...
T - Em que parte do corpo você registra essa culpa?
fixas...

P - Na cabeça. Eu preciso afastar essas ideias... São ideias
T - O que mais de significativo você percebe?
P - Uma vida tranquila, apática, até a velhice.
T - Algo mais?
P - Não.

T - Vá para momentos antes da sua morte e perceba aonde
você está, com quem, como se processa sua morte?
P - Estou muito idoso, no leito de morte. Há vários freis e
minha irmã também. Uma morte natural, tranquila.
morte?

T - Que sentimentos você leva consigo na hora da sua

P -Eu me sinto apático. Eu saio do meu corpo mas fico
apegado ao jardim do Convento. Sinto que fico anos ali, muitos
anos... até que surge um ser espiritual que me leva dali, dizendo que
eu preciso aprender a respeitar as leis da natureza. Agora eu vou me
preparar para constituir família. E eu sinto que se nascesse como
mulher, conseguiria.
T - Algo mais de significativo nesse espaço?
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P - Não.
T - De tudo o que você vivenciou hoje, nessa sessão, qual foi
o momento mais traumático, o mais marcante pra você?
P - Sempre que as cenas de sexo passavam pela cabeça.
T - Vivencie novamente.
errado.

P - Sinto uma culpa uma grande culpa. Como sendo algo
T - Esse sentimento hoje está presente na sua vida?

P - Sim, muito. Quanto mais me sinto culpado, mais me
sinto confuso.
T - Você quer reprogramar isso?
P - Sim, eu quero sentir o sexo como algo natural entre um
homem e uma mulher; algo que faz parte da vida.
T - Então faça a sua reprogramação.

Reprogramação
“Eu sinto o sexo como algo natural entre um homem e uma
mulher, e que faz parte da vida.”

4ª Regressão
T - O que você vê, ouve ou sente? Q que lhe vêm à mente?
P - Estou no espaço, flutuando... Parece que estou me
aproximando dos meus pais.
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T - Continue.
P - Eles estão fazendo sexo.
pensam?

T - Perceba como eles estão, o que eles sentem, o que
P - Só prazer. Só pensam no prazer.
T - Algo mais no momento de sua concepção?
P - Nenhum sentimento... Só prazer físico.
T - E você embrião, o que sente?
P - Nada.

T - Vá para o momento em que sua mãe percebe a gravidez.
Que reação ela tem?
P - Preocupação financeira.
T - Quando ela conta a seu pai, que reação ele tem?
P - Eles discutem muito. É um tumulto, meu pai se incomoda
muito com a família da minha mãe.
T - Esses sentimentos e pensamentos estão presentes hoje
na sua vida?
P - Sim, eu sempre me preocupo com dinheiro, eu
detesto brigas, confusões e me incomodo muito com a família da
companheira.
T - Você quer mudar isso?
P - Quero!
T - Tome consciência de que esses sentimentos e
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pensamentos são de seus pais e não seus, por isso, não devem trazer
influências à sua personalidade a não ser como experiência.
Continue...
P - Toda gestação é de confusão e briga entre eles.
T - Vá para o momento antes do seu nascimento e perceba
como é esse momento?
P - O parto é muito difícil. Muitos médicos. Eles não
garantem a sobrevivência da minha mãe e a minha, parece que terão
que escolher. Meu pai diz que se tiver que escolher, escolhe minha
mãe para ser salva.
T - E você, bebê, no útero, que sentimentos tem nesse
momento?
P - Eu não quero nascer. A vida não vai ser fácil para mim.
Meu pai quer uma menina.
T - Continue.
P - Estou nascendo. Agora vejo minha tia me abraçar, me
coloca junto ao peito.
T - Continue. O que mais você percebe?
P - Eu me vejo na infância, muito ansioso por sexo. Meus
pais não falam nada sobre isso mas eu imagino muito. Eu me sinto
inferior, porque não me sinto normal.
T - O que mais quanto a problemas sexuais na infância?
P - Nada.
T - Algo mais significativo, traumático em relação aos
problemas sexuais na sua adolescência?
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P - Não.
T - Algo mais significativo na sua vida Atual até o momento
presente?
P - Não.
T - De tudo o que você vivenciou nessa sessão, qual foi o
momento mais traumático, mais marcante para você?
P - É o momento do parto.
T - Vivencie novamente esse momento.
P - É horrível ( choro ). Eu não quero nascer. A vida não vai
ser fácil para mim. Meu pai quer uma menina...
T - Esses sentimentos estão presentes hoje?
P - Sim, eu acho muito difícil viver. Eu não sei se sou homem
ou mulher. É horrível.
T - Você quer mudar isso? Reprogramar?
P - Claro.
T - O que você quer para você daqui para frente?
P - Eu quero amar a vida, me sentir um homem, sentindo o
sexo como algo natural.
T - Faça a sua reprogramação.

Reprogramação
“Eu amo a vida, me sinto um homem, vivendo o sexo como
algo natural.”
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5ª Regressão
T - O que você ouve, sente ou vê? O que lhe vem à mente?
P - Sou uma mulher assíria vivendo na Mesopotâmia. Eu
comercializo escravos para os nobres. Ganho dinheiro com isso.
Mas não são escravos comuns, são os mais belos e mais fortes, para
servirem sexualmente às senhoras nobres do local.
Eu os seduzo para vendê-los como escravos. As mulheres
da nobreza contratam esses escravos apenas para lhes servirem
sexualmente. Aqueles que não se submetem eu os mando ao castigo
,a surras, faço perseguições.
T - Continue.
P - Nada mais.
T - Então retroceda mais na cena e vá para momentos antes
de você ser concebida. Tente perceber o momento em que aqueles
seus pais se relacionam sexualmente. Como é esse momento entre
eles?
P - Ela é uma escrava (é minha esposa Roseli) e está
sendo forçada por ele, que é seu dono. Um homem poderoso (é o
meu pai hoje). Ela chora, e sofre muito. É um estupro. (Choro...)
T - Continue, e depois?
P - Ele simplesmente a ignora.
T - Avance mais, e então?
P - Quando ela percebe que está grávida fica feliz mas
foge do local e vai para as ruas, pede esmolas, alimentos. Ela sofre
muito. Quando está próximo de eu nascer, minha mãe é acolhida
por um casal simples de lavradores (minha irmã de hoje e meu filho
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Ricardo).
T - Vá para o momento do nascimento, e perceba
como transcorre o parto?
P - É muito sofrido para minha mãe. Ela fica muito
doente e morre. Eu sou uma menina e fico vivendo por ali.
T - Avance mais e perceba o período da sua infância.
O que há de significativo nesse período?
P - Nada. Fico por ali. Vivendo de favor. Ajudando
um pouco aquele casal.
T - Continue.
P - Até que fico mocinha e saio dali. Vou para a cidade
e me prostituo com homens ricos. (São os homens com quem me
envolvi hoje, naquela fase de promiscuidade). Não só me aproveito
do dinheiro deles, como do poder também.
T - Continue.
P - Eu já me vejo adulta, doente, é uma doença sexual
da época e sinto muito ódio dos homens. Ódio. (Alteração da cor da
pele)
T - Sinta esse ódio com toda intensidade. Em que
parte do corpo você registra esse ódio?
P - No sexo.
esse ódio?

T - E que pensamentos lhe vêm quando você sente

P - Eu resolvo me vingar deles, e começo a seduzir
e contratar lindos escravos (os top models da empresa) para servir
as esposas daqueles homens. E, aqueles que não me obedecem eu
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os mando ao castigo, a surras e perseguições. O tempo vai passando
a doença vai dominando meu corpo e eu vou sentindo uma culpa,
um arrependimento. Eu não quero mais vir como mulher. (Choro de
raiva...)
T - Algo mais de significativo?
P - Não.
T - Avance na cena e vá para o momento da sua morte
e perceba que sentimentos você tem pouco antes da morte?
P - Culpa. Muita culpa.
sente hoje?

T - Você associa esse sentimento de culpa ao que você

P - Sim. Eu sinto muita culpa, tristeza, fracasso, eu não
quero viver, eu estraguei minha vida, quero jogá-la fora. (Choro...)
atrapalham?

T - Esses pensamentos e sentimentos lhe ajudam ou
P - Atrapalham muito.
T - Você quer mudar isso?

P - Quero. Eu quero viver melhor, me doar mais, ter
uma vida mais simples, me integrar à natureza e me sentir mais feliz.
T - Ok. Sinta a morte se processando em você. Sinta
ela acontecendo e perceba por qual parte do corpo ela começa a
acontecer?
P - Pela cabeça.
sua essência?

T - Avance e perceba após a morte física, como está
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P - Num lugar escuro, sem luz, sem luz alguma. Muito
escuro. Fico muito tempo aí. Muito tempo. Séculos...
T - Vá para o momento em que essa situação se
modifica. O que acontece?
P - (Silêncio)
T - E então?
P - Surge uma luz. Alguém vem me recolher e me leva
para um lugar. Eu vou precisar de cuidados. Meu “abdômen” está
“podre”. Parece que eu repouso, que cuidam de mim.
T - E o que mais?
P - Só isso.
T - Você sente que recebe algum tipo de esclarecimento,
ou de orientação nesse Espaço?
P - Acho que sim.
T - Qual?
P - Eu tenho que mudar meus valores. Enxergar a
beleza interior como a principal, equilibrar o sexo.
T - Algo mais?
P - Não.
T - De tudo o que você vivenciou hoje nesta sessão,
qual foi o momento mais traumático?
P - Foi a relação sexual daquele homem poderoso
com aquela minha mãe escrava. O estupro.
T - E nesse momento mais traumático, qual o primeiro
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pensamento que lhe
vem?
P- Eu odeio os homens.
T - Esse pensamento está presente hoje?
com meu pai...

P - Sim. Eu tenho ódio do Otávio, não me relaciono
T - Você quer mudar isso?
P - Quero, eu preciso me libertar.
T - Sinta esse ódio profundamente...
P - ( Choro, contorção ) ... eu quero paz em mim.

T - Então faça a sua reprogramação.

Reprogramação
“Eu sinto paz em mim. Eu perdôo o Otávio. Eu perdôo meu
pai. Eu me perdôo.”

Evolução
No transcorrer das sessões regressivas Marcelo
apresentou melhora progressiva qualitativa no seu relacionamento
sexual com sua esposa atual.
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Os sonhos eróticos desapareceram, e ele afirma ter se
“desligado” cada vez mais do visual masculino dos “top models” da
empresa onde trabalha. Afirma sentir-se mais “feliz”. Refere-se a ter
conseguido perdoar a Patrícia e o Otávio.
No momento sente maior vontade para compartilhar
momentos com sua esposa Roseli.
O caso foi acompanhado por 03 anos, de 1994 a 1997, sem
apresentar recaídas.

Sessão de Retorno
Em 1997, três anos depois, Marcelo me procura para
uma consulta de apoio. Seu pai o traz; ele está usando uma bengala
porque não enxerga mais. O vírus atingiu seu aparelho neurológico
e o órgão da visão.
“O tratamento regressivo, Suely, levou-me ao encontro com
minha alma e pude me conhecer profundamente. Recuperei meu
equilíbrio sexual, afetivo e tenho vivido bem com minha esposa.
Despertei para o caminho espiritual e para a caridade. Pena que isso não
aconteceu antes!... Agora, o problema é outro... Eu sinto que o meu fim
está chegando... Estou com um tumor no cérebro e terei que fazer uma
biópsia.
Estou me submetendo a cromoterapia, mas sei que a minha
hora está se aproximando... Pelo menos, vou morrer melhor... Em paz...
Eu perdoei...
Hoje eu reconheço que tive oportunidades inúmeras e joguei
tudo fora... A minha vida, eu estraguei, mas embora não possa me sentir
feliz comigo mesmo, eu me sinto em paz... Alcancei uma certa paz... A
paz de quem reencontra o caminho...
Aprendi que é preciso ir em busca da beleza da alma, e, eu irei...
Quero apenas que você me acompanhe nesse trajeto”.
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Diante desse relato, eu sugeri ao paciente um exercício
Transpessoal, denominado “A Experiência de Morrer”. Faltavam
apenas dois dias para a cirurgia.

Experiência de Morrer
T - Relaxe, feche os olhos, respire profundamente....
Imagine que um médico da família vem a você e lhe diz que você tem
pouco tempo de vida. Que sentimentos você tem?
P - Medo...desespero....
morrer?

T - Há algum lugar que você gostaria de ir antes de

P - Gostaria de passar uma semana em Campos do
Jordão com minha esposa.
morrer?

T - Com quem você gostaria de conversar antes de

P - Com Patrícia e com Otávio. Gostaria de lhes
mostrar o lado espiritual da vida, de desperta-lhes o amor e o perdão.
T - Algo mais antes de morrer?
P - Não.
T - Vá para momentos antes de sua morte e tente
perceber o que acontece? Quem está ao seu lado?
P - Meus Filhos, meus pais e minha irmã.
T - O que eles dizem?
intenso...)

P- Eles choram muito e dizem que me amam. (Choro
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T - Há algo que você queria lhes dizer?
(Choro)

P - Que os amo também, e agradecer à minha irmã.

T - Sinta a morte se processando em você, sinta-a
acontecendo. Perceba após a sua morte, como está a sua essência?
P - Aliviada, feliz por enxergar novamente (choro...).
Estou enxergando! (choro compulsivo...). Vejo minha tia sorrindo
me acolhendo e me levando para outro lugar.
T - Imagine que nesse espaço, junto a ela, você faz
uma revisão da sua vida: o que você fez e gostaria de não ter feito?
P - Aceitado me casar com Patrícia, aceitado
um casamento de aparências; ter feito falcatruas comerciais; ter
contaminado Roseli.
T - O que você não fez e gostaria de ter feito?
P - Mais caridade, ajudado mais o meu próximo.
Aproveitado o poder que eu tinha na empresa para ajudar as pessoas.
ter feito?

T - O que você não fez e percebeu que foi melhor não
P - Ter matado a Patrícia, o Otávio ou a mim mesmo.
T - O que você fez e mais gostou de ter feito?

P - Ter assumido as três crianças, ter cuidado delas,
ter me dedicado a elas como pai e como mãe. (choro comovido....).
T - Se você tivesse a oportunidade de voltar aos seus
43 anos, o que você mudaria já?
P - Amaria mais as pessoas. Pela sua beleza interior...
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T - Então retorne devagarinho aos seus 43 anos, ao
dia de hoje, à sua personalidade, trazendo consigo os benefícios que
esse exercício pôde te proporcionar. Tudo bem?
P - Tudo bem.
Nos despedimos, dessa vez com um abraço, que me
pareceu um adeus...
Três dias depois dessa consulta, a irmã de Marcelo,
Glória, me telefona avisando sobre sua morte.
Calei-me... refleti uns minutos... tudo o que fiz foi
preparar um “Ikebana”, colocá-lo na janela e dedicá-lo ao Marcelo...
Senti muita paz, como pessoa e... como terapeuta...
esse trabalho.

Um ano depois de sua morte me encorajei a escrever

Acredito que este possa ser uma contribuição para a
Psicologia, para a Sexologia e ....para a Paz.
Inverno de 1998.
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CAPÍTULO V
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AS IMPLICAÇÕES DAS VIVÊNCIAS
DO MOMENTO DA CONCEPÇÃO EM
REGRESSÃO
“Quando um único ser alcança a mais alta qualidade de
amor, isso é o suficiente para anular o ódio de milhões.”
(MAHATMA GANDHI)
Os pensamentos, sentimentos e sensações físicas
experienciados pelos pais durante a relação sexual que concebe o
indivíduo, frequentemente são assimilados pelo embrião como se
fossem seus. Durante sua existência o indivíduo tem uma tendência a
carregar consigo todos esses sentimentos os quais irão se manifestar
em seus atuais relacionamentos afetivo-sexuais.
Durante os últimos treze anos de prática clínica, utilizando
a Psicoterapia Breve Transpessoal, com regressão de memória, eu
tenho observado como seria útil se os hipnoterapeutas pudessem
enfatizar o momento da concepção do indivíduo na sua atual
existência ou em supostas vidas passadas.
Eu tenho notado que quando o indivíduo é induzido ao
momento traumático do passado o qual deu origem à sua atual
queixa afetivo-sexual, nós constatamos que o momento específico
da concepção do indivíduo tem correlações altamente significativas
com seus padrões atuais de comportamento afetivo-sexuais. Seja por
memória celular, seja por mecanismos da consciência, o indivíduo
tende a carregar consigo tais experiências como se fossem suas, por
toda a vida.
Além disso, ao vivenciar a relação sexual entre os relativos
pais, e o início de sua vida intra uterina correspondente , pude observar
que o indivíduo registra nesse momento o início da Existência, e
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libera todas as resistências em vivenciar quaisquer outras cenas
subsequentes, da referida existência inclusive a da morte. Com isso,
as vivências têm sido cada vez mais claras, nítidas e completas.
Após induzir cerca de 5.000 pacientes aos seus respectivos
momentos de concepção, eu pude obter algumas observações que eu
quero compartilhar com vocês:

Essas observações clínicas nos sugerem significativas
hipóteses sobre os postulados psicanalíticos. Se transcendermos os
dados biográficos do indivíduo, poderíamos comprová-los através
da regressão de memória, após um estudo mais profundo sobre esse
assunto.
Referentemente à psicose (quando o indivíduo se encontra
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regredido a estágios perinatais), essas observações podem ser
muito importantes para maior eficácia de seus tratamentos, se esses
postulados transcenderem para vida intra-uterina de supostas vidas
passadas e especialmente para o momento da concepção em supostas
vidas passadas.
Observando o alto número de queixas referentes à não
integração afetivo-sexual nos relacionamentos, os estudos sobre
experiências de concepção irão provavelmente concluir que nós
vivemos nesse planeta exatamente para aprendermos a amar: nós
deveríamos amar a pessoa certa no lugar certo, no momento certo.
Este trabalho regressivo mostrou-me que os sentimentos
amorosos que o casal sente durante a relação sexual podem anular os
sentimentos e as tendências negativas dos pais que o embrião poderia
carregar como seus; também são capazes de anular sentimentos e
tendências negativas que o próprio embrião está trazendo de suas
supostas vidas passadas. É uma grande chance que o indivíduo tem
de começar tudo do “zero” e ser mais feliz.
Por outro lado, tenho observado que a falta de amor entre
o casal no momento da concepção, ou até mesmo a agressividade
entre eles nesse momento, provoca sentimentos negativos no
embrião, que se manifestarão mais tarde como situações negativas
magnéticamente atraidas pelo próprio indivíduo, principalmente as
de conteúdo afetivo-sexuais, devido a esses sentimentos negativos
terem sido registrados no inconsciente do embrião.
O terapeuta atua durante a vivência no sentido de facilitar
ao indivíduo desconectar-se desses sentimentos negativos dos pais
durante a concepção.
O vínculo existente entre os pais, facilita o vínculo entre o
indivíduo e a família e entre o indivíduo e a sociedade. O amor entre
os pais no ato da concepção parece ser a maior prevenção contra a
violência e o crime.
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Parece que a imagem bíblica da “expulsão do Paraíso”,
queria nos dizer algo como:
Enquanto nós não soubermos amar verdadeiramente,
haverá sofrimento na Terra. Enquanto houver indivíduos concebidos
sem o amor entre os pais, haverá indiferença moral, carência, revolta,
desamor.
E eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer uma
convocação mundial:
“ HAVING SEX ONLY WITH LOVE”
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CAPÍTULO VI
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OS CONGRESSOS INTERNACIONAIS
Eu nasci e cresci numa família de classe média na região dos
bairros do Paraiso, Liberdade e Aclimação, em São Paulo. Meus pais
haviam estudado até o primeiro grau e apreciavam muito as pessoas
estudiosas e cultas. Eram católicos e extremamente patriotas. Essa foi
a tônica da minha educação e da minha escala de valores, e apenas
muitos anos depois eu aprendi com a vida que, cuidar do corpo era
também tão importante quanto estudar, e cuidar também do espírito,
vivenciar a minha espiritualidade, era o mais importante de tudo.
O meu primeiro trabalho, dos 14 aos 21 anos foi o de dar
aulas particulares para crianças de classe média alta, com dificuldades
escolares. Pude constatar que na imensa maioria dos casos a
dificuldade de aprendizagem das crianças advinha de problemas
emocionais, quase sempre causados por traumas. Acredito que aí,
inconscientemente, eu já teria me apaixonado por cuidar das pessoas
que sofrem.
Tive dificuldades pra escolher minha carreira. Na verdade
eu gostava de tudo: artes, religião, filosofia e ciência, e meu
desenvolvimento profissional foi uma verdadeira via sacra. Estudei
Matemática, Artes Dramáticas, Desenho de Arquitetura, Psicologia,
Astrologia, Grafologia, e finalmente me especializei em Regressão
de Memória, junto à formação em Psicoterapia Transpessoal quando
então encontrei minha realização profissional.
Quando eu ainda era estudante de Psicologia tive o
privilégio de participar como voluntária, da primeira vacinação em
massa contra a paralisia infantil, promovida pelo Dr. Albert Sabin,
um dos seres mais iluminados que já pude conhecer, e de maior
comprometimento com a saúde pública e o bem coletivo. Lição de
vida. Ele conseguiu engajar milhões de pessoas, num único dia, no
mesmo propósito. E erradicou a doença.
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Ainda estudante de Psicologia, eu trabalhei numa
pesquisa de campo para a FAAP (Fundação Álvares Penteado),
sobre métodos anticoncepcionais. Entrevistei cerca de quinhentos
médicos ginecologistas, cada um deles avaliando todos os métodos
anticoncepcionais da época. Pude sentir em seus olhos, em suas
palavras e gestos, o sentimento de que “já existe algo antes da
concepção”. Esse sentimento deles ficou sutilmente registrado em
meu interior, e há poucos anos atrás, quando eu já estava pesquisando
o momento anterior à concepção, me dei conta de que, desde aquela
época, o Universo já estava me preparando para esse trabalho.
No campo pessoal atravessei muitas fases diferentes. Até
os meus 18 anos acredito ter sido uma garota comum, estudante de
um colégio de freiras feminino, no bairro do Paraíso, onde concluí
o Ensino Médio. Nesse período, que coincide com o período da
repressão política do país, passei por muitos questionamentos.
Fez parte do meu crescimento os mitos do SNI (Serviço Nacional
de Informação), do DOI-COD (Departamento de Observação e
Investigação), o AI-5 (Ato Institucional 5) , o Goubery, e a Rua Maria
Antônia.... Até os meus dezoito anos mais ou menos eu passava as
férias em Vera Cruz, município de Miguel Pereira, no Estado do
Rio de Janeiro, onde meus avós paternos tinham um sítio em que
moravam. Lá aprendi a amar a natureza, gostar das manhãs de
sol e das noites de estrelas, da lua, das montanhas, das cachoeiras,
das plantas, dos animais, em especial dos cavalos e das flores do
campo. Uma amiga de meus avós, Marlene Dezouzart Lucas, que
me emprestara livros como “Capítulos da Vida”, de Lobsamp Rampa,
“Eram os deuses astronautas?”, livros de Herman Hesse, entre outros,
me despertou para a metafísica, para o humanismo, antes mesmo dos
meus 14 anos. Os meus avós tinham por hábito, a caridade. Muita
caridade com as pessoas simples, da terra. Eu adorava passar as férias
lá com os primos e amigos da infância, perto da natureza e perto da
simplicidade. Lá eu vivenciei a chegada do homem à lua, a estúpida
guerra do Vietnã (com um milhão de civis mortos, quinhentos mil
mutilados, e a contaminação de rios e terras), o último discurso de
Martin Luter King, o assassinato de John Kennedy, a chegada do
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homem à lua, a separação dos Beatles, o casamento de John e Ioko
(simbolicamente o início da integração entre o Oriente e Ocidente).
E a década das mais belas canções, únicas, tanto na poesia quanto na
melodias, incomparáveis....
No campo social eu vivenciei a fase da transição que a minha
geração passava, conflitante entre “a boa moral e os bons costumes”
do catolicismo predominante, e “o amor livre” do movimento hippie.
Os garotos não queriam mais namorar sem ter sexo mas as garotas
continuavam a ser julgadas por seus comportamentos sociais. Foi
uma confusão só. Muita bebida, cigarro, e um número significativo
de adictos. Foi a geração dos anos 70: violão, reuniõezinhas,
acampamentos, muitos “papo-cabeça”. Todo mundo politizado,
muitos espiritualizados, poucos integrados em seu todo holístico.
Sim, os intelectuais radicalizavam com os religiosos ou esportistas,
esses últimos com os artistas. Era difícil pra maioria de nós, vermonos como seres totais, munidos de sensações físicas, de emoções,
de razão e também de intuições. Essas dimensões nos pareciam ser
excludentes.
Em 1975, aos meus dezoito anos, inicia-se uma fase muito
difícil na minha vida, que hoje atribuo a um despertar da consciência
transpessoal. Várias frustrações afetivas me causaram um enorme
desinteresse pela vida. Cheguei a sentir-me no “fundo do poço”.
Era uma época em que não se sabia conviver com as diferenças. O
amor era ainda de duas metades que se complementam, não ainda
de dois inteiros que compartilham. Diálogo não havia porque não
aprendemos a dialogar. Falávamos do que sentíamos e pensávamos
através das canções e dos poemas. Casávamo-nos sem aprender
a dizer para o outro o que sentíamos. De 1980 a 1998 vivi um
casamento em que “eu me casei com ele mas ele não se casou comigo”.
Tivemos três filhos e acompanhamos o crescimento de mais oito
crianças durante dez anos. Nesse período me curei de fobias e
dificuldades através da terapia de regressão de memória, atingindo
resultados tão significativos, que resolvi me especializar nessa
técnica. Compreendendo melhor a profundidade da técnica, busquei
a formação em Psicoterapia Transpessoal.
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Entre 1987 e 1993 eu desenvolvi o “escutar clínico” de um
terapeuta, atendendo pessoas carentes da favela Vila Sésamo, numa
instituição assistencial “Jesus Redivivo”, e me lembro que por um
bom tempo meu consultório ali era à sombra de uma árvore, depois
num cantinho de um salão, depois numa sala. Lá eu percebi que o
sofrimento humano não tem cor, raça, sexo ou religião, que a dor era
a igualdade entre os homens.
Em 1993 vivenciei o que Freud chamou de “sentimento
oceânico”, o que Jung chamou de “experiência luminosa”, o que Pierre
Weil chamou de “experiência cósmica”. Foi numa reunião em Brasília,
transdisciplinar, em que compareci junto à minha amiga Isabel
Tumenas, onde, ante a presença de expoentes da Física (Professor
Rosemberg), da Psicologia (Pierre Weil), da Medicina (Harbanz
Larora), da Química, da Matemática (Ubiratam D’Ambrósio),
das Ciências Sociais (Sonia Café), do Catolicismo (Frei Beto), do
Protestantismo (Kenny D’Onel), da Umbanda, do Kardeccismo, da
Ecologia, Fritjof Capra nos falou do cooperativismo em substituição
ao capitalismo, das implicações do novo paradigma de ciência
inspirado nos postulados da Física Quântica, da Ecologia, da Terra
como consciência única, como um todo. Ao final nós todos, cerca
de setecentas pessoas, cantamos um mantra, e, nesse momento eu
tive a oportunidade de visualizar partículas fótons, e experimentar
o sentimento de êxtase. Senti o divino dentro de mim ao mesmo
tempo em que me sentia parte d’Ele. Um sentimento indescritível.
Em 1994 atendi o caso Marcelo dando início à pesquisa
sobre o momento da concepção.
Nesse mesmo ano tive a oportunidade de conhecer o
trabalho de Stanislav Grof e de ir à California, vivenciando o
seu espírito ecumênico. O berço da Transpessoal. Participei da
Conferência Internacional de Psicologia Transpessoal em Monterey
onde conheci Ronald Jue, Stanislav Grof e Cristina Grof, sua esposa,
dentre outros. Estive em Big Sur, no local em que Fritjof Capra se
encontrou com Stanislav Grof no período em que Capra escrevia “O
Tao da Física”, obra responsável pelo “namoro” entre a Psicologia e
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a Física Quântica. Em San Francisco visitei a sede da DIANETIC,
movimento que se iniciou nos anos 60, com o conceito de eneagrama,
que seriam programações mentais negativas que fazemos numa
situação traumática e que depois passam a comandar nossas atitudes
de maneira negativa. Movimento esse que retomara a regressão
como instrumento psicoterapêutico para liberar esses traumas e
reprogramar a mente positivamente. Atravessei a California descendo
pela 101, famosa nos anos 70 por “Easy Rider” e então pude entender
porque as grandes mudanças da humanidade começam a acontecer
na Califórnia. É simplesmente um mini-mundo que caminha 100
anos à frente.
Em 1996 fui novamente à California na Conferência
Internacional de Psicologia Transpessoal para apresentar o trabalho
“Advanced Nucleus of Fraternity” que minha amiga Isabel Tumenas
e eu desenvolvemos, propondo uma vivência de espiritualidade
sem estruturas eclesiásticas hierárquicas, dogmas ou falsa idolatria,
e sim, uma rede energética amorosa capaz de atingir níveis de
consciência mais elevados e de transmitir tais energias à distância.
Nessa Conferência tive a oportunidade de assistir a um trabalho de
uma psicóloga indiana sobre a Sexualidade Tântrica, uma proposta
de vivência de sexualidade que integra os níveis físico, psíquico e
espiritual, uma vivência de entrega total e recíproca capaz de se
atingir um nível cósmico de consciência.
Num domingo desse ano de 1996, ainda casada, ao sairmos
da casa de meus sogros no bairro da Aclimação em São Paulo, eu
vi, no interior de um enorme cesto de lixo, ao lado de um ponto
de ônibus, uma revista com um símbolo na capa, parecido com um
óvulo fecundado. Isso me chamou a atenção, vi que a revista estava
limpinha, a peguei e a levei para casa. Era uma chamada para um
congresso que acabara de acontecer em Viena: o 1o. Congresso
Mundial de Psicoterapia. Lendo a programação, encontrei apenas
o nome de um brasileiro Ricardo Abreu e percebi que era um
psiquiatra. Procurei-o na lista telefônica, não encontrei ninguém
com esses dados. Mas a programação do Congresso era fantástica
e então resolvi me associar ao World Council for Psychotherapy.
97

Suely Molitérno

Esse Conselho, na Europa, lidera um movimento a favor de se criar
um Curso Superior de Psicoterapia independente da Psicologia
e da Psiquiatria, visando uma formação do terapeuta que atinja
níveis de excelência, o que hoje não ocorre, quer seja no Curso de
Psicologia, quer no de Psiquiatria, em que a formação do terapeuta
acontece sempre de uma forma não estruturada e estranha aos meios
acadêmicos.
Três anos depois, em 1999, apresentei a pesquisa que
foi aceita pelo comitê científico no 2o. Congresso Mundial de
Psicoterapia, em Viena. Aí aconteceu um fato incrível: eu me inscrevi
para um tour pela cidade de Viena e utilizaria um ônibus com idioma
castelhano. No momento em que entramos no ônibus eu não percebi
que me enganara. O guia falava em alemão e o ônibus dirigiu-se ao
hospital psiquiátrico onde Freud trabalhava. Ao lado do hospital, o
restaurante onde Freud almoçava com Jung. Entrei no restaurante
pra visitar, pedi uma água e um café para a garçonete quando percebi
um grupo de brasileiros. Aproximei-me e eles me receberam com
uma enorme alegria: “Você é psicóloga ou médica?” Eu lhes respondi
que era psicóloga. “Você caiu do céu”, eles disseram. “Nós estamos
fundando a Associação Brasileira de Psicoterapia e precisamos de
sete assinaturas e, só temos seis! Você chegou na hora certa!” Sim, ali
eu era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo...! Quando
fui assinar o papel, qual não foi a minha surpresa, o nome acima
era Ricardo Abreu. Eu disse a ele: procurei você por muito tempo!
Contei a história de como fui parar ali, e todos ficamos pasmos
com as “coincidências” que não são obras do acaso....(Como disse
alguém, não existem coincidências, existem impressões digitais de
Deus). Na sala onde apresentei meu trabalho havia uma senhora que
coordenava um outro Congresso que aconteceria três anos depois: o
1o. Congresso Internacional de Embriologia, e ela me convidou para
que eu inscrevesse meu trabalho .
Assim eu fiz, e em 2002 fui a Nijmegen, Holanda, apresentar a
pesquisa, agora ainda mais adiantada. Era mês de maio e o Congresso
fora programado para terminar no dia das mães, dia 12 de maio.
Naquela semana tinha havido uma chacina de crianças de uma escola
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num país europeu. O mundo estava chocado. E nesse dia em que
cheguei em Amsterdam, um político muito querido do povo, por sinal
contrário ao aborto, havia acabado de ser assassinado. O Congresso
iniciou-se em meio a esse clima onde perguntávamos todos: onde
erramos? Existe alguma interferência da Vida Intra Uterina sobre atos
assassinos? O que está por trás de um ato criminoso? Uma advogada
criminalista belga, Anouk Depuyd apresentou no Congresso, ao
lado de Thomas Verny, um trabalho excepcional que ela chamou
de “Linkedness as an answer to de-linquency”, o resultado de 15
anos de trabalho com criminosos. Ela observou que o criminoso
não criou vínculo no útero, com a mãe, por isso não cria vínculo
com a família e muito menos com a sociedade. E a maneira que ela
encontrou para recuperá-los foi recriando vínculos primeiramente
com a mãe (vivências em piscinas aquecidas em forma de útero),
depois com a família (que participa das atividades de manutenção
da escola) e por último com a sociedade ( ele mesmo consertando e
limpando a sala de aula). Um trabalho inacreditavelmente eficaz. Eu
pude apresentar o meu trabalho ao vivo e em cores. Uma psicóloga
suíça pediu-me que permitisse que ela fosse “sujeito” pra que minha
apresentação fosse prática; as pessoas concordaram e assim eu
fiz. Ela falava correntemente o francês e combinamos então que a
vivencia seria em inglês. E foi excelente porque a queixa principal
dela era a aversão sexual, e qual não foi a nossa satisfação quando
ela vivenciou sua concepção, percebendo sua mãe com nojo do pai
que estava bêbado e forçava a situação. Ela havia carregado consigo,
por toda a vida, até então, essa aversão sexual como se fosse própria.
Segundo ela, passou 43 anos duvidando da própria sexualidade.
Depois de liberar a emoção facilitei a desconexão do inconsciente
dela com o de sua mãe e ela se libertou do sentimento de aversão.
Foi excelente o resultado. Na programação do Congresso havia um
trabalho que seria apresentado com o título “When three people
are meeting”, então dirigi-me pra lá e, encontramo-nos os três:
Simon House e Jon Tuner, que pesquisam a concepção na existência
atual e eu, que pesquiso a concepção na existência atual e em
supostas vidas passadas. Simon e eu fomos voluntários na vivência
de Tuner e os três, ficamos amigos. Tanto Jon Tuner como Simon
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House são discípulos do Professor Peter Fedor-Freybergh, obstetra,
ginecologista, psiconeuroendocrinologista e professor de Psiquiatria
Infantil e da Adolescência, fundador do Instituto Internacional de
Medicina e Psicologia Pré e Perinatal (IPPM). Trocamos e-mails e
experiências sobre nossas pesquisas. Poder assistir no encerramento
do Congresso, Marina Marcovitch (a médica neonatologista de
Viena que durante a segunda guerra arriscava sua própria vida para
cuidar de recém-nascidos excepcionais que deveriam ser mortos
pelos nazistas), foi uma das maiores emoções da minha vida.
Em 2005 fui a Buenos Aires apresentar o mesmo trabalho,
então com 10 anos de vida, 2.300 pacientes. No dia de minha
apresentação pude assistir a uma apresentação precedente de uma
pesquisa sobre casamentos duradouros feita por uma psicóloga de
Córdoba. Ela concluiu que o fator que determina a durabilidade dos
casamentos não é o sexo, não é o filho ou os filhos, não é a condição
financeira, não é a condição cultural, não é a religião, não é a idade,
sim é a existência de pelo menos um projeto em comum entre o
casal. Isso reforçou a minha hipótese de que o casal precisa estar
sintonizado em algo relevante pra gerar filhos saudáveis.
Em 2006 eu assisti ao filme “Quem somos nós”, vi as fotos
da molécula da água observadas por Masaru Emoto e, considerando
que desde embrião, no útero, somos quase 70% água, alcancei uma
sensação de felicidade muito grande por entender que eu estava
no caminho certo e que havia valido a pena todo aquele tortuoso
percurso pra dizer ao mundo:
...amem-se, amem-se......having sex only with love......

100

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

Bibliografia
AGGLETON, John P. - The Amygdala: Neurobiological Aspects of
Emotion, Memory, and Mental Dysfunction. New York: John Wiley
Sons, 1992;
ANAND, K. J. S. & HICKEY, P. R. - “Pain and Its Effects in the
Human Neonate and Fetus.” The New England Journal of Medicine,
317 (1987): 1322.
ANDERS T. F & ZEANAH, C. H. - “Early Infant Development
From a Biological Point of View.” In J. D. Call, E. Galenson and R. L.
Tyson, Eds., Frontiers of lnfant Psychiatry, Vol. II. New York: Basic
Books, 1984;
ANDRADE, Hernani Guimarães - “Reencarnação no Brasil”. Casa
Editora O Clarim, Matão, 1988.
ANTHONY, E. & POLLACK, G. - Eds. Parental Influences in
Health and Disease. Boston, Little, Brown, 1985, pp. 30-89.
ASSAGIOLI, R. - “Psicossíntese”. Ed. Cultrix/Pensamento, São Paulo, 1993.
BARCROFT, Joseph - Researches in Pre-Natal Life. Vol. 1. Springfield, Ill.: Charles Thomas, 1947, p. 209.
BARRETT, John H. W.- “Prenatal Influences on Adaptation in
the Newborn.” In Peter Stratton, Ed. Psychobiology of the Human
Newborn. New York: John Wiley S. Sons, 1982, p. 270; Psychology
Today ,4 (1971): 49.
BARTELS, Heinz Bartels. Prenatal Respiration. New York: John
Wiley and Sons, 1970, p. 47.
101

Suely Molitérno

BILLING, Lars et al -”The Influence of Environmental Factors on
Behavioral Problems in 8 Year-Old Children Exposed to Amphetamine During Fetal Life.” Child Abuse & Neglect 18 (1994): 3-9.
BLAU, Abram et al - “The Psychogenic Etiology of Premature
Births.” Psychosomatic Medicine 25 (1963): 201-11.
BLUM, Thomas.Ed. - “Prenatal Perception, Learning and Bonding.”
Berlin, Leonardo Publishers, 1993.
BLUM, Thomas - “Early Proto-Developmental Enrichment Stimulations and Possible Changes in the Functional Morphology of
the Brain.” In Thomas Blum and David Yew, Eds. Human Prenatal
Brain Development. Berlin: Leonardo Publishers, 1993.
BOADELLA, Silvia and Boadella, David - “Energy & Character.”
Heiden: Int. Institute for Biosynthesis. (Eds) (1970-)
BOADELLA, David - “Lifestreams: An Introduction to Biosynthesis”. London: Routledge. (1987)
BOWMAN, Carol – “Crianças e Suas Vidas Passadas”. Tradução por
Gilson Dimenstein Koatz. Rio de Janeiro: Salamandra, 1997.
BOYLAN, Peter & LEWIS, Peth J. - “Fetal Breathing in Labor.” Obstetrics and Gynecology 56 (1980): 35-8.
BOYLAN, Peter & LEWIS, Peter - “Fetal Breathing: A Review.”
American Journal of Obstetrics and Gynecology 134 (1979): 2705; Uwe Stave, Ed. Physiology ofthe Peri-natal Period. Vol. 2. New
York: Appleton-Century-Crofts, 1970, 987-992.
BRADLEY, Robert M. & MISTRETTA, Charlotte M. - “Fetal Sensory Receptors” Physiological Reviews (1975)i 358;
BRANDÃO, Denis M.S. & CREMA, Roberto – “O Novo Paradigma
102

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

Holístico”. Ed. Sumus, 1991.
BRAZELTON, T. Berry - “On Becoming a Family: The Growth of
Attachment Before and After Birth.” New York: Delacorte Press.
(1992)
BRAZELTON, T. B. & CRAMER, B. G. - The Earliest Relationship.
New York: Addison-Wesley Publishing Co., 1990.
BRIEND, A. Briend - “Fetal Malnutrition: The Price of Upright
Posture?” British Medical Journal 2(1979): 317-319.
CAPRA, Fritjof - “O Tao da Física”. São Paulo. Ed.Cultrix,1975.
CHAMBERLAIN, David - “The Mind of Your Newborn”. Berkeley,CA, North Atlantic Baby Books. (1998)
CHAMBERLAIN, David B. - “Prenatal Intelligence.” In Thomas Blum, Ed. Prenatal Perception, Learning and Bonding. Berlin:
Leonardo Publishers, 1993, pp. 14-21.
CHOPRA, Deepack - “Quantum Healing”, 1989.
CONNOLLY, J. A. & CULLEN, J. H. - “Maternal Stress and the Origins of Health Status.” Ibid, Vol. I, 1983.
CORAH, Norman L. et al - “Effects of Perinatal Anoxia After Seven
Years.” Psychological Monongraphs 79 (1965): 1-32.
COMMITTEE ON HEALTH - Child At Risk: A Report of the
Standing Senate Committee on Health, Welfare and Science. Hull:
Canadian Government Publishing Center, 1980, p. 16.
CHAMBERLAIN, David - Babies Remember Birth. Los Angeles:
Jeremy P. Tarcher, 1988.
103

Suely Molitérno

CHAMBERLAIN, David B. - “Babies Are Not What We Thought:
Call for a New Paradigm.” International Journal of Prenatal and
Peri-natal Studies 4 (1992): 168-169.
DAMASIO, Antonio R. - Descartes Error: Emotion, Reason, and
the Human Brain. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1994, pp. 173183.
DAVID, Henry P. David, DYBRICH, Zilenek , MATEJCEK, Zilenek
& SCHULLER, Vratislav - Born Unwanted: Developmental Effects
of Denied Abortion. New York, Springer, Publications, 1988. The
New York Times October 3, 1995, pp. C1 and C10.
DeCASPER, Anthony J. & FIFER, W. P. - “Of Human Bonding:
Newborns Prefer Their Mother’s Voices.” Science 208 (1980): 11741176.
De MAUSE, Lloyd - Foundations of Psychohistory, “The Fetal Origins of History,” pp. 244-332.
DUMAUSE, Lloyd - Foundations of Psychohistory, “The Fetal Origins of History,” pp. 244-332; 1982.
DENNIS, Leon – “O problema do ser, do destino e da dor”. FEB
Departamento Editorial, São Paulo, 1919.
DETHLEFSEN, Thowald – “Vida y Destino Humano”. Ed. Le Table
de Esmeralda, 1978.
DOSSEY, Larry - “Recovery of the Soul”, 1989.
EDELNAN, Gerald M. - The Remembered Present: A Biological
Theory of Consciousness. New York: Basic Books, 1989, p. 44.
EFRON, Arthur - “The Sexual Body: An Interdisciplinary Perspective.” The Journal of Mind and Behavior. 6 (1985): 118-121.
104

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

EMERSON, William: Video: Healing Birth Trauma in Children: A
Seminar for Parents and Professionals. Tel: 001-707-763 7024, 1990.
EMERSON, William: Three Videos. Treating Birth Trauma During
Infancy: Forceps Trauma, Cord Trauma, and CesareanTrauma,
1995.
EMERSON, William: Shock, a Universal Malady, Santa Barbara.
2000
ENGEL, G. , et al - “Monica: Infant-feeding Behavior of a Mother
Gastric Fistula-fed as an Infant: A Thirty-Year Longitudinal Study
of Enduring Effects” , 1985.
ENGLISH, Jane - “Different Doorway: Adventures of a Caesarean
Born”. Mt. Shasta, CA: Earth Heat, 1985.
FEDOR - Freybergh, Peter G. & VOGEL, Vanessa -” Prenatal and
Perinatal Psychology and Medicine - Encounter with the Unborn”.
Eds.: Heidelberg: Mattes, 1988
FEDOR-FREYBERGH, Peter and VOGEL, M. L. Vanessa Eds., Prenatal and Peri-natal Psychology and Medicine: Encounter With the
Unborn. Carnforth, the Parthenon Publishing Group, 1988.
FERREIRA, Antonio J. - “The Pregnant Woman’s Emotional Attitude and Its Reflection on the Newborn.” American Journal of
Onthopsychiatry 30: 553-6, 1960.
FERREIRA, Inácio - “A Psiquiatria em face da reencarnação”. Uberaba, Gráfica A Flama, 1956.
FIFER, William P. - “Neonatal Preference for Mother’s Voice.” In
Norman A. Krasnegor, et al, Eds., Perinatal Development: A Psychobiological Perspective. New York: Academic Press, 1987, pp.
105

Suely Molitérno

111-115.
FINDEISEN, Barbara - Video. “Journey to be Born: An Introduction to Pre- and Perinatal Psychology”. Star Foundation, PO Box,
1986
FODOR, Nandor - The Search for the Beloved: A Clinical Investigation of the Trauma of Birth and Prenatal Condition. New Hyde
Park, N.Y.: University Books, 1949.
FREEMAN, M. - “Is Infant Learning Egocentric or Duocentric?
Was Piaget Wrong?” Pre- and Perinatal Psychology Journal 2
(1987): 25-42.
FRIES, Margaret E.- “Longitudinal Study: Prenatal Period to Parenthood.” Journal of the American Psychoanalytic Association
25(1977): 115-140.
FRIES, Margaret E., COLEMAN,M.&WOOLF Nelson and Paul J.“Developmental and Etiological Factors in the Treatment of Character Disorders with Archaic Ego Function.” The Psychoanalytic
Review 67(1980): 337-352.
FREUD, Sigmund - “The Interpretation of Dreams,” Standard Edition, Vol. 5. London: The Hogarth Press, 1959, p. 400.
FROMM, Erich - “A Arte de Amar”. Tradução por Milton Amado
Belo Horizonte: Itatiaia, 1985.
GAZZANIGA, Michael S. - Nature’s Mind: the Biological Roots of
Thinking, Emotions, Sexuality, Language, and Intelligence. New
York: Basic Books, 1992.
GOLEMAN, Daniel - Emotional Intelligence. New York, Bantam
Books, 1995.
106

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

GOODLIN, Robert C. - Care of the Fetus. New York. Masson Publishing, 1979, p. 192.
GOODLIN, Robert C. - Cry of the Fetus. New York: Masson Publishing, 1979, p 11.
GROF, Stanislav - Realms of the Human Unconsciousness: Observations from LSD Research. New York, Viking Press, 1975
GROF, Stanislav - Beyond the Brain: Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy. Albany, State University of New York,
1985.
GROF, Stanislav - “Emergência Espiritual”. Ed. Cultrix, São Paulo,
1992.
GRUENBERG, Ernest M. - “On the Psychosomatics of the Not-SoPerfect Fetal Parasite.” In Stephen A. Richardson and Alan F. Guttmacher, Eds. Childbearing: Its Social and Psychological Aspects.
New York: Williams St Wilkins,1967, p. 54.
HALL, Calvin S. - “Prenatal and Birth Experiences in Dreams.”
Psychoanalytic Study of the Child 1: 157-74, 1967.
HEPPER, P. G. & HAHIDULLAH, S. - “Newborn and Fetal Response to Maternal Voice.” Journal of Reproductionn and Infant
Psychology 11(1993): 147-153.
HERRENKOHL, Lorraine Roth -”The Anxiety-Prone Personality:
Effects of Prenatal Stress on the Infant.” In Roy J. Mathew, Ed. The
Biology of Anxiety. New York, Brunner/Mazel, 1982, pp. 51-86.
HUMPREY, Tryphena - “Function of the Nervous System During
Prenatal Life” In Uwe Stave, Ed. Physiology of the Peri-natal Period.
Vol. 2. New York, Appleton-Century-Crofts, 1970, pp. 754-89.
107

Suely Molitérno

IANNIRUBERTO, A. & TAJANI, E. - “Ultrasonographic Study of
Fetal Movements. Seminars in Perinatology 5 (1981): 175-181.
JACOBSON, Bertil - “Perinatal Origin of Eventual Self-Destructive
Behavior.” Pre- and Peri-Natal Psychology 2(1988): 227-241. Ibid, p.
240.
JANOV, Arthur - Imprints: “The Lifelong Effects of Birthexperience”. New York: Coward McCann, 1984.
JANOV, Arthur, The Primal Scream: Primal Therapy--The Cure for
Neurosis. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1970.
JANUS, Ludwig - “Enduring Effects of Prenatal Experience”. Northvale, NJ: Aronson, 1997.
JANUS, Ludwil - Wie die Seele entsteht: unserpsychisches Leben
vor und nach der Geburt. HamburgHoffman und Campe, 1991.
JANUS, Ludwig – “Pränatal Psychologie and Therapie”.
JESSOP, Linda Carter & KELLER, Barbara - “Dearly Maternal
Bonding.” In Thomas R. Verny, Pre- and Peri-natal Psychology: An
Introduction . New York: Human Sciences Press, 1987, pp. 107-127.
JILEK, Lubor et al.- “Characteristic Metabolic and Functional Responses to Oxygen Deficiency in the Central Nervous System.” In
Uwe Stave, Ed. Physiology of the Perinatal Period, p. 1043.
JOFFE, Lyle S. et al - “Biobehavioral Antecedents in the Development of Infant-Mother Attachment.” In Martin Reite and Tiffany
Field, Eds., The Psychobiology of Attachment and Separation. New
York, Academic Press, 1985, p. 334.
JUNG, C. G. - “Sincronicidade”. Ed. Vozes, Petrópolis, 1984.
108

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

KAFKALIDES, Athanassios - “The Knowledge of the Womb”. Heidelberg: Mattes, 1995.
KATZ ROTHMAN, Barbara.Recreating Motherhood. New York,
Norton, 2000.
KLAUS, Marshall & KLAUS, Phyllis - “The Amazing Newborn”.
Reading, MA, Addison-Wesley, 1985.
LaGOY, Leah - “The Loss of a Twin In Utero’s Affect on Pre-Natal
and Post-Natal Bonding.” International Journal of Pre-Natal and
Peri-natal Psychology and Medicine 5(1993): 439-444.
LEBOYER, Frederick - “Birth without Violence” . Rochester: Healing Arts, 1996.
LEDOUX, Joseph E. - “Emotion, Memory and the Brain.”Scientific
American, June 1994, pp. 50-57.
LEVY, Terry & ORLANS, Michael - “Attachment, Trauma and
Healing”, Washington, Child Welfare League of America, 1977.
LILEY, A. W. - “The Foetus as Personality.” Australian and New
Zealand Journal of Psychiatry 6(1972): 99-105.
LIEBERMAN, M. - “Early Development of Stress and Later Behavior.” Science 1141(1963):824
LIEDLOFF, Jean - “The Continuum Concept”. New York, Warner
Books, 1977.
LISBOA, Antonio Marcio Junqueira – “A primeira infância e as
raízes da violência”. Brasília: LGE Editora, 2006.
McEWEN, Bruce S. and SCHMECK Jr, Harold M. - The Hostage
Brain. New York,The Rockefeller University Press, 1994, p. 72. Ibid,
109

Suely Molitérno

p. 77.
MAIWALD and JANUS, L. - “Development, Behavior and Psychic
Experience in the Prenatal Period and the Consequences for Life
History: A Bibliographic Survey.”International Journal of Prenatal
and Peri-natal Psychology and Medicine 5 (1993): 451-485.
MAIWALD - “Development, Behavior and Psychic Experience
in the Prenatal Period and the Consequences for Life History: A
Bibliographic Survey.” Int. J. Prenatal and Perinatal Psych. and Med.
6(1994): Suppl. 1-48.
MARET, Stephen M. - “The Prenatal Person, Frank Lake’s Maternal Fetal Distress Syndrome”. Boston, University Press of America,
1997.
MAUGER, Benig - “Songs from the Womb”. Carrey’s Lane: The
Collins Press, 1998.
MEDNICK, Sarnoff A. - “Birth Defects and Schizophrenia”, Psychology Today 4 (1971): 48-50.
MEDNICK, Sarnoff A. et al, Eds.- Fetal Neural Development and
Adult Schizophrenia. New York. Cambridge University Press, 1991;
“Delinquents Said To Have Perinatal Injuries” Psychiatric News,
September 1, 1978, p. 26.
MIRANDA, Hermínio - “Nossos Filhos São Espíritos”. São Paulo:
Lachâtre, 2005.
MYERS, R.E. - “Production of Fetal Asphyxia by Maternal Psychological Stress.” Pavlovian Journal of Biological Science 12(1977):
51-62.
MORGAN, Elaine - The Descent of the Child: Human Evolution
from a New Perspective. New York: Oxford University Press, 1995,
110

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

p. 78.
MOTT, Francis J. - The Universal Design of Creation. Edenbridge,
Mark Beech, 1964.
MOTT, Francis J. - Mythology of the Prenatal Life. London, Integration Publishing Co., 1960.
NATHANIELSZ, Peter W. - “Life before Birth, The Challenges of
Fetal Development”. New York, Promethan Press, 1992.
NATHANIELSZ, Peter W. - “Life in the Womb, the Origin of
Health and Disease”. New York, Promethan Press,1999.
NIEDERLAND, William, “The Role of the Ego in the Recovery of
Early Memories.” Psychoanalytic Quarterly 34(1965): 568.
NILSSON, Lennart - “A Child is Born”. New York, Delacorte Press.,
1977/1990.
NOBLE, Elizabeth - “Primal Connections”. New York, New Life
Images, 1993.
NORWOOD, Christopher - At Highest Risk: Environmental Hazards to Young and Unborn Children. New York, McGraw-Hill, 1980
and Child at Risk: A Report of the Standing Senate Committee on
Health, Welfare and Science. Quebec, Canadian Government Publishing Center, 1980.
ODENT, Michel - “Birth Reborn”. New York, Pantheon, 1984.
ODENT, Michel - “The Nature of Birth and Breastfeeding,”London,
Bergin & Garvey, 1992.
ODENT, Michel - “The Scientification of Love”. London, Free Association Books, 1999.
111

Suely Molitérno

OSTERWELL, Erna - “A Psychoanalytic Exploration of Fetal Mental Development and Its Role in the Origin of Object Relations.”
Dissertation Submitted to the Faculty of the California Graduate
Institute. 1990.
PANTHURAAMPHORN, Chairat - “Prenatal Infant Stimulation
Program” in Blum, Ed., Prenatal Perception, pp. 187-220.
PIONTELLI, Alessandra - “From Fetus to Child. An Observation
and Psychoanalytic Study”. London, Routledge, 1992.
PIONTELLI, Alessandra - “Pre-Natal Life and Birth as Reflected in
the Analysis of a 2- Year-Old Psychotic Girl.”International Review
of Psycho-Analysis. 15(1988): 73-81.
POLVERINI-REY, R. A. - Intrauterine Musical Learning: The
Soothing Effect on Newborns of a Lullaby Learned Prenatally. Doctoral Thesis, Los Angeles: California School of Professional Psychology, 1992.
RAINE, Adrian Raine - The Psychopathology of Crime: Criminal
Behavior as a Clinical Disorder. San Diego: Academic Press, 1993.
RAINE, Adrian, BRENNAN, Patricia & MEDNICK, Sarnoff A. “Birth Complications Combined With Early Maternal Reiection at
Age 1 Year Predispose to Violent Crime at Age 18 Years.” Archives
of General Psychiatry 51(1994): 984-988.
RANK, OTTO - The Trauma of Birth. New York, Richard Brunner,
1952.
RANK, OTTO - The Myth of the Birth of the Hero and Other
Writings. New York, Random House, 1932. In Collected Papers:
Through Paediatrics to Psycho-analysis. New York, Basic Books,
1958,pp. 174-193.
112

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

RASCOVSKY,Amaldo - EI Psiquismo Fetal. Buenos Aires, Editorial Paidos, 1977.
RAYBURN, W. E. - “Monitoring Fetal Body Movement.”Clinical
Obstetrics and Gynecology 3(1987): 889-911.
ROEDDING, Jude .”Birth Trauma and Suicide: A Study of the Relationship Between Near-Death Experiences at Birth and Later Suicidal Behavior.” Pre- and Peri-Natal Psychology Journal 6 (1991):
145-169.
SALDANHA, Vera - “Psicoterapia Transpessoal”, 1997.
SALK, L. et al - “Relationship of maternal and perinatal conditions
to eventual adolescent suicide”. Lancet 1(1985): 624-627.
SALLENBACH, William B. - “The Intelligent Prenate: Paradigms
in Prenatal Learning and Bonding.” In Thomas Blum, Ed., Prenatal
Perception, Learning and Bonding. Berlin: Leonardo Publishers,
1993, p. 73.
SCARF, Maggie - Body, Mind, Behavior. New York, Dell Publishing,
1976, pp. 23-40.
SCHIER, K. - “The Analysis of Appearance and Meaning of Prenatal and Perinatal Phantasies in the Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy of Children.” International Journal of Prenatal and
Perinatal Psychology and Medicine 5(1993): p.433-438.
SHARE, Lynda - If Someone Speaks, It Gets Lighter: Dreams and
the Reconstruction of Infant Trauma. Hillsdale, N.J., The Analytic
Press, 1994. The International Journal of Prenatal and Peri-natal
Psychology and Medicine and Pre and Peri-Natal Psychology Journal, p. 191-196.
113

Suely Molitérno

SMULDERS, Beatrijs & CROON, Mariël - “Veilig Zwanger”.
Utrecht, Kosmos, 1999.
SPITZ, René A. - “O Primeiro Ano de Vida” . Tradução Erothildes
Millan Barros da Rocha. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
SOBY, Jeanette M - Prenatal Exposure to Drugs/Alcohol: Characteristics and Educational Implications of Fetal Alcohol Syndrome
and Cocaine/Polydrug Effects. Springfield, IL,Charles C. Thomas,
1994.
SOLTER, Aletha - “Tears and Tantrums: What to Do when Babies
and Children Cry”. Goleta, Shining Star Press, 1997.
SONTAG, Lester - “Implications of Fetal Behavior and Environment for Adult Personalities.” Annals of the New York Academy of
Sciences 134 (1965): 782-6.
SOSSIN, K. Mark - “Pre- and Postnatal Repercussions of Handicapping Conditions Upon the Narcissistic Line of Development.” Preand Peri-natal Psychology Journal 7: 197, 1993.
SPELT, D. - “The Conditioning of the Human Fetus in Utero.” Journal of Experimental Psychology 38(1948): 338-346;
STAINTON, M. Colleen - “The Fetus: A Growing Member of the
Family.” Family Relations 34 (1985): 321-326.
STEVENSON, Roger E. - The Fetal and Newly Born Infant: Influences of the Prenatal Environment. 2nd Ed. St. Louis: C. V. Mosby,
1977, p. 3.
STEIGER, Brad & STEIGER, Sherry Hansen - Children of the
Light: Children’s Near-Death Experiences. New York: Signet, 1995,
p. 117.
114

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

STOTT, Dennis H.testimony, in Senate of Canada: Standing Senate
Committee on Health, Welfare and Science. Third Session, Thirtieth
Parliament, 1977. “Childhood Experiences of Criminal Behavior,”
Issue No. 1 Second Proceeding, Nov. 24, 1977.
STOTT, D. H. Stott - “Follow-up Study from Birth of the Effects of
Prenatal Stress.” Developmental Medicine and Child Neurology 15
(1973): 770-87.
TOMATIS, Alfred - “The Conscious Ear”. New York, Station Hill
Press,1991.
TROUT, Michael - Video. “Gentle Transitions: A Newborn Baby’s
Point of View on Adoption”. Infant-Parent Institute, Champaign,
1997 (001-217-352-4060).
VAN DEN BERGH, B.R.H. “The Influence of Maternal Emotions
During Pregnancy on Fetal and Neonatal Behavior.” Pre- and
Peri-natal Psychology Journal (1990): 119-1 30.
VAN De CARR, R. & LEHRER, M. The Prenatal Classroom: A
Parent’s Guide for Teaching Their Preborn Baby. Atlanta: Humanics
Publishing Group, 1992. Ibid, p. 324.
VAN DER KOLK, Bessel A. he Trauma Spectrum: The Interaction
of Biological and Social Events in the Genesis of the Trauma Response. Journal of Traumatic Stress 1(1988): 273-290.
VAN DER KOLK, Bessel A. & SAPORTA, Jose – “The Biological
Response to Psychic Trauma: Mechanisms and Treatment of Intrusion and Numbing.” Anxiety Research 4(1991): 199-212; Herbert
Hendin, Suicide in America: New and Expanded Edition. New
York: W. W. Norton & Co., 1995, p. f16.
VERNY, Thomas. A Vida Secreta da Criança antes de nascer, 1993.
115

Suely Molitérno

VERNY, Thomas R. Pre and Perinatal Psychology: An Introduction.
New York: Human Sciences Press, 1987.
VERNY, Thomas R. - “The Scientific Basis of Pre and Peri-Natal
Psychology: Part 1.” Pre- and Perinratal Psychology, 3 (1989): 166.
VERNY, Thomas & WEINTRAUB, Pamela. Nurturing The Unborn
Child: A Nine Month Program for Soothing, Stimulating and Communicating with Your Baby. New York, Delacorte, 1991.
VERNY,Thomas. Womb Ecology/World Ecology. Talk delivered at
2nd World Congress for Prenatal Education, Athens, Greece, May
14, 1994.
VERNY, Thomas & KELLY, John. The secret life of the Unborn
Child”. New York, Dell, 1981/1986.
VOLAVKA, J. Neurobiology of Violence. Washington .D.C., American Psychiatric Press, 1995; M. J. P. Kruesi, “Cruelty to Animals and
CSF 5-HIAA.” Psychiatry Research 28(1989): 115-116.
WALSH, Roger & VAUGHAN, Francis. Além do ego. Ed. Cultrix,
1980.
WARD, A. J. Prenatal stress and childhood pschopathology. IN:
Child Psychiatry and Human Development 22 (1991): 97-110.
WEISS, Brian. Many Lives, many masters: the true story of a prominent psychiatrist, his young patient, and the past-life therapy that
changed both their lives , Paperback, Print 1988.
WHILEIM, Joanna. O que é psicologia pré-natal. 1ª ed. Ed. Casa do
Psicólogo,1992.
WILBER, Ken. O espectro da consciência. São Paulo: Ed. Cultrix,
1995.
116

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

WILBER, Ken. O Paradigma Holográfico. São Paulo: Ed. Cultrix,
1991.
WINNICOTT, David W. Human Nature. London, Free Association
Books, 1988, p. 149. Collected Papers, p. 177-8. Ibid, p. 249-250.
WOLFF, P. H. - The Causes, Control and Organization of Behavior
in the Neonate. (Psychological Issues Monographs No. 17). New
York, International Universities Press, 1966, p. 22-23
WOOD, Carl, WALKER, Adrian & YARDLEY, Robert. “Acceleration of the Fetal Heart Rate. American Journal of Obstetrics and
Gynecology 134 (1979) 523-7.
WREN-LEWIS, J. - “aftereffects of near-death experiences: a survival mechanism hypothesis”. The Journal of Transpersonal Psychology, 26, no. 2, 1994

117

Suely Molitérno

SUELY MOLITÉRNO
Prática clínica desde 1982
Especialista em Psicotraumatologia desde 1991.
Estudiosa em Suicidologia desde 2010.
2012.

Estudiosa em Catastrofes, Desastres e Emergências desde

- Curso Superior em Psicologia Clínica, Organizacional,
Preventiva, Escolar e Licenciatura, 1982
- Formação em Psicoterapia Transpessoal (1992), Dra Vera
Saldanha.
- Especialização em Terapia de Regressão de Memória, Dra
Maria Júlia Prieto Peres, no INTVP, 1991.
- Membro Profissional da Association for Transpersonal
Psychology,(ATP) , 1993
- Membro Profissional da Association of Past Life Research
and Therapy (APRT), 1993
- Membro Profissional do INTVP de 1992 a 2004
, 1996.

- Membro Profissional do World Council of Psychotherapy

- Didata Introdutora da Psicoterapia Breve Transpessoal na
Policía Militar de São Paulo 1995.
- Didata em Psicoterapia Breve Transpessoal em grupos de
psicólogos desde 1995.
118

SEXO por SEXO x SEXO com AMOR

- Psicoterapeuta em grupos: Grupo de alunos do Curso de
Especialização em Periodontia pela Associação de Odontologia de
Santo André, SP, 1997.
- Autora do trabalho “Advanced Nucleus of Fraternity”,
apresentado na Conferência Internacional da Association of
Transpersonal Psychology, Califórnia, 1996.
- Autora do trabalho “Moments before Conception”
apresentado em Viena,1999, no 2o.International Congress for
Psychotherapy pelo WCP; em Niejmen, Netherlands, 2002, no 1o.
Congresso Internacional de Embriologia, e em 2005, no 4o. Congresso
Internacional de Psicoterapia em Buenos Aires.
2006.

- Criadora da Terapia da Auto-estima pela Imagem Pessoal,

Consultório
São Paulo – Rua Apucarana, 326 sala 86
Telefone : 11- 22934212
Celular: 11- 99799-1992
e-mail : suelymoliterno@yahoo.com.br
site : www.suelymoliterno.com.br
Skype : Suely Moliterno

119

