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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A alquimia do relacionamento

     "O encontro de duas pessoas é como o encontro de duas sub-
stâncias  químicas.  Quando  acontece  alguma  coisa,  ambas  se
modificam."
             C. G. Jung

     Quando vamos fazer um bolo, começamos por medir as quanti-
dades dos distintos ingredientes: farinha, manteiga, ovos, açúcar,
leite. Porém quando os misturamos numa determinada ordem e os
levamos  ao  forno  numa  certa  temperatura,  de  alguma  maneira
acabamos  criando  algo  completamente  diferente.  A  composição
química dos ingredientes muda irreversivelmente; a aparência, o
cheiro e o gosto do bolo são diferentes dos de qualquer um dos in-
gredientes que usamos para fazê-lo. Numa mágica - que o químico
poderia explicar, mas o cozinheiro geralmente não entende -, ocorre
um processo de transformação que não é outra coisa senão um
milagre.  Certos  ingredientes,  combinados  com  perícia,  trans-
formam-se numa iguaria maravilhosa. Outros transformam-se numa
sobremesa aceitável, mas sem muita graça. E, por mais maravi-
lhosos que pareçam no livro, há outros ainda que acabam se trans-
formando num daqueles fracassos culinários que nos ensinam a
procurar outra receita na próxima vez. Mas o maior de todos os
mistérios  é  que  certas  pessoas  gostam  de  determinados  bolos  e
acham outros indigestos - e ninguém sabe por quê.

     O relacionamento entre as pessoas é bem mais enigmático que a
culinária, pois o psicólogo - ao contrário do químico, que observa
as alterações na estrutura molecular de ovos e farinhas - jamais
terá condições de reduzir completamente a nossa interação a uma
fórmula racional. Existe um profundo mistério no âmago de cada
relacionamento que sempre elude nossas tentativas de explicar por
que estamos com esta pessoa e não com aquela. No entanto, o
princípio essencial é o mesmo. Pegue os ingredientes fornecidos por
dois seres humanos distintos e os misture na tigela de um relaciona-
mento íntimo. Bata-os bem e os exponha ao calor - o calor do
desejo  sexual,  da  carência  emocional,  dos  conflitos,  da  troca
intelectual, dos desafios do tempo e das circunstâncias do dia-a-dia,
da idealização e da inspiração - e, através de uma extraordinária
alquimia, cria-se uma nova entidade, com sua força de vida própria,
sua própria visão e inteligência e sua própria identidade, que é
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independente e distinta das identidades das duas pessoas que a
geraram.

     Mais misterioso ainda é o efeito que essa nova entidade exerce
sobre o caráter e o desenvolvimento das pessoas envolvidas. Na me-
lhor das hipóteses, cada uma delas poderá crescer e desabrochar
por  obra  do  efeito  transformador  do  relacionamento.  Na  pior,
ambas podem sofrer. Ou ainda, o relacionamento pode ser saudável
para um dos parceiros e, por mais delicioso que seja, fazer mal ao
outro. Certas pessoas conseguem extrair o melhor de nós; outras, só
o  pior.  E  isso  não  está  necessariamente  relacionado  à  maneira
como os parceiros nos tratam. Às vezes, sentimos uma profunda
compaixão diante das fraquezas de um determinada pessoa e só
raiva e desprezo diante das mesmas fraquezas em outra. Somos
capazes de cultivar e expressar talentos e habilidades num relacio-
namento  que,  em  outro,  ficam  misteriosamente  bloqueados  -  a
despeito de qualquer incentivo ou obstrução do parceiro. Certas
vezes, nem um grande amor consegue impedir a gradual erosão da
confiança e do entusiasmo de uma ou ambas as pessoas. Às vezes
um par mal combinado, que sempre foi infeliz, inexplicavelmente
permanece junto a vida toda, ao passo que outro que possui muito
em comum, no qual os parceiros são muito apegados, é forçado a se
separar,  apesar  de  seu  desejo  mútuo  e  sincero  de  preservar  o
vínculo. Muitos relacionamentos fracassados se devem a atos des-
trutivos e não intencionais de ambos os envolvidos. Esses fracassos
poderiam  ser  evitados  e  até  radicalmente  transformados  com
percepção e esforço conjunto. Com muitos outros, nada se pode
fazer,  apesar  de  todos  os  esforços  e  toda  a  percepção.  Todo
relacionamento envolve muitos ingredientes, alguns conscientes e
outros inconscientes. E, por mais que analisemos a parceira e a nós
mesmos,  às  vezes  precisamos  aceitar  a  existência  de  alguma
inteligência superior em nossos padrões de relação. Apesar de tudo,
qualquer que seja a natureza e o desfecho de um relacionamento,
quando,  como  diz  Jung,  "acontece"  alguma  coisa,  ambos  os
parceiros mudam para sempre.
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CAPÍTULO II

O QUE PRENDE VOCÊS DOIS

     A atração que sentimos por outra pessoa raramente é algo tão
simples como pensamos na hora em que vivemos a fascinação ini-
cial. Podemos admirar o rosto bonito, o olhar expressivo, o belo
corpo ou o charme de alguém. Podemos também ser cativados pelo
senso de humor, a inteligência, o poder ou a autoconfiança dessa
pessoa. Mas o que primeiro registramos dela é apenas a ponta de
um enorme e complexo iceberg. Você e Catherine são dois seres
distintos - duas "substâncias" completamente diferentes -, cada um
dos quais traz para o relacionamento uma personalidade definida,
com seus dotes, atributos e conflitos particulares. Mas o que há de
especial nessa atração? O que é que prende vocês dois? O drama-
turgo George Bernard Shaw, cético quanto aos relacionamentos já
no fim de sua vida, disse certa vez que o amor era a falácia de
acreditar que uma pessoa pode realmente ser diferente de outra. A
menos que haja experiências amargas que as afetem de um modo
profundo e talvez patológico, a maioria das pessoas não concorda
com ele. As pessoas são insubstituíveis porque são únicas, e você e
Catherine criam entre si uma química própria. É possível que, em
termos do temperamento essencial de vocês, em certas áreas ambos
tenham uma harmonia e compreensão instintiva um com o outro.
Normalmente é isto que nos leva a acreditar que estamos atraídos
por outra pessoa: ela aparentemente personifica aquilo que mais
precisamos e admiramos. No entanto, em seu relacionamento ou em
qualquer outro, é inevitável que, além da atração, haja também
atrito e contrariedade. É preciso que vocês aceitem a necessidade
de ajustes e concessões a fim de poderem tornar-se um par afetivo.
E, num nível mais profundo, pode haver áreas em que vocês toquem
em questões inconscientes e explosivas um do outro, provocando
emoções e reações que surpreendem a ambos. Depois vocês podem
até dizer: "Mas eu não sabia que ela era assim!" Só que, no fundo,
talvez soubessem, mas o clarão do êxtase inicial tenha ofuscado a
sua sabedoria instintiva.

1.  Um primeiro olhar

     Primeiro vamos analisar o que atraiu vocês dois. Vocês talvez
identifiquem nessa visão inicial uma atração de temperamentos que
já encontraram em outros relacionamentos. Isso é porque todos nós
instintivamente procuramos nos outros aquilo que achamos que não
há  em  nós.  Se  um  relacionamento  não  consegue  dar-nos  isso,
continuamos a procurá-lo naqueles que vierem em seguida. En-
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tretanto, o vínculo existente entre vocês é uma coisa única, pois
você  e  Catherine  são  as  substâncias  humanas  cuja  misteriosa
interação química pode afinal mudar a ambos.

O romântico e a filósofa

     Graças  ao  seu  temperamento  volúvel,  romântico  e  cheio  de
imaginação, você fatalmente se sente atraído pelos refinados dotes
intuitivos e imaginativos da parceira. Vocês têm o mesmo espírito e
o mesmo senso de aventura, contribuindo cada um a sua maneira
com emoção e visão de futuras possibilidades para o relacionamen-
to. Nenhum dos dois está especialmente disposto a bancar o sensato
nessa parceria e, embora o resultado seja ocasionalmente caótico, a
vida em comum dificilmente será monótona. Você se sente atraído
pela capacidade intelectual de Catherine. É provável, portanto, que
admire  profundamente  o  que  reconhece  nela  como  uma  maior
capacidade de perspectiva, distanciamento e raciocínio organizado.
Por natureza, você é muito mais subjetivo, tendendo a reagir quase
sempre de maneira extremamente pessoal, imediata e emocional.
Catherine, por sua vez, precisa de seu afeto, entusiasmo e receptivi-
dade para amenizar a própria contenção emocional, pois é provável
que ela se sinta pouco à vontade ao expressar os próprios sentimen-
tos. Assim, um é um excelente complemento nas áreas em que o ou-
tro se sente às vezes constrangido.

     Todavia, sua admiração pelos dotes mentais da parceira pode
fazer-se acompanhar de um considerável ressentimento diante de sua
aparente frieza e inacessibilidade. Ela, por sua vez, talvez considere
suas fortes emoções e reações extremamente pessoais, às vezes um
tanto  excessivas  ou  invasivas.  Porém,  com  empenho  e  cuidado,
Catherine pode aprender muito com você sobre a espontaneidade na
expressão das emoções, e você pode aprender muito com ela sobre o
desapego, a independência e a importância de uma perspectiva mais
objetiva da vida.

2.  Coração e corpo

     A forma mais óbvia pela qual você e Catherine afetam um ao ou-
tro é através do despertar recíproco de desejos e emoções. Embora
esse deflagrar recíproco de sentimentos e paixões nem sempre seja
confortável ou harmonioso, o despertar do coração e do corpo dá
vida, energia e emoção à atração entre vocês, mesmo que por meio
do conflito.
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Cuidado: substância inflamável

     É provável que surjam fortes paixões e raivas igualmente fortes
entre você e Catherine. A reação emocional dela a você é uma mes-
cla tensa e excitante de desejo e irritação, de modo que a linha entre
a raiva e a paixão entre vocês é muito tênue. É como se ela quisesse
ao mesmo tempo "conquistá-lo" como objeto de desejo e mudar
você para combinar melhor com a própria imagem. Assim, você
talvez se sinta às vezes muito desejado e, às vezes, muito maltratado
e  intimidado  também.  Além  disso,  é  possível  que  você  seja  in-
conscientemente muito provocador nos diversos sentidos do termo,
despertando os desejos de Catherine e, logo em seguida, fazendo ou
dizendo justamente o que mais a irrita. Você precisa do idealismo e
das convicções fervorosas de sua parceira, pois sente-se revigorar
pela força de seus sentimentos, porém alguma coisa em sua extrema
necessidade de intimidade emocional atrai Catherine e, ao mesmo
tempo, desperta nela vontade de brigar. Você pode achar que ela
quer mandar em você, mas também precisa aceitar sua parte de
responsabilidade nas brigas, em vez de ficar com pena de si mesmo
e querer fazer a parceira sentir-se culpada. Há entre os dois uma
corrente eletrizante que propicia um forte estímulo sexual. Se vocês
puderem manter o senso de humor, conseguirão evitar algumas das
manifestações mais agressivas e teatrais da sobrecarga elétrica.

É tudo um reflexo

     A  parceira  se  sente  enfeitiçada  pela  sua  aparência,  estilo  e
maneira individualista e enérgica de expressar-se. Você desperta em
Catherine  uma  fantasia  extremamente  romântica  do  amor  ideal,
fazendo-a pensar - ao menos por algum tempo - que você não tem
defeitos. Você, por sua vez, nutre-se dessa admiração, sentindo-se
mais especial e atraente na companhia da parceira. Porém, a despeito
da sensação de exaltação e magia que você lhe desperta, é preciso
que ela perceba com mais clareza a distinção entre o próprio sonho e
a sua realidade. Caso o idealize demais, Catherine pode desiludir-se
sem necessidade com o seu caráter humano, recorrendo a conces-
sões, evasivas e enganos para agradá-lo e manter viva a magia. Por
mais simples que você tenha julgado que sua parceira era, poderá
aprender  muito  sobre  a  propensão  dela  ao  romantismo.  E,  se
conseguirem manter os pés no chão, poderão desfrutar das fortes
emoções despertadas entre vocês e ainda encontrar gratificação no
contato diário.
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Ritos de primavera

     A atração sexual entre você e Catherine provavelmente é bem
intensa - e nenhum dos dois vai querer perder tempo adiando esse
prazer. O que há entre vocês está no enredo dos romances e é certo
que  nos  estágios  iniciais  do  relacionamento,  pode  haver  muita
paixão (e desejo) um pelo outro. Para você, o encanto, cortesia e
civilidade da parceira representam o paradigma de tudo que se pode
desejar. É provável então que tenha sido você quem deu início -
aberta ou dissimuladamente - à dimensão sexual do relacionamento,
fazendo-lhe a corte como manda o figurino. Para Catherine, você é o
amante ideal, que a faz sentir-se atraente, desejada e amada. Sua
inteligência, humor e correção, por sua vez, exercem um fascínio
especial sobre Catherine. A admiração dela por você alimenta sua
força e segurança, enquanto seu desejo por ela alimenta a sensação
de  amor-próprio  dela.  Qualquer  que  venha  a  ser  o  desfecho  do
relacionamento, é provável que o grau de erotismo e de sentimento
romântico seja alto (ao menos, por algum tempo), pois vocês têm
atração pelo estilo sexual um do outro e sabem instintivamente o que
fazer para agradar-se mutuamente.

Lava em ignição

     Você  sabe  despertar  na  parceira  sentimentos  intensos,  talvez
mesmo obsessivos, e seria um erro não levar a sério a atração entre
vocês.  Catherine  é  fascinada  por  suas  misteriosas  profundezas
emocionais, e à proporção que esse fascínio aumenta torna-se para
ela uma ameaça, principalmente se não estiver acostumada a tama-
nha intensidade emocional e sexual. Você tem fome dessa paixão,
pois ela o nutre e o faz sentir-se desejado, amado e seguro. Mas
ninguém gosta de sentir que perdeu o controle, inclusive Catherine.
Portanto, vale a pena conscientizar-se de que ela pode recorrer in-
conscientemente a estratagemas de manipulação, fazendo-o sentir
ciúmes e insegurança, na tentativa de restabelecer a sensação de
controle e poder dentro do relacionamento. Quanto mais você com-
preender esses mecanismos mais profundos de defesa e os discutir
com ela, com carinho e abertura, menor a probabilidade de sentir-se
sabotado,  manipulado  ou  subjugado  pela  força  das  correntezas
emocionais invisíveis entre vocês. Apesar da maneira mais simples
ou distante com que vocês se adaptam na superfície, algo muito
profundo  está  sendo  despertado  entre  os  dois.  Vocês  precisam
respeitar isso porque, se quiserem brincar com fogo, é provável que
ambos terminem queimados.
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3.  Mente e espírito

     Você e Catherine exercem um efeito dinâmico um sobre o outro,
não só porque as paixões e emoções são despertadas, mas também
porque há um estímulo e uma expansão da mente e do espírito em
ambos. Embora esse estímulo intelectual, espiritual e criativo que
proporcionam um ao outro possa às vezes ir de encontro a certas
convicções e atitudes, fazendo-os discutir ou discordar, o efeito final
que vocês exercem um sobre o outro é o de ampliar a visão e a com-
preensão, promovendo o desenvolvimento de talentos e habilidades
que vocês podem ter ignorado ou subestimado.

Afiando a mente

     É alto o grau de energia no intercâmbio mental entre você e
Catherine, pois a maneira reflexiva com que ela vai em busca do que
quer age como um poderoso estímulo sobre suas ideias e atitudes
mentais. É como se a energia da parceira lhe infundisse uma nova
perspectiva e vitalidade mental. Sua forma analítica de pensar e ex-
pressar-se contribui, por sua vez, para que ela reflita mais sobre os
próprios atos, permitindo-lhe investir sua garra e energia em metas
que  se  coadunam  com  as  ideias  e  interesses  de  ambos.  Esse
excelente fluxo de comunicação e estímulo mental também poderia
ser usado em projetos criativos e metas de trabalho conjuntas, já que
os dois se ajudam a ser mais realistas e práticos no embasamento das
ideias e, mesmo quando brigam, continuam a estimular e interessar
um ao outro.

Garra e ambição mútuas

     Você e Catherine têm afinidade não apenas no estilo sexual, mas
também na maneira como buscam realizar suas metas. Suas energias
tendem a harmonizar-se e é provável que vocês queiram as mesmas
coisas ao mesmo tempo, procurando obtê-las da mesma maneira.
Além  de  ser  muito  promissor  para  o  relacionamento,  isso  lhes
permite juntar forças em projetos de trabalho e metas criativas, pois
vocês poderiam trabalhar juntos, incentivando a garra e a ambição
um do outro - isto é, caso tenham direito de ser autoridades em suas
respectivas  áreas.  Sua  maneira  instintivamente  diplomática  de
perseguir seus objetivos complementa o refinamento dela e, como
parceiros, vocês podem atingir muito do que queriam, seja no plano
da gratificação e da segurança pessoal ou no de uma visão mais ide-
alista. A positiva troca de energia que se processa entre vocês não
apenas  revitaliza,  mas  também  desperta  a  força  de  vontade  e  o
espírito competitivo de ambos. Isso quer dizer que vocês podem às
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vezes entrar em combate para saber quem é que fica com a batuta.
Mas, mesmo nas brigas, sempre há compreensão mútua, e essas
ocasionais "perdas de estribeiras" não alteram a afinidade essencial
que há entre vocês.

Onde há vida, há esperança

     Sua   complexidade   e   sensibilidade   despertam   na   parceira
sentimentos  extremamente  nobres  e  generosos.  Sem  se  esforçar,
você a faz querer dar o melhor de si, além de despertar-lhe o senso
de otimismo em relação ao futuro, expandindo-lhe os horizontes e
dando-lhe mais fé em si mesma e em seu próprio potencial. É como
se  você  lhe  despertasse  não  apenas  o  espírito  como  também  o
coração. E, desse modo, a amizade e a consideração mútua que há
entre vocês beneficiam a ambos. Por sua vez, Catherine dá a sua
vida  visão  e  sentido,  pois  sua  fértil  imaginação  e  sua  reação
compassiva dão-lhe a sensação de que a vida é maior e bem mais
interessante na companhia dela. Vocês provocam sentimentos muito
refinados e idealistas um no outro, bem como a profunda certeza
espiritual de que a vida é essencialmente boa e cuidará de si mesma.
Embora  possa  torná-los  um  pouco  estilizados,  grandiosos  e  ex-
travagantes às vezes, isso é garantia de haver quase sempre entre
vocês um senso de diversão, aventura e esperança.

4.  Conflitos e desafios

     Como indica a análise acima, em muitos aspectos as maneiras
como você e Catherine se influenciam são positivas. Mesmo quando
há  divergências,  é  provável  que  sejam  mais  estimulantes  que
opressivas. Porém todo relacionamento possui níveis mais profun-
dos, e o intercâmbio inconsciente entre duas pessoas pode ser muito
diferente do que é percebido no plano consciente. É como se vocês
estivessem representando uma peça na sala de estar e outra - com-
pletamente diferente e mais perturbadora - no porão da casa. De
vez em quando, alguns vapores sulfúreos podem exalar do subsolo e
interferir na atividade que se desenrola no andar de cima. Os medos
e  as  reações  defensivas  inconscientes  que  você  e  sua  parceira
ativam um no outro podem às vezes aflorar à superfície da vida em
comum, provocando mágoas e dificuldades que vocês talvez não
entendam a princípio. Mas, se vocês se dispuserem a explorar os
sentimentos e motivações que estão além do limiar da consciência
cotidiana,  os  problemas  podem  lhes  propiciar  mais  percepção,
compaixão e crescimento.
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Fazendo levantamento de peso

     Sua parceira lhe desperta sentimentos ambivalentes. A atração e a
admiração  certamente  estão  presentes,  assim  como  um  grande
desejo  de  proteger  que  o  faz  querer  oferecer  apoio,  auxílio  e
orientação. Mas também é provável que, conscientemente ou não,
você se sinta tímido e inadequado diante do que considera serem
dotes superiores ou mais espontâneos na parceira. Há um certo toque
do pai amoroso e da filha talentosa e adorada na sua interação com
Catherine, tornando-a assim uma complexa mescla de amor e inveja,
proteção  e  crítica.  Você  talvez  projete  na  parceira  a  criança  re-
primida que há em você, pois em certos aspectos ela lhe lembra
aquilo  que  você  gostaria  de  ser,  bem  como  antigas  mágoas  e
decepções da infância que lhe trouxeram bloqueios. Assim, dando
apoio a sua parceira, você está também tentando curar suas próprias
feridas. O vínculo que há entre vocês pode propiciar-lhes muito
apoio e cura e ser profundo e duradouro. Mas sua sensação de cons-
trangimento em torno da auto-expressão espontânea pode levá-lo a
reagir inadvertidamente com defesas, exigências ou críticas. Você
pode  oferecer  a  Catherine  uma  profunda  sensação  de  força  e
estabilidade, a qual ajudaria a dar forma à visão criadora dela. Só
que às vezes você precisa ser uma criança também, e não apenas o
pai sábio que tem todas as respostas.

A política da paixão

     Há um determinado elemento na atração entre você e Catherine
que  demanda  muita  conscientização  da  parte  de  ambos  para  ser
resolvido com criatividade. Porém é um elemento que poderá trans-
formar vocês dois em um nível muito profundo, caso realmente
consigam trabalhá-lo e valorizá-lo. Seu temperamento - particular-
mente seu coração e sua empatia pelas pessoas - chega a fascinar a
parceira, exercendo sobre ela um efeito quase hipnótico. É provável
que ela viva, assim, emoções intensas e talvez desconhecidas, entre
as quais uma paixão muito forte, que se faz acompanhar de ciúme e
do desejo de possuir você completamente. Ambos talvez se sur-
preendam com a profundidade desses sentimentos primitivos. Se não
estiver acostumada a essa intensidade emocional, Catherine pode
reagir dissociando-se dessas emoções a fim de obter maior controle
sobre si mesma e sobre o relacionamento.

     A paixão torna qualquer um vulnerável, e a vulnerabilidade pode
dar margem a certas defesas bem desagradáveis. A mais típica delas
consiste em uma forma bastante manipuladora (apesar de também
bastante inconsciente) de comportamento em que um parceiro tenta
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controlar  o  outro  através  de  uma  recusa  sutil  do  próprio  afeto,
fazendo-o sentir-se manipulado, ansioso e inseguro. Todavia, tais
estratagemas - que não são de modo algum deliberados nem mal-
intencionados  -  revelam  o  quanto  a  parceira  o  ama.  Além  de
aumentar a sua auto-segurança e o seu amor-próprio, esse amor pode
provocar-lhe  muita  lealdade  e  generosidade  para  com  Catherine,
sem que você precise participar desse jogo. Se ela puder reconhecer
e evitar essas táticas (decorrentes em boa parte da ansiedade), vocês
verão  que  a  profundidade  de  sua  atração  tem  um  efeito  trans-
formador  sobre  a  personalidade  de  ambos,  abrindo-lhes  uma
dimensão mais rica e mais profunda da vida e do amor.

Brincando de gato e rato

     Provavelmente - ao menos no início - a atração sexual entre você
e Catherine será grande. Entretanto, há no intercâmbio entre vocês
algo que lembra uma brincadeira de gato e rato e indica que um pro-
blema bem mais profundo está sendo deflagrado. Você desperta o
desejo da parceira tanto através de uma certa possessividade (que ela
admira) quanto de sua atitude distante, pois essa inacessibilidade
provoca  nela  a  emoção  primordial  da  caça.  A  profundidade  de
raciocínio e reticência na comunicação que existe em você muito
atrai a parceira e representam um desafio ao desejo que ela tem de
compreender e analisar o comportamento humano.

     A princípio, isso que é inatingível em você desperta na parceira
uma paixão, criando assim uma forte química sexual entre vocês.
Porém, quanto maior a pressão dela para obter o que deseja, mais
sutil a resistência que encontrará. É possível que Catherine se sinta
cada vez mais frustrada e irritada, mas você talvez não perceba até
que ponto provoca toda essa raiva, graças a sua própria ansiedade
inconsciente por achar que ela é mais forte e autoconfiante que você.
Conscientemente  ou  não,  você  tem  medo  de  ser  dominado  pela
parceira. E, já que ela tem mesmo algo de dominador, talvez essa
ansiedade seja fundamentada Além disso, você provavelmente se
sente pouco à vontade diante da mescla de admiração e inveja que
tem dela.

     Se você não admitir sua parte no problema e se a parceira achar
que você procura friamente contrariá-la de propósito, pode haver
uma batalha muito frustrante pelo poder, pois você pode ser tudo,
menos frio em relação a ela. Cuidado com a tendência dela a revidar
com raiva e vontade de machucar. Se não estiverem conscientes da
dinâmica em ação, esse traço da atração entre vocês pode mesmo ser
bem  difícil  de  lidar,  pois  pode  com  o  tempo  transformar-se  em
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amargura,  dando  lugar  ao  hábito  de  contrariar-se  mutuamente  -
principalmente no plano sexual - de uma forma muito desagradável.
Mas  vocês  podem  também  procurar  canalizar  essa  tensão  para
aprender mais sobre si mesmos e sobre o outro. Com amor e empe-
nho, essa tensão pode transformar-se em uma energia extremamente
criadora,  aliviando  seus  ocultos  sentimentos  de  inadequação  e
proporcionando à parceira maior paciência, tolerância e compreen-
são diante das fraquezas humanas.
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CAPÍTULO III

A ESSÊNCIA DE SEU RELACIONAMENTO

1. O relacionamento como entidade independente

     No simbolismo da alquimia, duas substâncias se combinam para
criar uma terceira entidade, a qual é inteiramente nova. O relacio-
namento  que  você  e  Catherine  criam  juntos  é  algo  vivo,  uma
entidade independente em si mesma. Como qualquer outra coisa
viva, ele possui um caráter essencial ou natureza básica e, assim,
seu desenvolvimento se processa conforme suas próprias leis in-
trínsecas - da mesma forma que uma semente de tomate se trans-
forma num tomateiro, e não numa macieira. Esse caráter essencial
pode ou não ser aquilo que você e sua parceira planejam indivi-
dualmente. Provavelmente é um pouco dos dois. E talvez nem você
nem ela consigam perceber totalmente a verdadeira essência do
relacionamento antes que o tempo passe e deixe vocês perceberem -
tanto no nível emocional quanto no intelectual - o que foi que cons-
truíram. Além disso, essa misteriosa entidade possui uma personali-
dade cuja face externa se projeta no mundo de maneira própria,
diferindo da personalidade de cada um de vocês. Talvez vocês se
surpreendam quando seus parentes e amigos descreverem como os
vêem enquanto parceiros, pois provavelmente nenhum dos dois está
consciente dos contornos que tem essa forma de vida que criaram
juntos.

     O  relacionamento  entre  você  e  Catherine  é  o  produto  da
misteriosa interação química que ocorre entre vocês. Entretanto, ele
não  está  completamente  sob  o  controle  de  nenhum  dos  dois.  É
possível que, apesar de poderem se conscientizar mais a respeito
das  questões  centrais  presentes  no  relacionamento,  vocês  não
possam transformá-lo por imposição exatamente no que querem.
Depois que escolhemos, misturamos e assamos os ingredientes do
bolo, devemos aceitar o resultado que produzimos. Podemos fazer
certas  alterações  -  como  colocar  uma  cobertura  deliciosa  -  e
também batalhar para ter o direito de comê-lo quando tivermos
fome e pudermos apreciar seu sabor. Mas não podemos mais fazer
os ingredientes voltarem ao que eram antes de serem assados nem
exigir que se misturem de outra forma para obter um bolo diferente.
Quando criamos um relacionamento, precisamos também aceitá-lo
e trabalhar com aquilo que produzimos, pois ele nasce da combina-
ção alquímica de duas pessoas.
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Um relacionamento de coração ardente

     A tônica de seu relacionamento com Catherine está na vitalidade.
Essa energia dinâmica bruta que é gerada entre os dois tem várias
diferentes  facetas  e  pode  ser  canalizadas  de  muitas  maneiras.
Algumas delas podem ser imensamente criativas. Mas a natureza
volúvel dessa energia pode também provocar briga, competição e até
mesmo violência, caso vocês se recusem a assumir a responsabilida-
de de lidar com aquilo que juntos criam. Você e Catherine sentem-se
mais vivos quando estão perto um do outro. E isso provavelmente
decorre da sensação promovida entre os dois de que a vida é uma
coisa emocionante, que vocês podem vivê-la mais e melhor e que
não há nada que não possam atingir juntos - bastando apenas um
pouco mais de concentração em seus esforços para realizar as metas
comuns. Mesmo que não tenham tido ambições especiais em outros
relacionamentos, é provável que este os faça sentir-se ambiciosos. E,
assim, vocês se verão fazendo planos para o futuro e empenhando-se
para atingir objetivos que antes talvez nem soubessem que deseja-
vam.

     Graças a seu pendor pelo teatral, sua insistência em pensar que
seus próprios valores são os certos e sua recusa em abrir mão de
seus ideais do amor e da vida, você provavelmente terá uma reação
extremamente   positiva   à   dinâmica   energia   que   permeia   seu
relacionamento com Catherine. Você quer que o amor seja tanto
uma aventura quanto o fruto de uma iniciativa criadora, e esse é
justamente o desafio que esta relação coloca, seja pela sua vitalidade
intrínseca ou pela própria exigência de visões e horizontes mais am-
plos. Os dramas e crises que sem dúvida surgirão periodicamente
dificilmente o intimidarão, pois você tem gosto pelo arquetípico,
além de recursos interiores para lidar com tudo, menos aquilo a que
Goethe certa vez se referiu como "a ofensa de um destino normal".
E,  por  sua  ênfase  no  crescimento  e  na  expressão  criadora,  este
relacionamento tem tudo para invocar em sua vida o extraordinário.

     Mas  um  provoca  no  outro  também  um  elemento  um  tanto
perverso e agressivo, que é parte essencial do próprio relacionamen-
to.

     É provável que as pessoas não percebam inicialmente o quanto o
relacionamento dos dois é forte e complexo, pois vocês tendem a
projetar no mundo exterior a imagem da união ideal, harmoniosa e
"certinha",  estejam  ou  não  conscientes  disso.  A  relação  tem  um
estilo que transmite muita graça, bom gosto e união. Talvez você e
Catherine estejam longe de sentir isso no momento, mas essa é a
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imagem que criam. A persona da parceria inclusive pode levá-los a
prestar mais atenção a coisas como as roupas e a aparência pessoal
porque, mesmo que não se dêem conta disto, estão envoltos em uma
aura de cortesia e encanto antigos. Vocês dificilmente falam de seus
problemas em público, a não ser com as pessoas mais chegadas, tão
forte  é  a  atmosfera  quase  formal  de  boas  maneiras  que  este
relacionamento cria. Não se surpreendam se os outros não percebe-
rem a sua verdadeira profundidade e tiverem a impressão de que ele
é bem mais superficial do que para vocês dois.

     A mesma energia que estimula os dois a esforçar-se mais quando
estão juntos também torna cada um mais consciente dos próprios
desejos, podendo tornar as divergências e os conflitos entre vocês
ainda mais aparentes quando estão lado a lado. Às vezes as coisas
atingem ponto de ebulição e parece que não há outra saída senão en-
trar em combate um contra o o outro. Isso pode acabar levando-os a
investir toda essa valiosa energia na tentativa de subjugar o outro -
emocional, verbal e até fisicamente -, em vez de empregá-la na ob-
tenção das metas comuns. Você e a parceira vão descobrir novas
dimensões de suas próprias personalidades através deste relaciona-
mento, pois ele os faz brigar por aquilo que acreditam ser certo. O
segredo está em encontrar coisas que ambos acreditem ser certas e
lutar por elas no mundo, em vez de brigar um com o outro. A maior
parte das divergências - e também das melhores iniciativas conjuntas
- entre vocês provavelmente se situa na área das diferenças no modo
de expressar as necessidades emocionais e sexuais. Apesar de muitas
vezes vocês entrarem em guerra, discordando veementemente sobre
quem está certo e de quem é a culpa, na verdade o relacionamento os
estimula a definir-se enquanto indivíduos. Sua energia dinâmica os
leva a aprender a se impor, embora possa às vezes - muito com-
preensivelmente - desejar alguma coisa um pouco mais tranqüila e
até monótona. Talvez vocês demorem a aprender a lidar com essa
energia tão forte, principalmente se tiverem ideais segundo os quais
os verdadeiros amantes jamais brigam. Qualquer esforço que vocês
façam para reunir as forças e direcionar o ardor dessa energia que
juntos promovem para objetivos concretos lhes trará mais satisfação
pelo desafio e pelo prêmio - e menos cansaço pela luta constante.

Aprendendo a arte da trégua

     O risco de toda essa energia que há entre vocês é que, quando um
se sente intimidado ou tripudiado pelo outro, perde a noção das
coisas e só quer revidar. Há nessa energia uma agressividade que às
vezes chega a ser animal e promove uma necessidade de vencer a
qualquer  custo  que  pode  mesmo  assustá-los  um  pouco.  Natural-
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mente, vocês podem jogar a culpa um no outro, mas na verdade é a
própria energia do relacionamento que, como uma força da natureza,
gera essa agressividade toda. Embora a violência física possa nunca
acontecer entre vocês, existem outras formas, mais sutis, de vio-
lência ou coação que vocês podem acabar usando, entre as quais a
crueldade emocional e as críticas e rejeições fora de hora, a fim de
minar a autoconfiança um do outro. Essa seria sem dúvida a pior
coisa, e você e Catherine podem evitar que isso jamais venha a
ocorrer. Mas é muito importante que usem da maior honestidade
possível quanto aos meios que adotam para tentar dominar um ao
outro. Por mais raiva que possam sentir, se vocês continuam juntos é
porque há amor e respeito mútuos, e não há discordância que possa
justificar o uso de tamanha força num relacionamento. Caso vocês
passem mais tempo brigando que fazendo qualquer outra coisa, é
melhor separar-se que apelar para intimidações para conseguir as
coisas. Em vez de entregar-se a batalhas destrutivas, vocês deveriam
refletir sobre como usar construtivamente o espírito combativo do
relacionamento. Seu maior trunfo é justamente a capacidade de re-
flexão objetiva - sobre o que está acontecendo dentro de cada um e
também sobre o fato de que estão lidando com uma energia que tem
vida própria; não com uma pessoa teimosa e intratável que precisa
de uma lição.
Desafio versus conforto

     Embora  cheio  de  uma  energia  dinâmica  e  desafiadora,  seu
relacionamento  com  Catherine  tem  outro  elemento  que  poderia
ajudá-los a estabilizar a parceria no plano emocional. Este relaciona-
mento contém também um forte anseio de segurança emocional e
material, o qual, assim como o que possui de mais ardente e atirado,
também  exige  validação  e  expressão.  Essas  duas  energias  tão
diferentes podem parecer mutuamente exclusivas - e, de fato, talvez
às vezes vocês sintam falta de um meio-termo, pois podem oscilar
emocionalmente  entre  a  criação  de  uma  vida  doméstica  acon-
chegante e tranqüila em meio às brigas e a dedicação de corpo e
alma aos desafios do mundo enquanto secretamente desejam um
pouco de paz e sossego. Na verdade, é possível ter ambas as coisas,
mas talvez demore até que vocês aprendam a lidar com os elementos
contraditórios existentes neste vínculo.

     As áreas em que você e Catherine têm maior probabilidade de
desfrutar da sensação de intimidade e segurança através do clima
emocional   do   relacionamento   estão   nas   iniciativas   criadoras
conjuntas  (que  podem  incluir  também  os  filhos  e  os  interesses
artísticos) e nos passatempos e atividades prazerosas (como as via-
gens) que permitam ao relacionamento ter diversão e aventura, ao
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lado do estresse e dos desafios. Para vocês, é vital fazer juntos coisas
que  sejam  simplesmente  alegres,  pois  isso  criará  uma  maior
intimidade emocional, além de um abrigo contra os aspectos mais
tempestuosos do relacionamento.

     Essa forte necessidade de segurança da relação provavelmente
provocará em vocês profundas carências, revelando em cada um a
criança que precisa de apoio e proteção. Você e Catherine precisarão
encontrar o equilíbrio entre essa necessidade de pertencer e o grande
anseio  de  independência  que,  graças  a  sua  energia  desafiadora,
também é suscitado pelo relacionamento. Tentar suprimir qualquer
dessas  duas  qualidades  fundamentais  da  parceria  lhes  trará  pro-
blemas. O excesso de ênfase na segurança, em detrimento do lado
mais  dinâmico  da  relação,  pode  trazer  a  sensação  de  prisão  e
opressão,  provocando  muita  raiva,  brigas  e  lutas  pelo  poder.  O
excesso  de  ênfase  na  busca  de  metas  materiais  e  na  autonomia
individual dentro do relacionamento pode trazer carência e frus-
tração emocional, provocando muita manipulação afetiva para obter
sub-repticiamente  aquilo  que  um  quer  do  outro.  No  entanto,  a
combinação de fatores existente neste relacionamento é bastante rica
e tem tudo para ser muito gratificante, já que dispõe tanto de desafio
e inspiração quanto de paz e satisfação.

     Se  há  uma  coisa  que  você  e  Catherine  jamais  terão  neste
relacionamento é tédio. Ele possui energia demais para que vocês
nunca precisem aceitar a domesticidade e a estagnação. Mas vocês
vão precisar de uma dose extra de tolerância e humor, pois as duas
coisas mais difíceis que este relacionamento provoca em ambos são,
em primeiro lugar, a convicção de estar absolutamente certo e, em
segundo, a tendência a transformar bobagens em questões de vida ou
morte.  O  mundo  provavelmente  não  deixará  de  girar  se  vocês
pintarem  as  paredes  de  verde  em  vez  de  azul.  As  excitantes
diferenças que existem entre os dois - e que o relacionamento torna
tão evidentes - podem ser a base de uma forte e duradoura atração
sexual  e  de  uma  expansão  de  vida  extremamente  criativa,  pois
permitem-lhes aplicar a qualquer meta ou projeto seus a bagagem de
duas personalidades mais definidas e fortes. Caso consigam depor as
armas de vez em quando para apreciar a eletricidade que corre entre
vocês, vão extrair o melhor da dinâmica energia deste vínculo. Mas
se estiverem pretendendo uma parceria em que só se ouça "Claro,
meu bem, como você quiser", provavelmente estão batendo na porta
errada.
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                                                   - - -

2.  O relacionamento e você

     Os parágrafos seguintes descrevem o efeito que o relacionamen-
to exerce sobre você. Enquanto os parágrafos anteriores se dirigiam
a ambos, você e sua parceira, aqui o foco recai sobre a sua pessoa.

O despertar do coração e das paixões

     É  provável  que  seu  relacionamento  com  Catherine  mobilize
muito diretamente certos aspectos de sua personalidade - e isso se
traduz, em primeiro lugar, num despertar de sua natureza emocio-
nal e instintiva. A forma pela qual suas paixões, suas necessidades e
sentimentos, suas reações sexuais e seu senso íntimo de auto-estima
são ativados - às vezes de modo tranqüilo; às vezes através de con-
flitos - contribui de modo decisivo para o efeito transformador que o
relacionamento exerce sobre você.

Monotonia jamais

     A paixão e a vitalidade inerentes a este relacionamento despertam
de uma forma tremenda suas emoções. Talvez você não ache isso
nada cômodo, principalmente se quiser sossego a qualquer preço.
Mas certamente se sentirá revitalizado, pois seus sentimentos ga-
nharão vida de uma maneira inédita. Embora às vezes possa ficar
com a impressão de que a velocidade do relacionamento é demasia-
da para você e que sua intensidade perturba seu equilíbrio emocio-
nal, é provável que você se sinta sexualmente mais vivo, percebendo
melhor sua própria necessidade de intimidade e carinho físico. Além
disso,  talvez  sinta  vontade  de  promover  maior  estabilidade  na
relação através de uma vida doméstica compartilhada. Sem dúvida,
haverá momentos em que você desejará um pouco mais de rotina e
previsibilidade.  Mas,  mesmo  que  fique  exausto  pelo  despertar
constante  das  emoções,  você  jamais  se  sentirá  estagnado  ou
entediado nesta parceria.

Sol de verão

     As qualidades romântico-eróticas próprias deste relacionamento
provavelmente  terão  um  profundo  efeito  sobre  sua  sensação  de
individualidade.  Pelo  fato  de  sentir-se  muito  amado,  apoiado  e

21tp  as6212.502-26



Horóscopo do Relacionamento
para  William Prince Of Wales
e  Catherine Princess Of Wales por Liz Greene

apreciado, você se verá como uma pessoa mais criativa e magnética,
além de mais segura da própria capacidade de expressão no mundo.
Independente das dificuldades que possam surgir entre vocês dois,
este relacionamento tem o dom de transformá-lo em um ser muito
mais autêntico. E, a despeito de qual seja o futuro da parceria, é
provável que você guarde consigo para sempre essa contribuição
positiva.

Muito aconchego

     O carinho e as demonstrações físicas de afeto deste relaciona-
mento têm um efeito profundamente positivo sobre seus sentimen-
tos,  dando-lhe  a  sensação  de  segurança,  satisfação  e  felicidade
pessoal. É provável que se sinta "à vontade" na parceria, indepen-
dente dos conflitos que possam surgir entre vocês dois, e que sua
auto-estima e sua certeza do direito de ser amado sejam bastante
reforçadas pelo carinho e aprovação autênticos que você recebe. Sua
necessidade de sentir-se querido e de integrar-se se fará sentir com
mais força. Provavelmente você terá as duas coisas nesta parceria, e
a profunda satisfação que isso traz é uma das coisas mais positivas
do vínculo.

Um estímulo à expressão criadora

     Este  relacionamento  funciona  também  como  catalisador  do
desenvolvimento   de   seus   dotes,   habilidades   criadoras,   metas
materiais e senso de individualidade - embora às vezes o crescimen-
to  pessoal  se  processe  através  de  atritos  e  desafios,  em  vez  de
harmonia. Contudo, mesmo com uma certa dose de conflito, sua
parceria com Catherine lhe dará muitas oportunidades de cresci-
mento,  autodesenvolvimento  e  enriquecimento  da  capacidade  de
realização material, além de um noção mais definida de quem você
realmente é.

As fronteiras tornam-se indistintas

     Há algo de mágico e fugidio neste relacionamento que às vezes
pode deixá-lo confuso porque o faz perder a noção de quem de fato
é.   Você   é   particularmente   suscetível   à   promessa   fugidia   do
relacionamento  porque  ela  reflete  seus  próprios  valores  de  uma
forma exaltada e idealizada. Só que corre o risco de perder de vista
facilmente a sua identidade e, por isso, deve procurar um equilíbrio
entre a delimitação clara de seus limites pessoais e a renúncia a suas
metas individuais. Este vínculo provavelmente lhe abrirá o coração e
a  visão  criadora,  podendo  trazer-lhe  muita  intuição  e  sensações
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positivas  em  relação  ao  que  poderia  vir  a  tornar-se  pelo  efeito
mágico que exerce. O relacionamento pode inclusive permitir-lhe
vislumbrar uma espécie de sentido místico ou finalidade de vida e,
através de sua influência, você talvez tenha profundos pressentimen-
tos  de  um  destino  singular  e  especial.  Não  é  que  eles  estejam
"errados", mas você deve ter muita lucidez a seu próprio respeito e a
respeito do rumo que segue, pois o efeito do idealismo romântico
inerente ao relacionamento sobre sua determinação e sua sensação
de poder sobre a vida pode ser tanto inspirador quanto corrosivo.
Caso consiga permanecer fiel a sua visão e seus próprios valores,
evitará muitas decepções e desilusões - mas poderá continuar des-
frutando de toda a magia.

Você também pode cultivar o bom humor

     A expansividade e a energia dinâmica inerentes a este relaciona-
mento  podem  acionar  a  necessidade  de  expandir  seus  próprios
horizontes e, assim, é provável que você se torne cada vez mais con-
sciente da sensação de potenciais não concretizados na vida. Daí que
o efeito do relacionamento sobre você será em parte uma considerá-
vel inquietação, ao lado do despertar da imaginação e da fé em
futuras possibilidades. É importante que você procure levar isso a
sério, pois uma das mais criativas contribuições de sua parceria com
Catherine é a oportunidade que lhe dá de expandir seu potencial cri-
ativo e despertar para a vida espiritual. Contudo, você precisa traba-
lhar essas intuições se quiser que sua visão do futuro se torne uma
realidade. Além disso, há no relacionamento um senso de humor e
uma tolerância que intensificam sua capacidade de rir da vida - e
isso pode aumentar sua própria generosidade e tolerância diante das
pessoas.

Níveis mais profundos

     Contudo, seu relacionamento com Catherine exerce também um
forte efeito em níveis mais profundos e mais inconscientes de sua
psique, constelando mudanças profundas e muitas vezes irreversí-
veis em suas atitudes, sua visão de vida e sua compreensão de si
mesmo. Graças ao complexo efeito que o relacionamento exerce
sobre você, nem sempre as reações serão agradáveis. As mudanças
profundas não se processam sem conflito, e talvez nem todas as
autodescobertas  que  você  fizer  lhe  agradem.  Porém,  se  estiver
disposto a aceitar a importância desta parceria, juntamente com a
possibilidade que ela tem de curar antigas feridas e torná-lo um ser
mais pleno, você descobrirá dentro de si recursos até então igno-
rados, podendo encontrar assim formas mais criativas de lidar com
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o processo de transformação que o relacionamento provavelmente
deflagrará, independente do que você possa fazer.

Aprendendo a lutar kung fu

     Este relacionamento possui elementos de agressividade, paixão e
competitividade que provavelmente provocam em você uma reação
muito  complexa.  Há  áreas  de  sua  personalidade  em  que,  como
qualquer ser humano, você foi atacado ou ferido na infância. E,
naturalmente, aprendeu a cultivar defesas para proteger a própria
vulnerabilidade e adquirir a sensação de controle. Só que há um
componente imperioso não só na dimensão sexual, mas também no
tipo de energia da parceria que pode irromper sob a forma de brigas
feias ou sérios desafios a sua autoridade e determinação pessoal. E
isso pode facilmente fazê-lo sentir-se atacado, ferido ou inadequado.
Talvez você sinta isso no plano sexual, mas a questão extrapola esse
âmbito: são a paixão e intensidade do vínculo que o fazem sentir-se
intimidado e sem controle sobre sua própria vida. De algum modo, é
como se, com Catherine, você tivesse mais dificuldade em lidar com
conflitos que, em outros relacionamentos, talvez só lhe trouxessem
um breve aborrecimento. Suas defesas, por sua vez, podem levá-lo a
bloquear boa parte da paixão e da energia da relação, o que só
serviria para piorar as coisas. Procure ver essa dinâmica como um
meio de superar antigas barreiras e feridas de sua personalidade, em
vez  de  simplesmente  culpar  o  relacionamento  ou  a  parceira  por
magoá-lo porque, se usar a ansiedade como ferramenta de análise
dos padrões preconcebidos de relacionamento que carrega consigo,
você conseguirá romper com muitos de seus medos e constrangi-
mentos.

                                                   - - -

3.  O relacionamento e sua parceira

     Os parágrafos seguintes descrevem o efeito que o relacionamen-
to exerce sobre Catherine.

O coração de Catherine também está mobilizado

     O  relacionamento  também  exerce  um  profundo  efeito  sobre
determinados  aspectos  das  emoções,  sentimentos  e  necessidades
afetivas da parceira. Isso significa que o coração e os instintos dela,
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da mesma forma que os seus, se enriquecerão e se tornarão mais
profundos - mesmo que isso às vezes se dê através de conflitos e
desgostos.

Aprendendo artes marciais

     O lado dinâmico deste relacionamento tem o dom de estimular
em Catherine a energia e a paixão, tanto sexualmente quanto em
termos de competência e segurança na busca de objetivos de vida.
Provavelmente  o  erotismo  de  sua  parceira  será  profundamente
mobilizado,  mas  também  o  serão  a  impaciência  e  o  espírito
competitivo - talvez a ponto de surpreender a ela mesma se tiver
sido  até  então  uma  pessoa  relativamente  autocontrolada.  Caso
encontre algum obstáculo para obter o que quer, seja do relaciona-
mento ou da vida, talvez ela se mostre muito impetuosa, insistente e
mesmo briguenta. No geral, o inflamar das paixões é para ela uma
experiência positiva, pois lhe dá um tremendo impulso sexual, além
de deflagrar a vitalidade física e a sensação de potência na vida. Mas
é também um tanto explosivo e, por isso, ela terá de aceitar também
um certo grau de pirotecnia. Além disso, este relacionamento não
pode proporcionar tudo que ela quer; esta relação simplesmente in-
cendeia  a  natureza  desejosa  de  Catherine,  tornando-a  mais  con-
sciente   das   próprias   necessidades.   Por   conseguinte,   ela   deve
procurar  ficar  alerta,  desfrutando  do  estímulo,  mas  mantendo  ao
mesmo tempo um pouco de paciência e objetividade.

Um ombro amigo

     Catherine provavelmente se sentirá acolhida e emocionalmente
apoiada neste relacionamento porque o clima emocional característi-
co deste vínculo está em perfeita harmonia com as necessidades
emocionais dela. É provável que sua parceira se sinta "em casa"
porque, mesmo que não tenha dado muita atenção a essas necessida-
des no passado, agora está sendo emocionalmente "alimentada" de
uma maneira muito sutil, podendo relaxar e ser autêntica a um ponto
que talvez tenha sido impossível em outros relacionamentos. Esta
parceria reflete como um espelho as necessidades de Catherine, e
isso lhe dá a sensação de aconchego, familiaridade e alegria. Por
isso, é possível que ela queira estabilizar a relação vindo morar com
você e constituindo família. Mesmo que haja conflitos e brigas em
outros níveis do relacionamento, a profunda sensação de tranqüilida-
de e satisfação que ele propicia ao sua companheira ajudam-na a ob-
ter a força emocional necessária para resistir a quaisquer dificulda-
des que possam surgir.
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Dragões na área

     Há algo na forma com que este relacionamento se projeta no
mundo exterior e no modo como as pessoas reagem diante dele que
pode  provocar  em  Catherine  uma  grande  inquietação.  Talvez  a
relação ponha em risco antigos laços de família, obrigando-a a entrar
em conflito emocional, e desperte nela sentimentos muito primiti-
vos, em especial a possessividade. Se antes sua parceira se via como
uma pessoa relativamente racional e indiferente, agora ficará sur-
presa e certamente perturbada diante da intensidade das emoções
que experimenta, podendo reagir com manipulação para reaver a
sensação de controle sobre a própria vida. Mais especificamente,
talvez ela inconscientemente crie situações que forcem o relaciona-
mento a opor-se ao mundo exterior, obrigando-se assim a entrar em
um  conflito  que  mobiliza  problemas  ainda  mais  complexos  e
profundos da personalidade dela. É inevitável que Catherine aprenda
muito sobre a natureza emocional através desta parceria e, em espe-
cial, do efeito que ela causa nas pessoas. Caso ela consiga resistir à
tentação de recorrer a jogos, esta relação poderá enriquecer muito a
vida dela com a percepção que lhe trará.

Ativando os potenciais criadores da parceira

     Do ponto de vista criativo, Catherine também pode beneficiar-se
com  o  relacionamento,  pois  é  provável  que  ele  ative  tanto  a
imaginação e a capacidade criadora quanto a capacidade de ex-
pressão que ela possui.

Um alimento saudável

     O afeto e a relação emocional que este relacionamento oferece
estimulam muito a criatividade e a sensação de singularidade de sua
parceira. Este vínculo dá a Catherine um apoio que lhe permite
sentir-se  mais  segura  e  ser  mais  ela.  E,  como  percebe  que  a
identidade e valores que possui são aceitos e reafirmados, ela se
sente  mais  capaz  de  dedicar-se  a  metas  criativas  no  mundo.
Independente dos conflitos que possam surgir, este relacionamento é
para Catherine uma espécie de lar, pois seu clima emocional está em
harmonia com a natureza dela, dando-lhe uma sensação de raízes e
alimento da qual teria dificuldade em abrir mão.

Um exercício de autodefinição

     Este relacionamento tem o dom de fazer Catherine sentir-se ex-
tremamente responsável pela vida dela e sua continuidade. Talvez
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ela às vezes ache que está carregando nas costas todo o peso da
relação,  pois  as  dificuldades  e  limitações  que  a  caracterizam  ao
mesmo tempo definem e frustram o senso de individualidade dela.
Por um lado, o relacionamento mobiliza em Catherine a sensação de
força e valor individual, dando-lhe vida através de desafios, já que
eles dão a sua parceira possibilidade de provar a si mesma que é
capaz  de  manter  um  compromisso.  Isso  dá  a  Catherine  apoio  e
segurança, além de conscientizá-la da própria lealdade e generosida-
de. Mas, por outro, o relacionamento contraria as metas pessoais
dela, exigindo-lhe que abra mão da própria vontade para que possa
continuar existindo. Os problemas e obrigações que ela precisa en-
frentar talvez atravanquem de algum modo o progresso individual
dela.  Entretanto,  embora  possa  sentir-se  às  vezes  extremamente
cerceada, na verdade este relacionamento está definindo sua compa-
nheira como pessoa, aprofundando-lhe a personalidade e dando-lhe
mais realismo, paciência e autenticidade. Caso ela consiga levar o
peso desse vínculo ele ajudará a Catherine a ter uma noção mais
concreta da própria autoridade e eficiência na vida porque, parado-
xalmente, é através da opção voluntária em adaptar-se aos limites da
relação que sua parceira conseguirá ser ainda mais ela mesma.

Coragem e confiança

     É provável que a automotivação e a sensação de competência na
vida sejam profundamente estimuladas em sua parceira pela energia
criadora deste relacionamento. Por alguma razão, a força vital deste
vínculo inspira em Catherine coragem e disposição para atingir as
próprias metas de um modo provavelmente inédito para ela. É bem
possível que as paixões - e também o gênio - dela sejam mobiliza-
dos,  e  sua  parceira  talvez  descubra  que  tem  uma  personalidade
muito  mais  competitiva  e  voluntariosa  do  que  imaginava.  O
estímulo  sexual  também  faz  parte  do  dinamismo  do  efeito  do
relacionamento sobre ela, mas é mais que isso: na verdade, trata-se
de  uma  descoberta  da  própria  potência,  energia  e  determinação.
Mesmo  que  as  brigas  de  vocês  sejam  às  vezes  explosivas,  este
vínculo tem o dom de fazer sua companheira sentir-se mais viva,
mais dinâmica e mais dona da própria vida.
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CAPÍTULO IV

QUESTÕES MUITO PROFUNDAS

1. Padrões básicos do relacionamento em ação dentro de
você

     O  potencial  de  transformação  do  seu  relacionamento  com
Catherine  pode  ser  maior  do  que  vocês  imaginam.  Todos  os
vínculos importantes entre os seres humanos ativam muitos níveis
da personalidade, e alguns desses níveis são inconscientes e passam
despercebidos.  Todos  nós  levamos  nossos  próprios  problemas  e
pressuposições  para  o  relacionamento  com  outra  pessoa.  Um
relacionamento envolve não só a química entre duas personalida-
des, mas também nossas imagens inconscientes daquilo que é ser
um homem ou uma mulher. Essas imagens interiores são moldadas
em parte por nosso convívio com o primeiro homem e a primeira
mulher que conhecemos, o pai e a mãe. Mas talvez o mais importan-
te é que elas também refletem profundas verdades ocultas a respeito
da essência do nosso próprio caráter. Quanto menos conscientes
estivermos desses aspectos mais profundos de nós mesmos, mais
provável que os projetemos e representemos às cegas - e às vezes de
uma  forma  destrutiva  -  em  nossos  relacionamentos.  As  imagens
interiores do homem e da mulher que todos trazemos dentro de nós
são  na  verdade  retratos  de  nossas  necessidades,  expectativas  e
potenciais. Elas podem ser influenciadas e até distorcidas pelas
nossas experiências de infância, mas são basicamente inerentes a
nós enquanto indivíduos. Elas têm aspectos positivos e negativos, e
nós temos a liberdade de expressar a ambos. Como as pessoas são
por natureza complexas e multifacetadas, nós temos mais de um
desses  retratos  interiores  do  masculino  e  do  feminino.  E  cada
relacionamento profundo que estabelecemos na vida pode acionar
um aspecto diferente do nosso mundo interior, apresentando-nos
desafios diversos e provocando-nos diferentes reações.

     O relacionamento que você e Catherine criaram, por ser uma
coisa viva e independente, influi no mundo interior de ambos, defla-
grando imagens inconscientes da masculinidade e da feminilidade
de uma maneira que talvez vocês nem sempre percebam. É como se
os dois estivessem vivendo com uma terceira pessoa, que exerce
uma  sutil  porém  poderosa  influência  em  seus  sentimentos  e
comportamento quando estão juntos. Essa é a verdadeira alquimia
do relacionamento, já que ambos se transformam com as energias
surgidas  entre  vocês.  Alguns  desses  efeitos  podem  ser  muito
positivos  e  outros,  extremamente  inquietantes.  A  maioria  das
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interações humanas envolve um misto de ambos os tipos. É provável
que, mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento desperte antigos
padrões e sentimentos da infância porque as imagens interiores do
masculino  e  do  feminino  que  você  e  Catherine  trazem  para  o
relacionamento  são  influenciadas  pelo  passado.  Isso  lhes  dá  a
chance de descobrir em si mesmos potenciais ainda intocados, além
de enfrentar e curar antigas mágoas e feridas. Você e sua parceira
podem reagir de modo criativo e produtivo a esse despertar de seu
mundo interior, usando o que aprenderem a seu próprio respeito
para mudar suas atitudes e sua forma de expressão. Ou podem
culpar qualquer coisa ou qualquer um por seus problemas, criando
uma grande confusão, se preferirem assim. Você e a parceira talvez
não possam mais fazer os ingredientes voltarem ao que eram antes
de assar o bolo. Mas têm muitas opções em termos de como lidar
com o que esse relacionamento deflagra em vocês.

O guerreiro e o amante

     Independente da sua definição consciente do "masculino", dentro
de você há uma imagem do homem como guerreiro e paladino - e, às
vezes, como agressor. Essa imagem é profundamente ativada pelo
seu relacionamento com Catherine. Na mitologia, ela é melhor re-
presentada por grandes heróis, como Hércules ou Teseu, que lutam
com dragões e saem em defesa dos fracos e oprimidos. Às vezes,
porém, esses heróis perdem o controle e acabam com quem quer que
atravesse seu caminho. Essa obstinação insensível é também uma
faceta  da  imagem  heróica.  Esteja  você  consciente  ou  não  dessa
imagem antiga e arquetípica da masculinidade, você tem em si um
forte impulso competitivo e uma grande vontade de realização. Toda
essa força faz parte da estrutura de seu mundo interior, mesmo que
você a renegue. É importantíssimo conscientizar-se dela ao menos
um pouco, procurando meios positivos de canalizá-la. A face mais
criativa dessa imagem interior é o corajoso espírito de luta que lhe
confere, além da capacidade de confiar e permanecer leal a seus
valores e sua visão, independente da aprovação do resto do mundo.

     Há um elemento muito forte do nobre cavaleiro em sua imagem
interior da masculinidade. Além do espírito combativo, essa figura
tem sonhos e visão poética, dotando-o de um código de honra e de
ideais  aos  quais  aspirar.  As  qualidades  cavalheirescas  de  sua
imagem da masculinidade tendem a torná-lo um tanto intransigente
e impaciente diante do que considera fraqueza, especialmente em si
mesmo. E, embora possa não se identificar conscientemente com
uma   imagem   tão   tradicional   da   masculinidade,   sua   parceira
provavelmente poderá dizer-lhe o quanto você se torna obstinado e
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convencido quando acha que seu poder ou seus ideais estão sendo
questionados. O problema da tentativa de ser herói em tempo inte-
gral,  principalmente  quando  não  se  tem  consciência  disso,  é  a
possibilidade de ser vítima do próprio orgulho. Porque o orgulho ob-
stinado  é  a  face  mais  sombria  dessa  poderosa  figura  interior,  e
provavelmente  ocupará  um  lugar  de  destaque  nos  conflitos  que
podem surgir em seu relacionamento com Catherine, já que para
você é tão difícil admitir que cometeu um erro, deu um "fora" ou
sucumbiu a uma fraqueza humana.

     Você  provavelmente  recorreu  a  outros  recursos  ou  atributos
positivos dentro de si para encontrar segurança em si mesmo como
homem. Só que alguns desses recursos, por mais valiosos que sejam,
podem ser também compensações para a confusão ou a insegurança
interior, e talvez não possam dar-lhe a coragem que você realmente
precisa para ser fiel a si próprio.

Poder fálico

     Um dos atributos mais básicos do herói mítico é o sucesso com
as mulheres - ele sempre consegue as que quer, por mais fortes que
sejam seus rivais. O poder fálico dessa imagem da masculinidade é
inconfundível. A conquista, seja de um oponente ou de um objeto de
desejo, é a marca da masculinidade heróica. Contudo, a conquista
compulsiva  não  o  é,  como  tampouco  o  padrão  recorrente  de
triângulos amorosos que envolvem a derrota de um rival ou o trans-
formar-se  no  objeto  do  desejo  de  dois  rivais.  Aparentemente  há
certos  problemas  complicados  em  ação  dentro  de  você  no  que
concerne a sua necessidade de provar sua masculinidade através da
conquista sexual, seja real ou imaginária.

     Mas  aqui  o  dilema  subjacente  não  é  apenas  uma  questão  de
conquista erótica. Trata-se de um conflito entre a liberdade e o com-
promisso, que faz com que algo em você não queira restringir seu
mundo de possibilidades e potenciais por causa de um relaciona-
mento. É possível que existisse um pouco desse mesmo espírito livre
e aventureiro em seu pai, embora ele possa não ter podido vivê-lo
dentro da estrutura familiar. Se essa energia não encontrar vazão na
expressão  criadora,  geralmente  se  traduz  em  amores  fantasiosos
(assumidos ou não) que são um símbolo da liberdade e da emoção.
Já se disse que Don Juan na verdade não gostava das mulheres: elas
eram  simplesmente  a  prova  de  sua  potência,  que  precisava  ser
renovada  sempre  porque  não  estava  dentro  dele.  A  inquietação
íntima é algo que você precisará enfrentar, pois constitui um aspecto
do espírito combativo e conquistador que forma o núcleo de seu
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caráter masculino. Os cavaleiros e heróis míticos, afinal, não ficam
em casa para cortar a grama e cuidar do jardim. Mas pode ser que os
horizontes ilimitados que você busca sejam os do artista e visioná-
rio, e não os do mulherengo. Caso esse espírito inquieto comece a
criar dificuldades entre você e Catherine, procure analisar sua vida
para ver se ela possui veículos criativos suficientes para desafiar sua
imaginação.

     Assim, independente dos conflitos que possa haver no nível con-
sciente em torno do que constitui força e poder, você tem uma
grande necessidade de conquistar e de se impor. Quanto maior for a
sua honestidade ao viver esse espírito, mais relaxado poderá tornar-
se na vida pessoal com a parceira. Mas quanto mais repudiar o
instinto que o impele a impor a própria individualidade, maior a
probabilidade de sentir-se dominado, o que inevitavelmente o levará
a  mostrar-se  controlador  e  beligerante  no  relacionamento  para
compensar a sensação de impotência na vida. Em certos círculos,
termos  como  "poder",  "autoridade"  e  "sucesso"  saíram  de  moda
porque adquiriram conotações ideológicas negativas. Mas a imagem
arquetípica do guerreiro paladino não é uma criação social. Ela é tão
antiga quanto o tempo, constituindo a imagem mais fundamental da
masculinidade  jamais  criada  pela  imaginação  humana.  Se  for
bloqueada dentro de você, ela pode dar ensejo à inveja e à amargura
que, baseadas no raciocínio "Se eu não posso, ninguém mais pode",
arruínam  a  capacidade  de  gozar  a  vida.  Se  você  der  vazão  à
agressividade às custas da relação com as pessoas, será provavel-
mente pelo fato de tentar compensar uma profunda sensação íntima
de impotência. Mas se conseguir viver esse poderoso espírito com
equilíbrio, terá para sempre a seu dispor uma força extremamente
eficaz, tanto na vida pessoal quanto no mundo lá fora.

2. Padrões básicos do relacionamento em ação na parceira

     Catherine também traz consigo imagens e padrões de reação que
se ativam com o relacionamento. Assim, também é receptiva ao
potencial de transformação desse vínculo. E, embora o relaciona-
mento possa envolver às vezes conflitos e incômodas auto-análises,
ela pode vivenciar mudanças profundas e positivas graças justa-
mente a isso.

O amor da verdade

     Independente da definição consciente que sua parceira tenha do
"masculino", dentro dela há uma imagem poderosa e autoritária - a
figura arquetípica do homem como regente, legislador e, no lado
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mais sombrio, tirano. Essa imagem é profundamente ativada nela
através do relacionamento com você. Nos mitos, a figura do homem
como aquele que dita as regras encontra a melhor representação nos
diversos reis eleitos pelos deuses, como Cronos, o titã responsável
pela Era do Ouro, ou o Jeová do Antigo Testamento, que deu a Moi-
sés  as  Tábuas  da  Lei.  Essas  deidades  são  personificações  da
necessidade humana de impor e pautar-se pela estrutura, disciplina e
lei absoluta, tanto exteriores quanto interiores. Elas são imagens
"morais" porque definem o que é "certo" em termos de uma socie-
dade  organizada  e  eficiente.  Mas  também  podem  representar
ditadores impiedosos que aniquilam todos aqueles que se opõem a
seus desígnios. Sua parceira talvez projete essa imagem poderosa
nos  homens  da  vida  dela  e  talvez  também  tenha  algumas  com-
plicações em torno da autoridade masculina (e da necessidade de
poder  que  ela  própria  tem)  devido  a  problemas  encontrados  na
infância no relacionamento com o pai. A faceta mais criativa dessa
potente imagem está na disciplina, na tenacidade e na força interior
que ela tem a oferecer a Catherine, além da capacidade de suportar
qualquer dificuldade para atingir metas.

     Porém o poder exercido pela imagem interior de sua parceira não
é meramente material. Catherine é dotada de uma grande profundi-
dade emocional, a qual lhe permite uma percepção considerável das
intenções e do comportamento das pessoas. E isso lhe dá a capacida-
de tanto de transformar positivamente as vidas alheias quanto de
manipulá-las  de  maneira  negativa.  É  possível  que  o  pai  dela
possuísse esse mesmo poder mas que não o tenha usado criativa-
mente,  exercendo  controle  sobre  a  família  de  modo  velado  ou
mesmo destrutivo, como a chantagem emocional ou a demonstração
condicional dos sentimentos. Caso não esteja consciente da ação
dessa complexa imagem, sua parceira pode projetar sua face mais
negativa  em  você.  E  aí  provavelmente  se  sentirá  controlada  e
manipulada, mesmo que seja ela quem na verdade recorre a jogos de
poder no relacionamento. Por temer ser dominada, ela também pode
explorar as fraquezas e minimizar os pontos fortes que há em você,
se isso a fizer sentir-se mais forte. Todavia, por pior que possa ter
sido o exemplo dos usos e abusos do poder emocional que ela teve
na infância, é preciso que Catherine aprenda a expressar de formas
criativas o próprio desejo de autoridade, em vez de recalcá-lo e
transformar-se numa vítima ou numa manipuladora dissimulada no
relacionamento com você. O lugar certo para esse poder é o mundo
lá fora, onde ela merece e pode alcançar uma posição de considerá-
vel responsabilidade.
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     O pragmatismo inerente à imagem interior que sua parceira tem
da masculinidade dota-a da capacidade de construir e realizar no
mundo material. Contudo, é possível que ela faça algumas associa-
ções negativas em relação a esse tipo de realização mundana se tiver
achado que o pai usava o poder financeiro para controlar a família
ou que as responsabilidades práticas dele dificultavam ou impediam
o relacionamento dos dois. Já que compartilha com o pai esse tipo
de  pragmatismo,  ela  pode,  como  adulta,  tentar  usar  o  mundo
material  como  defesa  contra  as  mágoas  emocionais,  tornando-se
uma "viciada" no trabalho ou uma controladora, pelo medo de vir a
ser controlada. Catherine tem muita tenacidade, argúcia e necessida-
de de auto-suficiência. A melhor maneira de dar-lhes expressão será
através de uma vida profissional que lhe proporcione reconhecimen-
to e recompensa financeira. Só que ela precisa encontrar o equilíbrio
entre isso e as necessidades dela como mulher. As experiências da
infância podem haver-lhe ensinado que quem tem o dinheiro, tem o
poder. E, assim, inadvertidamente ela pode colocar você no papel de
uma figura paterna que controla tudo, inclusive o dinheiro, ou re-
presentar ela mesma a provedora, a mãe terra de uma parceira in-
competente e dependente. Nenhuma das duas opções é conveniente
ou conforme à realidade. Sua parceira só será feliz vivendo tanto as
necessidades instintuais quanto o lado forte e autoritário com algum
tipo de equilíbrio.

Correção e dogma

     A autoridade também pode ser expressa através das ideias. Há
algo na imagem interior que sua parceira faz da masculinidade que
tem uma profunda preocupação com a autoridade moral e ética - em
outras palavras, com as verdades incontestáveis e com o certo e o
errado em termos absolutos. Isso a torna uma pessoa reflexiva e
dotada  de  uma  profunda  necessidade  de  encontrar  e  formular
verdades que lhe dêem uma base na qual pautar as próprias decisões
na vida. Só que às vezes também a torna moralista, dogmática e in-
flexível no modo de pensar.

     É muito fácil as convicções absolutas derraparem no limo do
dogmatismo e da intolerância. É possível que, na infância, Catherine
tenha vivenciado através do pai um exemplo mais sombrio dessa
autoridade e poder mental. Talvez ele defendesse com excessiva
rigidez certos valores morais ou políticos, em detrimento de outras
perspectivas igualmente importantes. Ou talvez houvesse expectati-
vas  inconscientes  e  tácitas  de  que  sua  parceira  atingisse  uma
perfeição sobre-humana que excluía as necessidades emocionais e
instintuais  dela.  Como  compartilha  com  o  pai  parte  dessa  forte
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propensão a buscar verdades intelectuais absolutas, a voz interior
dela  pode  definir  padrões  de  comportamento  impossíveis  para
qualquer ser humano. Se estiver inconsciente dessa voz ou tiver
internalizado a sua dimensão mais negativa, ela pode desvalorizar-se
como mulher e como pessoa em nome de princípios rígidos que,
além  disso,  a  tornam  intolerante  para  com  você  e  negam-lhe  o
direito de também ser humano. Sua parceira necessita pensar por si
mesma e formular as próprias opiniões sobre a vida, independente
de você. Mas talvez ela precise esforçar-se para cultivar o senso de
humor, pois às vezes é crítica e intolerante, principalmente consigo
mesma.

     Como  o  pronunciado  viés  mental  dessa  imagem  interior  da
masculinidade  proporciona  a  sua  parceira  também  muitos  dons
intelectuais,  o  mundo  da  mente  está  aberto  a  sua  exploração  e
cultivo.  Provavelmente  a  educação  e  a  competência  intelectual
foram questões importantes na infância dela. Se um de seus pais ou
ambos se tiverem frustrado no que diz respeito a isso, eles podem ter
nutrido  ainda  maiores  expectativas  em  relação  às  aptidões  de
Catherine.  Já  que,  para  ela,  o  conhecimento  e  a  aprendizagem
importam,   agora   será   preciso   enfrentar   abertamente   qualquer
possível ferida ligada ao desenvolvimento intelectual. Isso se aplica
principalmente se, quando criança, ela tiver se sentido intelectual-
mente   incompetente   ou   tido   problemas   de   comunicação   ou
aprendizagem. Esses dons são dela e merecem ser vividos. Se os
projetar em você, sua parceira corre o risco de idealizar excessiva-
mente a própria capacidade intelectual, e o resultado será uma boa
dose de inveja e uma queda na auto-estima dela. Ela pode ter sentido
que o pai esperava uma filha brilhante e provavelmente acha que
não conseguiu chegar lá. Mas você não é "um pai exigente" nem
seria  adequado  permitir  que  esses  problemas  interferissem  no
relacionamento, pois, na verdade, cabe a sua parceira resolvê-los.

     Devido à força e à autoridade que a imagem interior que sua
parceira tem da masculinidade infundem ao caráter dela, é particu-
larmente importante para ela cultivar um relacionamento com essa
faceta do próprio interior, a despeito de quais sejam as definições
coletivas  do  "papel"  da  mulher.  A  arquetípica  donzela  indefesa
provavelmente não é o estilo dela de jeito nenhum. Mas provavel-
mente  o  oposto  também  não  é.  As  ideologias  militantes  jamais
resolveram os dilemas psicológicos individuais e não resolverão o
de sua parceira. A imagem que ela leva dentro de si é masculina no
sentido de refletir o lado firme e enérgico do temperamento dela.
Mas essa imagem interior precisa ganhar vida nela como mulher.
Para isso, é preciso que Catherine cultive seu próprio relacionamen-
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to  com  essa  imaggem,  da  mesma  forma  que  deseja  cultivar
relacionamentos individuais com os homens em sua vida exterior.
Não existem fórmulas coletivas - sua parceira precisa encontrar a
dela.  Se  reprimir  essa  força  imensa  que  há  nela  por  causa  da
experiência infantil que teve do seu lado mais sombrio, corre o risco
inadvertido de sentir muito medo e raiva da autoridade alheia. Isso
naturalmente interferiria em todos os relacionamentos dela, tanto
com os homens quanto com as mulheres - inclusive você -, de forma
extremamente  destrutiva.  Culpar  o  pai,  você,  a  sociedade  ou  os
homens em geral não a ajudará, pois ela mesma tem exatamente a
mesma necessidade de autoridade e poder e pode expressá-la de
maneiras muito manipuladoras e inconscientes. Se conseguir encon-
trar meios criativos e positivos de dar vazão a essa poderosa figura
interior, separando-a de quaisquer possíveis erros que o pai tenha
cometido, Catherine poderá dar-lhe expressão de um modo que lhe
traga confiança, segurança, estabilidade e poder sobre a própria vida.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÃO

     Como há tanto tempo vêm dizendo muitos psicólogos, dramatur-
gos, poetas e romancistas, sem os relacionamentos, nós jamais nos
conscientizaríamos de nós mesmos. É preciso que uma outra pessoa
reflita, como num espelho, aquilo que somos, seja no nível mais
superficial  da  imagem  pública  ou  no  mais  profundo  nível  da
identidade  essencial.  Platão  afirmou  certa  vez  que  nós  vislum-
bramos na face do ser amado o deus que rege nossa alma. Pode-se
dizer  que  ali  nós  podemos  vislumbrar  também  nossos  próprios
demônios. Nenhum mapa astrológico, seja interpretado pela perícia
de um astrólogo ou pela capacidade mais limitada de um computa-
dor,  pode  dizer-nos  se  devemos  ou  não  nos  envolver  com  uma
determinada pessoa, se o relacionamento é "bom" ou "mau" ou se
vai  perdurar.  O  arbítrio,  a  criatividade  e  a  compulsão  do  ser
humano sempre desafiam mesmo as mais cuidadosas previsões as-
trológicas e psicológicas. Mas a percepção daquilo que nos atrai
numa pessoa, do que criamos com ela e de como isso nos modifica
pode nos dar instrumentos para mais opções e mais criatividade e
menos compulsões. Se um relacionamento tem o poder de trans-
formar, inevitavelmente nos causará sofrimento - principalmente o
que provém do abandono do nosso antigo eu. Se pudermos reco-
nhecer que o único momento em que podemos sentir dois corações
baterem em uníssono é no útero materno, conseguiremos abordar
nossos relacionamentos tanto com realismo quanto com idealismo.
Os alquimistas da Idade Média sabiam que o ouro que buscavam
era o ouro humano, e não o metal. Se nós conseguirmos resgatar
um pouco dessa visão, estaremos mais bem equipados para realizar
a grande e misteriosa obra alquímica que é amar outra pessoa.
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APÊNDICE

A perspectiva do Horóscopo do Relacionamento

Ao desenvolver o Horóscopo do Relacionamento, Liz Greene partiu da
experiência  profissional  com  clientes  que  queriam  uma  abordagem  as-
trológica de seus relacionamentos pessoais. Na maioria das vezes, esses cli-
entes já estavam vivendo um relacionamento havia um certo tempo, talvez
um ano ou dois, se não mais. Os começos cheios de êxtase e romantismo já
haviam cedido lugar a um intercâmbio mais realista e profundo. Os aspectos
mais  sombrios  de  ambas  as  personalidades  a  essa  altura  já  se  haviam
revelado, provocando o afloramento de problemas e conflitos que geral-
mente resultavam no desejo de compreender melhor a dinâmica em ação.
O interesse de duas pessoas pela análise astrológica do relacionamento pode
não ser o mesmo. Uma delas pode, inclusive, ser bem cética diante da as-
trologia. Mas é claro que a outra pessoa pode estar muito interessada - e
essa outra pessoa, neste caso é você. Você pode fazer sozinho uma consulta
para discutir seu relacionamento com Catherine. O Horóscopo do Relacio-
namento é elaborado da seguinte maneira: ele se dirige a você como a
pessoa  que  encomendou  a  análise,  referindo-se  a  Catherine  como  "sua
parceira". Assim, o horóscopo não se dirige a ambos os parceiros, mas só a
um. Entretanto, o conteúdo refere-se, de modo simétrico, a ambos.

Se você quiser mostrar seu Horóscopo do Relacionamento a Catherine, deve
sugerir  que  ela  leve  isso  em  conta  enquanto  o  lê,  fazendo  as  devidas
alterações  no  texto.  Entretanto,  se  isso  lhes  parecer  inadequado,  vocês
poderão encomendar uma segunda cópia com o texto dirigido especialmente
a ela e referindo-se a você como "seu parceiro".
Para encomendar o Horóscopo do Relacionamento com o texto direcionado
para Catherine, mande um e-mail para order@astro.com e inclua o código
de  pedido  (TPRE,  TRPP  etc),  bem  como  o  número  completo  do  seu
Horóscopo do Relacionamento. Esse número está na parte inferior da janela
do título e na parte inferior esquerda de cada página. Esse segundo relatório
está disponível por um preço bastante reduzido (isso pode variar um pouco
conforme o país).
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Técnica astrológica

Para criar o Horóscopo do Relacionamento, três mapas são examinados: os
mapas astrais de ambos os parceiros e um terceiro, composto e calculado
segundo o método do ponto intermediário. Para a compilação do texto da
interpretação,  são  levados  em  conta  os  seguintes  fatores  astrológicos
principais: cotejamento de aspectos dos dois mapas astrais, temas dominan-
tes no mapa composto, aspectos entre este e os dois mapas astrais e certos
temas desses dois mapas que são ativados ou pelo mapa do parceiro ou pelo
mapa composto.

Leitura complementar

O Horóscopo do Relacionamento toca em muitos elementos de ambos os
mapas astrais, mas concentra-se particularmente nos que são relevantes aos
temas e padrões da relação. Após a leitura do presente horóscopo, você ou
sua parceira podem interessar-se por uma análise mais detalhada de sua pró-
pria  personalidade,  para  além  da  perspectiva  do  relacionamento.  Nesse
caso, recomendaríamos a
ANÁLISE ASTROLÓGICA PROFUNDA
de Liz Greene (disponível em nosso site).

Leitura recomendada sobre a astrologia aplicada a temas do relacionamento:

"Os Astros e o Amor", de Liz Greene: uma visão divertida, porém profunda
dos signos do zodíaco conforme o comportamento que os caracteriza nos
relacionamentos.

"Relacionamentos",   de   Liz   Greene:   uma   abordagem   perspicaz   dos
relacionamentos  que  elabora  uma  síntese  da  astrologia  e  da  psicologia
profunda.
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Para  William Prince Of Wales  (masculino)
Data de nascimento 21 jun. 1982 Hora loc.: 21:03 U.T.: 20:03
Lugar Paddington, ENG (UK) Long:  0w12  Lat:  51n32 T. sid.: 14:00:57

A Sol Câncer 0d06'22 na casa 7
B Lua Câncer 4d57'53 na casa 7
C Mercúrio Gêmeos 8c58'09 na casa 5
D Vênus Touro 25b39'47 na casa 5
E Marte Libra 9g12'19 na casa 9
F Júpiter Escorpião 0h29'21 na casa 9
G Saturno Libra 15g30'26 na casa 9
H Urano Sagitário 1i29'40 na casa 11
I Netuno Sagitário 25i32'37 na casa 12
J Plutão Libra 24g09'40 na casa 9
L Nódulo Verd. Câncer 13d19'52 na casa 7
N Quíron Touro 25b16'58 na casa 5

Ascendente Sagitário 27i26'10
2ª Casa Aquário 12k40'45
3ª Casa Áries 0a18'56
Fundo do Céu Touro 2b25'41
5ª Casa Touro 24b08'48
6ª Casa Gêmeos 11c15'50
Descendente Gêmeos 27c26'10
8ª Casa Leão 12e40'45
9ª Casa Libra 0g18'56
Meio do Céu Escorpião 2h25'41
11ª Casa Escorpião 24h08'48
12ª Casa Sagitário 11i15'50

e Catherine Princess Of Wales  (feminino)
Data de nascimento 9 jan. 1982 Hora loc.: 19:00 U.T.: 19:00
Lugar Reading, ENG (UK) Long:  0w59  Lat:  51n28 T. sid.: 02:12:00

A Sol Capricórnio19j12'03 na casa 5
B Lua Câncer 18d41'33 na casa 11
C Mercúrio Aquário 6k14'05 na casa 6
D Vênus Aquário 7k13'20 na casa 6
E Marte Libra 10g27'52 na casa 3
F Júpiter Escorpião 7h16'24 na casa 4
G Saturno Libra 21g50'29 na casa 3
H Urano Sagitário 3i07'46 na casa 4
I Netuno Sagitário 25i27'57 na casa 5
J Plutão Libra 26g48'55 na casa 3
L Nódulo Verd. Câncer 22d26'11 na casa 12
N Quíron Touro 18b03'17 na casa 10

Ascendente Leão 19e59'31
2ª Casa Virgem 8f29'02
3ª Casa Libra 2g46'04
Fundo do Céu Escorpião 5h17'31
5ª Casa Sagitário 14i47'08
6ª Casa Capricórnio 21j19'10
Descendente Aquário 19k59'31
8ª Casa Peixes 8l29'02
9ª Casa Áries 2a46'04
Meio do Céu Touro 5b17'31
11ª Casa Gêmeos 14c47'08
12ª Casa Câncer 21d19'10

Horóscopo Composto Comum  (Sistema de casas Placidus, método de pontos médios)

A Sol Áries 9a39'13 na casa 6
B Lua Câncer 11d49'43 na casa 9
C Mercúrio Áries 7a36'07 na casa 6
D Vênus Áries 1a26'33 na casa 6
E Marte Libra 9g50'05 na casa 12
F Júpiter Escorpião 3h52'53 na casa 1
G Saturno Libra 18g40'27 na casa 12
H Urano Sagitário 2i18'43 na casa 2
I Netuno Sagitário 25i30'17 na casa 2
J Plutão Libra 25g29'17 na casa 1
L Nódulo Verd. Câncer 17d53'01 na casa 9
N Quíron Touro 21b40'07 na casa 7

Ascendente Libra 23g42'51
2ª Casa Escorpião 25h34'53
3ª Casa Capricórnio 1j32'30
Fundo do Céu Aquário 3k51'36
5ª Casa Peixes 4l27'58
6ª Casa Áries 1a17'30
Descendente Áries 23a42'51
8ª Casa Touro 25b34'53
9ª Casa Câncer 1d32'30
Meio do Céu Leão 3e51'36
11ª Casa Virgem 4f27'58
12ª Casa Libra 1g17'30
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