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UMA BOA RELAÇÃO ÍNTIMA 
COMEÇA EM CADA UM DE NÓS 

CONSIGO PRÓPRIO
Neste capítulo, vamos trabalhar não só a relação a dois, mas também 
da pessoa consigo própria. Ninguém consegue uma boa relação a dois 
senão tiver uma boa relação consigo próprio(a). 

Uma pessoa bem resolvida, em pleno consigo mesma, não tem 
necessidade de ir buscar nada ao outro. Parte para a relação de uma 
forma construtiva e de crescimento conjunto. Uma pessoa com temas 
de intimidade própria, estará sempre a procurar no outro aquilo que 
não consegue encontrar em si.

A INTIMIDADE CONNOSCO PRÓPRIOS

Antes de haver intimidade com o outro, é importante que a intimidade 
com o próprio esteja bem trabalhada. A palavra inglesa intimacy 
convida plenamente ao conceito Into-me-see. 

«Intimacy begins with oneself. It does no good to try to find intimacy 
with friends, lovers, and family if you are starting out from alienation 

and division within yourself.» 

T h o m a s  M o r e

A importância do amor próprio
Quão sou eu capaz de olhar para mim e tomar responsabilidade e  
integridade pelo que vejo, pelo que sinto, pelo que sou?

Vamos colocar as coisas de uma forma muito simples. Quão longe ou 
perto estamos de nós próprios? Como nos damos atenção?
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O princípio do amor próprio é amarmo-nos por 
inteiro em todo e cada momento

As armadilhas ao amor próprio
Existem muitas armadilhas em que normalmente caímos para não nos 
darmos atenção. 

› 1. Uma delas é estarmos muito na nossa mente, em múltiplos 
pensamentos, e muito pouco na presença do nosso coração. Isso 
impede-nos de viver as situações do ponto de vista do sentimento, não 
criando assim o bonding connosco próprios. 

› 2. Outra forma, típica, à qual recorremos constantemente e que nos 
afasta de nós próprios, é a autocrítica. Seja do corpo, das nossas 
atitudes, capacidades, etc. Estamos sempre a apontar o dedo para nós 
próprios. E ninguém gosta de ser sempre desvalorizado, certo? Então 
esta é uma das mais frequentes armadilhas à falta de amor próprio.

› 3. Em cima disto, muitas vezes voltamo-nos para os outros à espera de 
uma espécie de salvação, entregando a criação que há em nós para ser 
cuidada por outros. Ou anestesíamos os sentimentos através de adições 
como álcool ou drogas. Isto leva a que o sentimento predominante seja 
o de «não quero tomar responsabilidade por o que quer que seja que 
estou a sentir». Isto aumenta naturalmente a distância com o nosso 
interior, com a nossa ingenuidade, com a nossa pureza, diminuindo a 
intimidade que connosco temos.

Se olharmos para a nossa intimidade como a relação que temos com 
o nosso lado mais puro, vemos que, tal e qual como um adulto, se 
estivermos sempre distantes, é difícil e fica até «sem jeito», passarmos 
tempo de qualidade, ou entrarmos neste espaço de intimidade.

Gostarmos do que vemos de manhã ao espelho, fazermos programas 
connosco, apreciarmos verdadeiramente a nossa companhia, são 
pistas que temos de procurar no caminho que nos leva de volta a nós.
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A INTIMIDADE COM 
O NOSSO PARCEIRO

«People think a soul mate is your perfect fit, and that’s what everybody 
wants. But a true soul mate is a mirror, the person that shows you 

everything that is holding you back, the person who brings you to your 
own attention so you can change your life.»

E l i z a b e t h  G i l b e r t

Uma escola de aprofundamento do ser
As relações íntimas são a nossa escola por excelência. É através delas 
que nos são mostrados os pontos que temos para evoluir. São fontes de 
crescimento puro, pois funcionam como apontadores dos nossos temas 
pessoais, sendo ao mesmo tempo um local seguro e de amor, onde o 
espaço para este tipo de ensaios se encontra totalmente aberto.

Nesta lógica, as nossas relações mais íntimas são aquelas que melhor 
espelham o que temos para trabalhar, e havendo espaço, confiança e 
amor para isso, pode-se fazer aqui, a dois, um caminho extraordinário.

Muitas vezes o que o nosso parceiro nos traz são temas que estão, na 
sua origem, por resolver connosco próprios. Por exemplo, se sentimos 
que ele não nos está a dar atenção, na maioria das vezes, o que 
realmente se passa é que somos nós próprios que não nos estamos a 
dar a devida atenção.

A necessidade de redefinirmos a nossa matriz conceptual
A área das relações íntimas é uma das que estão cheias de limitações 
embebidas no nosso subconsciente e que acabam por limitar a nossa 
atuação nesta área.  

Seja por herdarmos arquétipos, por educação, por normas de conduta 
impostas pela sociedade, esta é uma área em que as crenças abundam. 
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E as crenças, como sabemos, nada mais são do que pensamentos que 
tivemos de forma repetida e que se tornaram para nós verdades absolutas. 

A maior prova disso é que ainda estamos genericamente bastante atrás 
no nosso caminho do amor próprio. Passamos mais tempo, durante o 
dia, a apontar-nos o que ainda não temos, ou os lugares que ainda não 
atingimos, do que a amar cada peça de nós.

Seja na relação connosco próprios, ou com os nossos parceiros, as 
crenças adquiridas numa tenra idade ficam aqui muito visíveis. Entre 
algumas...Os homens não são confiáveis // Nunca vou encontrar o 
homem/mulher dos meus sonhos // Não me entrego para depois não 
sofrer... // O amor traz dor // Não sou atraente fisicamente. E outras...

Os valores como base de qualquer relação
Mais do que preferências, afinidades ou opções, onde é mesmo 
importante que exista alinhamento numa relação, é nos valores que 
está a base dessa mesma relação. Estes são como que orientadores 
de caminho. Sabemos sempre para onde vamos, quando sabemos a 
intenção da jornada. E aqui a mesma coisa. 

Olhamos para os valores como princípios, como pontos que são mesmo 
fundamentais para nós numa relação. Por exemplo, a comunicação 
aberta, livre e espontânea é um deles. Cada um de nós tem de se sentir 
livre para expressar o que sente, e o outro aberto para ouvir e acomodar 
uma eventual mudança se daí surgir essa necessidade. 

Em suma, os valores pelos quais nos pautamos...

AMOR

O amor é a base de qualquer relação íntima. É com amor que damos 
e é com amor que recebemos. É muito importante que este conceito 
esteja bem definido dentro de nós, para percebermos exatamente o 
que queremos nesta matéria. De que forma quero dar amor e como 
quero receber amor. 
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Para nós, amor verdadeiro é aquele onde duas pessoas se amam, 
independentemente das situações e problemas que possam viver, e 
têm um compromisso aberto de crescer uma com a outra, todo os dias.

VONTADE

É de uma enorme importância que os parceiros tenham mesmo vontade de 
estar na relação, crescer com a relação e fazer crescer a relação.

As relações, como tudo na vida, passam por momentos de maior 
tensão, e nesses momentos vale sempre a pena ter bem claro que estar 
na relação é uma intenção dos dois, que se manifesta de coração a 
todo o momento. Esta é a resposta que nos permite reafirmarmos a 
nossa vontade de continuar o caminho.

AUTENTICIDADE E ESPONTANEIDADE

Manter a autenticidade individual é chave para uma relação bem-
-sucedida. As duas pessoas têm de ter espaço para se expressar na sua 
forma mais essencial. E isso precisa de ser incentivado. A autenticidade 
é a chave para a nossa essência, para a verdade superior. Quanto mais 
vamos chegando perto da nossa essência, mais perto vamos estando 
da essência da vida.

COMUNICAÇÃO

Um dos princípios mais importantes de uma boa relação a dois é a 
comunicação. Ela é a base de uma plataforma de autenticidade e 
verdade. Ambos sabem que podem livremente expressar-se e que esse 
espaço existe.

ADMIRAÇÃO

A admiração aqui tem muito a ver com a postura que defendemos e 
sentimos se deva ter na vida como um todo. O de sermos capazes de nos 
admirar a nós próprios e à vida. Só assim conseguimos genuinamente 
admirar também o nosso parceiro.  
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É muito importante para nós que cada pessoa se sinta verdadeiramente 
amada e admirada numa relação. É igualmente importante que ambos 
admirem essa relação.

SEXUALIDADE

A sexualidade é o materializar de uma união sagrada entre duas pessoas. 
É quando os corpos se unem para além da mente e transcendem numa 
energia divina o momento.

Do nosso ponto de vista, é importante manter uma relação sexual 
saudável, aberta, ativa e sobretudo guardar espaço para que esse 
momento se possa desenrolar.

O papel que a relação íntima tem na nossa vida
Uma relação íntima pode assumir diversos papéis, consoante aquilo 
que os dois quiserem. Tipicamente na nossa sociedade, as relações a 
dois assumem-se como suportes de família e pouco mais do que isso. 
No nosso caso pessoal, a relação é a base de tudo, a base a partir da 
qual tudo se estende. A base da nossa família, mas também a do nosso 
trabalho e de outras áreas. Nós sentimo-nos bem com este papel que 
imprimimos à nossa relação íntima. 

Como princípios de relação podemos sugerir...

1 › Que as duas pessoas se amem e respeitem;

2 › Que as duas pessoas queiram fazer crescer a relação;

3 › Que haja um respeito e um incentivo mútuo à individualidade de 
cada um;

4 › Que ambas as pessoas se sintam ouvidas e acolhidas na sua 
totalidade.
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O espaço da relação
As relações têm de ser nutridas sob pena de não evoluírem, de não 
existir (ou não ser criado) espaço para um novo patamar.

Se ambas as pessoas têm intenção de que a relação tenha um papel 
expressivo nas suas vidas, então o conselho que damos é que seja 
criado um espaço específico no tempo, por exemplo, um dia e hora da 
semana alocado, para que a relação possa ter aí o seu espaço próprio. 
É muito fácil que, com o passar do tempo, as relações se transformem 
numa central de logística, sobretudo se existirem crianças. 

Manter um espaço com o propósito vivo de alimentar uma relação é um 
ato, do nosso ponto de vista, muito revelador do grau de compromisso 
com que se olha para a relação. Pode ser um passeio ao fim da tarde, 
ou um jantar por semana. Qualquer coisa que ambos saibam que é um 
espaço só dos dois.



Notas adicionais...
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