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Por mais estranho que seja o conceito de “amarrar” a pessoa amada, ele é
popular.
São muitas as formas de se amarrar a uma pessoa (amada ou não) e se
amarrar nas nossas relações. Contratos, juras, promessas, casamentos,
culpas, obrigações, expectativas, cobranças, abusos, vinganças, desejo de
ganhar, medo de perder, para citar alguns.
E para o tema aqui, a desamarração acontece quando a gente traz clareza
para a natureza das relações e escolhe largar o que aprisiona. Sem a
escolha pessoal, nada feito.
Vou começar com o exemplo mais grosseiro: o de “trazer a pessoa amada
em 3 dias”, desses anúncios de poste que a gente vê por aí.
O desenho do exemplo mais tosco é:
Alguém quer outro alguém, que não quer o primeiro alguém. Então o
primeiro alguém contrata um outro alguém para fazer um feitiço para
dobrar a vontade do segundo alguém e trazê-lo, para satisfazer a vontade
(“amor”) do primeiro alguém.
ANATOMIA DO PROCESSO:
A relação estabelecida no exemplo é de controle e domínio. Isso é tão
evidente que chega a ser grosseiro.
Agora, existem muitas formas e muitos níveis de controle, seja nesse tipo
de relação claramente doente, seja em relações mais “normais”. As
dinâmicas de controle existem por conta da nossa percepção de escassez
em nós mesmos.
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Quando eu não me permito ser tudo o que eu sou, eu também não
permito que a outra pessoa seja tudo o que ela é. Então, o controle
assume o jogo. Julgamentos e adequações se tornam mais importantes do
que o relaxamento que vem da aceitação e da apreciação.

As dinâmicas de controle existem por conta da nossa percepção de
escassez em nós mesmos.
Por isso, as regras estabelecidas se tornam mais importantes do
que a consciência. E sem perceber, as regras nas relações se tornam
mais importantes do que a relação em si. E essa é a dinâmica que esvazia
as relações.
Então, os compromissos, as juras, as promessas, os pactos, os votos são
instituídos como mais importantes do que as escolhas.
A interferência, a intromissão no mundo do outro se tornam lugar comum.
“Você deve ser assim”, “Com quem você anda?” “você deveria se converter
para essa religião”.
Isso transforma a instituição mais importante que a vida e isso aprisiona o
ser, o que por si só, mata toda a vitalidade da relação.
Regras, Significado de Relação e Estruturas fixas: o poder fora
Esses elementos acontecem na maioria das relações de forma automática,
quer dizer, os condicionamentos do que signi ca estar numa relação, o
indivíduo já carrega automaticamente. E tem a outra pessoa que tem os
signi cados próprios (que podem ser diferentes) do que signi ca estar
numa relação.
Necessidade e perda são as duas provas que usamos para provar a nossa
limitação no menu de opções da vida.
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Uma pessoa quer ganhar e a outra pessoa não quer perder. Uma pessoa
se apega para não perder e a outra pessoa se acha importante no
processo. Essa é a dinâmica de muitas relações “normais”.

Os Conteúdos
Cada um carrega a bagagem da sua ancestralidade e das suas dinâmicas
através da família de origem. As dinâmicas dos pais foram registradas e
continuam atuando no indivíduo.
Quando um casal começa a se relacionar, os conteúdos energéticos,
emocionais e os sistemas de crenças da família de cada um, interagem na
relação.
Esse é o passado de cada pessoa que se faz presente no relacionamento.
Projeções e Expectativas
Como se não bastasse, na imensa maioria dos relacionamentos, a mente
utiliza projeções e expectativas.
Projeções e expectativas são “o que a gente acha que deveria ser”, “o que a
gente espera de alguém”, em vez de enxergar o que se apresenta.
Na relação de parceria amorosa/ sexual, isso é potencializado.
O ideal se torna fonte de sofrimento.

Relação como Criação
Três Círculos – Três corpos
Uma imagem que ajuda a gente a entender relacionamentos, é pensar
como um terceiro corpo, um corpo de energia continuamente mutável,
que surge da interação dos outros dois corpos.
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Nós estamos em contínuo processo de mudança, algumas mais visíveis,
outras menos. Mas estamos os transformando continuamente. COMO é
possível que uma relação seja permanente?
Relacionamentos MAIS CONSCIENTES requerem acordos dinâmicos.
Então, vamos num outro ponto essencial: relações existem numa dinâmica
de equilíbrio entre o dar e o receber. Quando alguém oferece
continuamente mais do que o outro pode receber, aquele que recebe mais
se sente inferior e aquele que oferece mais, se sente superior.

Respeito
Particularmente eu penso que uma das grandes lições sobre
relacionamento de qualquer espécie, é compreender o signi cado de
respeito.
Respeito por si próprio e pela própria vida, respeito pelo espaço e pelas
escolhas do outro e então, a observação consciente do que a relação
produz como resultado conjunto.
Sem isso, as relações se perdem no jogo das cobranças, expectativas,
promessas, projeções, julgamentos, rejeições e todo o tipo de de nição
fixa.

DESAMARRAÇÃO PARA O AMOR
E aqui chegamos na cereja do bolo.
Até aqui nós percorremos a anatomia dos con itos e dos dramas
repetitivos das relações amorosas e nas possibilidades de viver
relacionamentos mais conscientes e satisfatórios.
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Na medida em que estamos apegados ao que aprendemos e ao que
consideramos como certo e de nitivo, é onde resistimos às mudanças que
são os próprios movimentos da vida.
A disponibilidade para soltar o que você considera de nitivo e aprender a
se perguntar e veri car o que funciona para você, invés de funcionar a
partir de conclusões e julgamentos, é o ponto onde a sua vida e as suas
relações oxigenam e vitalizam.
Nossa mente funciona a partir do passado, funciona a partir do que
aprendeu, e nesse sentido não somos nem parte de quem nós somos em
totalidade. Nossas relações com seus dramas previsíveis são apenas uma
demonstração disso. TODAS as nossas relações, não apenas as afetivas.
A disponibilidade de estar presente e disponível para a vida é o passaporte
para o aprendizado contínuo. No momento em que a gente assume o
ponto de vista de “é assim que é”, de “eu já sei”, começamos a destruir
novas possibilidades.
Isso é viver no desconhecido e isso abre espaço para a aventura de viver,
que é muito mais interessante do que o lugar conhecido de repetição dos
mesmos traumas e dramas aos quais estamos acostumados.

A disponibilidade para soltar o que você considera de nitivo e aprender a
se perguntar e veri car o que funciona para você, invés de funcionar a
partir de conclusões e julgamentos, é o ponto onde a sua vida e as suas
relações oxigenam e vitalizam.
A minha proposta como terapeuta é apoiar as pessoas a saírem dessas
dinâmicas repetitivas e viver uma vida que seja genuína, invés da mera
repetição dos dramas conhecidos.
Se isso chama a sua atenção e seu interesse, o meu trabalho é para você.
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Para saber mais sobre o meu trabalho, entre em contato.
WWW.terapiacomjay.com.br

www.terapiacomjay.com.br

