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LE 766 - A vida social está na 
      
                           Natureza?  
   “Certamente; Deus fez o 

homem para viver em 
sociedade. Deus não deu 
inutilmente ao homem a 
palavra e todas as outras 
faculdades necessárias a 
vida de relação.”



  

Relacionamento:
Capacidade de conviver 
com o semelhante.

 Desafio: chamamento à 
luta; não recear.                
        

 Criativo: que é capaz de 
inventar, de imaginar, de 
realizar qualquer coisa de 
novo ou de original.



  

LE 767 – O isolamento 
absoluto é contrário à lei 

natural? 
      “Sim, uma vez que os 

homens procuram a 
sociedade por instinto, e 
que todos devem concorrer 
para o progresso, 
ajudando-se mutuamente.”



  

     A sobrevivência humana 
depende de um relacionamento 
saudável.

    O processo complexo e 
incessante de pessoas 
interagindo com outras, 
em harmonia, através de 
cada estágio da vida, é a 
mais alta forma de 
comportamento humano. 



  

   Os relacionamentos 
raramente morrem porque, 

repentinamente, não sobrou 
nenhuma vida neles.


   Eles definham lentamente 
porque as pessoas não 
compreendem quanto ou 
que tipo de manutenção, 
tempo, trabalho, amor e 
cuidado eles requerem ou 
porque são muito 
preguiçosas ou medrosas 
para tentar.



  

Como cientistas:

 Precisamos isolar os 
componentes e as qualidades 
do relacionamento em suas 
partes separadas.

 Analisá-las e estudá-las  
isoladamente e entendermos 
seu modo de interrelacionar-
se.



  

   Um relacionamento é 
algo vivo.

 Ele necessita e se beneficia 
da mesma atenção que os 
artistas dispensam aos 
detalhes de sua arte.

 Para entender completamente 
o relacionamento, precisamos 
nos tornar artistas e cientistas. 



  

Como artistas:

 Precisamos enxergar 
cada um de nossos 
relacionamentos como 
desafios criativos, que irá 
exigir de nós nosso mais 
profundo entusiasmo e 
mais arrojado risco.



  

Profunda e analítica 
busca

 Dentro de nós mesmos, 
pois só podemos 
conhecer e entender os 
outros na medida em que 
nos conhecemos e nos 
compreendemos. 



  

Ampliar nossos limites de 
talento e atividades:

 Coragem infinita: necessária para 
superarmos diferenças de 
atitudes, para permanecermos 
flexíveis e mantermos a fé;

 Persistência: para enfrentarmos 
fracassos e desilusões enquanto 
nos esforçamos, sem cessar e 
sem garantias, para desenvolver 
as habilidades exigidas no 
relacionamento.



  

Determinação e esforço:

 Manter um bom relacionamento é 
desafio criativo que vai além da 
natureza instintiva, pois apesar 
de termos, desde a infância, um 
instinto dependente, temos que 
desenvolver habilidades 
concretas para mantermos esses 
relacionamentos à medida que 
crescemos.



  

Solidão:

 O amadurecimento torna-nos 
conscientes dos efeitos 
devastadores da solidão.

 Desejamos as maravilhosas 
recompensas que recebemos ao 
nos movermos em direção aos 
outros. 

 Mas, sem, um aprofundamento 
do conhecimento faltarão 
habilidades para nos unirmos 
amorosamente.    



  

A força consiste na 
independência?

 Profundamente comprometidos com  
a liberdade e independência, por um 
lado, e por outro com uma profunda 
necessidade de aproximação,  
lutamos por uma unificação no amor.

 Devemos tentar conhecer melhor 
quem somos e quem são os outros, 
e quais são as dinâmicas 
necessárias para nos manter unidos.



  

Desejar libertar-se da 
necessidade de:

 Estar sempre certo;
 Ser o primeiro em tudo;
 Estar constantemente controlando;
 Ser perfeito;
 Ser amado por todos;
 Possuir;
 Estar livre de conflitos e 

frustrações;
 Mudar os outros de acordo com 

nossas necessidades.



  

Como lidar com os 
conflitos? 

 Podemos negar que eles 
existem;

 Tomar conhecimento deles, 
porém evitar fazer algo a 
respeito;

 Adquirir resistências em relação 
a eles e viver como eles;

 Encará-los como irreversíveis e 
terminar com o relacionamento;



  

Ou,

 Podemos encará-los como um 
desafio, através do qual 
poderemos lucrar se 
percebermos que, com o passar 
do tempo, quanto mais tivermos 
aprendido sobre a resolução de 
problemas no relacionamento, 
maior será nossa capacidade de 
amarmos uns aos outros.



  

Esperamos que a maioria 
de nós aceite essa última 

possibilidade.
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