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Almas Gemeas ou
Dupla Evolutiva?
°Flavio Amaral (famaral@inbox.com)

10 lombo.
Para as pratos salgados,
m da farofa, ha a arroz C
,a ladas. Para sobrcl11csa,
"~dnN"

.'

A proposta conscienciol6gica chamada
"dupla evolutiva" e a motivay80 de 0
casal unir-se para objetivar trabalhos e
obras de ajuda a todos, a partir do
somat6rio de esforyos, metas e aspira
yoes em comum. E diferente do mito
das "almas gemeas". Neste ultimo,
existe fantasia romantica segundo a
qual a felicidade a dois viria conforme
encontre-se a pessoa certa.
Enquanto a ideia de achar "princesa ou
prfncipe encantado" e esperanya de ter
alguem para resolver os nossos pro
blemas, os estudos da dupla evolutiva
visam apresentar desafios pessoais,
diffceis, mas factfveis, chegando a
resultados proveitosos para 0 casal.
Eis por exemplo, 11 metas sadias,
possfveis de serem alcanyadas,
dentro da vida a dois, colocadas a
seauir na forma de perguntas:

Para facili tar a vida dos
tores, 0 Caderno Dois
em busea de duas re
itas quc agradcm a to
s os gostos e bolsos. 0
~f de eozinha, Nilson
lmes Ferreira, do Capi
) Grill, Jeu dU:ls dieas
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ina e pratico

~oo ml), 1caixa de creme de
)tes de biscoito maisena, 2
J Toddy), a9ucar emaizena.
I: Coloque 0 leite de coco, 1
pouquinho de agua, 2colhe
go ate engrossar
.
eme de leite, 0 Nescau e 1
I ate que fique homogeneo
mdensado com alata focha
, retire edeixe esfriar bem.
I de pressao. Depois de frio,
icar cremoso.
'eme de coco, umede9a os
:;alate, os biscoitos umedeci
mpor diante. Finalize com 0

1. Estou com a pessoa que gosto e
amo?
2. No meu Intimo, nao guardo posses
sividades a respeito dele (dela)?
3. Somos merecedores da confianl;a,
umdooutro?
4. Vivemos, moramos e dormimos
juntos, por vontade propria?
5. Respeitamos as necessidades, um
dooutro?
6. Nao temos magoas ocultadas ou
"zonas obscuras" em nossos dialo
gos?
7. Resolvemos os desentendimentos,
de maneira civillzada?
8. Mantemos pianos e projetos em
comum? No lange prazo?
9.
Conseguimos construir alegria
diaria, a superar ate 0 dia mais estres
sante?
10. Entre 4 paredes, vigora a liberda
de pura e democratica entre nos?
11. Somos, acima de tudo, bons
amigos um do outro?
Quando 0 encanto do principe e da
princesa encantados come98 a se
desfazer, abrem-se as cortinas para 0
relacionamento aut€mtico, sem i1us6es.
Voce ainda acredita em almas gemeas?
"Flavio Amaral e
voluntario e professor de Conscienciologia
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