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FU,via Amaral· (famaral@inbox.com)

Ainda temos dificuldade para amar pessoa livre.
Quem ama, n130 raro considera-se no direito de
propriedade sobre 0 objeto amado. Tal noc;:ao
deriva da confus13o entre amar e querer ser
dono. Voce sabe amar aquilo que n130 Ihe
pertence, ou apenas ama 0 "patrimonio"
pessoal, as "extensoes db proprio umbigo"?
Oeste amor possessivo surge 0 ciume. N130 ha
pitada boa de ciume, pois e sempre desgastan
teO para quem 0 sente. Eperfeitamente possivel
sentir e demonstrar apre<;:o, atenc;:ao, cuidado,
dedica<;:13o a alguem, sem aplicar sobre a
pessoa, 0 "afeto pegajoso", ou a "cleptomania
amorosa", que provoca receio, enferruja,
desgasta a rela<;:13o.
o ato de ciume e, nas entrelinhas, falta de
confian<;:a. Se n130 hi! confian<;:a na rela<;:13o, 0
amor entre ambos atinge apenas meia-for<;:a.
Logo, 0 ciume n130 e tempero, e sim barreira
contra 0 fortalecimento do vinculo entre duas
pessoas apaixonadas. A problematica do
ciume envolve a quest130 entre 0 amor exigen
te, credor, usurario, em oposi<;:13o ao amor
QadorJi

, dos partlclpantes

, na Pra<;a da Paz, lem
va a morte do ehefe dos
:oteiros, Akil ~lerhei,
34 anos, e a mulher
am Jabir, de 28, dos fi·
s Ali, 8, c Fatma, 4. Os
Itro foram atingidos por
missel quando visita
!1 a familia no Libano.
Dc Foz do 19ua<;u foram
co mortos, entre eles
s erian<;as. "Queremos
:", disseram as duas.
ha e Nanci tambem es
am no Liliano durante
llerrn. Junto estavam os
s e dois irmaos. "Foi
-rivel, mas a gcnte con
uiu vol tar."
Para 0 lobinho Hadi Zai
8, 0 ingresso no gmpo
1ais que uma eonquis
e a possibilidade de fao que mais gosta:
"incar e jogar bola". A
i<;ao dele e centroavan
"Quando 0 advers{lrio
1 com a bola eu tenho
impedir."
[Para Mahmoud I-Iijazi,
Mohamed Assaad, 14,
Sadek Gharib, 13, ser
Gteiro e buscar no dia
,a exemplo de boa con
~ncia, de democracia.
aprender a cuidar 0
o ambiente, evitar po~ .
, rezar, resolver proble
; ouvindo a opiniiio dos
ros."

Importa lembrarmos, 0 ciume pode ser real ou
imaginarios. Em ambos os casos, a supera<;ao
real exige a caopera<;ao mutua dentro do casal.
Quando um nao mais da amor ao outro, abrem
se as precedentes para as intrigas. Ignorar as
fatos da vida a dais, s6 ajuda a carroer a
vinculo afetivo, importando "estancar a
hemorragia" antes de atingir propor90es fatais.
Certos relacionamentos chegam a tamanho
desgaste, que um deseja, no intima, ser de fato
traido, para ter justificativas de exercer a raiva
sabre 0 outro. Neste ponto, a amor descolou
se do afeto e tornou-se predador; a amor do
ca9ador sabre a raposa.
ciume, ao demonstrar inten9ao de aprisionar
a (a) parceiro(a), "fidelidade for9ada", nao
espontanea, pode gerar efeito cantrario ao
esperado pelo ciumento (medo autorrealiza
dor).lsto e, pode sera estopim da separa<;ao.
As rela90es preferidas, engrandecedoras, de
coleguismo, companheirismo, amizade,
fraternal, au afetiva, sao amores nao pegajo
sos, e ajudam no crescimenta de ambos. Voce
ainda alimenta amor possessor cam rela<;ao a
objetos, lugares, ideias au indivfduos?
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Flavio Amaral e professor e volunlario de
Conscienciologia

A programa~ao de palestras e atividades gratuitas sera:

Sabado • 30/Jan •
Palestra "0 Poder da Vontade"
19h a 21h

.

Todos os eventos sao gratultos e abertos ;\ comunldade
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