


O CASAMENTO

INTERIOR



Antes de nascer, nos separamos...
Ao nascer, nos separamos...
Ao morrer, nos separamos...



ESTADO CIVIL
X

ESTADO ESPIRITUAL



O CASAMENTO

CASADO(a) COM...
Família, passado, antepassados, crenças, preconceitos, 
medos, sociedade, valores, pais, Exs, traumas, criança...

CASAR COM...
Super Homem/Super Mulher, o Pai/Mãe, o Salvador(a), 

Provedor(a),  o Príncipe, a Princesa...

CASAR PARA...
Ser feliz, sair de casa, não ficar só, ter companhia, dividir as 
contas, viajar com alguém, fazer sexo, ter filhos...



CASAMENTO
Casamento ou matrimônio é um vínculo entre duas pessoas, 
mediante reconhecimento GOVERNAMENTAL, RELIGIOSO ou 
SOCIAL. Pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, 
de coabitação, embora seja visto por muitos como 
um CONTRATO. As pessoas casam-se por várias razões, mas 
normalmente fazem-no para dar visibilidade à sua relação 
afetiva, para buscar estabilidade econômica e social, para 
formar família, procriar e educar seus filhos, legitimar o 
relacionamento sexual ou para obter direitos, como 
nacionalidade.



NA VERDADE, O SENTIDO DO CASAMENTO DEVERIA SER
Amar o outro, Amar a si, permitir-se.

Ser feliz e o outro fazer feliz.
Ter prazer, dar prazer.

Compartilhar, dar e receber.
Crescer, assumir responsabilidades.

Aprender, ceder, dividir.
Ver-se no outro como um espelho.

Amadurecer, tornar-se adulto.
Curar, ressignificar, fazer diferente.
Descobrir-se, revelar-se, abrir-se.

Ouvir, ser ouvido, acolher, ser acolhido.
Cuidar de si e do outro...



JURAMENTO
Formalidades, 

convenções

" EU,..., TE recebo ....., como 
meu marido e TE prometo ser 
fiel, amar e respeitar, na alegria 
e na tristeza, na saúde e na 
doença, por todos os dias da 
nossa vida, até que a morte nos 
separe".

COMPROMISSO INTERIOR
Sentido Profundo

" EU,..., ME COMPROMETO a ser verdadeiro(a) comigo, 
ME respeitar, ME amar, ser leal àquilo que penso, falo e 
ajo; a não ME abandonar, a não desistir de MIM, a ser 
perseverante na superação dos meus medos, bloqueios e 
fraquezas;  a dar o meu melhor na vida, a fazer diferente 
quando perceber que errei,  a querer para mim o que 
quero para o outro;  a ME cuidar, ouvir o meu coração e 
seguir minha intuição;  a olhar primeiro para mim, meus 
defeitos e dificuldades, antes de julgar e recriminar; a 
agradecer mais e reclamar menos e a fazer o que eu digo 
que é bom para o outro.  Assim eu prometo! 

Depois disso, certamente poderei fazer alguém 
feliz, amar e respeitá-lo na alegria, na tristeza..... 



O PODER DA INTENÇÃO E DO COMPROMISSO

A transformação é movida pelo compromisso e intenção. Na 
medida que você cresce, deixa de ser criança para se tornar 
adulto, você aciona a mudança na direção em que deseja. Se for 
sincero quando assumir um compromisso, ele iniciará um ciclo de 
alterações até atingir a mudança que se comprometeu a fazer. 



O PODER DA INTENÇÃO E DO COMPROMISSO
DECRETOS

“Eu assumo o compromisso de me ver, aceitar, entender, me respeitar”. 

“Eu assumo parar de culpar aos meus pais por meus problemas”.

“Eu assumo o compromisso de parar de culpar o meu passado pela minha 
infelicidade”.

“Eu assumo o compromisso de parar de exigir do outro aquilo que não dou a mim 
mesmo”.

“Eu assumo o compromisso de cuidar de mim e não esperar que o outro faça isso em 
meu lugar”.

“Eu assumo o compromisso de deixar de fazer exigências e deixar o outro livre, sem 
obrigá-lo a viver de acordo com minhas expectativas”.

“Eu assumo o compromisso de me amar em primeiro lugar e deixar de implorar ao 
mundo o reconhecimento e a aprovação que nem mesmo eu consigo me dar”.



AFIRMAÇÕES DIÁRIAS
MAIS TRANSFORMAÇÃO PESSOAL PARA A SUA VIDA

• Orar e se fortalecer interiormente para iniciar um caminho de 
auto investigação ou acelerar esse processo;

• Examinar seus velhos compromissos e intenções. 
Desconsiderar o que não é prioritário e renovar outros  
importantes;

• Assumir novos compromissos como: Estou aqui para curar essa 
ferida emocional, fazer diferente, ser feliz, fazer valer a pena, 
fazer da minha vida algo bom para mim e para o outro. 



A NATUREZA DO EU SEPARADO

Quatro aspectos limitantes da consciência:
– Dualidade
– Alternância de opostos
– Inconsciente 
– Polarização negativa-positiva

Atração e repulsão divide a mente em campos polarizados, 
atribuindo valor negativo ou positivo aos fenômenos. 



ATRAÇÃO- REPULSÃO 

Essa dinâmica poderosa move a energia mental e emocional. Nos 
prendemos ao prazer e rejeitamos a dor. Prazer e dor andam de 
mãos dadas e, devido à lei dos opostos, um aciona e alimenta o 
outro. Por isso perambulamos de um relacionamento a outro, 
repetindo o padrão, buscando a felicidade que parece que nunca 
vai chegar..

O EQUILÍBRIO E A CURA 

Aceitar as circunstâncias 
como elas são.



TEMEMOS O INCONSCIENTE

O inconsciente, ou a sombra, é facilmente temido e escondido de 
nós. Raramente conseguimos admitir que o que vemos no outro, no 
mundo, na realidade fora, é o nosso próprio reflexo.

Reprimimos e negamos as partes negativas ou más e as escondemos 
dos outros. Fazemos isso porque acreditamos que devemos ser bons, 
para receber o amor que tanto buscamos... 

ESSA CRENÇA CRIA UM PROBLEMA, 
POIS TUDO O QUE SE NEGA, VAI PARA O INCONSCIENTE.



A TESTEMUNHA

Ver-se desempenhando os papéis das múltiplas personalidades,  
perceber os condicionamentos padronizados, os padrões, o buraco. 

Quer viver um relacionamento diferente? 
Mude em você aquilo que acha que o outro deveria mudar! 

Está disposto(a) a ver dessa forma e pagar o preço? 



O DESAPEGO AUMENTA A CAPACIDADE DE AMAR

Desapego não é reprimir, negar ou fugir. É a capacidade de viver  
as coisas sem reagir a elas, sem julgamentos ou preferências. 

Quanto mais desapegados nos tornamos, mais intensa e 
purificada é nossa capacidade de amar, pois aprendemos a amar 
de forma universal. No estado de polarização, o coração fica 
dividido, há preconceito em nosso amor, ele é tendencioso e 
vivenciamos a dinâmica amor/ódio,  atração/repulsão. 



O MEDO É UM GUIA

É um guia porque nos mostra quando saímos da testemunha 
neutra para o ego e quando estamos operando a partir da 
separação. A sombra da dúvida abre as portas para o medo. 

Mas, o medo é apenas uma frequência, como tudo mais nesta 
realidade. À medida que a testemunha de desenvolve, veremos 
que determinadas situações são lições importantes em nossa 
trajetória evolutiva, importantes para a sabedoria da alma. 

SEM ELAS, NÃO HÁ AVANÇO!



VENDO A LUZ

Apesar da centelha de luz que 
somos, pensamos que somos 
entidades separadas do todo, 
autônomas, isoladas em corpos, 
com espaço à nossa volta 
separando-nos de outras 
entidades. 

SENDO A LUZ

Quando praticamos regularmente a 
meditação, começamos a ver com novos 
olhos. Percebemos que na verdade tudo é 
um, que o eu que escondo não existe e que o 
que eu quero ser, também não existe. 
Somente existe a consciência de Deus em 
tudo.

AQUI COMEÇA O NAMORO COM VOCÊ!



Desse namoro, começa 
surgir um inconfundível 

amor próprio, um 
profundo respeito a si 

mesma, um estar bem na 
vida, de bem tudo, 

felicidade sem causa, um 
CASAMENTO INTERIOR...



Um enamorar-se, um sentimento de 
estar bem consigo, sem ansiedade, 

sem pressa; estar feliz em sua própria 
companhia; um estado de quietude, 

de plenitude, de se fazer bem,        
UM CASAMENTO INTERIOR...



O QUE VEM DEPOIS É CONSEQUÊNCIA DISSO!



IMAGENS
Internet

TEXTOS E EDIÇÃO
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