


Vivendo 
Relacionamentos em 

Profundidade 
 



  
 

 

Antes de nascer... 
 





 
Com o nascimento... 
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Com os PAIS... 





 
 

 
 
 

 





 
Com as EMOÇÕES... 









Entre os 40 e 60 anos as pessoas 
desistem do seu maior sonho, perdem  
a sua maior esperança e passam a ter 
a pior expectativa. 
 
...ou a não  
esperar 
coisa alguma... 





 
Com os Educadores... 





 
Com a SOCIEDADE,  
com a POLÍTICA... 







 
Com a RELIGIÃO... 







 
Quem sou EU? 
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Com a ALIMENTAÇÃO... 



Os animais não nasceram para 
servir de alimento.   
 
Sai Baba 







 
Com o seu CORPO... 
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Com a sua MENTE... 
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Com o AMOR... 



 

A maioria das pessoas forma relacionamentos 
de olho no que pode tirar deles, em vez de 

no que pode colocar neles.  
 





Não importa o que o outro está sendo, fazendo, 
tendo, dizendo, exigindo, pensando, esperando, 

planejando. Só importa O QUE VOCÊ ESTÁ SENDO 
EM RELAÇÃO A ISSO. 

 
É equívoco pensar que apenas amando outras 
pessoas, elas te amarão e será digno de amor e 

aprovação de si mesmo. Na verdade, se não puder 
amar a si mesmo, não poderá amar a ninguém.  

 



 

Muitos buscam relacionamentos pelos motivos ERRADOS:  
 
• pôr fim à SOLIDÃO 
• preencher um VAZIO 
• SER AMADO(a) ou TER ALGUÉM  
• massagear o EGO 
• acabar com a DEPRESSÃO 
• melhorar a VIDA SEXUAL 
• ESQUECER um antigo relacionamento 
• livrar-se do TÉDIO 
• tirar VANTAGENS... 

 
 
 



Os reais objetivos de um relacionamento 
maduro deveriam ser:  

 
• Decidir por REVELAR-SE ao outro e não, escolher 

que parte da outra pessoa quer POSSUIR e 
DOMINAR.  

 
• Ter alguém com quem possa partilhar a sua 

INTEGRIDADE e não, querer alguém que possa 
completá-lo. 



    Quando uma pessoa deixa de ver a outra como 
uma alma sagrada, numa jornada sagrada, não 

pode ver o REAL motivo por trás dos 
relacionamentos. 

 
    A alma foi para o corpo com o objetivo de EVOLUIR. 

Cada um está evoluindo, se tornando alguém e 
está usando seus relacionamentos com  
TODAS AS COISAS CRIADAS para decidir  

O QUE ESTÁ SE TORNANDO. 



 

Foi para realizar este propósito que  
cada um veio ao mundo:  

 

• Ter os meios para experimentar QUEM realmente É  
• Perceber o que se torna em relação ao TODO. 

 
Os relacionamentos pessoais são os elementos  

mais importantes nesse processo e, 
 por isso, são sagrados. 

 
Mas, antes de tudo deve aprender a  

HONRAR e AMAR a si mesmo.  
 



    O AMOR não limita, não possui, não controla, 
mas expande, abre mão e libera a melhor 
parte de QUEM SOMOS. 

     
    De agora em diante, entre num 
relacionamento pelo motivo CERTO: 

 
REALIZAR SUA ASPIRAÇÃO  
MAIS ELEVADA NA VIDA! 

 
 
 



 
 

VIVER RELACIONAMENTOS EM 
PROFUNDIDADE... 



 
Com a MÃE TERRA... 







 
Com a ÁGUA... 
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Com a CRIAÇÃO, com 

todos os SERES... 
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Com seu INTERIOR.... 
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Com seu AMOR 
PRÓPRIO.... 

 
 







 
 

 
Com a sua FÉ.... 
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Com DEUS.... 
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FONTES: 
 

 
Aprendendo a Conviver com quem se Ama  

Conversando com Deus 
 por Neale Donald Walsch 

 
Você é o que Você Come 

Sri Sathya Sai Baba 
 

Imagens 
Internet  

 
FACILITADORA: 
Valéria Bastos  

 terapiadevidaspassadas@gmail.com 
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