


Sexualidade, 
Relacionamento e Amor: 

A Escada do 
Desenvolvimento Pessoal



SEXUALIDADE

VIDA

PRAZER

VÍNCULO

AFETO

DAR E RECEBER

ENERGIA 



A TROCA DE ENERGIA E SUAS IMPLICAÇÕES

COM QUEM você troca energia?
Com QUANTAS PESSOAS você troca energia ao mesmo tempo?
DE QUEM é a energia que está com você agora?
O que você está sentindo é SEU ou de ALGUÉM?
QUEM é você?









A SEXUALIDADE é somente um dos degraus.
Essa energia inevitavelmente tem que subir!

Esse é o nosso 
DESTINO, dure o 

tempo que durar...



VÍNCULO

O que é VÍNCULO?
Como ele se FORMA?
Quanto TEMPO dura?

PENSAMENTO PALAVRA AÇÃO



RELACIONAMENTO INFANTIL



RELACIONAMENTO MADURO



ORAÇÃO DA GUESTALT 

"Eu sou eu, você é você. 
Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. 
Eu sou eu, você é você. 
Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas 
expectativas. 
E nem você está aqui para viver de acordo com as minhas. 
Eu sou eu, você é você. 
Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. 
Se não, não há o que fazer”.

Fritz Perls, 1969



Relacionamento é um CAMINHO



Os mestres também inspiram a caminhada, mas 
depois, só resta VOCÊ diante do próprio ESPELHO!



Relacionamento é uma ESCADA



Cada relacionamento é um ESPELHO; ele revela sua 
identidade a você!

Osho



O AMOR





VALÉRIA BASTOS
Terapeuta Holística
Consteladora Sistêmica
(61) 99217.1295

Terapia de Vidas Passadas, Deep Memory Process, 
Constelação Familiar, Resgate de Alma, Vivências em Grupo  

terapiadevidaspassadas@gmail.com
http://momentopresentemomentomaravilhoso.blogspot.com.br

TEXTOS e EDIÇÃO
Valéria Bastos
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