Para Hollie, Bo, Christopher e todo mundo.

“Se você conseguir ter um vislumbre, por mais ínfimo
que seja, do que o amor significa atualmente, terá
avançado uma distância imensurável e um tempo enorme
do que falta para alcançar sua liberdade.”
Um curso em milagres
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Prefácio

De todas as coisas que existem para serem aprendidas – filosofia
e matemática, poesia e direito, artes e ciências –, o que poderia
ser mais importante do que aprender a amar? Se a humanidade
soubesse amar de maneira mais profunda, mais fundamental e
mais universal, quão diferente o mundo seria? Ainda existiria
guerra? Existiria violência? Existiria tanto sofrimento desnecessário dentro de nós mesmos e ao nosso redor?
Por mais conhecimento que tenhamos em relação a certas
coisas, estamos quase sempre querendo melhorar nossa maneira
de amar. Num mundo em que o medo nos domina, precisamos
fazer um esforço consciente para lutar contra ele. Ansiamos desesperadamente por amor, mas resistimos a ele com todas as
nossas forças.
Este é um guia que nos ensina a desaprender o caminho do
medo e a trilhar o caminho do amor. Parece simples, mas não
é. Sempre que nos esforçamos para amar, enfrentamos os medos que nos espreitam em nosso próprio inconsciente. E é por
9
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isso que lemos livros como este: para ter algo eficiente em que
nos apoiar e para aprender à medida que avançamos e vencemos nossos temores.
Robert Holden tem jeito com as palavras e, mais importante,
tem jeito com as pessoas. Você se sente amado em sua presença.
Ele abre espaço no coração para receber o amor dos outros. E,
quando ele faz isso – quando qualquer um de nós faz isso –, os
milagres acontecem. As descobertas ocorrem. As percepções
surgem. Os medos desaparecem. Esse é o propósito do livro:
remover as barreiras da nossa capacidade de amar e abrir espaço
em nosso coração para que a nova vida entre. É assim que você
vai se sentir quando terminar de ler. Muito mais leve... mais
amoroso... e, com certeza, mais feliz.
Marianne Williamson

10
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Imagine o seguinte.
Um dia, nossos filhos aprenderão a respeito do amor na escola.
Eles terão aulas sobre amor e autoestima, explorarão o significado
de dizer “Eu te amo”, aprenderão a escutar seus corações e serão
encorajados a buscar a felicidade. Para os pais, será natural ensinar
seus filhos a amar e a ser amados. Os adultos não se contentarão
apenas em ler romances ou em assistir a filmes de amor: eles buscarão parceiros que estejam interessados em se tornar pessoas
mais afetuosas.
Um dia, toda a sociedade celebrará a importância do amor.
Política sem amor será coisa do passado. Os líderes que demonstrarem valores baseados no afeto, tais como boa vontade e compaixão, serão eleitos por sua visão, coragem e força de caráter. Os
economistas vão ensinar ao mundo que o dinheiro não funciona
sem amor. Eles nos apresentarão a novas medidas econômicas
para erradicar a pobreza e a fome e para nos ajudar a vivenciar a
verdadeira liberdade e riqueza, baseada na arte de amar.
11
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Um dia, todas as profissões vão incluir o amor em sua descrição de valores fundamentais. Os médicos tratarão os pacientes
com afeto e os psicólogos mostrarão a seus pacientes como amar.
Os físicos ensinarão que a divisão é uma ilusão de ótica e que a
unicidade é uma realidade. Os biólogos provarão que a sobrevivência das espécies depende da cooperação, não da competição.
Os arquitetos e advogados nos ajudarão a construir uma sociedade baseada no afeto. E os ecologistas nos convencerão a gostar
ainda mais de nosso planeta.
Um dia, as principais religiões do mundo reconhecerão o amor
incondicional de Deus e irão parar de fazer as pessoas terem tanto
medo Dele. Assim, nunca mais entraremos em guerras em Seu
nome. Teólogos, filósofos, humanistas e ateus colocarão de lado
suas diferenças e nos ensinarão que o amor é mais forte do que o
medo e que ele é a chave para nossa iluminação e evolução.
Imagine isso.
Esse dia ainda não chegou. No entanto, acredito que ele virá.
Nosso mundo precisa evoluir na direção do amor – se quisermos
ter um futuro. Todos nós somos convocados para garantir que a
humanidade compreenda a si mesma e seja capaz de escolher o
amor em vez do medo.

“A coisa mais importante que você aprenderá
é justamente a amar e ser amado.”
Eden Ahbez

Este livro é uma meditação sobre o amor e fala sobre a coisa
mais importante que você tem a aprender. Toda felicidade, saúde
e riqueza que você tiver na vida será resultado direto de sua capacidade de amar e ser amado. Essa capacidade é inata. Ela não
12
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precisa ser ensinada e repetida, como você faz para decorar os
diálogos de Romeu e Julieta. Ela é uma habilidade natural gravada
na sua essência. Resgatar essa habilidade é como relembrar algo
que você sempre soube.
Organizei o livro em cinco partes.
Na Parte I, “O amor é seu destino”, recomendo que você explore a sua relação com o amor e o que ele significa para você.
Considere que o objetivo de sua vida não é encontrar o amor; é
ser o amor. O amor é a verdadeira obra de sua vida. É o seu caminho espiritual, é a chave de seu crescimento e de sua evolução.
Da mesma forma, seu destino não é apenas amar uma pessoa; é
amar todas as pessoas. Esse é o verdadeiro significado do amor.
Acho que foi isso que John Lennon quis dizer quando afirmou:
Não importa quem você ama, onde você ama,
por que você ama,
quando você ama ou como você ama.
Importa apenas que você ama.

Na Parte II, “O amor é quem você é”, eu o ajudo a explorar o
drama interior que você representa em todos os relacionamentos. Esse drama básico se dá entre o Eu Incondicional (você)
e o Eu Aprendido (sua autoimagem), entre você desejar ser
amado e ter medo de não ser digno de amor. Amar a si mesmo
tem a ver com autoconhecimento, aceitação pessoal e bloqueio
daquilo que o faz resistir ao amor.
Na Parte III, “O amor é incondicional”, apresento diversos
exercícios práticos. Algumas pessoas se preocupam em “amar
os outros”, enquanto outras procuram basicamente “ser amadas”. A arte de amar precisa incluir a capacidade de amar e
de ser amado. Só quando você se permite dar e receber amor
livremente é que percebe que o amor não é um negócio; é um
estilo de vida.
13
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“Amar e ser amado é sentir o sol vir dos dois lados.”
David Viscott

Se o amor é tão maravilhoso, por que dói tanto? E, se o amor
é tão natural, por que é tão difícil? E, se é tão forte, por que
não dura? Na Parte IV, “O amor não conhece o medo”, abordo alguns bloqueios mais comuns, como expectativas e regras,
independência e controle. Também apresento a Lista Básica do
Amor Verdadeiro, que vai ajudá-lo a reconhecer o amor e a
cultivar relacionamentos mais amorosos.
Na Parte V, “O amor é a resposta”, mostro que sem o perdão
você não será capaz de perceber sua capacidade de amar e ser
amado. O perdão é aquele aspecto do amor que permite escolher entre amor e medo, amor e dor, amor e culpa, e assim por
diante. O amor é o verdadeiro poder; se o colocarmos no centro
de todos os problemas, sempre alcançaremos uma solução.
Para escrever este livro, eu me inspirei nas minhas experiências
e nas conversas que tive a vida toda com meus pais, meu irmão,
meus amigos, minha esposa e meus dois filhos. Ao longo dos anos,
venho discutindo o tema do amor com filósofos, biólogos, padres,
empresários, físicos e místicos, além de ter tido grandes mentores e professores como Tom Carpenter, Chuck Spezzano, Russ
Hudson, Louise Hay e Marianne Williamson, para citar alguns.
À medida que você for lendo A arte de amar e ser amado,
vai notar duas outras fontes de inspiração. A primeira é o curso
que ministro há alguns anos, chamado Capacidade de amar e ser
amado. A segunda são as histórias que ouvi de diversos pacientes
em meu consultório.
Acima de tudo, escrevi inspirado por um processo de “escuta interior”. Toda vez que eu me sentava para escrever, ficava alguns momentos em silêncio e então pedia que o amor me
14
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ensinasse sobre ele. Fiz isso com total consciência de que não
estava “falando” com ninguém além de mim mesmo. Foi uma
harmonização interior. E compartilho isso para enfatizar que
a capacidade de amar e ser amado não é aprendida nos livros,
nos cursos ou nas sessões de terapia (por mais úteis que sejam);
ela é aprendida quando deixamos o amor ensinar como devemos
amar e ser amados.
Robert Holden
Londres
Outubro de 2012
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parte I

O amor é seu destino

– Estou procurando o amor – disse Evelyn enquanto se remexia
na cadeira, tentando ficar confortável.
– E como está indo? – perguntei.
– Nada bem – afirmou ela.
– Há quanto tempo está procurando? – perguntei.
– Há cerca de quatro anos – respondeu ela, tentando sorrir. –
Mas parece bem mais do que isso.
– É bastante tempo.
– Também acho.
– Você já pensou em desistir?
– Ah, muitas vezes. – Ela riu.
As conversas com Evelyn eram cheias de embates e brincadeiras. Ela tinha um senso de humor que eu admirava muito. Mas
decidi falar sério dessa vez. O assunto era valioso demais para ser
evitado. Portanto, olhei fixamente nos olhos dela e, de maneira
deliberada, repeti a pergunta:
– Evelyn, alguma vez você já pensou em desistir?
16
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– O que você quer dizer com isso? – reagiu ela.
– Na minha opinião, procurar o amor a está impedindo de
encontrá-lo.
– Então, o que você sugere?
– Pare de procurar.
Evelyn sempre tinha uma resposta na ponta da língua para
tudo, mas dessa vez não foi assim. Ela ficou em silêncio. Eu podia
perceber a frustração, a raiva e, por baixo, uma profunda tristeza.
– Você não está cansada de procurar o amor?
– Claro que sim – afirmou Evelyn enquanto pegava um lenço.
– Então simplesmente pare de procurar.
– Mas e aí?
Esse era apenas nosso segundo encontro, mas senti que ela estava disposta a olhar as coisas de um jeito diferente. Então contei a
ela como eu via a situação: sua “busca pelo amor” era, na verdade,
uma forma de negociar com Deus.
– É como se seu ego tivesse dado um ultimato a Deus, dizendo
a Ele algo do tipo “Só vou começar a viver quando encontrar o
amor”, ou, mais exatamente, “quando VOCÊ encontrar o amor
para mim”. Apesar de isso parecer lógico, não é assim que as coisas funcionam. Não se encontra o amor procurando-o.
– E como eu o encontro, então? – perguntou Evelyn.
– Bem, primeiro você precisa reconhecer que você é aquilo que
está procurando – respondi.
Ela ficou calada, o que era a sua maneira de dizer “Continue
falando”.
– Você ainda está procurando o amor porque não se sente digna de ser amada – prossegui. – Você se esqueceu de que merece ser
amada e esse esquecimento é o que torna sua busca malsucedida.
– Eu não mereço ser amada... – confessou Evelyn baixinho.
– Para adquirir a capacidade de ser amada, você precisa olhar
para si mesma e encontrar o amor lá dentro.
Evelyn não se mexia. Dava para ver que estava tentando provar
17
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o que eu tinha acabado de dizer. Ela em breve chegaria a uma conclusão e eu logo saberia se poderíamos seguir em frente ou não.
De início ela resistiu, mas aos poucos a expressão de seu rosto se
suavizou e se tornou animada e aberta.
– Certo, vou parar de procurar o amor – disse ela, de maneira bem
objetiva. – Mas ainda quero encontrá-lo. Como é que eu faço isso?
– A primeira coisa a fazer é aceitar que você é amor – expliquei.
– Isso é importante porque afeto atrai afeto e, ao se conscientizar
de que você é amor, se sentirá à vontade para atraí-lo para sua vida.
– Ok, vou me concentrar nisso – disse ela. – Mas você pode me
dar algo mais prático para fazer nesse meio-tempo?
– Sim. Mas só se você prometer não negligenciar o que eu
acabei de falar.
– Tudo bem, tudo bem – respondeu, com certa impaciência.
– O jeito de encontrar o amor é sendo uma pessoa mais afetuosa – revelei.
– Eu sou uma pessoa afetuosa! – protestou ela.
– Estou pedindo que você seja uma pessoa mais afetuosa
– repliquei.
– Por quê?
– Porque ser mais afetuosa com todo mundo é a expressão do
verdadeiro amor – expliquei. – É também a chave para ser capaz
de amar alguém.
– Então como eu começo a ser afetuosa com todo mundo? –
perguntou Evelyn.
– O primeiro passo é ter um pouco de boa vontade.
– Fácil, posso fazer isso. Qual é o segundo?
– O segundo passo é estar aberta para deixar que o amor mostre como amar todo mundo.
Procurar o amor é um horror. Todo mundo já passou por isso.
É um estado de espírito que as pessoas vivenciam quando esquecem quem elas são e o que é o amor. Essa busca nos leva a acreditar que nós e o amor somos duas coisas separadas. Pensamos
18
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que o propósito da vida é encontrá-lo, e então, quando enfim o
encontramos, não podemos perdê-lo novamente.
Procurar o amor é assustador. E a razão disso é que você tem
medo de não ser digno de ser amado. Esse é o medo mais básico
que sentimos e é a origem de todos os outros medos. Mas ele não
é real. No entanto, você acredita nele e começa a procurar desesperadamente alguém que o considere digno de receber amor.
Mas onde vai encontrar essa pessoa? E quais são as chances de ela
gostar de você se você não se gosta?
Procurar o amor é doloroso. Você busca o amor porque decidiu
que não é uma pessoa digna de ser amada. Até que mude de ideia
a respeito de si mesmo, sua única esperança é encontrar alguém
que derrube esse julgamento equivocado. Então você tenta criar
uma imagem agradável para esconder sua dor e conquistar alguém.
Essa imagem sabe seduzir, chamar atenção e provocar admiração,
mas não é seu verdadeiro eu, portanto não atrai o amor de verdade. Assim, você continua procurando, mas, como não muda
de opinião sobre si mesmo, tudo o que encontra é mais desamor.

“Aqueles que buscam o amor apenas manifestam
seu próprio desamor;
os sem amor nunca encontram o amor;
só os que amam encontram o amor,
e eles nunca precisam procurar por ele.”
D. H. Lawrence

É difícil acreditar no amor quando se está procurando por ele.
Quanto mais você o procura, mais indigno dele você se sente.
Como não acredita que merece ser amado, não consegue acreditar
que alguém possa amar você. No fim, você começa a duvidar da
19
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existência do amor. É impossível acreditar nisso e continuar vivendo. Então você chega a um impasse: procurar o amor não deu
certo; portanto, está na hora de tentar outra coisa. E isso é ótimo.
O caminho para sair desse círculo vicioso é entender o que está
bloqueando o amor em sua vida. Examine as motivações que levam você a procurá-lo. Abandone as imagens de desamor que
você criou para si mesmo. Buscar o amor, no sentido mais verdadeiro, não tem a ver com encontrar alguém; tem a ver com
reencontrar você mesmo. Esteja disposto a abandonar suas velhas
teorias, suas ideias preconcebidas, suas histórias passadas e, como
disse William Blake, “limpe as portas da percepção”, de modo a
deixar o amor aparecer como ele realmente é.

“Para encontrar o ser amado, você precisa ser amado.”
Rumi

O amor é uma jornada interior de volta ao lar. A estrada
para chegar lá começa aqui, exatamente onde você está agora.
O objetivo dessa jornada não é encontrar o amor; é conhecê-lo.
E esse conhecimento já existe em você – é a sua capacidade de
amar e ser amado.
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O amor não é uma
palavra

– Quero aprender a escrever – disse Bo, minha filha de 4 anos,
ao irromper em meu escritório no último andar de nossa
casa, balançando um pedaço de papel amassado e um lápis
cor-de-rosa.
– Que maravilha – falei.
– Agora, papai! – pediu ela.
– Então vamos – obedeci, me afastando do computador para
dar a ela minha total atenção.
– Como a gente vai começar? – perguntou ela com o lápis a
postos, já encostado no papel.
– Que palavra você gostaria de escrever?
– Amor – disse Bo, enfática.
Guiei a mão de Bo sobre o papel enquanto escrevíamos A, M,
O e R. Ao terminar, ficamos um tempo admirando nosso trabalho.
– Isso é amor – falei.
– É? – perguntou ela.
– Sim – respondi.
21
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– Aprendi a escrever! – gritou Bo, dando pulinhos.
De repente ela parou e olhou novamente para as letras escritas
no papel.
– Isso não é o amor de verdade, é, papai? – perguntou, olhando
diretamente nos meus olhos.
– Sim, claro que é – confirmei.
– Não é, não.
– Por que não? – perguntei.
– O amor não é uma palavra – ela afirmou.
Existem 6.909 línguas no planeta. Poucos países possuem
apenas uma língua – Papua-Nova Guiné, por exemplo, tem 832.
Algumas são mais populares do que outras, como o mandarim,
que é falado por quase um bilhão de pessoas. Diversas línguas são
faladas apenas por um povo. E todas elas possuem uma palavra,
um caractere ou um som para “amor”. Todos nós falamos e refletimos sobre o amor, mas para entendê-lo precisamos lembrar
que o amor não é uma palavra.
Enquanto eu escrevia esta parte do livro, Bo completou 5 anos
e meu filho Christopher fez 16 meses. Ambos adoram brincar com
as palavras. O vocabulário de Bo cresce rapidamente. Christopher
está explorando suas primeiras palavras – jar-dim e a-ra-nha são
populares no momento. Mas sua palavra favorita é boer. Eu e minha esposa, Hollie, não temos a menor ideia do que boer significa.
Nem mesmo sabemos se boer se escreve assim. Se tivéssemos que
adivinhar, diríamos que boer é a palavra que descreve tudo que
não é jar-dim ou a-ra-nha.
Portanto, o que é uma palavra? Sozinha, não é nada. Não passa
de um símbolo. A palavra “amor” não define o amor; apenas informa que estamos falando sobre ele. O problema de usar palavras
para falar de coisas como o amor é que elas reduzem a ideia a um
objeto. O amor não é um objeto (pois não pode ser encontrado,
possuído ou mantido). A palavra cria uma distância entre nós e o
22
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sentimento, como se fôssemos coisas separadas. Não importa que
idioma falemos, algo se perde quando nos apoiamos nas palavras
para definir o amor.
“O que você conhece do amor, além do nome?”, perguntou
Jelaluddin Rumi, o poeta persa do século XIII. Rumi escreveu
mais sobre o amor do que qualquer outra pessoa que tenha vivido. Apesar disso, até mesmo ele percebeu que essa emoção não
pode ser completamente explicada com palavras. Em Masnavi,
sua grande obra, que contém mais de 51 mil versos, Rumi disse:
O que quer que eu diga para explicar ou descrever o Amor
Quando chego ao Amor de fato, tenho vergonha
de minhas palavras.
A interpretação das palavras pode esclarecer as coisas,
mas o Amor sem palavras tem mais clareza.
Minha pena se apressava em escrever meus pensamentos;
quando chegou ao Amor, ela se partiu ao meio.
Ao falar de Amor, o intelecto é impotente
como um macaco atolado em um pântano.
Apenas o próprio Amor pode explicar o Amor,
apenas o Amor pode explicar o destino dos amantes.
A prova do Sol é o próprio Sol:
Se você deseja provas, não vire o seu rosto.

Para conhecer o amor, antes de mais nada você precisa aceitar
que ele não pode ser definido. Nenhuma palavra pode defini-lo, pois ele não é apenas um nome. O intelecto não pode defini-lo,
pois a mente lida com ideias, e ele não é apenas uma ideia. A religião não pode defini-lo, pois ele é espiritual demais para caber
em qualquer doutrina. A ciência também não pode defini-lo, pois
a essência do amor não pode ser aprisionada em tubos de ensaio
nem separada em aceleradores de partículas. Ninguém detém os
direitos sobre ele, pois o amor é maior do que toda a humanidade.
23
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Mas não é porque o amor não pode ser definido que você não
pode conhecê-lo. Há muitas outras coisas interessantes na vida
que também não têm explicação. Os psicólogos não são capazes
de definir a psique, e ainda assim nós continuamos explorando
a mente. Os teólogos acreditam que, na verdade, não existe um
nome para Deus. Os físicos reconhecem que o universo é feito de
energia, mas eles não conseguem precisar o que é energia.
Algumas pessoas dizem que o amor não pode ser definido
porque ele é comedido, misterioso, evasivo e provocador. Considerando essas descrições, parece que atribuíram ao amor as características de uma pessoa que rejeita investidas sexuais. Esse é outro
caso de projeção fechando as portas da percepção. O amor está
disponível para todos nós, sem exceções. Tudo o que precisamos
fazer é nos entregar a ele.

“O amor deseja ser conhecido, completamente
compreendido e compartilhado.
Ele não tem segredos, nada que o mantenha
separado ou escondido.”
Um curso em milagres

Eu gosto de pensar na palavra “amor” como uma porta. Se você
apenas olhar para ela, tudo o que verá é uma ideia sobre o que ele
é. Mas se estiver disposto a se aproximar dela, abri-la e entrar, vai
conseguir vivenciar o que é o amor. Para ser íntimo do amor você
precisa ir além das palavras, deixar para trás os preconceitos, esvaziar a mente e se permitir dissolver-se no amor. Agora estamos
realmente chegando a algum lugar. Finalmente podemos parar de
tentar definir o amor e deixar que ele nos defina.
Quando comecei a pesquisa sobre o amor, achei que precisava
24

O amor não é uma palavra

defini-lo antes de escrever sobre ele. Mas minhas tentativas não
levaram a nada. Nenhuma combinação de palavras ou ideias conseguiu captar sua essência. Como não consegui definir o amor,
fiquei tentado a interromper minha pesquisa. Não faz sentido
estudar algo que não pode ser definido, pensei. Mas, apesar da
frustração, fui em frente porque entendi que o amor não pode
ser definido, mas pode ser reconhecido. Minha mente não o explica, mas meu coração sabe exatamente o que ele é. Desejei então
conhecer o máximo possível sobre o amor, e comecei a prestar
atenção em tudo ao meu redor.
Isso é o que qualquer um de nós precisa fazer. Quando agimos
assim, fazemos uma descoberta importante: o amor nos ensina o
que é o amor.

“Deixe que o Amor seja o seu professor.”
Rumi
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Sua eterna beleza

Por que os bebês são tão adoráveis? E o que isso nos ensina sobre
o amor e a nossa verdadeira natureza?
Os bebês prendem nossa atenção como poucas outras coisas.
Nós os olhamos demoradamente, observamos cada movimento,
tiramos incontáveis fotos e os admiramos enquanto eles dormem. Quando vi Bo pela primeira vez, fiquei paralisado diante
dela. Quando dei as boas-vindas a Christopher, não conseguia
tirar os olhos dele. Sempre achei os bebês surpreendentes e fascinantes. Mas o que tanto vemos quando olhamos para um bebê?
Todo bebê é perfeito, mesmo aqueles que nascem com algum
problema. Será que eles parecem tão lindos porque sua boca
quase sempre tem o formato de um coração? Quando você
realmente presta atenção neles, percebe que seus corpos possuem as bordas suaves, ligeiramente fora de foco. São quase
irreais. A alma dança suavemente sobre eles. Bebês são energia
pura, são a vibração do amor.
Se você olhar bem, percebe que estão nus. Ainda não colocaram
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Sua eterna beleza

nada sobre si mesmos – nada de máscaras, personas ou armaduras
–, o que significa que estão exibindo o que os zen-budistas chamam de Rosto Original. Eles não fingem ser o que não são. Não
tentam ser outra pessoa, ser legais, bonitos ou interessantes. O que
vemos é a sua verdadeira natureza. Eles não fingem. Não mentem.
Não tentam criar uma imagem agradável. Eles não tentam ser
amados; simplesmente são.
Os bebês estão próximos do Eu Incondicional, que é o nome
que dou para o nosso verdadeiro eu. Eles ainda não aprenderam a identificar seu gênero. Não sabem se são americanos ou
chineses. Não se importam se são negros ou brancos. Não estão
interessados em saber qual religião seus pais seguem. Eles ainda
não tiveram tempo de criar uma história sobre como o amor é
difícil ou ilusório, ou sobre como não são merecedores de receber
afeto. Eles não julgam a si mesmos. Não guardam mágoas. Não
são cínicos. Você conhece algum bebê cínico?
Os bebês mostram que somos todos dignos de ser amados.
Quando olhamos para essas pequenas criaturas, vemos o que São
Francisco de Assis chamou de eterna beleza. Vemos essa eterna
beleza porque os olhamos com o coração, não apenas com os olhos.
Ao mesmo tempo, os bebês refletem a nossa própria eterna beleza
de volta. Eles mostram a nossa face original. A eterna beleza deles
é um reflexo do nosso Eu Incondicional. São Francisco de Assis
ensinou que todo mundo é um reflexo da eterna beleza de Deus.
Deus ofereceu a si mesmo em nome do amor, e todos nós
somos a expressão desse amor. Essa é a Bênção Original que compartilhamos uns com os outros. Todos somos dignos de ser amados, mesmo quando não acreditamos nisso. O Eu Incondicional
é uma consciência de amor que se estende do coração de Deus
até cada um de nós.
A Bênção Original não pode ser desfeita. “Você foi criado para
ser totalmente amado e totalmente digno de ser amado por toda
a sua vida”, afirmou Deepak Chopra em O caminho para o amor.
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A arte de amar e ser amado

Isso é verdade. No entanto, à medida que o bebê cresce e se adapta às circunstâncias do mundo, vai se esquecendo disso e o Eu
Aprendido (sua autoimagem) assume o lugar do Eu Incondicional.
O Eu Aprendido não passa de uma sombra; ele não é real. Mas a
vida faz você se identificar com ele e se afastar da verdade básica
de que você merece ser amado. É nesse momento que o medo do
desamor se instala.

“O amor é a palavra mais importante e é sinônimo de Deus.”
Ralph Waldo Emerson

O propósito da sua existência é ser um instrumento do amor,
estendendo esse sentimento para o relacionamento com seus pais,
filhos, amigos, amantes, estranhos, inimigos e o resto do mundo. Como fazer isso? Identificando-se com o amor. O amor é a
energia original. É o cerne de quem você é. É a expressão de seu
Eu Incondicional e de sua eterna beleza. Quando você se lembra
disso, percebe que, na realidade, já sabe como amar e ser amado.
“Identifique-se com o amor e estará salvo.
Identifique-se com o amor e estará em casa.
Identifique-se com o amor e descobrirá seu Eu.”
Um curso em milagres
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