UNIDOS PELA ENERGIA DO AMOR
Eu estava caminhando na beira mar numa tarde ensolarada, já tinha dado duas volta no
calçadão. Neste momento meus pés me imploravam para sair do tênis e ser massageado
pela areia da praia. Como se tivesse ouvido o clamor dos meus pés tirei o tênis depois as
meias, comecei a caminhar em direção a praia. Meus pés delirava de prazer, parecia estar
gozando ao entrar em contato com os grãos de areia. Fui até à beira da praia para da aos
meus pés o seu segundo prazer quando a aquela pequena mariola banho os meus pés eles
entram em transe dava para perceber a energia do mar subindo de baixo para cima numa
intensidade tão forte que me deixou meus pés relaxados total. Neste exato momento as
gaivotas e o barulho das ondas me atraia a atenção, estava renovando minha energias para
poder conviver em equilíbrio com minha mente.
Olhei para o lado e observei uma jovem que estava me olhando de forma carinhosa e
aquilo me chamou atenção pois eu não tinha costume de caminhar naquele trecho da praia
muito pouco provável que eu conhece a mesma. Provavelmente estava ali também para
busca um equilíbrio mental e espiritual assim como eu estava me alimentando da mesma
energia.
Retribui olhar eu senti que aquela moça estava precisando de algo na sua vida parecia
estar vivendo por viver. Naquele momento a sua aura se abraçou com a minha e eu já me
sentia conectado com sua energia.
Começamos a conversar sobre esse lance de energia e filosofia e a aquela conversa
gerava um sentimento de prazer e bem querer dentro me, eu olha os seus olho e via sua
retina tirando a roupa para o nervo ótico dos meus olhos que naquele exato momento já
despia a piveta por inteira. Isso é fato todo homem começa a comer a mulher pelo olhos.
Mas vamos deixar isso para lá e vamos voltar para a conversa com a piveta da praia.
Ela começou falar a sua história que por sinal muito interessante estava celebrando um fim
do relacionamento onde o amor já havia acabado fazia tempo. Lhe dei os parabéns por ter
tido coragem, ser independente dona das suas ações. Nossos olhares se cruzaram de novo
e eu senti mais uma vez uma adrenalina viajando pelo meu corpo de forma alucinada
parecendo uma erupção de um vulcão adormecido. Porém no momento não dei ibope para
os meus sentimentos.
Perguntei onde ela trabalhava ela respondeu no edifício logo aqui perto da onde estávamos
dava para ver um belo prédio empresário de luxo com uma fachada espelhada. Quando ela
se virou para a direita a apontou o prédio e falou eu trabalho ali sou formada em admiração
de empresa e meu escritório de consultoria e no segundo andar. Fiquei contente em saber
pois eu também trabalhava no tal prédio só que no primeiro andar. Perguntei para ela se ela
que horário ela trabalha pois também trabalho neste prédio e nunca tinha visto ela nos
elevadores e nem escada. Perguntei posso lhe fazer uma visita ela sorriu para me pode sim
será um prazer conversar com você novamente. Era o que eu queria ouvir disse até logo
para ela e sai, ao chegar no banco para calçar os sapatos olhei para trás e observei que ela
olhava, sorria e acenava para mim com as mão. Aquele sorriso me conquistou era um
sorriso sereno calmo e angelical fiquei maravilhado.
O sorriso da piveta não me sai da cabeça me deixando alucinado a angústia contado as
horas para poder vê-la de nosso pois seu sorriso e sua energia me conquistaram de
imediato.
Após alguns dias mudei meu horário de trabalho só e exclusivamente para poder- lhe fazer

uma visita subir pelas escada pensando naquele belo sorriso bati na porta entrei ela está no
seu birô em frente para seu computador ela estava com blusa vermelha e botão aberto
onde seu colo ficou a mostra ele parecendo esta vergonhada fechou o botão olhou para
mim e sorriu. Para descontrair joguei a culpa toda para casa do botão que não prende esse
botão tarado.
Falei para ela de imediato da energia que está dentro de me caminhado sobre minha
corrente sanguínea. E que está afim de dar prosseguimento nesta energia junto com ela.
Ela olhou espantada para mim e falou é sério isso. Sim e sinto uma energia circulando entre
eu você eu quero viver isso com vc. Neste momento olho dentro dos olhos dela e lhe
roubou um selinho e saiu de imediato mas antes de ir embora venho aqui me despedir de
você. Ela falou tá bom mas os seus olhos me chamavam de abusado e audacioso como
pode tanta audácia assim. O beijo foi meio estúpido da minha parte porém essa era única
maneira de passar a energia que estava dentro de mim para ela. Provavelmente naquele
momento ela bateria o martelo se rendendo ou não na minha paquera agora concretizada
com o roubo de selinho. Fiquei com sensação positiva com relação a energia que senti após
o um selinho roubado. Não peguei o elevador preferi descer as escadas lentamente
celebrando o contato com seu lábios. Fui cuidar dos afazeres porém meus pensamentos se
cruzavam com os neurônios e aquela energia que estava dentro de me tinha sido
compartilhada e os segundos e minutos passavam lentamente parecia que o tempo tinha
parado eu queria voltar logo lá para saber se a minha energia tinha encontrado a dela.
Neste momento chegar uma cliente no meu escritório e eu atendo a mesma de imediato
pois era a última da agendas. A sim deixa eu me apresentar para você meu leito. Sou
Nicolas tem 40 anos e sou um eterno romântico vivo a vida a sonhar e acreditar na filosofia
do amor e que todo gira em torno de uma energia suprema onde o equilíbrio entre o corpo e
mente vai te conduzir para um caminho de luz. Mas sei que você que está lendo tá doido
para saber com foi o retorno para a sala conforme eu tinha dito que voltaria. Subi a escada
lentamente pensando no gosto de meu que aquele selinho roubado tinha deixado em meus
lábios meu coração batia acelerado com bate um coração de um pré- adolescente de 14
anos quando beija sua primeira namorada.
Cheguei em frente a sala respirei fundo bati na porta entrei fui recepcionado com um
sorriso puro e angelical semelhante ao que presenciei lá na praia. Naquele momento senti
que a minha energia estava conectada com a dela eu precisaria falar a real para ela.
Primeiro coisa nunca minta para uma mulher, você está cavando uma sepultura para se
enterrar vivo vivo na hora que verdade vier à tona.
Eu estou sentindo uma forte energia girando sobre nós dois e eu quero viver isso com você
sou sincero e quero lhe dizer que sou casado tenho um casal de filhos e se você quiser
compartilhar essa energia comigo vou fazer o possível para não te decepcionar. Ela olhou
para me falou isso e errado aquilo que eu não quero para mim eu não quero para outro, ela
jogou esse balde água fria na minha cara se nem pestaneja olhando dentro do meus olhos
me senti um ser insignificante sem escrúpulos um insensível total. Outra regra nunca
discorde de uma mulher principalmente quando essa mulher estiver certa. Concorde
plenamente se não tiver um vocabulário elevado para argumentar o fato é preferível que
você baixe o olha e incline o corpo para baixo e fique calado pois qualquer palavra que você
diga ela vai ter dez para ter rebater e ter transformado num nada tá ligado.
Quero te falar uma coisa hoje é o meu último dia aqui neste prédio estou montando o meu
consultório numa área mas popular da cidade. Olhei dentro dos olhos dela sem pestanejar

retribuindo o mesmo olha que eu recebi quando ela me indagou. Falei firme sem tremer
Tenho ciência do que estou lhe propondo mas se tiver sentido a mesma energia com
relação a minha pessoa vai valer a pena o risco que iremos correr. A energia que estou
sentido e tão forte que eu consigo te enxergar por dentro e eu sei que neste momento da
sua você está precisando de me. Neste momento me levantei caminhei até a porta para
garantir a saída de imediato caso ela quiser me agredir após a proposta que iria lhe fazer
ante ir embora. Respirei lentamente estava ciente que a proposta poderia não ser aceita,
mas algo dentro de me girava uma energia tão intensa, era como se eu tivesse sendo
usado por essa força que estava dentro de mim e queria usar minha boca para fazer a tal
proposta que nenhum homem de san conivência teria coragem de propor para uma mulher
depois de ouvir tal declaração. Porém dever dizer que eu estava respaldado pela minha
filosofia pela uma energia que brilhava igual estrela cadente caindo no mar. Respire
profundamente direcione os meus olhos em sua direção e falei estou indo embora se
levante da ir do seu birô em ate aqui me dá um beijo. Fiquei observando o comportamento
ela se levantou calmamente deu dois passo em minha direção de mais um passo e se
permitiu ser beija por parecia que as nossas energias estavam usando nossos corpos para
se beijarem nos abraçamos e nos beijamos freneticamente seus lábios grudados aos meus
lábios se abraçavam trocado carinhos simultaneamente. Coloquei minhas duas mãos na
sua cintura e arrastei para cima de mim levei minha mão até seu pescoço e fiz um carinho
no seu cabelos longos e sedosos. Foi um beijo maravilhoso que está registrado na minha
memória para sempre. Peguei seu zap para ficamos conversando via mensagem e a partir
dali ficamos namorando via mensagem de telefone sem nenhum contato físico. Começamos
a falar da importância de caminhar na luz e a importância que o amor. Ela ouviu falar lá no
prédio onde nós trabalha por uma colega dela que eu era o psicólogo mas mala da face da
terra provavelmente essa era uma inimiga minha disposta a sujar minha imagem com
pessoa. Ela muito sincera essa uma das virtudes que eu admiro na minha piveta.
A imagem que ela criou com relação a minha pessoa era contrária a que tentava passar
para ela via mensagens. Na sua mente eu só queria sexos nos pensamentos dela esse era
o meu principal objetivo. Mas entre nós dois circula uma força maior e comecei a falar para
ela da minha filosofia de vida, onde o amor e meu escudo e a luz e positividade nos
direcionar para uma dimensão leve feito as nuvens do céu. Vivo minha vida sem desdenhar
sem angústia e amargura dentro de me, acredito tanto na força dessa filosofia que garanto
que a humanidade está entrando numa zona escura por falta de amor de luz de positividade
tente viver sem isso a sua vida vai se tornar um mar de lama tóxica.
Marcamos nosso primeiro encontro estávamos os dois muito ansioso e ela estava
determinada a prova para me que eu não passaria do primeiro encontro pois o que eu
queria na mente dela era só sexo e nada mas que sexo. Ela me fez esta proposta, então
vamos fazer o seguinte, vamos para motel só conversar essa e tipo da proposta que
nenhum homem que ouvir de uma boca de uma mulher. conversar no motel, parece uma
proposta insana para maioria dos homens para mim não de boa concordei de imediato. Não
sei se ela naquele momento fique tentando analisar o que se passava na cabeça dela mas
mesmo com minha experiência na área da psicologia era impossível tentar decifrar o que se
passava no seu interior. Seria alegria por eu ter aceitado seu convite ou seria medo se
encontrar com uma pessoa entre quatro paredes sozinha. Provavelmente sua fragilidade
feminina estava alertando a mesma contra esse encontro marcado sem nenhum respaldo
social e uma convivência social.

Combinamos o local do encontro, e neste dia a minha ansiedade e a minha pressão foram
nas autoras provavelmente o pico da neblina era de um tamanho de montesinho qualquer.
Fui trabalhar pois tinha agendado três cliente das quais eu fazia um acompanhamento
psicológicos. Uma delas sofria de uma fobia crônica que era o medo de ficar só conhecida
como monofobia.
Monofobia é medo de ficar sozinho, de forma extrema. Muitas pessoas, bem como animais,
sofrem de nomofobia, e não é um tema fácil de superar. Monofobia também é conhecida
por outros nomes, como Isolofobia ou autofobia. É caracterizada por extrema insegurança,
ansiedade e depressão quando tem que ficar sozinho, mesmo por pouco tempo. Como
resultado, a pessoa se recusa a dormir, comer ou até mesmo ir ao banheiro sozinha.
Pessoas que sofrem de nomofobia são incapazes de fazer muitas tarefas simples. O medo
de estar sozinho também leva a relacionamentos ruins, como por exemplo, casos em que o
indivíduo prefere sofrer abuso do que ficar sozinha.
Essa era a cliente que mais me preocupava pois já havia passado por várias colega de
profissão e nenhum deles deram a mesma pelo menos esperança de uma futura
recuperação sobre seu quadro. Filha de uma família rica bem conceituada na sociedade.
Seu não media esforço para ver sua filha caminhando com suas próprias pernas. Seu pai
chegou até me indicado por uns dos meus colegas de profissão. Ao conversar com o
mesmo no nosso primeiro contato lágrimas saiam dos seus olhos numa constância que eu
após ouvir toda história achei que teria dois clientes pai e filha.
Fechamos um pacote de sessões e ao falar o preço o mesmo me questionou de imediato.
Nicolas todos os profissionais que me falaram de Você disseram que você é o melhor não
entendo porque o preço da sua consulta e inferior aos dos colegas de profissão. Olhei para
o mesmo e falei quando se faz as coisa com amor o resto é tudo irrelevante.
Porém a menina patrícia de 16 anos de idade saindo da pré adolescência para
adolescência já estava na quinta seção e seu comportamento referente a monofobia tinha
tido uma evolução positiva. Seu pai senhor Pedro via em mim o anjo da guarda de sua e
não o médico. Os procedimentos são praticamente os mesmo porém tem profissional que
passa uma energia especial para seu cliente isso é exclusivo da pessoa tudo que faço e
com amor sou um guerreiro do bem vi para esse mundo exclusivamente para servir o meu
próximo e essa energia sai dos meus contagiando o ambiente e as pessoas que estão do
meu lado compartilhando o espaço social.
Quando dei conta o horário tinha passado senhor Pedro levou a patrícia para casa
E eu peguei o carro e fui me encontrar com a mulher que estava ligada a mim
exclusivamente por um laço de energia que circula entre eu ela. Ao chegar no local
combinado passaram-se os dez minutos mais longos da minha vida a minha mente criou
milhões de história e em todas elas me deixaria ali plantado feito um espantalho no meio de
lavoura de milho. Eu olhava fixamente na mesma direção e tinha uma sensação que
naquela direção tinha alguma coisa errada. Procure relaxar mente tirei o celular do pouso
vejo uma mensagem do senhor Pedro a patrícia e sua mãe sorrindo isso me encheu de
orgulho pois naqueles sorriso a contribuição da minha energia era nítida.

Quando eu olho para direita avistei uma parte da minha energia caminhando na minha
direção, meu coração disparou de emoção ao ver de novo aquele belo e angelical sorriso de
novo. Peguei na sua mão feliz assim como uma criança que recebe um presente no dia de
seu aniversário. Esta ciente e convicto que a tarde ia ser longa para botamos os papos em
dia. Ela olhou no meus e falou não gosto de motel eu não perguntei o porque mas respeitei
a sua afirmação não questionei só fiquei torcendo para que ela não desistisse. Abrir a porta
do carro entramos e fomos ate o motel sem se comunicar não fomos sem dizer nada uma
só palavras, de ambas as bocas parecia um motorista da UAB conduzindo uma cliente
surda muda. Não quis forçar a barra deixei ela à vontade para viajar no psicólogo e criar a
história que quisesse de sua mente. Se dependesse de me para ela desistir do motel minha
contribuição era zero. Eu queria a todos custo ter um tempo só com ela se não fosse no
motel seria em qualquer outro lugar. Chegamos entramos eu fechei a porta ela olhou para
mim e as nossas energia antes que desse um beijo nela já estavam se amando
provavelmente começaram lá dentro do carro antes mesmo de nós tocamos fisicamente as
energias já tinha tido Múltiplos gozo. Me aproxime do seu corpo coloquei minha mão no seu
pescoço embaixo do seu cabelo longo e vermelho a epiderme das ponta dos meus
celebrava mas do eu o carrinho, puxei seu rosto para perto do meu não dei oportunidade
para ela falar, dei um beijo daquele que faz a espinha se acontecer gerando uma sensação
prazerosa.
Esta ciente e convicto que a tarde ia ser longa para botamos os papos em dia. Ela olhou no
meus e falou não gosto de motel eu não perguntei o porque mas respeitei a sua afirmação
não questionei só fiquei torcendo para que ela não desistisse. Abrir a porta do carro
entramos e fomos ate o motel sem se comunicar não fomos sem dizer nada uma só
palavras, de ambas as bocas parecia um motorista da UAB conduzindo uma cliente surda
muda. Não quis força a barra deixei ela à vontade para viajar no psicólogo e criar a história
que quisesse de sua mente. Se dependesse de mim para ela desistir do motel minha
contribuição era zero. Eu queria a todos custo ter um tempo só com ela se não fosse no
motel seria em qualquer outro lugar. Chegamos entramos eu fechei a porta ela olhou para
mim e as nossas energia antes que desse um beijo nela já estavam se amando
provavelmente começaram lá dentro do carro antes mesmo de nós tocamos fisicamente as
energias já tinha tido Múltiplos gozo. Me aproxime do seu corpo coloquei minha mão no seu
pescoço embaixo do seu cabelo longo e vermelho a epiderme das ponta dos meus
celebrava mas do eu o carrinho, puxei seu rosto para perto do meu não dei oportunidade
para ela falar, dei um beijo daquele que faz a espinha se acontecer gerando uma sensação
prazerosa. Colei meus lábios no dela e a minha mocinha como se souber o que fazer
continua os lábios inferiores e superiores nos quadrado uma secessão prazerosa, minha
excitação era nítida e ela como mulher percebe e com gesto carinho e respeitoso por cima
da calça começa a carícia. Me sinto maravilhado e gratificado por ela está me
proporcionado este carinho. Neste momento vem na minha cabeça a imagem do seu colo,
respire e de uma forma respeitosa pegue no seu colo também por cima da blusa quando
comecei acariciar notei que ela também foi contagiado pela energia do carrinho da mesma
forma que fui. Isso era gratificante mês respaldada à caminha em direção ao um carrinho
mais ousado. Porém fiquei pensando se naquele momento a formação dela ia ter mais força
que a energia que circulava entre nós corpos num frenesi alucinante parecendo um vulcão
em erupção.
Preferi dar um voto de credibilidade a energia que estava circulando nossos corpos de

forma lenta sem agressividade contrariando o meu tesão que naquele momento queria ter lá de forma total e absoluta decide a não no espaço mínimo que sua blusa me concedia
coloquei seu colo para fora do sutiã e comecei acaricia saboreando cada movimento. Sentei
que a mão dela parecia copiar os movimentos da minha mão retribuindo o carinho, mesmo
por cima da calça pulsava na minha mente um sentimento real do carinho aproveitei o
momento baixei minha cabeça até seu colo e com minha boca comecei acariciar dessa
forma minha boca viajava de prazer.
Já estava dando horário de irmos embora e ela comprou com sua palavra, sem sexo mas
para os carinhos que tinha rolado entre eu ela já tinha sido suficiente para me proporcionar
prazer porém nós homens temos a mania de nunca estar satisfeito por nada, para não fugir
dessa regra eu abrir o zip da calça lentamente coloque meu sexo para fora sem muito
agressividade pegue na mão dela olhou carinhosamente para ela é falei baixinho me faça
este último carinho antes de irmos embora. Soltei a não é ela não tirou a mão se ela tivesse
tirado eu entenderia sem problema, coloquei a mão no seu cangote comecei a Beijá-la e
pegar no seus cabelo, sua mão começou acariciar meu sexo em movimento horizontal e
festival meu sexo se envolvem emocionalmente nós nos carinhos feitos por ela não
aguentou e começou a chora feito uma criança chorona.
Ao chegar na portaria a recepcionista faz aquela pergunta clássica, Teve consumo e falei
que é não, na minha mente nem sexo mas de boa nem só de sexo vive o homem.
Depois das trocas de carinho decidimos que já estávamos na hora de seguirmos em direção
a nossas casas.
Saímos do quarto fomos até a portaria para podemos quitar o devido.dei uma cédula
Venteira e falei que o troco era da recepcionista, ela sorriu para mim e agradeceu a gorjeta,
desejei um bom trabalho e saímos em direção às nossas casas.
Ao chegar a três quarteirão da casa da Poliana ou Liana é assim que ela gosta de ser
chamada. Sei alguns beijo e ela está consoante que a nossa energia era mais forte que
seus princípios sociais.
Eu estava feliz porque eu queria que ela compartilhasse essa energia domingo. Porém eu
com minha vasta experiência na área da psicologia não conseguia ter um análise mais
estabilizado, isso me incomodava internamente. Nosso encontro foi numa sexta feira
passamos o sábado e domingo sintonizado nossas mensagens sempre direcionada na sua
maioria das vezes para minha filosofia de vida. Caminhar na positividade em direção a luz.
Quando chegou na segunda pela manhã trocamos mensagem de bom bom dia, fui cuidar
dos meus afazeres.
Era a primeira sessão com a Patrícia filha do senhor Pedro tinha na sua mente a monofobia
ela só ficava em qualquer que fosse o ambiente na companhia de alguém. Totalmente
depende de alguém para ter uma vida social normal.
A mesma era filha única e o senhor Pedro pai junto com sua esposa. Davam toda atenção
necessária para que Patrícia tivesse um pouco de qualidade social.
Senhor Pedro bem sucedido financeiramente falando investia passado no tratamento da
filha. Patrícia parecia normal porém se ficasse mas que trinta segundo sozinha era
suficiente para que a mesma começasse a gritar feito uma louca como se seus neurônios
entrasse em colapso total deixando a frágil adolescente sem controle total das suas ações.
Senhor Pedro depositava em me todas as suas esperanças.
Na segunda feira por volta das 16:00 Liana me manda um mensagem no Whatsapp quando
lhe a mensagem fiquei sem entender o teor da mensagem era Simples e curta, não quero

isso para minha vida não quero me envolver com homem casado estou decidida não entre
contato comigo por favor fique preocupado ela parecia convicta que a nossa história estaria
em andamento. Fiquei triste mas duas pessoas só ficam juntas quando as duas querem.
Minha intuição dessa vez falhou mas energia circula entre nós dois era tão forte não entendi
mas também não questionei muito após o trabalho fui direto para casa mas eu sentia uma
sensação estranha dentro me porém no momento não levei em consideração a minha
energia tinha tido um descredibilidade. Tomei meu banho comi alguma coisa escovei os
dentes deitei peguei o celular comecei a navegar. No face, no instagram mas dentro de me
sentia uma sessão que ela estava precisando de algo. Ela não estava bem eu sentia isso
mas foi ela que decidiu que não me queria. Minha sintonia quando é forte com relação a
outra pessoa eu consigo ver a outra parte envolvida. Na minha mente aparecia uma
mensagem. Pergunta porque que ela está triste, não questionei minha intuição mandei a
mensagem. Porque que você está triste? Parecia que ela estava só esperando a minha
mensagem, estou triste porque não consigo para de pensar em você e quero ficar com
você vou encarar as barreiras que porventura aparecerem. Fiquei outra vez satisfeito com
minha intuição pois ela me trouxe de volta a minha querida Liana. Ela me questionou
porque que eu sabia que ela estava triste. Liana quando duas pessoas estão sintonizada às
emoções e sentimentos ficam girando em uma dimensão cósmica.
Começamos de novo com a nossa história passamos a semana conversando via
mensagens e a maioria dos assuntos era mostrar para Liana a importância de se canalizar
sempre a energia positiva estou ensinando a Liana a olhar primeiro para o lado positivo das
pessoas e das coisas que estão ao nossos redor. Marcamos nosso segundo encontro e
agora parece que a sintonia está mais sintonizada.
No dia seguinte segui minha rotina normal fui para meu consultório atendo meus clientes e
esta semana minha renda estava cheia pessoas estava precisando do Doutor Nicola. E a
menina Patrícia estava numa progressão positivamente satisfatória o seu comportamento
com relação a patologia está seguindo dentro do esperado ela com muita boa vontade e
motivada em busca da sua cura. Isso me deixa satisfeito quando um paciente que curado
de qualquer enfermidade seja qual for sua patologia ela deve está emanada de positividade.
Passei alimentar isso nela fazendo ela acreditar em se mesma mostrando o caminho da luz
para Patrícia tirando de dentro desse quarto escuro do qual ela tinha medo de sair. Fiz a
combinação entre remédios e motivação e isso estava dando um resultado positivo.
A semana e meu contato com Liana sempre pelo WhatsApp. nossas conversas giravam em
todos os assuntos Política, religião, sexo e como sempre Filosofia de vida gente não
poderia deixar de dar atenção para as energias que circulavam entre eu e liana na maioria
na maioria das vezes eu penso que Liana precisa mais de mim com relação a minha
energia do que fisicamente.
Chegou no sábado nós combinamos o local do encontro como sempre ela se atrasou
alguns minutos. Mas aquela rotina para minha não era mais estranha, pois todo os nossos
encontros ela atrasa, porém nesse dia ela me fez uma surpresa agradável, veio com a
mesma blusa do nosso primeiro encontro. Uma blusa social vermelha de listras brancas um
decote sinuoso separado apelamos pelo um botão que existe em não se encaixar na casa
deixando o colo de Liana a messer dos meus olhos. Abri a porta do carro Liana entrou
sentou aparência mais leve. Nossas conversas sobre os nossos sentimentos aparecia se
solidificar e a nossa história de Unidos pela a energia do amor parecia fazer sentido pelo
mesmo era o que eu sentia.

Chegamos no motel entramos pedi para tirar a blusa pois o ar-condicionado do quarto
estava meu favor, ela sou olho para me e falou vamos só conversar. E eu consciente disso
que seria só conversa. Para mim naquele momento era conhecer Liana mas
profundamente. Conversamos um pouco fiz alguns carinhos conversamos mais um pouco
eu decidi beijá-la com com mas sexualidade foi um beijo longo e sedutor. Minha língua e os
meus lábios se propuseram a fazer o máximo para Liana senti prazer. Ela se permitiu ser
beijada e sua mão como da última vez começa a tocar meu sexo por sinal da causa. Não
sei se foi para me provocar mas Liana estava com uma blusa com um decote sinuoso onde
me permitia acariciar os seus seios com menos dificuldade como da outra vez. Conduzi
minha mão para dentro do seu sutiã comecei acariciar seu seios coloque para fora da blusa
e a minha boca sedenta de tesão vá para cima dos seios da Liana como se fosse sorvete
baunilha ela gostava e acariciava meu sexo com mais firmeza. Suas mãos aparecendo esta
combinada com minha boca começa a abrir o zip coloca meu sexo para fora E os seus
ficam entrelaçado no sexo de forma dominante a onde o meu sexo só tem que se permitir
ser acariciando.
Ficamos no acariciando porém o máximo que eu cheguei foi só até os seios de Liana. Ela
foi bem clara ainda não se sentia à vontade para tirar a roupa para me. Eu já estava muito
satisfeito só com as carícias que estava rolando.
Meu psicológico fantástica um sessão de sexo porém minha razão espera o tempo de
Liana.
Continuamos a nos acariciar quando Liana baixa as minhas calças fico calado deixo
acontecer não me precipito. Foi exatamente o que pensei ela só queria que ficasse à
vontade. Não sei qual era sua intenção de era um teste para testar meu equilíbrio. Relaxei
os carinho feito por ela me deixavam doido para Atacama e devora seu corpo todo, mas eu
mantive o equilíbrio entre a razão e a emoção.
Chegou o horário de sairmos do motel e cada um ir para seu mundo. Paguei minha dívida
fui deixar Liana em casa e antes dela deve do carro perguntei se ela tinha gostado do
encontro ela afirmou que sim. Mas Liana é uma caixinha de empresa mesmos as nossas
energias estando em sintonia eu não conseguia traça um perfil para Liana. Ela sempre me
contrariava e parei de tentar adivinhar qual seria o próximo passo de Liana.
Mesmo com minha vasta experiência na área da psicologia Liana conseguia através das
suas ações involuntária me enganar.
Deixei Liana em casa fui direta para casa pois os meus amores estavam a me esperar. Este
é o meu outro mundo e eu como sou um representante do amor sou amado em qualquer
mundo, criado ou fantasiado por mim.
Todos nós criamos mundo durante o decorrer de nossas vidas. porém é um labirinto ao
entrar e sair destes mundos dos quais criamos deve passar descontaminado para outro
mundo porque cada mundo cobra de você regras e normas diferentes. E se você não tem
capacidade de se desconectar de um mundo para entrar em outro mundo você vai ser pego
vivendo dois mundo ao mesmo tempo. E isso com certeza vai te trazer problema.
Eu estava querendo trazer Liana para o mundo só nosso porém sua formação cultural era
seu principal entrave na hora de se desconectar de mundo para outro a dificuldade de Liana
era clara.
Mas eu vou aos poucos ensinar para Liana a conviver em seus mundos com equilíbrio e
sabedoria.

Liana está cominho certo mas basta qualquer situação do mundo anterior lhe deixa confusa
e as suas ações são precipitadas e cheia de emoção. Ela desconsidera o mundo anterior e
quando cai a ficha ela se lembra que algo lhe prende no mundo anterior e se arrepende.
Mas eu estou do seu lado administrando juntos o nosso mundo do qual eu e ela criamos só
para nós. Lhe darei sempre suporte pois a minha filosofia de vida é estar ligados com
pessoas que consegue está conectado comigo e com minha energia. Liana ainda não saber
disso mas eu acredito que ela vai conseguir viver nos seus mundo com harmonia e
equilíbrio.
Chegou segunda e aninha a lenda está lotada chegou no consultório começo atender as
minhas cliente de especial a menina Patrícia.
Na semana anterior já conversava com senhor Pedro que eu faria um teste com a Patrícia
na hora que ele fosse pega-lá no meio consultório.
A energia de Patrícia era tão forte que me permitia entrar no seu mundo para acender uma
das milhares de luz que estavam deixando ela presa no mundo mais escuro e quando ela
chegava no mundo de luz ela se revelava e voltava direto para escuridão chamada
monofobia. Minha missão é clarear o mundo escuro de Patrícia.
Ensinar a entrar e sair dos mundos sem ser prisioneira de um exclusivo mundo.
Minha convivência com participar era harmoniosa e sadia ela depositava tanta confiança na
minha energia que eu segundo seu pai eu era uma espécie de anjo da guarda de Patrícia.
Após três meses de tratamento com Patrícia me respaldou fazer este teste com a menina
Patrícia.
Na segunda feira no final da tarde Liana manda de novo uma mensagem terminado tudo
esfacelando o nosso mundo ou melhor o meu mundo do qual ela ainda não está inserida
totalmente.
Já não era surpresa para mim. Mas como sempre Liana se arrepender de deixar o nosso
mundo e eu sou o único que vou determinar se quero ou não Liana de volta no nosso
mundo.
Minha energia e de Liana olha para nós dois e nos alerta de novo. Ei
vocês são matéria não tem poder sobres as nossas energias, vamos cuida volta precisamos
das vossas matérias para fazer o fogo acender seus dois humanos sem noção, vocês não
tem controle sobre nós. Somos nós que estamos no controle de vocês.
Liana se convence de novo que quer ficar junto comigo no nossos mundo onde sou eu e ela
compartilhamos as nossas energias de forma esplendorosa, romântica sem se importar com
o outro mundo.
Passamos a semana se comunicando via mensagem e a minha filosofia é exposta de forma
clara para Liana. E ela começa a se encantar com minha forma de vida e pela nossas
conversas ela está praticando olhando primeiro para o positivo de tudo ou quase tudo que
nos circula diariamente.
Liguei para senhor Pedro pai da Patrícia avisei que o teste seria na sexta feira ele me
questionou o porquê da sexta dos dia da semana o que acho que giram mais luzes positiva
é a sexta feira e domingo porém não falei isso para ele mas minha Áurea me confirmava
que este teste só daria um resultado positivo se fosse feito em um desses dois dias.
Senhor Pedro vou participar de para um congresso em São Paulo e eu quero fazer este
teste com Patrícia ante desse congresso. Senhor Pedro me entendeu, combinei todos os

detalhes com senhor Pedro e pedi para ele agir naturalmente não fizer Nenhuma ação com
relação ao comportamento de Patrícia na hora do teste. Patrícia não sabia que iria ser
testada por me.
A minha idéia era tirar Patrícia de mundo escuro coisa essa que nunca tinha acontecido.
Todas vida que ela ficava sozinha a crise de pânico era tão forte que parecia uma louca.
Meu consultório é divido em três partes uma recepção onde minha secretária Ana me ajuda
a fazer minha agenda conforme a minha rotina de trabalho.
A minha sala com um birô e jogo de sofá bem confortável geral é onde eu confesso com
meus clientes que busca sempre uma qualidade de vida melhor.
E um anexo pequeno a minha sala onde eu chamava de refeitório tinha um frigobar, um
microondas, uma mesa plástica com quatro cadeiras. Espalhei seu Câmara neste espaço
na minha sala mas quatro queria monitora cada movimento de Patrícia neste teste.
Patrícia chegou junto com seu pai pedi para ele ficar e juntos começamos a conversar o
teste já em andamento após uma hora conversas entre eu Patrícia falei Patrícia me faz um
favor vai ali no refeitório pegar uma água no frigobar para mim por favor.
Este tipo de situação a qual eu desliguei para Patrícia era impossível. Sei pai arregalou os
olhos para me, mais conforme combinado o mesmo se conteve e continuou lendo sua
revista de fofoca.
Patrícia sorrindo para me falou vou sim Nicola e ela se levantou naturalmente foi até o
refeitório e gritou Nicola qual vc que a com gás ou a sem gás. Eu estava sintonizado com a
energia da Patrícia respondi naturalmente, Patrícia traz sem gás pois só tomo água com
gás na segunda feira quando chego de ressaca copiou mínima patricia.
Ela trouxe água tomei água e continuamos a conversar naturalmente como se nada tivesse
acontecido pela primeira vez em dez anos Patrícia ficava sozinha no ambiente.
Terminou a sessão chegou a hora de Patrícia e seu pai ir embora.
Dava para ver nos olhos de seu pai a satisfação e orgulho que sentia da sua filha Patrícia.
Ela deu seu primeiro passo em rumo ao mundo da luz ela conseguiu deixar o mundo onde
Patrícia era presa pelos seu medos internos. Agora patricia conhecia outro mundo mais belo
e iluminado.
Meu deu um aperto no coração de imediato passei uma massagem para Liana logo percebi
que Liana precisava da minha energia positiva.
Liana manda uma mensagem como você Nicola consegue me enxerga de longe não
consigo entrar mas me sinto protegida por você mesmo estando longe.
Digo para Liana que eu sou seu anjo da guarda e que estou sempre do lado dela para
socorrer na hora que precisar.
Eu e Liana estamos sintonizado por uma energia maior por mais que ela resiste a não
querer a energia nos puxa de volta para perto um doutor. Como meia hora de troca de
massagem Liana já se sente melhor que antes. Isso me deixa deveras feliz na minha
filosofia de vida a principal regra é servir e amar as pessoas que estão sintonizado com
minha energia.
Liguei para Ana minha secretária falei para mesma que iria viajar para São Paulo para um
congresso de psicologia

E que eu só iria trabalhar no consultório até quinta feira. Os clientes que tivesse agendado
para esses dias ela deveria remarcar para próxima semana.
Ana já trabalha comigo a dez anos minha sintonia com a família da Ana e perfeita somos
todos amigos. Ricardo seu esposo e seus dois filhos Cristiele e Elivelton estão todos no
meu coração.
Uma excelente profissional dedicada organizada sempre educada e mentiu os meus cliente
adoram ela.
Sempre digo encante seu cliente e ele vai ser fiel e ainda vai fazer a propaganda mais
concreta de todas as propagandas a de boca a boca. Ana me encantava com seu
fretamento de serviço.
Fui para consultório porém esta semana vou trabalhar só até quinta eu vou para um
congresso em São Paulo e Ana vai curtir a família.
Passei uma mensagem para Liana falei queria que ela viajasse comigo para São Paulo
seria uma ótima oportunidade para fortalecermos nosso relacionamento afetivo.
Ela não aceitou e justificou para mim que estava com agenda lotada e que não tinha mas
como desmarcar com seus clientes. Senti sinceridade conseguir ver a angústia da sua
energia.
Sua parte interior queria ir junto com a minha, mas sua parte social não lhe oferecia tempo.
Além do seu trabalho Liana tem sua mãe Adélia de oitenta anos de idade avançada e que
foi vítima do Alzheimer.
Andei pesquisando sobre a doença eu achei conveniente repassar algumas informações
básicas para os leitores do meu romance.
O que é Alzheimer?
O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções
cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no
comportamento e na personalidade da pessoa. De início, o paciente começa a perder sua
memória mais recente. Pode até lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, mas
esquecer que acabou de realizar uma refeição.
Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e
afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A
pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas
básicas, como a higiene pessoal e a alimentação.
O Alzheimer é a causa mais comum de demência - um grupo de distúrbios cerebrais que
causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. Na doença de Alzheimer, as células
cerebrais degeneram e morrem, causando um declínio constante na memória e na função
mental.
No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Seis por
cento delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de
Alzheimer (Abraz). Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm Alzheimer, doença
incurável acompanhada de graves transtornos às vítimas.

O nome oficial do Alzheimer refere-se ao médico Alois Alzheimer, o primeiro a descrever a
doença, em 1906. Ele estudou e publicou o caso da sua paciente Auguste Deter, uma
mulher saudável que, aos 51 anos, desenvolveu um quadro de perda progressiva de
memória, desorientação, distúrbio de linguagem (com dificuldade para compreender e se
expressar), tornando-se incapaz de cuidar de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55
anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que hoje são
conhecidas como características da doença.
Estágios do Alzheimer
A Doença de Alzheimer é caracterizada pela piora progressiva dos sintomas. Entretanto,
muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A evolução dos
sintomas da Doença de Alzheimer pode ser dividida em três fases:
Estágio inicial: O estágio inicial raramente é percebido. Parentes e amigos (e, às vezes, os
profissionais) veem isso como "velhice", apenas uma fase normal do processo do
envelhecimento. Como o começo da doença é gradual, é difícil ter certeza exatamente de
quando a doença começa.
A pessoa pode:Ter problemas com a propriedade da fala (problemas de linguagem)
Ter perda significativa de memória – particularmente das coisas que acabam de acontecer
Não saber a hora ou o dia da semana
Ficar perdida em locais familiares
Ter dificuldade na tomada de decisões
Ficar inativa ou desmotivada
Apresentar mudança de humor, depressão ou ansiedade
Reagir com raiva incomum ou agressivamente em determinadas ocasiões
Apresentar perda de interesse por hobbies e outras atividades.

Estágio 02 intermediário
Como a doença progride, as limitações ficam mais claras e mais graves. A pessoa com
demência tem dificuldade com a vida no dia a dia e:
Pode ficar muito desmemoriada, especialmente com eventos recentes e nomes das
pessoas
Pode não gerenciar mais viver sozinha, sem problemas
É incapaz de cozinhar, limpar ou fazer compras
Pode ficar extremamente dependente de um membro familiar e do cuidador
Necessita de ajuda para a higiene pessoal, isto é, lavar-se e vestir-se
A dificuldade com a fala avança
Apresenta problemas como perder-se e de ordem de comportamento, tais como repetição
de perguntas, gritar, agarrar-se e distúrbios de sono
Perde-se tanto em casa como fora de casa
Pode ter alucinações (vendo ou ouvindo coisas que não existem).
Estágio avançado: O estágio avançado é o mais próximo da total dependência e da
inatividade. Distúrbios de memória são muito sérios e o lado físico da doença torna-se mais
óbvio.

Estágio 03 final
A pessoa pode:Ter dificuldades para comer
Ficar incapacitada para comunicar-se
Não reconhecer parentes, amigos e objetos familiares
Ter dificuldade de entender o que acontece ao seu redor
É incapaz de encontrar o seu caminho de volta para a casa
Ter dificuldade para caminhar
Ter dificuldade na deglutição
Ter incontinência urinária e fecal
Manifestar comportamento inapropriado em público
Ficar confinada a uma cadeira de rodas ou cama.
Liana tava mas que perdoada a atenção de sua e dividida por ela e sua irmã a mesma tem
um irmão mas ele não quis assumir seu terço de responsabilidade.
Deixando a responsabilidade para as duas irmãs.
Fui para São paulo levei comigo só a energia da Liana essa sim não desgruda da minha
energia já selaram um pacto de fidelidade.
Ligue para Ana minha secretária para saber que hotel ele teria feito minha reserva. De
imediato Ana como sempre não me decepciona e responde sem pisca. Senhor Nicolas sua
reserva foi feita no hotel Ibis na avenida Paulista.
Eu confiava no bom gosto de Ana com certeza este hotel era uns dos melhores parti para a
conferência.
Geralmente nestes viagens temos dois ganhos o do conhecimento e do prazer que queria
que não viajar sempre sempre faz bem para mente. Você sai da rotina Ver pessoas
diferente tudo isso contribui positivamente.
A energia da Liana cobra da minha energia um contato. Minha energia cobra de mim um
contato com Liana minha energia manda em mim em mim de imediato mando uma
mensagem no zap de Liana cheguei em paz como tá tudo por aí.
Ela fala para me que sua mãe já está no segundo estágio do Alzheimer e que ela precisa de
cuidado especial nos últimos vinte anos Liana era quem dava sem por cento de atenção
para sua mãe.
Agora sua mãe Adélia morava com sua irmã. Liana sempre visita sua mãe e irmã que afirma
não ter mais condições de cuidar da Mãe. Liana fica apavorada e perde ajuda para o seu
irmão que se recusa de imediato disponibilizar algum tempo para sua mãe. isso deixa Liana
chateada. seu irmão parece na da a mínima para o problema da sua mãe está na segundo
estágio da doença de Alzheimer e preocupas as duas irmãs porém seu irmão inundado pelo
egocentrismo finge que o problema não é dele se exclui completamente deixando suas
irmãs resolver tudo sozinhas sozinhas.
sua irmã vilma junto com seu irmão tentam convencer Liana a todo custo a procura uma
casa especializada e tratamento de idosos, Liana não concorda procura de todas as formas
procura uma para não deixar sua mãe perto dos filhos mas é voto vencido os irmãos não se
mostram dispostos a dedicarem algumas horas de seu tempo para dedicarem sua mãe.

sua irmã Vilma convence Liana a procurar uma casa especializada no tratamento Alzheimer
elas acham uma casa com todos os requisitos que sua mãe necessita para ter mais
qualidade de vida. Liana não aguenta e começa a chorar imaginando como seria a sua vida
sem a presença da sua mãe, seu irmão e sua irmã não geram nenhuma emoção explícita
seu irmão frio como uma pedra de gelo só orientas irmãs a dizer quanto é a parte dele
para pagar sentimento zero.
sua irmã Vilma também passa por problemas no casamento diferente de que deu um basta
no relacionamento de desete anos. Liana ver a infelicidade da irmão tenta ajudar mas
parece ser inútil sua irmão virou um fantoche nas mãos de seu esposo que adota como
filosofia de vida ateísmo e Vilma provavelmente adotou a mesma filosofia de vida criaram
um mundo só deles.
Liana ver a infelicidade da irmão fica indignada nada que qu e ela faça causa um efeito
positivo no comportamento de Vilma. Liana ver em mim um suporte para compartilhar seus
problemas nosso contato na maioria das vez por mensagem. quando nos encontramos
estamos sedentos de saudades e aproveitamos para namorar.
Eu procuro ajudar Liana resolver tudo na base da serenidade da paciência e se pôr no lugar
do outro usanda a empatia, em determinados momento vejo que Liana momentos Liana
sente vontade de esganar seu irmão, seu cunhado e seu ex marido. ela tem a característica
de resolver logo seu problemas. quando os problemas se estende gera em Liana uma
ansiedade faraônica. tento de alguma forma amenizar justamente esta ansiedade que em
alguns momentos não contribui positivamente na vida de Liana.
Depois da longa conversa pelo zap resolvi ir até o bar do hotel tomar alguma coisa antes de
dormir, a noites de São Paulo não me interessava pois os meus amores estavam todos
longe de mim. sentei no para tomar meu drinque sossegado até o sono chegar para poder
desfrutar da bela suíte do hotel ibys onde prestamento de serviço é primoroso deixa
qualquer cliente encantado.
deveria dormir cedo pois sábado e domingo seria muito intenso doutores da psicologia
estavam presente neste mega evento onde a psicologia era o tema em questão.
tomei três dose de uísque foram suficiente para me dá sono. Fui me deitar para relaxar a
mente pois a quantidade de informação que meus neurônios iriam processar era grande.
pela manhã acordei fiz o processo que todos ser faz quando acorda.Eu pesolamente
agradeço a Deus por ter acordado celebro a luz do dia só depois vou fazer o que a maioria
dos humanos fazem escovar os dentes tomar banho tomar o belo café da manhã servido
pelo hotel Ibys. não precisaria sair do hotel pois o evento era no auditório do próprio Ibys.
fiz alguns amigos ele me convidaram para sair na noite após o término do primeiro dia do
evento mas eu estava sendo vigiado pelas as energias dos meus amores que prendiam
minha consciência de tal forma que pareciam que elas estavam ali me fazendo companhia
eu naquele momento eu era uma marionete. fui para meu quarto tomei uma banho relaxei
um pouco mandei algumas mensagens para os meus amores. Recebi recomendações mas
nem precisava quando se está sintonizado esse tipo de ações se tornam chatas e
desgastantes e na maioria das vezes geram energias negativas no relacionamento
minando a essência do bem querer.

Fui para o bar do hotel e o recepcionista já me chamou pelo, senhor Nicolas o senhor vai
tomar o mesmo de ontem sim meu amigo Amauri, o mesmo olhou assustado para me como
se eu não tivesse a obrigação de chamá-lo pelo nome. coloque ai meu brother para ver se o
sono vem.
Amauri e aquela pessoa que contagia as outras sempre sorrindo e com um astral lá em
cima sua energia passa para pessoas confiança e segurança.
este tipo de pessoas tem muita facilidade de conviver em sociedade e é claro que as
pessoas se aproximam, algumas por carência efetivas outras por ver uma energia boa
circulando no ambiente.
era segundo segundo dia e amauri parecia que éramos amigos de longas datas eu também
tem essa característica então não foi difícil conversar com meu amigo Amauri.
tomei minha três dose de uísque e fui para meu quarto dormir. No domingo tinha que estar
com mente relaxada para absorver as informações necessária para aplicar no meu dia à
dia.
Meu voo estava marcado para vinte horas
Acordei pela fez o procedimento das regras sociais, deixei minha mala já arrumada para eu
não ter correr quando terminasse a convenção.
Senti a energia de Liana me pedido para mandar uma mensagem como sempre eu obedeço
minha intuição de imediato passei a mensagem. Oi tudo bem Liana
Ela me respondeu hoje foi a entrevista com assistente social da casa onde minha mãe vai
ficar meus dois irmão já decidiram e estou com coração apertado me sentindo angustiada
por dentro. Tentei convencê Liana que ela estava sendo egoísta se deixando levar pela
emoção e estava esquecendo de ela quiser que sua tenha mas qualidade de vida Deve ser
acompanhada por prisional. Liana estava sangrando por dentro da para ver seu estado
emocional tentando nocautear a razão. Era fato sua ira para uma casa especializada em
tratamento de Alzheimer.
Aconselhei a mesma a se preparar psicologicamente para o dia em que ela é sua irmã irá
levar a sua mãe para casa especializada. Seu irmão não apareceu para conversa com
serviço social e nem vai aparecer para conduzir a sua mãe até lá. suas irmãs ficaram com
toda essa carga emocional. Liana consegue chorar aliviando temporariamente o coração
que chora desde o dia que começou este processo, sua irmão não diz nada não fala nada
poder ser que esteja tudo sendo armazenado dentro dela. Pessoas que não tem
sensibilidade de jogar para fora suas emoções quando jogam é igual uma tsunami.eu que
seu irmão também deve de ter gerado alguma emoção dentro dele com relação a sua mãe.
Dei um adeus para Liana fui tomar meu café para depois se dirigir até o auditório do hotel
para o último dia de conferência.
tomei o belíssimo café servido pelo hotel Ibys coloque uma roupa e fiquei esperando da
horário da conferência. fique pensando na situação de Liana colocar o membro da família
em uma casa especializada e como se tivesse arrancado um pedaço de você, se tratando
de mãe é muito pior.
sai do quarto com ao auditório do hotel pois a conferência já estava próximo de começa e
não podia pagar esse mico de se atrasar para um evento dentro do hotel onde eu estava
hospedado. meus amigos me chamando de estranhos não conseguem entender como cara

vai passar três dias numa cidade como são paulo e fica enfurnado dentro um quarto de
hotel sem se prostituir. Geralmente neste tipo de eventos os profissionais além do
conhecimento também vão buscar orgias. alguns assim como eu convidam suas
namorada extra casamento, outros pagam caro por uma companhia geralmente garotas de
programa que custa um absurdo para está com você ou por carência ou por safadeza.
meus dois amores estavam longe de me e eu estava sintonizado com as duas não tinha
porque eu ser mais safado do que já estou sendo.
alguns homens traem por carência outros traem por prazer para mostrar paras os amigos
que é pegador esse o verdadeiro safado de carterinha. agora você que está lendo deve
estar curioso ou curiosa para saber a diferença entre safadeza e carência.
nas convivência sociais nos relacionamentos efetivos existem as carências de ambos os
lados somos seres movidos por motivações constantes, elas te levam direto para seus
objetivos.vamos imaginar que um casal passam
dezessetes anos juntos e um descobre que a sua vida foi uma ilusão criada na sua mente e
que a pessoa que está ali do lado parou de alimentar ou motivar essa ilusão que já estava
com dezessete anos. milhões de carências precisando ser motivadas e ambos jogando
culpa um no outro até que aquele mais prejudicado com aquele relacionamento ilusório
resolver da um basta e se separa e decide viver a vida conforme suas vontades e não a
vontade do outro.
outra situação típica dos relacionamentos. são dois seres apaixonados sintonizados, a
harmonia e plena e satisfatória para ambos porém como eu falei somos seres movidos por
motivações e uma das milhões de carências está sem aquela manutenção básica
simplesmente por um dos envolvidos no relacionamento desde do começo mostrou não ser
capacitado para suprir essa carência neste caso eu admito que o relacionamento não
precisa ser destruído pois o amor contido é mas forte que uma pequena carência. eu sou
um defensor do amor neste caso deve se manter firme o relacionamento. todos nós somos
diferentes conviver com as diferenças e uma guerra constante porém ambos devem saber
que aquela carência está em baixa e que vai leva um dos dois a traição quando encontra
uma outra pessoa auto suficiente em alimentar justamente aquela carência que estava
sendo esquecida pelo aquele belo e amoroso relacionamento conjugal.
partindo desse princípio é comum um perdoar o outro e fechar os olhos e deixar a outra
pessoa fazer o que a pessoa não tem capacidade para fazer com isso ambos completam
bodas de prata de ouro e diamante e com amor sem demagogia ou hipocrisia pois eu
consigo amar minha esposa e Liana e não ter aquele peso na consciência me cobrando
como se eu fosse um safado.
Liana está sintonizada comigo e minha felicidade agora e plena consigo fazer as duas me
amarem e eu dou entrocas muita motivação paras as duas continuam me amando e
alimentado minhas carências cada uma com suas habilidades individuais de cada uma.
pareço ser egoísta mas não sou, procuro ser feliz e fazer as duas serem felizes isso me
deixa leve e sintonizado com as duas não sou um homem perfeito tenhos os meu defeitos
provavelmente a sociedade vai me criticar e crucificar e destruir as nossas felicidades por
isso eu Liana fazemos de tudo para que essa sociedade leviana e maquiavélica fiquem de
fora da nossa história de amor.

Liana me proteger dessa sociedade fofoqueira se preocupa comigo e com om minha
família ela não que ver a desgraça do outro lado. vejo sinceridade nela e com essas atitude
e comportamento Liana também ganhou o espaço dela no meu coração eu deposito todas
confiança necessária para que ela se sinta também amada por mim.
chegou o horário da conferência me sento na frente ao lado de uma colega da faculdade
especializada em psicoterapia área essa que também tenho habilidade e procuro ajudar
meus pacientes com muito amor, luz e positividade.
estava ansioso para conhecer o palestrante daquele dia só conhecia de nome. ver e ouvir e
ouvir homem mas influente na área da psicologia o doutor Francisco Eufrasio da silva o
mais conceituado do brasil conhecido por sua capacidade de curar seu pacientes de forma
rápida e eficiente.
ele começou a palestra fazendo uma pergunta simples se apresentou em seguida fez a
seguinte pergunta. quem de vocês já sorriram hoje? algumas responderam já sorrindo
outras se entender ficaram só esperando o que viria depois da pergunta e doutor Eufrasio
pede cada um desse um sorriso para pessoa da esquerda e para pessoa da direita e um
aperto de mão, isso foi tremendo gerou uma energia tão faraônica neste auditório que
sentir a energia circulando no meu corpo.
com vasto conhecimento que ele tem na área passa a informação de maneira leve e
compreensiva sobre a o tema em pauta que era psicoterapia.
A psicoterapia (do grego psykhē - mente, e therapeuein - curar; primeira referência ca.
1890) é um tipo de terapia cuja finalidade é tratar os problemas psicológicos, tais como
depressão, ansiedade, dificuldades de relacionamento, entre outros problemas de saúde
mental.[1] É um processo dialético efetuado entre um profissional, o psicoterapeuta - que
pode ser psicólogo ou psiquiatra - , e o cliente ou paciente (ver também: médico psicólogo).
Por ser uma área da saúde mental, a psicoterapia é a principal linha de tratamento para
qualquer assunto referente ao psiquismo. Para isso, propõem intervenções psicológicas,
cujos objetivos centrais são:
restabelecer o funcionamento psíquico ótimo do paciente;
permitir que o paciente compreenda as causas do que lhe compete, para que possa
encontrar recursos psíquicos para lidar com suas dificuldades, problemas etc;
desenvolver meios de agir no mundo, redefinindo seus traços de personalidade.
solucionar problemas pontuais, que o afligem, bem como observar questões de cunho mais
existencial.
passando pela diminuição do sofrimento (distress, burn-out, crises de raiva etc.),
restabelecimento de uma capacidade perdida, e até a compreensão de si mesmo. Neste
caso, as técnicas e testes usados são determinados pela formação de origem do
profissional - medicina ou psicologia -, lembrando que testes psicológicos são de uso
exclusivo de psicólogos, regulamentados por leis federais no Brasil, podendo o profissional
não psicólogo, que os usar, sofrer processo por exercício ilegal da profissão.
baseia-se no corpo teórico-científico das ciências psicológicas, que fazem parte das
neurociências;
é aplicado em um determinado contexto formal (individual, casal, grupal, individual com a

presença de familiares, mediação de conflitos, de acordo com a indicação).[2]
Em linguagem técnica, o termo "psicologia" refere-se à ciência e "psicoterapia" ao uso
clínico do conhecimento obtido por ela. Da mesma forma, costuma haver confusão entre os
termos "psicoterapia" e "psicanálise": enquanto psicoterapia refere-se ao trabalho
psicoterapêutico baseado no corpo teórico da ciência da psicologia como um todo,
psicanálise refere-se exclusivamente ao trabalho baseado nas teorias oriundas do trabalho
de Sigmund Freud; "psicoterapia" é, assim, um termo mais abrangente, englobando todas
as linhas teóricas-científicas (com métodos e resultados) da psicologia moderna.
Eu me curvo ao conhecimento do Doutor Eufrásio ele bom muito bom me sinto um aprendiz
da psicologia. Porém me sentia orgulho pois minha mermertadológica apreciada com
metodologia do Doutor eufrásio isso me deixa orgulhoso. E gratificado saber que estou
caminhando no caminho correto.
Terminou a conferência e o aprendizado foi requisito foi top uma amiga minha sempre fala
top e tropismo e pessoa que brilhar no natural seu sorriso é constante e ser poder de
liderança e de causar inveja a qualquer pessoas só conheço ele como Marisa seu sobre o
eu não sei
Me sinto feliz de ter conhecido a energia da Marisa.
Terminou a conferência foi correndo para o hotel ainda bem que tinha deixado minha mala
arrumada.
Liana não me saía da cabeça estava acontecendo algo eu sentia isso minha segunda
amada precisava de mim sua energia me cobrava de imediato um contato.
Nossa comunicação é restrita só nos comunicamos por mensagens whatsapp parece
estranho mas foi assim que determinamos nunca ligar para me é nem me mandar
mensagens se uma prévia certeza que sou eu está digitando. Parece estranho mas a nossa
comunicação e perfeita para mim é para ela.
Mandei uma mensagem e ela parecia já está olhando para tela do celular como sempre ela
começa as mensagem com a palavra amorzinho minha mãe vai na quarta feira para casa
de tratamento estou me corroendo por dentro minhas emoções que a todo custo tanta conta
da minha razão hoje foi a última entrevista com assistência social do abrigo era para ter sido
com os três eu minha irmã e meu irmão como sempre ele não apareceu não se manifestou.
A manhã vamos juntos deixa ela no abrigo mas tenho quase certeza que ele não aparece.
Colocar um ente querido no abrigo e uma situação deveras complicado.
Primeiro a sociedade já discrimina e todos da famílias como se fosse todos carrascos e
invencíveis. Mesmo que tenha todo aparato de atenção e preocupação com bem estar e a
saúde do idoso em questão. Sempre vai ficar caracterizado como abandono.
É exatamente isso que gera as emoções na Liana e em qualquer outra pessoa que por
necessidade e para garantir um tratamento de qualidade para sua com profissionais
qualificados dando a sua mãe mas alguns anos de vida.
Somos todos criados para nunca interna seu pai e sua mãe no abrigo de idosos quanto isso
acontece e doloroso para ambas as partes principalmente para o idoso. No caso da Adélia
mãe de Liana Provavelmente por estar no segundo estágio sua memória vai falhar e ela não
se lembrará que foi conduzida para um abrigo. Mas se ela no momento da mudança estiver
no seu momento de lucidez mesmo sabendo que vai ser melhor tratada pode ser que
pronuncie as palavras básica que todo idoso dize independe que tenha sido internado ou
não. Eu lhe a vida essa é retribuição que você me dá.

Eu não ouvi isso da minha mãe e nem do meu pai. Mas fico imaginando se Liana tem
estrutura emocional para ouvir isso da sua mãe.
Dos três quem está mais abalada com internação da sua mãe é Liana pois foi ela quem
resiste contra a internação da sua mãe no começo do processo. Foi voto vencido sua irmã
Vilma e seu irmão determinaram que seria impossível dedicar algumas horas com mãe.
Liana sabia muito bem o trabalho que um idoso dá, pois sua mãe sempre morou na sua
casa. Só depois sua mãe passou a morar com sua irmã.
Por ser muito perto Liana sempre visitava e dava apoio e atenção para sua mãe ajudando a
sua irmã a cuidar da sua mãe.
Neste momento eu sou a única pessoa envolvida neste processo Liana confiou a mim
todas partes da internação pedido minha opinião. Eu pessoalmente estou tão envolvido
emocionalmente que lágrimas dos meus olhos brotam. Uma hora pensando na mãe de
Liana outra hora pensado em Liana. Queria está lá lhe dando o apoio necessário para
amenizar sua carga emocional que tenho certeza que é muito maior do a dos seus irmãos.
Como a sociedade tem regras eu e Liana estamos quebrando uma regra. Seria glicerina
pura para sociedade filha interna sua mãe no abrigo ao lado do seu namorado Nicolas que
por sua vez é casado.
Seria duas regras quebrada simultaneamente e isso nós não queremos.
Vou continuar dando minha contribuição pelo lado externo da situação dando o suporte
necessário para minha Amada Liana sinta-se amparada e protegida com atenção
necessária para amenizar esse turbilhão de emoções.
Chegou dia e hora sua mãe Adélia e conduzida para casa de apoio por Vilma e Liana seu
irmão não apareceu não ligou resumindo não quis participar do processo.
Liana me falou que tudo ocorreu com muita naturalidade. Porém ela foi travada pela
psicóloga para não chorar na frente da mãe. Pois isso iria atrapalhar no processo de
adaptação. Liana concorda sai da quarto onde sua mãe foi instalada e foi para lado de fora
no jardim. Quando aliviou a tensão emocional foi para perto da sua mãe que está naquele
momento só com as memórias antigas vendo em Liana uma irmão que por sinal já é
falecida porém a senhora Adélia só lembra das memórias antes do falecimento da irmão.
Para satisfazer sua mãe Liana mergulha de corpo e alma na história da sua mãe com isso
Adélia ver na sua filha a irmã querida.
Em troca Liana fica perto da sua lhe dando atenção e carinho necessário para aliviar o
turbilhão de emoções.
Liana ficou com ela o dia todo no final da tarde foi orientada pelo serviço social a ir embora
só voltar no outro dia. Sua irmã Vilma sempre contribuindo. Porém não demonstra
Nenhuma reação visível de emoção com relação o que estava acontecendo.
Deu tudo certo agora é só esperar a adaptação da senhora Adélia.
Uma das minhas conversas com Liana deixei claro para ela que o vínculo social foi
quebrado sua mãe saiu do mesmo ambiente que ela é foi para outro ambiente. Deixei claro
que o vínculo amoroso pela sua mãe isso não pode ser quebrado nunca deve continuar
dando atenção e carinho para sua independe do comportamento do seu irmão e da sua
irmã que Provavelmente irá quebrar este vínculo com mais facilidade do que Liana.

Geralmente os filhos internam seus pais e esquecem eles nos abrigos de idosos
deixando-lhe por conta dos profissionais acham que por esta pagando este serviço se sente
no direito de não dá mas carinhos, atenção,afetos aquele ou aquela que lhe deu a vida.
Depois de ter ouvido Liana é contribuído positivamente com sua história peguei minha mala
fechei minha conta no hotel, passei no bar dei um alô para meu amigo Amaury, chamou um
UB fui direto para aeroporto de volta a minha bela cidade Fortaleza no estado do Ceará a
Quinta maior cidade do Brasil.
Meus clientes me esperava Ana ligou para me para confirmar a hora do meu vou pois seu
marido iria me pegar e me conduzir até em casa.
Eu e família da Ana éramos como se fosse da mesma família.
Meu amigo Hélio me conduzir até em casa ao chegar fui acolhido com amor carinho.
Sentamos na mesa para almoçar aproveitei o momento para dar os mimos que eu comprei
para cada um. Todos sintonizados na mesma energia ao terminar o almoço a oração de
agradecimento pelo pão que foi consumido ao senhor.
Na minha agenda só tinha clientes na parte da tarde. Me deitei um pouco para relaxar a
mente para só depois ir para consultório atender meus clientes.
Já se passaram dois anos minha relação com Liana continua com a mesma sintonia.
Patrícia conseguiu se libertar da sua fobia eu e sua família criamos um laço de amizade. Eu
sou celebrado pelo senhor Pedro e sua esposa. Patrícia sempre me ligar para
conversarmos.
Liana se entregou ao nosso amor unidos pela energia do amor. Vivemos todos feliz e
sintonizados em busca da felicidade constante. Acredito piamente que o amor é a força que
move o mundo. E que quando duas ou mais pessoas estão sintonizados na mesma energia
e a felicidade é constante temos que ser curvar a essa força. Mesmo que algumas regras
sociais seja quebrada. O amor está além de qualquer regra criada pelo homem.
Seja feliz viva seus amores com intensidade.

