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INTRODUÇÃO

Vamos pensar a coisa por outro viés. Imagine que você tem
um cachorro que ama muito. É fofo, é companheiro, é amigo
e paciente contigo. Imagine ainda que você goste muito de
beber leite.  E por gostar tanto, dá leite para o seu
cachorro. . .  Todo dia, uma tigela de leite,  que ele não bebe.
Você estranha e o chama de ingrato porque está
desperdiçando o leite que custa, desprezando seu carinho
e sua generosidade.. . .  Mas será mesmo?

O exemplo acima é extremo porque quer fazer entender.
Amar não é dar ao outro o que a gente considera bom, mas
dar o que o outro precisa. Isso pode nos levar muitas vezes
a dar um passo para além do nosso mundinho, pode nos
exigir questionar as lentes pelas quais olhamos o mundo e
repensar nossos valores e prioridades.
 
Amar é saber olhar para o outro além dos nossos desejos
e das nossas idiossincrasias – como também das nossas
neuroses. Isso vale para namorados, pais,  amigos. Só
amamos quando incluímos a diversidade do outro em
nosso olhar cheio de amor e aprendemos a nos relacionar
com essa diversidade, ou melhor,  a integrá-la em nosso
ser.

 Amar todos querem, todos buscam –
nem sempre acham.  

Quantas vezes já
aconteceu de alguém te

amar e você não se sentir
amada ou amado?

O que é amar? E quando é que a
gente ama de verdade?



Integrar o outro em nós não quer dizer nos tornarmos como
ele, não quer dizer copiá-lo e fazer desaparecer nossa
individualidade no outro. Quer dizer exatamente o que
escrevi:  integrar.  Acrescentar:  para evoluir junto ao outro.
É então que vemos quando o amor é amor: quando faz
crescer.  

Mas como não existe nenhuma realidade branca ou preta,
encontramos o mais das vezes as duas dimensões na
mesma relação, o amor que busca no outro o que permite
aquele “equilíbrio” que mais parece uma paralise e o amor
que leva para adiante, que se realiza no equilíbrio
dinâmico. Nasce o conflito,  interno em cada um dos
amantes em primeiro lugar antes de ser de um com o outro.
O amor lutando entre acomodar-se – que acaba por
significar estancar – e o amor que quer avançar.

Para avançar é preciso questionar antigos hábitos e
padrões. Daí o amor passa a significar sair da zona de
conforto. Outro conflito:  você tem estrutura para ousar,
para se estressar com mudanças rumo ao desconhecido?
Porque mudar gera estresse. (Mas também ficar paralisado
gera estresse).  Pode não ter,  mas aí o amor vai doer
porque sem esse passo corajoso não tem como o amor ir
adiante. E esse é um conflito teu, não do outro. É você que
precisa decidir quem você é, quem quer ser e para onde
você está indo.

Amor que mutila, reprime, cala não pode
ser amor. Amor que impede o caminho, que
estanca, que abate não pode ser amor.

Vemos, portanto, que o amor quando é
amor mesmo se apresenta como uma
força que traz novos ventos, que
despenteia nossa cabelereira bonitinha e
certinha, que bagunça as cartas na mesa.
Quando vem, o amor exige mudanças. 
O amor é atirado e atrevido. 
Seduz para que nos tornemos mais
libertos e melhores.



Pergunte-se agora, onde esse amor está presente em sua
vida hoje? Olhe bem em todas as direções. Onde está aquela
coisa que te desafia para encontrar novas respostas e ao
mesmo tempo te dá aquele sentimento de paz? Onde está
aquele amor que cria angústia e promete alegria e
realização? Se estiver por aí,  não o deixe escapar. 

Encontramos alguém que se encaixa conosco, isto é,  com
nossas necessidades e carências do momento, portanto, nos
satisfaz. Estar com essa pessoa é como encontrar alívio e
serenidade após prolongada dor.

 Toda relação começa como gratificação imediata de algo,
consciente ou inconscientemente. Toda relação amorosa
provoca bem-estar e ânimo, alívio e esperança. Duas pessoas
se encaixam, suas personalidades se sintonizam. Mas toda
relação esconde o desejo de ir além.

É busca, perda, anseio, labuta. Amor existe
para fazermos crescer,  dar saltos, superar
nossas (auto)sabotagens, l imites e covardia.
Amor não é para fracos.

1. Gratificação imediata do desejo: 

2. Gratificação imediata do desejo e...
crescimento e evolução:

O AMOR EM 
DUAS SITUAÇÕES 

Amor é uma força de transformação.
Amor não é só quentinho,
aconchegante, seguro como o berço
infantil. Amor é também trovoadas e
relâmpagos, é chicote e susto. 



Amor seduz. E o faz para nos engajar numa aventura que nos
faz superar a nós mesmos. Amor não é para gente egoísta.
Amor não é para os medrosos. Amor nos suborna a ir contra
os nossos interesses, sendo “nossos” os interesses do ego. E
aqui está uma diferença importante: o amor saudável é o da
pessoa que se fortalece pelo amor e que se supera. 

Agora, há o amor daquelas mulheres (e homens) que, ao amar
o outro, amam na verdade os próprios interesses egóicos
(limitados, auto-gratificantes).  O outro é um meio para eles
realizarem seus fins. Esse amor é tão doente quanto o amor
de quem se perde na relação.

O amor é uma desfeita do ego. Ego é um complexo
psíquico (aprofunde esse conceito com Jung) cuja
principal função é a se manter íntegro e no controle.
Se perder o controle a pessoa está perdida. Mas se
ela controlar demais, se fecha em si mesma, numa
vida atravancada que não evolui.  O ego não ama, só
aceita o que lhe convém.

O amor nos liga a outra pessoa. Ao fazer isso, o
amor desafia os l imites e os interesses do ego. Toda
mãe sabe disso, e não é muito diferente nas
relações amorosas. Uma relação é saudável quando
esse desafio é acatado e nos faz crescer como
pessoas junto à outra pessoa.

O “amor das mulheres que amam demais” é o
amor daquelas mulheres (e homens) que
precisam aprender a se amar. Logo o amor pelo
outro é para eles o desafio que encontram em
seu processo de desenvolvimento para que
aprendam a amar a si antes.

O QUE DIZER DA
DEPENDÊNCIA?

 



E, sim, vamos depender da outra pessoa. Não tem como
amarmos alguém e não estarmos nem aí com ela, não sentirmos
falta dessa pessoa. Mas não é só “ter” essa pessoa: é tê-la na
abertura de ambas ao amor que ambas sentem. 

Todos buscamos o amor. Consciente ou inconscientemente,
temos sonhos sobre o amor. Somos levados por algum tipo
de profundo anseio a desejar e procurar aquele amor que

nos preencherá e completará.. .
 

O que é o amor? Perguntados, respondemos que o amor é
doação, é cura, é felicidade, é. . .  tudo de bom! E um dia, mais

cedo ou mais tarde, certamente encontraremos o amor, ou
pelo menos assim vamos achar. E o que vai acontecer? Era o

que esperávamos? Era como sonhávamos? Não. Nunca é.
Nem por isso deixa de ser amor. Mas também: nem tudo o

que achamos que é amor é Amor. Por que, afinal,  o que é
mesmo o amor?

 

Amar nos abre ao outro. Nos abre como uma
ferida, que às vezes sangra, outras nos preenche
de alegria. Depende de nós, da coragem de nos
jogarmos nos braços do Amor. E seja o que o
Amor quiser.

A BUSCA DO AMOR 

 Amor é uma força revolucionária e
transformadora que não é fácil sustentar.

O amor nunca deixa as coisas como
estavam. O amor assusta, muitas vezes

complica. O amor nos seduz pela sua força
eruptiva que como um vulcão passa por
cima de tudo. O amor é sempre um fato

extraordinário. Amor arrasta e leva. 
 



O amor não é conveniente. O amor não aceita zonas de
conforto, se entedia e logo vaza para o ar l ivre. O amor não
tolera neuroses por muito tempo. O amor é amor incondicional
por si mesmo, pois o amor é fiel  ao amor não aos comodismos
e limites do ego. O amor exige lealdade e coragem.

Nessa jornada de gloriosa transformação, o amor derruba
muitas fachadas e descortina verdades e, nisso, o amor cria
conflitos. Para amar é preciso ser grandes, maiores dos nossos
medos e do nosso passado, caso contrário amar não supera as
diferenças coisa nenhuma.

Mas amor é também doçura, delicadeza, genti leza,
sensibilidade. O amor é poesia – quem tem ouvidos para
entendê-lo consegue captar as suti lezas de sua mensagem.
Aos outros sobra a sensação, a eterna busca, a i lusão que
pode durar décadas até cair e se revelar pelo que é: um
fingimento, o eco longínquo de uma realidade nunca
alcançada.

Ao amar temos que poder olhar para o outro e
reconhecê-lo em sua diferença. Precisamos saber
enxergar além de nós e, assim, dar ao outro a forma do
amor que o outro reconhece como amor e precisa. Não
adianta você dar amor de um jeito que o outro não
entende e não aprecia. É como, como falado acima, dar
ração de periquito para seu cachorro achando que o
está amando e, ainda por cima, que este deveria lhe
ser agradecido por receber tamanha demonstração de
amor! Pode lhe dar a mais cara ração de ave que
encontra no mercado e mesmo assim seu cachorro não
vai se sentir amado. Quem quer amar tem que saber o
que faz o outro se sentir amado. 

 O amor é força inquieta e arredia que estimula e
promove. Uma vez que se liberta dos limites do ego e é
assumido conscientemente pelo Eu que quer evoluir,  o
Amor faz milagres. Se somente o deixarmos agir. . .  

Quem está por demais preocupada consigo
mesmo não sabe amar. Quem é carente demais
não tem o que dar. Os traumatizados pelas
muitas vicissitudes da vida precisam se curar
antes de poder amar. Precisamos ser fortes e
prontos, senão não é amor, é pronto-socorro.



 
  Relacionar-se significa tirar a máscara. Mais profundo

o relacionamento desejado maior a nudez da alma.
Despir a alma é possível ,  muitas vezes é o procurado.. .

Mas o que encontramos sob a purpurina e os confetes?
Encontramos nossos medos, traumas, complexos,

infanti l ismos, feridas. E surgem os problemas. Fica-se na
dúvida se o relacionamento é o certo, se estamos agindo
bem, se a outra pessoa é confiável e etc.  Afinal,  será que

não é melhor manter a máscara? Proceder com extrema
cautela? Acontece de às vezes de tanto ficar com a

máscara nem sabemos mais quem somos.. .
 

 É bom saber, porém, que é inevitável aquele despir da
alma que leva a um certo caos relacional.  Apesar de

buscarmos relacionamentos para seremos amados, a
verdade é que relacionamentos são, por assim dizer,

escolas aceleradas. Um relacionamento apressa o
aprendizado ou precipita a relação no abismo.

 
 

AS MÁSCARAS
 A entrega que o amor exige é profunda e
por isso ela pode ocorrer por etapas e até

com pessoas diferentes. Esta é uma jornada
que podemos demorar uma vida inteira

para realizar, mas que vale a pena. Amar é
sempre um desafio. Então, em primeiro

lugar, você precisa se perguntar: você topa?
 



Em primeiro lugar: nos mantermos na relação para nos
tornarmos conscientes das questões que emergem. E,
observação: elas emergem em etapas, camadas e
temáticas. Não será uma avalanche só, serão várias.
Quantas – só Deus sabe, mas é certeiro que uma hora
as águas irão se acalmar e – se a relação tiver
sobrevivido – entrará finalmente naquela calma serena
que havíamos buscado desde sempre.

Só que agora estamos conscientes, conquistamos outro
patamar. A relação que existe agora é a de duas
pessoas conscientes que “se possuem” como indivíduos
e se conhecem no relacionamento. 

Conscientização é um processo que não termina. Quando
finalmente nos adaptamos ao constante f luxo de descobertas
e tomadas de consciência não conseguiremos viver mais
naquela condição de repetição de papeis, expectativas e
comportamentos. Estar presentes à vida requer uma condição
de constante abertura aos movimentos internos, tanto
intuições como pensamentos que emergem. Para ir adiante é
preciso desapegar-se do passado, incluindo aquelas nossas
ideias de nós mesmos, do outro, de como deveria ser uma
relação que desenvolvemos semana passada.

O QUE FAZER
QUANDO SURGEM
AS CRISES?

Duas pessoas que desenvolveram presença,
humildade e infinita disposição para
questionar e evoluir, sem resistência, sem
corpo mole, cobrança e (auto)sabotagem.



Os relacionamentos, sobretudo os amorosos, vêm poluídos
por fantasias de todo tipo. Muitas vezes o casal se relaciona
na base de puras fantasias, imitando modelos
estereotipados de vida e clonando identidade tiradas da
mídia. Logo abaixo desta primeira crosta sufocante,
encontramos as problemáticas pessoais que se originaram
na infância, lá quando o seio familiar era o nosso mundo
inteiro, que buscam sua desesperada compensação e
superação. Muitos casamentos ficam atrelados à repetição
de neuroses familiares e continuam assim até seu triste fim.

Quando superamos esta camada, após muito trabalho
interior,  individual e muitas vezes com a ajuda do outro,
chegamos à grande questão sobre quem realmente somos, o
que queremos e para onde estamos indo. Nessa fase, o
casamento pode vacilar porque sua razão de ser pode ter
sido somente a de responder a uma problemática infanti l  e
agora que esta foi superada, será que sobrou alguma razão
para estarmos juntos da outra pessoa?

Se os dois evoluíram há uma boa chance de permanecerem
juntos pois frequentemente as neuroses não são o único
motivo pelo qual duas pessoas estão juntas, há sempre
vários. Como bem disse o fi lósofo francês Blaise Pascal
(1623-1662),  

 – e descobri-las é a
vocação de toda relação.

 “O coração tem
razões que a razão
não compreende”



O amor de um casal resiste à morte por dois motivos: ou a
dependência entre os dois continua firme e forte prendendo
ambos a papeis fixos, ou o amor entre eles se aprofunda,
fincando raízes na alma. Para saber distinguir em qual
situação nos encontramos é preciso ter autoconhecimento e
honestidade interior.  Demora um certo tempo de terapia para
discernir o tipo de laço que nos une ao outro. Pelo fato de,
geralmente, uma pessoa ter tanta parte de si desconhecida a
si mesma, facilmente tira conclusões erradas ou convenientes.
Além disso, as coisas não estão nunca nitidamente distintas,
mas entrelaçadas num emaranhado de desejos, necessidades,
medos e sentimentos. 

Há amores que são feitos para durar um tempo, porque
refletem a psicologia da pessoa quando iniciou a relação. 

O fi lhinho de mamãe encontrará uma mulher maternal (e,
eventualmente, manipuladora),  a fi lhinha do papai atrairá um
homem para guiá-la (e,  eventualmente controlá-la) .  Relações
nascidas na adolescência trarão as marcas do sistema familiar ao
qual os dois estavam acostumados, esticando para a idade adulta
o padrão de relação de quando se era criança e que,
inevitavelmente, se tornará inadequado.

A TRAVESSIA 

Um indivíduo dependente e inseguro
precisará de alguém que lhe dê força e
direção, outro só e com necessidades de
suporte material, companhia e ajuda física 

encontrará a pessoa
apropriada para aquela
situação.



A despeito da consciência e das conveniências do ego,
evoluimos. Relações de dependência servem para dar um
suporte momentâneo até uma pessoa conseguir ficar de pé
sobre as próprias pernas, ganhando autonomia e mais
autoconfiança. Começa então a surgir-lhe uma inquietação
interna, a vontade de experiências diferentes e novas. Perde-se
o interesse sexual,  a relação fica mais fria ou forçada. E,  aos
poucos, quando o anseio interior não for ouvido, surgem
traições e mentiras, para finalmente a relação se tornar
simplesmente enfadonha.

  

Essas pessoas não reciclaram a relação e não se
trabalharam como indivíduos, não podendo assim crescer
como casal.  Resultado: o mecanismo inicial envelheceu
por causas naturais e a relação se tornou inviável.  Mais
cedo ou mais tarde haverá um evento que condensará o
mal-estar existente e o trará fatalmente à tona.

Há outros amores que não conseguem se realizar.  O
desejo é grande, a atração potente, mas os dois
permanecem naquele estado de quando as coisas não
tomam um rumo definido, não têm estabilidade.
Geralmente, isto acontece porque o amor entre os dois
exige mudanças de ambos. Nesse caso, ou os amantes
são psicologicamente imaturos para enfrentar os câmbios
internos e externos que seu sentimento requer ou o preço
que se pagaria para estar com a outra pessoa é alto
demais, até a própria autodestruição. Muitas vezes,
ocorre uma combinação das duas situações, no sentido
que um dos dois é imaturo e o outro não pode compactuar
com o estado existencial da outra pessoa porque o
prejudicaria. É aqui que entra a alma.

  

É por isso que relações que parecem
"perfeitas" de repente terminam. Os dois
estavam atuando papeis como num teatro,
papeis que surgiram naqueles primeiros
tempos de namoro e que nunca foram
renovados.



 
 Contrariamente às frases prontas dos psicólogos, nem tudo

é projeção e doença. Cada caso é um caso. Colar uma
etiqueta generalizante sobre situações similares não é ético

com as pessoas e muito menos profissional.  Existem casos
em que, após descontruir projeções e dissolver doenças,
descobre-se que o amor por outra pessoa está baseado

numa ligação profunda, que se localiza "mais abaixo" do ego
e de suas problemáticas.

 
 O imaturo que ama a despeito de si mesmo, para estar com

a amada, precisa amadurecer.  Isso significa tornar-se
independente de alguma situação que o está prendendo,

podendo ser:  pais,  esposa ou esposo, drogas, preconceitos
ou medos. Evidentemente, este processo, quando assumido e

iniciado, é longo e não fácil ,  mas o amor que sente deveria
sustentá-lo no caminho.

 Há indivíduos que nunca conseguem dar esse passo. O que
acontece então com o amor? Ele continua vivo, mas é

reprimido. A pessoa inventa uma desculpa atrás da outra
para se livrar dele, para desvalorizá-lo,  distorcê-lo e anulá-

lo.  Eventualmente, não consegue nada disso e talvez assume
um dia num tom de pseudo-sabido que "não era para ser" ou

"as diferenças eram irreconciliáveis" ou "ela (ou ele) não
aceitava isso ou aquilo meu".  Bobagens para justificar a

falta de atitude em dar um salto de consciência.
 

Quem ama alguém que é imaturo e cuja companhia, apesar
das alegrias, o leva a tolerar o que é intolerável para sua

integridade psicológica, o que pode fazer? Domar seu amor.
 
 

CADA CASO
É UM CASO

 

 Quem ama alguém que não está nas
condições de ter uma relação de

casal saudável (porque ele mesmo
não é saudável) há de dizer: 

 eu te amo, mas não
posso estar com você.



O amor, apesar de ser algo maravilhoso que se busca, se
canta, se escreve e se sonha, é empenhativo e sério. Mais fácil
é não amar. Mais fácil  é repetir as relações papai-mamãe ou
enganar-se com muitas relações superficiais e banais.
Entretanto, quando se tem vivido por um certo número de anos
e se tem superado o romantismo adolescencial,  notar-se-á que
existem, de fato, amores que não morrem, que são mais fortes
do que o próprio ego. 

O amor "eterno" se transforma mais frequentemente em
chateação do que em benção porque amor de verdade requer
trabalho, dedicação, coragem.  Amor é uma força
revolucionária. Não acaricia o ego e nina para ter bons
sonhos. Amor exige testosterona para avançar e estrogênio
para acolher.  Honestidade para reconhecer e generosidade
para se doar.

Para ampliar seu conhecimento, favorecendo seu
autoconhecimento, acerca do tema do amor e
das relações conjugais, recomendamos a leitura
do livro de Adriana Tanese Nogueira

“O grande amor da
minha vida: diálogos
revolucionários com
uma jovem esposa”

LIVRO

PALAVRA FINAL 

https://www.amazon.com.br/grande-amor-minha-vida-revolucion%C3%A1rios-ebook/dp/B08SR69S48


E, ainda, se deseja compreender o amor através da ótica
psicanalítica pós-junguiana, aprofundando-se no estudo das
projeções, das repetições dos padrões infantis,  explorando o

tema de maneira vasta e abrangente, recomendamos os
cursos de imersão em vídeo aulas: 

Edição e organização do texto: Cláudia Casavechia.

Animus e Anima 

O grande amor da
minha vida

CURSO

CURSO

https://www.aellaedu.com/curso-anima-animus
https://www.aellaedu.com/curso-o-grande-amor-da-minha-vida


É formada em psicanálise pós-junguiana, pensamento de Silvia
Montefoschi,  em Milão, na Itália,  Adriana, começou a clinicar em
1988. Formou-se em Filosofia em 1994, fez mestrado em Ciências
da Religião (PUC/SP) escrevendo a dissertação "A experiência do
sagrado no parto. O parto de baixo risco pela ótica das mulheres"

(2002).  Formou-se em Deep Memory Process (terapia de vidas
passadas) em 2014, e completou seu doutorado em Psicoterapia

com a tese "Psicologia Transpessoal na Vida Cotidiana.
 

 É autora de 20 livros. Ama seu trabalho, atende online e presencial
em seu consultório na Flórida. O Instituto Aella surgiu de seu

desejo de transmitir conhecimento e promover a consciência na
perspectiva do desenvolvimento individual e social que inclua

todos os aspectos do humano.

Adriana Tanese
Nogueira

www.aellaedu.com

https://www.aellaedu.com/


> C.G. Jung - Um pensamento em devir 
Silvia Montefoschi

Tradução Adriana Tanese Nogueira
 

> Psicanálise e dialética do real 
Silvia Montefoschi

Tradução Adriana Tanese Nogueira
 

> Conversas com uma aprendiz
psicanalista

Duvidas frequentes sobre a prática psicanalítica
Adriana Tanese Nogueira

 
> O pensamento psicanalítico numa visão

unitária e dialética
Anais AELLA I

Coordenação: Adriana Tanese Nogueira
 

> E foi uma chuva de estrelas 
sobre o meu rosto

Silvia Montefoschi
Tradução Adriana Tanese Nogueira

 

> A Psicologia Transpessoal 
da Vida Cotidiana

Nas entrelinhas da "normalidade"
Adriana Tanese Nogueira

 

> O Vírus do Alcoolismo
Quando o amor encontra a sua sombra

Guia prático para familiares de alcoólicos.
130 tópicos em ordem alfabética

Com indicações de Florais de Bach
 

Adriana Tanese Nogueira
 

> Acorda, Amor.
Desaventuras de uma família e de seu país

Volume 1 e 2
Adriana Tanese Nogueira

 
 

LIVROS

https://www.adrianatanesenogueira.org/cgjung-umpensamentoemdevir
https://www.adrianatanesenogueira.org/cgjung-umpensamentoemdevir
https://www.adrianatanesenogueira.org/psican%C3%A1lise-e-dial%C3%A9tica-do-real
https://www.adrianatanesenogueira.org/psican%C3%A1lise-e-dial%C3%A9tica-do-real
https://www.adrianatanesenogueira.org/conversas-psicanaliticas
https://www.adrianatanesenogueira.org/pensamento-psicanal%C3%ADtico-aella-i
https://www.adrianatanesenogueira.org/chuva-de-estrelas
https://www.adrianatanesenogueira.org/chuva-de-estrelas
https://www.adrianatanesenogueira.org/chuva-de-estrelas
https://www.adrianatanesenogueira.org/psicologia-transpessoal
https://www.adrianatanesenogueira.org/psicologia-transpessoal
https://www.adrianatanesenogueira.org/psicologia-transpessoal
https://www.adrianatanesenogueira.org/virus-do-alcoolismo
https://www.adrianatanesenogueira.org/acorda-amor


> Empoderando as Mulheres
Psicologia Perinatal.  Uma abordagem Pós-Junguiana e

arquetípica
Adriana Tanese Nogueira

 

> Conte-me seu parto que 
lhe direi que deusa é 

Psicologia Perinatal.  Uma abordagem Pós-Junguiana e
arquetípica

Adriana Tanese Nogueira
 

> A Alma do parto
Um novo paradigma para a humanização do parto

Adriana Tanese Nogueira
 

> Guia da Grávida Consciente e Informada
Um guia completo e holístico para a gestação e o parto

humanizado
Coordenação: Adriana Tanese Nogueira

 
> Parto Místico

Um percurso feminino de empoderamento
Adriana Tanese Nogueira

 

> Parto Alquímico
Um percurso feminino de transformação

 

> Guia da Doula Parto
Um guia completo, holístico e humanizado para doulas e

acompanhantes de parto
Coordenação: Adriana Tanese Nogueira

 

> Mamãe eu quero mamar
História, técnica, cultura e psicologia do aleitamento materno

Coordenação: Adriana Tanese Nogueira
 
 

> Mulheres e homens contam o parto 2
Histórias de parto vividas, refletidas e introjetadas por mulheres

e homens como trampolim de transformação de suas vidas
Coordenação: Adriana Tanese Nogueira

 
 
 

LIVROS | amigas do parto

https://www.adrianatanesenogueira.org/empoderando-as-mulheres
https://www.adrianatanesenogueira.org/conte-me-seu-parto
https://www.adrianatanesenogueira.org/conte-me-seu-parto
https://www.adrianatanesenogueira.org/conte-me-seu-parto
https://www.adrianatanesenogueira.org/conte-me-seu-parto
https://www.adrianatanesenogueira.org/a-alma-do-parto
https://www.adrianatanesenogueira.org/guia-da-gravida
https://www.adrianatanesenogueira.org/parto-mistico
https://www.adrianatanesenogueira.org/parto-alquimico
https://www.adrianatanesenogueira.org/guia-da-doula
https://www.adrianatanesenogueira.org/mamae-eu-quero-mamar
https://www.adrianatanesenogueira.org/mulheres-contam-o-parto-2


> O Flamingo e os pombos
Beatriz Tanese Seffrin e Adriana Tanese Nogueira

 

> Como nascemos?
Parto Humanizado para crianças

Adriana Tanese Nogueira
 
 

> Jade e o Girassol
Sobre come nascem as crianças

Adriana Tanese Nogueira
 
 

LIVROS | infantil

https://www.adrianatanesenogueira.org/o-flamingo-e-os-pombos
https://www.adrianatanesenogueira.org/como-nascemos
https://www.adrianatanesenogueira.org/jade-e-o-girassol

