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Dedicatória

Dedicado aos corajosos que estão dispostos a destinar seu nível mais refi
nado de atenção e inteligência à aventura de amar outro ser humano.

“Tudo o que te vem à mão para fazer, 
faze-o conforme a tua capacidade, 
pois no Xeol para onde vais,
não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria.”

Eclesiastes 9 ,10*

Esta citação bíblica segue a versão de A Bíblia de Jerusalém, São Paulo, Edições Paulinas, 1985 (N. daT.).



Impelida pela crença respaldada na pesquisa de que a empatia entre um 
cliente e um terapeuta é o agente ativo na mudança terapêutica e motivada 
por meu desejo de ajudar R. D . Laing a aumentar sua renda e, assim, tornar- 
me parte de sua vida, em 1981 sugeri a Laing que escrevesse um livro con
tando aos seus leitores como ter um relacionamento terapêutico com uma 
pessoa cuidadosamente selecionada fora dos limites da terapia. Ele imediata
mente reagiu com a proposta de que eu me juntasse a ele em Londres para 
escrever tal livro. Com  isso, poderíamos tentar nós próprios essa espécie de 
relacionamento construtivo. Nosso propósito era criar um livro bem-sucedi
do de orientação e aumentar nossas opções pessoais, como acontece em uma 
terapia bem-sucedida. Foi assim que este livro —  uma verdadeira história de 
amor —  começou.
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Contra-indicações

PELO DR. R.D. LAING

Este livro é sobre poder e amor. Pretende dar a você, nosso leitor, o poder 
de obter o que ama. O  poder que este livro porventura lhe conferir funciona 
apenas quando você ama o poder do amor, quando você está apaixonado pelo 
amor, e não pelo poder.

Um  negador da vida, um mentiroso contumaz, apenas se prejudicará 
ainda mais ao tentar usar a verdade para melhor disfarçar suas mentiras.

Assim, o coração de alguém tem de estar no lugar certo, senão acabará 
obtendo o contrário do que desejou. De qualquer modo, nada do que você 
consiga fazer (esperamos que você seja tão esperto) ao experimentar qualquer 
magia mental da disciplina prescrita nas páginas seguintes prejudicará 
provavelmente alguma pessoa além de você. Apenas se voltará contra você 
caso —  faça o que fizer —  prefira o poder ao amor.
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O TRATO:

Psicoterapia entre amigos

“A existência... encontra sua validação quando, além do abismo de nossos 
idiomas e estilos, nossos erros, desvios e perversidades, encontramos na comu
nicação do outro uma experiência de relacionamento estabelecido, perdido, 
destruído ou recuperado. Esperamos compartilhar a experiência de um rela
cionamento, mas o único início honesto, ou mesmo fim, pode ser compartilhar 
a experiência de sua ausência.”

“O relacionamento psicoterápico é, portanto, uma procura renovada. Uma 
busca constantemente reafirmada e reconstituída, pois o que todos perdemos e 
daqueles que perdem, alguns conseguem talvez suportar um pouco mais facil
mente do que outros, assim como algumas pessoas suportam a falta de oxigénio 
mais do que outras, e essa procura renovada é validada pela experiência com
partilhada da experiência recuperada no e por meio do relacionamento terapêu
tico no aqui e agora.”

R .D . Laing, A política da experiência

Um dos mais difíceis e perigosos de todos os empreendimentos humanos 
é a busca para encontrar outra pessoa com que se tenha afinidade, ao mesmo 
tempo em que se reconhece a inacessibilidade essencial, transcendental do 
outro. Esse é o desafio da vida e deste livro.

Esta história é um pedaço de vida que ocorreu entre R .D . Laing e eu. 
M inha tentativa de usar o poder do amor para aumentar minhas opções 
tornou-se nosso empenho em registrar nossa amizade crescente e transformá- 
la num relato. Com o que por uma deixa, nosso relacionamento evoluiu na 
forma de um modelo psicanalítico clássico de resistência e transferência em 
transformação e resolução.
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L içOes de Amor

Esta é uma história de poder e amor, o poder de obter o que você ama, 
o que você sonha. Todos sonhamos, mas eu, que conheço o distanciamento 
—  tendo perdido a família, pai, mãe e irmão, entre os 25 e 33 anos, meu 
marido por sete anos tendo também se separado de mim àquela altura — , eu 
vivo meus sonhos.

O  que meus sonhos têm a ver com o dr. R D . Laing? Ele foi feito sob medida. 
Quando adolescente, eu queria ser uma grande psicanalista, salvando heróis 
atormentados e de grandeza mítica. Talvez um resultado de conflitos de 
Édip o não-resolvidos?, você está pensando. Pode ser —  eu adorava meu pai, 
mas essa é outra história. Aos 16 anos, eu lia Freud e imaginava cenas de pro
gressos íntimos com homens brilhantes e poderosos, eu sendo a única teste
munha da terapia —  os sonhos da juventude.

Mais tarde, na vida adulta, dediquei grande parte de meu tempo ao estu
do dos relacionamentos humanos, tendo dominado suficientemente meu 
ganha-pão como caçadora de talentos free-lancer —  uma recrutadora de 
profissionais de informática —  para limitar minhas atividades de trabalho a 
poucas horas semanais. Através de leituras, observações e análises incansáveis, 
segui a trilha como um índio procurando sua taba. Ainda restava muito por 
retrabalhar. Retomando do ponto anterior às partidas tumultuadas de minha 
família, descobri que minha ocupação real se tornara a de caçadora de 
corações, sempre vigilante em busca de um espírito afim. Na ausência de uma 
família natural, eu decidira criar uma intencional. Você não pode viver eter
namente sem pertencer a alguém. Com o mostram as estatísticas, o isola
mento cobrará seu preço e matará você.

Assim, como caçadora de talentos e de corações, fui atrás de minha presa. 
As caças foram as melhores que pude encontrar. E claro que o ingrediente 
secreto sustentando toda essa magia era que o caçador tinha de amar as pre
sas —  amá-las até as estraçalhar, de fato.

Em 1979, minha busca permanente de uma compreensão de por que as 
pessoas fazem as coisas foi formalizada ao ser eleita responsável por uma 
comissão de averiguação como membro público da NAAP, The National 
Accreditation Association and American Examining Board o f Psychoanalysis, 
Inc. (Associação de Reconhecimento Nacional e Conselho de Exame Norte- 
Americano de Psicanálise). Solicitaram-me que explorasse a pesquisa de ‘o 
que funciona em psicoterapia e fizesse recomendações no interesse de prote
ger o público, os consumidores da psicoterapia.

O  propósito de meu Relato foi procurar o denominador comum dos 
‘ingredientes ativos’ no processo terapêutico. O  que descobri na literatura e em
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O T rato: Psicoterapia entre amigos

entrevistas diferiu bastante do que qualquer uma das escolas de pensamentos 
individuais postulara, sem excluir a NAAP. N ão interessa se alguém  é behavi- 
orista ou psicanalista. As técnicas em si não causam a  m udança terapêutica. 
E las são apenas um a coisa a  fa ze r juntos, enquanto vocês estão juntos, talvez 
um a de m uitas ‘coisas p or fa z e r ’ potencialm ente úteis. É  basicamente a  empa- 
tia  e a  intenção entre o psicoterapeuta e o cliente que realiza a  cura. A  técni
ca usada é simplesmente incidental à mudança. Dois anos depois, formalizei 
esse relato verbal em um livro intitulado Report on effective psychotberapy: 
legislative testimony (Relato de psicoterapia intensiva: testemunho legislativo).

Porque as descobertas foram incomumente claras e bem documentadas, 
chegaram ao conhecimento do Centro Nacional de Estudo das Profissões, em 
Washington. Em julho de 1980, apresentei formalmente o Relato como convi
dada da Associação Europeia de Psicologia Humanística (AEPH), em Genebra, 
Suíça. Minhas conclusões foram escolhidas por legitimarem e, portanto, forta
lecerem o terapeuta quaisquer que sejam suas credenciais. Após minha apre
sentação, o conselho diretor da AEPH convidou-me a apresentar o Relato, sob 
sua égide, à Organização Mundial de Saúde (OM S), em Genebra. Esta solici
tou, então, uma aliança oficial com a AEPH. De uma busca pessoal e solitária 
para aprender o que faz as pessoas crescerem, eu fora atirada a relatar minhas 
descobertas a profissionais liberais e formuladores de políticas internacionais. 
Sentia-me como se estivesse no auge.

A  seguir, fui convidada para falar em um congresso de resultados psi- 
coterápicos em Saragoça, Espanha, e apresentar as descobertas do Relato. O 
lendário psiquiatra britânico R.D. Laing seria o orador especial.

Eu lera A política da experiência e O eu dividido de Laing. Deslumbrada 
com sua clareza e brilho, fiquei empolgada com a perspectiva de conhecê-lo.

Por que eu?

Quando penso nisso tudo agora, dez anos depois, acho que, de algum 
modo, eu sabia que algo importante aconteceria comigo em relação a Laing 
antes mesmo que ele me propusesse escrevermos um livro juntos. Teria sido 
uma premonição? Talvez foi porque meu acesso às pessoas parecia estar 
crescendo muito mais rapidamente do que eu previra.

D e qualquer modo, tendo me esmerado no hábito de tentar substituir a 
perda de amigos prezados por outros espíritos significativos, eu estava pronta 
para conhecer Laing.
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L ições de Amor

Richard Graham, um talentoso arquiteto financeiro e um espírito ale
gre, então meu amigo mais perceptivo e o núcleo de minha família criada, 
morrera recentemente de câncer, deixando-me de novo despojada, à deriva, 
sozinha e atirada num mar de dúvidas quanto a mim própria. Por que eu 
era tão sistematicamente abandonada? Seria eu apenas azarada ou talvez 
indigna do amor?

Eu comia demais e me isolava, ruminando perpetuamente esses pensa
mentos desanimadores. Temia que uma viagem à Espanha nesse período tur
bulento pudesse comprometer meu equilíbrio já precário. Mas por um feliz 
acaso, Arthur Cárter, o brilhante sócio de Richard, visitou-me naquele verão, 
queimado de sol e com aspecto robusto, para desatar alguns nós. Exercendo 
seu dom particular para a intervenção estratégica, aconselhou-me fortemente 
a ir à Espanha, dar minha palestra e conhecer o famoso R .D . Laing. 
Imaginou que eu não continuaria sozinha por muito tempo e observou que 
eu poderia voltar para casa a qualquer momento se, afinal de contas, me sen
tisse infeliz. De quebra, também reinvestiu todas as minhas poupanças e 
desapareceu esquivamente de meu cenário.

Arthur Cárter havia restaurado meu equilíbrio. Agora, mesmo em meu 
estado debilitado, a chance de conhecer R .D . Laing me animou e eu estava 
repleta, embora ansiosamente, da esperança de uma comunhão inspirada 
com esse homem lendário que penetrou tão graciosamente no domínio m is
terioso da compreensão e compaixão.

Assim, em setembro de 1980, reuni minhas forças e parti para 
Saragoça, Espanha. M eu amigo Knut, que também era um dos organi
zadores da conferência, exuberantemente me apresentou a Laing como 
uma mulher por quem estava apaixonado. Q uanto a isso, eu era uma entre 
várias mulheres afortunadas e não imagino que Laing levasse muito a sério 
as declarações de Knut.

Ficamos hospedados, para um a conferência de três semanas, no 
M onastério de Piedra, um mosteiro com hotel do século X II, situado no 
meio de um grande parque natural, em um cenário pitoresco de lagos, 
cachoeiras e grutas. Em bora ocasionalmente eu cruzasse com Laing passe
ando por esse ambiente agradável, ele não me dava bola. Em bora tivésse
mos sido formalmente apresentados, ele em geral se limitava a me saudar 
com um movimento de cabeça e prosseguia seu caminho. Após mais de 
uma semana de proxim idade geral na conferência de psicoterapia na 
Espanha, Laing raramente falara comigo. Ele parecia destituído de 
saudações normais na área do com portam ento polido. Assim , quando
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O T rato: Psicoterapia entre amigos

enfim falou com igo, seus comentários estavam enquadrados num total 
alívio. Tudo que ele dizia ou fazia parecia então pleno de significado. Eu 
estava tão sintonizada com suas comunicações sutis como um bebê recém- 
nascido com o rosto da mãe.

Desde o início, Laing sutilmente estava se revelando para mim. No 
começo, mal dava para perceber.

Durante minha estada na Espanha, Laing falou comigo raramente, mas 
permaneci em sua esfera e senti que dispunha de sua atenção. Sem saber por 
quê, sentia-me em paz quando ele estava por perto. Embora ele não tivesse 
muito a ver comigo então, descobri-me arrebatada por ele.

Até tarde da noite, ele tocava ao piano melodias melancólicas de Cole 
Porter no mosteiro que abrigava a conferência, enquanto um a roda de sua 
‘com unidade portátil’ circulava pelo salão de paredes brancas. Um a noite, 
o salão estava lotado com  provavelmente 25 ou 30 pessoas. Eu não sabia 
dizer que papéis desempenhavam na vida fora daquela conferência —  eles 
podiam  ser terapeutas ou pacientes. Tais distinções não se faziam ali. 
Observei que o jovem homem de ar sensível sentado ao m eu lado, de 
costas contra a parede, chorava silenciosamente. D e form a não caracterís- 
tica, estendi o braço para tocá-lo, mas ele acenou que me afastasse, 
querendo ficar a sós com seus pensamentos. Olhei para trás em direção a 
Laing, que ainda estava no piano, im perturbado pela naturalidade das pes
soas à sua volta.

Durante grande parte da noite, a esposa de Laing, Jutta, esteve notada- 
mente ausente, e supus que estivesse com o filho de cinco anos, Max, que 
também viera para a conferência. Ao contrário de Laing, Jutta se mostrou 
visivelmente amistosa comigo. Convidava-me para tomar café com ela e seus 
amigos e apresentou-me um alemão de ar comovente com quem parecia par
ticularmente entusiasmada. Ela parecia feliz com o grupo de amigos, quase 
radiante.

M ais tarde naquela noite, ela fez algum as ‘aparições especiais’ 
esporádicas, mas suas atenções para com Laing pareciam estranhamente 
forçadas na atmosfera esfumaçada. Ela dançou com Laing enquanto 
alguém o substituía ao piano, e ele a segurava com uma hesitação que eu 
não observara antes. Laing parecia estranhamente vulnerável, e o tempo 
não debilitara m inha fantasia de salvar o homem poderoso. Ela estava 
ganhando força.
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Lições de Amor

Toque-me

Durante a conferência, Laing foi chamado para arbitrar uma grave dis
puta entre os organizadores. A  suave destreza de suas habilidades políticas, ao 
orquestrar a súbita expulsão de um casal de organizadores discordantes, 
espantou-me e surpreendeu-me. Embora eu não fosse íntima do casal afasta
do, aquela estranha cena de expulsão inesperadamente trouxe lágrimas aos 
meus olhos.

Eu sempre vira a emparia como a energia conectiva básica da vida 
humana e, fiel à forma, anotei minhas ideias e sentimentos do momento em 
um caderno:

Laing me tocou pela prim eira vez com a frase: “Quando você chora pelos 
outros, chora por você". Disse-me isso fora de contexto, algum tempo após discre
tamente me ver derramando lágrim as —  lágrimas que pensei estarem sendo inob- 
servadas —  por um organizador da conferência posto num ostracismo que eu m al 
conhecia. Com essa fa se , ele fo i direto ao meu coração e sabia disso.

Tocar é tornar empático, é sentir por, é alcançar, é conectar. E  através dessa 
comunicação significativa entre dois seres humanos que a  energia para a  
mudança construtiva é transmitida. Essa troca positiva de energia é tão estimu
lante como o sentimento de alienação —  que criamos quando tratamos os outros 
como objetos —  é mortal. Transcendendo todas as escolas de pensamento psi- 
coterápico, esse é um princípio global. A empatia é a linguagem do amor. Quando 
alguém a  sente pelos outros, entra em comunhão com toda a  vida.

Mais de nosso começo...

Apesar do comentário penetrante e promissor de Laing sobre minhas 
lágrimas e de minhas teorias elaboradas sobre cura e relacionamentos, con
tinuavam não surgindo conexões ou saudações na Conferência de Psicologia 
Humanística na Espanha. M as Laing me fez pensar. O  que realmente sabia 
sobre mim? Pensaria que eu estivesse chorando por minhas expulsões pri
mordiais ou seu comentário fora um mero tiro no escuro?

N a terceira semana na Espanha, minha energia estava acabando. Eu esta
va pegando o primeiro resfriado em cinco anos. Normalmente, sou um 
espírito bastante entusiasmado, mas me vi solitária e sofrendo persistente
mente a necessidade de um abraço tranquilizador de Knut, o agora-presente-
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O T rato: Psicoterapia entre amigos

mas-preocupado ex-admirador. Com o esse abraço não estava surgindo apesar 
de meus pedidos, achei prudente cair fora antes que degringolasse mais.

Naquela mesma noite, anunciei abruptamente a decisão de retornar de 
imediato de Saragoça a Nova York. Apesar da auspiciosa dose de atenção de 
Laing antes, não havia sinal de qualquer continuação potencial, e meu vigor 
rapidamente se esgotava.

Quando me despedi na conferência espanhola, Laing tocava piano com 
grande abandono —  apenas observando, continuando sem me saudar —  e 
com apenas um movimento de cabeça em resposta ao meu adeus. Mesmo 
agora, gostaria de me lembrar do que ele estava tocando ao piano na minha 
partida, mas eu estava menos consciente e mais amedrontada então.

Quarto em Roma

Decorreram apenas cinco semanas até eu ver Laing de novo, dessa vez num 
claro dia de outono em um Congresso de Psicologia Hum anística Italiana, em 
Roma. A essa altura, eu havia lido seus livros —  um total de 12. Estávamos entre 
os poucos apresentadores falantes de inglês, e eu iria relatar as descobertas de meu 
estudo dos resultados psicoterápicos e presidir um workshop de automarketing. Os 
dois empreendimentos não eram totalmente sem relação.

Lembro-me claramente de estar sentada na escada da sala de recepção da 
pensione onde todos os apresentadores se hospedariam. Os apresentadores 
programados estavam chegando com suas malas e sendo conduzidos aos 
quartos que lhes serviriam de alojamento durante o congresso de três dias da 
Associação Italiana de Psicologia Humanística. Falavam entre si em italiano 
e pensei na limitação imposta por minha falta de conhecimento de línguas 
estrangeiras. Embora tanto minha palestra sobre os resultados em psicologia 
como o workshop de automarketing tivessem um tradutor italiano, pensei 
com meus botões se encontraria alguém com quem conversar em inglês.

Naquele exato momento, Laing surgiu, enquadrado pela luz do sol que 
entrava pela porta. Ignorando a multidão, caminhou em minha direção e me 
abraçou. Permanecemos assim abraçados, prolongando o abraço. De algum 
m odo, o abraço transportou-me, e congelei-o como um instantâneo no 
tempo. Seu cheiro masculino particular, a sensação sólida e estranha de seu 
corpo sob a suave textura do suéter branco tricotado e a firmeza de seu abraço 
não se perderam com a passagem do tempo. As vezes, ainda consigo sentir a 
continuidade e o conforto daquele abraço. Durou um longo tempo.
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N ão me lembro agora quem largou o outro primeiro. Laing jamais me 
tocara antes e, inspirada por sua proximidade imprevista, entrei num estado 
de expectativa embaraçosa.

M esmo assim, não houve saudações —  nenhuma conexão verbal da parte 
dele. Ele falou comigo na voz mais puramente silenciosa —  de algum modo, 
como uma melodia prolongada de algum passado distante. Meditei sobre 
aquilo e tomei notas em meu caderno:

Quem sabe todos trazemos o passado para relacionamentos muito poderosos? 
Quem sabe é isso que os terapeutas chamam de transferência? A transferência e a 
cura não estão confinadas ao consultório do terapeuta. Elas andam ju n tas e são 
uma parte natural e intensificada da vida. Um relacionamento em ocional
mente carregado é um im portante veículo p a ra  a  transição, m as a  com
preensão em si-não produz forçosam ente a  m udança. A pesar disso, a  trans
ferência não é totalm ente real. É  a  transferência de sentimentos (positivos ou 
negativos) que estavam  associados a  um a pessoa do passado, significativa 
p a ra  alguém  no presente. A transferência é um poderoso sim bolism o emo
cional em que as qualidades de um a pessoa m ais nova são enfeitadas p a ra  se 
parecerem  ain da m ais com as de um a pessoa form ativa anterior. Essa espécie 
de apego é um trabalho de colagem do passado, m as com exceção de suas 
imprecisões, a  transferência tem um impacto. E la  leva você a  agir.

Naquela noite, Laing veio até meu quarto e perguntou se eu gostaria de 
tomar um drinque com ele e Jutta no quarto deles. Fiquei surpresa, por um 
lado, porque ele não me convidara para nenhum evento antes quando estáva
mos na Espanha e, por outro lado, porque havia tantos pretendentes à com
panhia da estrela. Decidi extrair esperança do abraço e ser otimista. Ele deseja
va mais minha presença então. Algo havia mudado. Os Laing e eu começamos 
a nos conhecer melhor. Nós três nos tornamos companheiros constantes.

Ronnie (como seus amigos o chamavam) me convidou para ir com ele e 
Jutta à Associação Cristã de Moços italiana, onde os Laing fariam um work- 
shop de um dia inteiro. Senti que estava servindo a algum propósito emer
gente, enquanto eles discutiam o evento iminente. Eu não tinha certeza do 
que era, mas estar com Ronnie e Jutta fez com que me sentisse em casa. 
Quem sabe algo nos papéis que assumimos entre nós fosse vagamente fami
liar? Antes eu me enquadrara assim naturalmente no cenário familiar do qual 
eu caíra fora em Floral Park, Nova York. Ali, minha mãe, meu pai e meu 
irmão todos precisavam de mim para alguma coisa, e eu era sempre requisi
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tada. Eles eram divertidos —  estou falando dos Laing. M inha família de 
origem se revelara outro tipo de história.

Ao chegarmos para o workshop na A CM , centenas de participantes de 
língua italiana aguardavam a chegada de Laing. Cartazes do evento estavam 
colados nos muros da rua. Laing entrou primeiro, flanqueado por Jutta e eu, 
que orgulhosamente apertava sob o braço uma versão provisória de seu ma
nuscrito de The voice o f experience (A voz da experiência). Um  tradutor ita
liano se juntou a nós, e eu me retirei para o lado a fim de assistir ao espetácu
lo. Eu jamais fora atraída por workshops, mas aquele me seduziu e intrigou.

Laing convidou todos os que chegavam para uma luta. O  tradutor 
repetiu o desafio em italiano ao microfone, o qual ecoou através do grande 
ginásio, reverberando do alto teto ao chão de madeira desguarnecido. 
Observei espantada homens jovens confiantes e musculosos caminharem até 
a linha para tentar derrubar a ágil figura paterna de 54 anos. Inevitavelmente, 
um surpreendente golpe derrubava os desafiantes no chão. Eu não conseguia 
parar de sorrir. Ele estava estabelecendo sua posição de liderança —  pela 
ação, não por palavras. Ele sabia como fazer os movimentos certos. N ão era 
preciso força bruta para vencer. Todos podiam ver isso. Deixe sua energia tra
balhar p a ra  você. O  tradutor italiano era supérfluo.

O s exercícios progrediram com a ordem orgânica de uma família em 
evolução, primeiro definindo os papéis de homens e mulheres e, depois, 
simulando o parto. Sob a orientação de Laing, os homens andavam em cír
culos ao redor das mulheres, personificando-as, e depois as mulheres fize
ram o mesmo, mostrando sua interpretação dos homens. A  mensagem 
exagerada de suas perspectivas foi transmitida a todos com humor e perfei
ta clareza não-verbal.

Em seguida, os Laing organizaram uma dramática experiência de renasci
mento. Ronnie me levou para o canto e me informou sobre a lógica que esta
va empregando; ele selecionaria a pessoa mais agitada para representar o 
‘bebê’ tentando atravessar um canal de nascimento simulado. “Estarei sendo 
treinada para algo?” , perguntei-me expectante.

As almas mais beligerantes e agressivas que se ofereceram foram sele
cionadas primeiro e dissolveram-se em gritos e lágrimas até ficarem comple
tamente exauridas (renascidas, talvez?) enquanto abriam caminho por um 
canal de nascimento humano, vivo, envolvente, formado por seis partici
pantes. Um jovem explosivo e grandalhão, paciente residente no centro tera
pêutico que estávamos visitando, tendo passado por esse ‘processo de nasci
mento’ simulado, de fato teve de sair carregado inconsciente para se recupe
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rar nos braços dos companheiros. (Esse agora dócil ‘bebê renascido’ naquele 
mesmo dia saltara impulsivamente sobre mim e atirara-me ao chão, imobi- 
lizando-me com um a gravata. Felizmente, uma das poucas palavras italianas 
que eu conhecia era ‘b asta . Assim, ele me deixou levantar ilesa, e eu tive uma 
chance de mostrar minha presença de espírito.) O  espetáculo inteiro era 
incrível e fascinante para mim.

Naquela noite, os Laing me convidaram para acompanhá-los a uma festa 
oferecida por seus amigos do Living Theater. Jutta pareceu gostar das festivi
dades e nos deixou para conversar com alguns atores internacionais cabelu
dos e de aspecto familiar.

Fiquei próxima de Laing, que estava sentado de pernas cruzadas no chão. 
Judith Malina, uma mulher pequena, muito esperta e intensamente animada 
que fora co-fundadora do Living Theater, casualmente perguntou a Ronnie 
o que fizera naquele dia. Sorrindo, ele se voltou para ela e disse: “Roberta vai 
lhe contar” . Assim, minha missão se definiu. Eu deveria relatar o que via. 
Quem sabe se parte do amor é a redefinição de si mesmo através dos olhos 
da outra pessoa? Ele parecia gostar da forma como eu o via, e eu adorei sua 
satisfação com minhas interpretações dele.

Quando contei a série de eventos dramáticos que se desenrolaram no work- 
shop, filtrados por minha sensação de admiração pelo que tinha visto, Laing 
pareceu agradavelmente surpreso. Referi-me ao workshop como um microcos
mo da sociedade em evolução. Ele sorriu e mostrou-se bem encorajador. Eu 
nunca fui longe demais para Laing. Eu nunca fui longe demais dele. Eu queria 
ser sua intérprete e, assim, tornar seu comportamento sutil mais explícito.

Um evento que não relatei a Judith Malina foi o exercício em que os par
ticipantes ficavam de costas uns para os outros com os braços travados e, 
alternativamente, levantavam um ao outro do chão sobre as costas, sim
bolizando a confiança mútua e o apoio. Enquanto eu observava do canto, 
fascinada, Ronnie veio até mim e levantou-me do chão. Eu começara a ter 
esperanças. Quem sabe ele me ofereceria uma verdadeira ascensão? Com  
Ronnie, eu sentia a emoção de aprender, de ser útil e de ter uma sensação de 
propósito, até despreocupação. Sua música ao piano me dava vontade de can
tar, embora o medo me impedisse de fazê-lo.

M inha apresentação foi programada para o dia seguinte. Nessa reunião 
em Roma, eu estava promovendo um de meus workshops de automarketing, 
além de proferir uma palestra sobre meu Relato acerca dos resultados da psi- 
coterapia. N os workshops de automarketing que eu conduzira para empresas 
e faculdades, eu focalizava o que era mais central nos participantes, o que se
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poderia descrever como sua vocação. Eu recomendava um processo de auto- 
escultura, descartando as irrelevâncias. Isso deveria ser feito por uma com bi
nação de meditação, relaxamento e teste da realidade. Uma vez o processo em 
andamento, o cliente e eu definíamos um mercado para suas habilidades rele
vantes e, depois, estabelecíamos um plano de marketing. Isso costumava ser 
uma jornada bem estimulante —  pôr à prova os próprios sonhos. Em Roma, 
Laing observou com interesse os resultados desse processo, quando os par
ticipantes me abordaram após o workshop querendo mais.

Em diversas ocasiões, Laing propôs que eu me juntasse a ele e Jutta quan
do saíam ou quando ele promovia um workshop. Ele parecia precisar de mim 
para algo agora. Eu tinha sua atenção. No retorno a Nova York, parti enrique
cida e estimulada pelas experiências em Roma. Os Laing disseram que os 
procurasse caso fosse a Londres. Pensei saudosamente em aparecer de repente 
na porta deles, mas a ideia pareceu totalmente inviável. Em vez disso, voltei 
ao meu apartamento de Nova York para encarar sozinha o inverno iminente, 
sem quaisquer novos planos de ver Laing.

Telefonei-lhe meses depois quando ele estava de volta a Londres e eu em 
Nova York, pedindo que revisasse meu novo livro. Embora isso exigisse vários 
telefonemas, ele acabou realizando meu pedido, deixando-me em dívida e 
ainda sonhando com ele. O  que me fazia persistir? Seria a memória do estra
nho abraço? Talvez fosse a frase que eu lera em A política da experiência, algo 
sobre redescobrir nosso mundo pessoal e, de início, descobrir uma desordem: 

Corpos semimortos; genitais dissociados do coração; o coração separado da 
cabeça; a cabeça dissociada dos genitais” . Eu estava convencida de que Laing, 
tendo escrito isso, devia portanto ter a cabeça, o coração e os genitais todos 
alinhados nos locais certos. Suas palavras sugestivas se revelaram um terreno 
fértil para incessantes fantasias.

Um dia, no início do verão de 1981, recebi um telefonema de Knut, o 
já mencionado amigo alemão tanto de Laing como meu. Ele achava que 
Laing estava em verdadeiro apuro, talvez até com tendências suicidas. 
Revelou que Laing vinha tendo problemas conjugais e não estava ganhan
do tanto dinheiro quanto precisava para continuar no estilo de vida a que 
se acostumara. A mensagem de Knut foi intensa e vívida, e instantanea
mente minha fantasia familiar de salvar o homem poderoso veio à tona. 
Laing era mundialmente famoso, um líder carismático, um poeta e um sutil 
observador da condição humana. Eu sabia que ele queria ganhar dinheiro 
vendendo seus livros na América. Essa tarefa não me parecia tão difícil. 
Q uanto aos seus problemas conjugais, eu não tinha como me aproximar
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dele —  eu tinha inúmeras ideias, mas naquela época ele não tinha me enco
rajado nessa área.

Com  bastante assunto para pensar, refleti: Por que não encorajar Laing a  
popularizar as descobertas habilitadoras de minha investigação dos ingredientes efi
cazes da psicoterapia? Ele desvendara esses mistérios independentemente pela própria 
coragem e experiência e expressara as conclusões indelevelmente com clareza poética.

Conseguiria alguém obter resultados terapêuticos se escolhesse a melhor pessoa 
disponível e formasse com ela um projeto ou uma estratégia útil? Se o parceiro 
selecionado e eu trilhássemos um caminho exemplar muito claro e com que ambos 
concordássemos, criaríamos um modo de ser que estimulasse a confiança mútua? 
O propósito dessa abordagem era m axim izar a possibilidade de confiança cres
cente através da fidedignidade crescente. Se bons relacionam entos hum anos 
propiciam  os poderes terapêuticos p a ra  nos libertar dos grilhões da solidão e 
desm oralização subjacentes a  grande parte de nossos comportamentos destru
tivos e viciadores, p or que não m otivar um companheiro de viagem a  nos fo r 
talecer? A cura, afinal, não é província exclusiva da psicoterapia, em bora 
possam os certamente aprender algo com aquele modelo de tratam ento.

Raciocinei que, p a ra  a  m aioria dos problem as, a  eficácia da psicoterapia 
ou sua necessidade tem m ais a  ver com a  autenticidade, o calor hum ano e a  
consideração do terapeuta pelo cliente —  a  qualidade da em patia entre 
terapeuta e o cliente, m ais do que qualquer outra coisa (como percebida pelo  
cliente, não pelo terapeuta).

Eu tinha bastante consideração por Laing e, assim, form ulei um plano de 
ação. Eu lhe daria a  idéia de escrever um livro sobre como ter um relacionamen
to. Ele era um líder espiritual natural e dramático, um médico, um escritor 
brilhante. Como poderia falhar?, pensei. Praticamente todos que compram livros 
de orientação querem saber como ter relacionamentos melhores.

Foi em 4 de julho de 1981 que reuni coragem para telefonar a Londres. Sentia 
o coração bater enquanto discava. Laing ouviu minha proposta e ficou intrigado. 
Maravilhosamente, sugeriu que eu viesse a Londres e fizesse o livro com ele. Disse 
que minha visita seria exploratória, já que nós não sabíamos se conseguiríamos tra
balhar juntos. Antes de desligar o telefone, ouvi as palavras “e eu amo você” saírem- 
me da boca e não me recordo de ter ouvido uma resposta depois.

Desliguei o telefone dando saltos no ar. Eu não estava mais sozinha no 
mundo. Eu tinha uma sensação de ter agora exatamente o vínculo que vinha 
defendendo, acompanhado da coisa mutuamente útil para fazer juntos. 
Laing me deu o que eu estava procurando, um pedaço adicional de mim 
mesma. Amei-o por isso. Eu o amava de qualquer forma, simplesmente por
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estar vivo e ser tão inteligente, mas agora tinha uma chance de expressá-lo. 
Embora tivesse combinado apenas uma tentativa especulativa de três dias 
com ele, senti como se todo meu ser tivesse se mudado para uma realidade 
diferente. Eu estava nas nuvens.

preparação

M eu método com Laing seria tanto emocional como lógico. Pensei que 
coração e mente não podem ser significativamente separados, por serem real
mente dois aspectos da mesma força. Imaginei que, criando um santuário de 
empatia ampliada, as pessoas seriam mais capazes de se libertar dos atoleiros 
feitos por elas próprias e que as impediam de alcançar metas realistas. 
Alinhada com essas ideias, eu queria atingir duas metas que haviam sido per
sistentemente difíceis para mim: primeiro, eu queria encontrar um homem 
para amar e por quem ser amada com quem pudesse compartilhar minha 
vida; e, segundo, eu queria perder 16 quilos e ficar em forma como um atle
ta. Embora no passado eu já tivesse sido esguia e tivesse casado com um 
homem que amava, a realização atual de ambas as metas tinha se tornado per
sistentemente fugaz. Eu pretendia que o programa que estava propondo fosse 
um projeto igualmente adequado para todos, para todo o espectro de exces
sos neuróticos tenazes e obcecantes: comida, bebida, cigarros, trabalho, iso
lamento, vida social e conduta sexual compulsivos.

“A psicoterapia consiste em podar todas as posições entre nós, as escoras, más
caras, papéis, mentiras, defesas, ansiedades, projeções e introjeções, em suma, 
todos os remanescentes do passado, transferências e contratransferências que 
usamos por hábito e conluio, consciente ou inconscientemente, como a moeda 
em nossos relacionamentos.”

R.D. Laing, A política da experiência

Preparando-me para a viagem a Londres, retornei ao caderno e escrevi: 
N ão é a  fa lta  de conhecimento do que fa ze r  que impede o obeso desejoso, mas 
fracassado na dieta, de seguir um a alim entação adequada e a  rotina de exer
cícios, nem o que impede o alcoólatra iludido e perturbado de desfrutar um a 
vida m ais sóbria e produtiva. A fonte m ais prontam ente disponível de 
dom ínio de nossos próprios bons conselhos deve ser um relacionam ento 
em pático e propositado com outro ser humano.

Eu não podia imaginar melhor cenário para testar minhas teorias do que
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o encontro com R.D . Laing em Hampstead, Inglaterra, para escrevermos um 
livro juntos. Eu estava novamente no auge. Entretanto, dispunha de bastante 
tempo para os preparativos, pois Laing só conseguiu abrir espaço para nosso 
encontro vários meses depois.

Altamente motivada, continuei lendo em abundância os anais da lite
ratura psicoterápica, explorando agora também várias metodologias de auto- 
ajuda. Num  fim de semana recente, eu me submetera à experiência de uma 
reunião de orientação psicológica de reavaliação liderada por Harvey Jackins, 
no que parecia um acampamento militar abandonado em Glassboro, Nova 
Jersey. Ali, os participantes foram encorajados a se revezar na dramatização 
das emoções. A  emotividade programada jamais fora minha especialidade e 
eu perseverei a fim de aprender algo que pudesse potencialmente se mostrar 
útil em meu projeto com Laing...

Somente em novembro de 1981, vi-me enfim de novo na presença de 
Laing com a chance de testar meu vigor.

Lar?

“O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias 
químicas: se houver alguma reação, ambas serão transformadas.”

Cari Jung

N um a brilhante manhã durante um dos encontros iniciais na casa de 
Laing, perguntei-lhe: “O  que funciona quando a psicoterapia é eficaz?”

“Ter um caso de amor é uma das coisas mais terapêuticas que você pode 
fazer”, respondeu, caracteristicamente contornando a pergunta, ao mesmo 
tempo que penetrava no âmago da questão, armando assim o cenário para 
nossa história. M ais tarde, explicou que a atenção épraticam en te sinónim o 
de terapia. Disse que estava agindo em relação a mim como se conduzia 
com um paciente e como tratava também os outros em sua vida. Eu não 
estava certa até que ponto ele tencionava isso, mas ele tinha m inha atenção. 
Um caso am oroso fo rtu ito  pode ab rir seu coração. As emoções aum entam . 
O caso cria um palco  no q u a l você pode a liv ia r os traum as em ocionais neu- 
tralizan tes de seu passado, desbloqueando assim  a  energia p a ra  em preendi
mentos m ais revigorantes. O s psicoterapeutas costumam se referir a essa 
conduta como ‘ representação p e la  ação'. Encarei nosso projeto com otim is
mo pensativo.
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A busca de uma metáfora comum

O amor é muito mais do que o desejo de relação sexual; é o principal escape da 
solidão que aflige a maioria dos homens e das mulheres durante a maior parte 
de sua vida. Existe um medo arraigado, na maioria das pessoas, do mundo frio 
e da possível crueldade da multidão; existe um desejo de afeição, muitas vezes 
dissimulado pela grosseria, rudeza e modos intimidantes nos homens e pela 
importunação e ralhação nas mulheres. O amor mútuo e apaixonado, enquan
to dura, põe fim nesse sentimento; derruba as duras paredes do ego, produzin
do de dois seres, um novo ser. A natureza não formou os seres humanos para 
viverem sós, já que não conseguem realizar seu propósito biológico sem a ajuda 
de outro...

Bertrand Russell

Nesse estado de espírito otimista, em 2 de novembro de 1981, fui ao 
encontro de R .D . Laing em Londres para escrever com ele um livro sobre 
como ter um relacionamento terapêutico, especificamente um relacionamen
to com um parceiro selecionado com cuidado, ao mesmo tempo engajando 
esse parceiro em um empreendimento construtivo apropriado. Entendi que 
Laing e eu pretendíamos ser um exemplo de tal relacionamento. Além disso, 
queríamos fazer do projeto do livro um empreendimento financeiramente 
rentável. De algum modo, no processo de tentar encontrar um terreno 
comum onde começar nosso projeto, Laing me pediu que lhe mostrasse 
como ganhar mais dinheiro sem qualquer esforço adicional da parte dele, 
talvez comercializando seus livros com mais eficácia. Embora isso parecesse 
um tanto tangencial ao propósito de minha vinda à Inglaterra, foi nosso 
ponto de partida.
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Assim, vi-me transmitindo uma mensagem que Laing não queria ouvir. 
Imaginei que Laing já fosse bem comercializado. Ele era mundialmente 
famoso, e seu nome abria portas. Eu pretendia lhe dizer que o que escrevera 
recentemente não servia suficientemente ao público leitor norte-americano 
potencial para se tornar best-seller, como foram alguns de seus livros anterio
res. Sabendo que ele não era uma exceção à condição humana de defesa, temia 
lhe contar meus pensamentos sobre a raiz de seus problemas financeiros.

Nosso primeiro encontro foi na casa de Francis Huxley, onde Laing me 
alojou. Huxley lhe concedera privilégios de hóspede em seu apartamento 
próximo, e Laing meramente os estendera a mim. Do aeroporto, tomei um 
táxi até a casa de Huxley e, seguindo as instruções de Laing, telefonei-lhe 
assim que cheguei. Jutta atendeu, parecendo confusa quanto ao que eu de
veria fazer a seguir, até que R .D. Laing falou ao telefone.

Ao ouvir sua voz ao telefone, a  magia continuou; senti-me como que conec
tada com um tubo direto ao oxigénio, e meu coração batia como louco. Ele com
binou me ver algumas horas depois, após encerrar sua última sessão de terapia. 
Antes de sair naquela noite, Huxley me mostrou o apartamento de teto alto e 
cinco cômodos, convidando-me para ficar em um encantador quarto cor de 
pêssego com quadros a  óleo abstratos, lareira, vista para o jardim  e prateleiras de 
livros bastante folheados. Huxley acabou ficando fora duas semanas, deixando- 
me sozinha no apartamento bem-suprido.

Sentei-me no sofá... e esperei. Eu nunca estivera sozinha com Laing e, de iní
cio, fiquei ansiosa com o pensamento de me encontrar com esse grande homem 
como um co-autor.

Chegando em um terno preto com riscas finas, complementado por meias ver
melhas, Laing explicou, desculpando-se, o que deve ter considerado seu traje anor
malmente form al, dizendo que estivera com seu banqueiro naquele mesmo dia. 
Achei-o absolutamente bonito e mantive a suspeita de que se vestira assim para 
me impressionar.

Seus olhos castanho-claros com cílios escuros me perscrutaram através dos ócu
los de armação dourada, cordiais mas prudentes. Eu conseguia ouvir a  própria 
respiração. Sua proximidade, a  sós no apartamento de Francis, era intensa. 
Lmaginei suas ágeis e rijas pernas sob as calças escuras. Seus cabelos caíam suave
mente em tonalidades de cinza e marrom ao redor das orelhas, encontrando a 
barba mais escura e de ponta branca que deixara crescer após nosso último encon
tro. A suavidade de seus cabelos contrastava com a intensidade das firm es e escuras 
sobrancelhas, dos olhos brilhantes e dardejantes e dos lábios grossos e sensuais.
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Sentamo-nos à  gasta mesa de madeira da cozinha, de frente um para o outro. 
Laing acendeu um cigarro e reclinou-se na cadeira, um cotovelo repousando sobre 
a  mesa enquanto eu ligava meu gravador... completo com o microfone de exten
são. Começamos experimentalmente, e ele logo me contou que levaria algum  
tempo até se tornar ilógico, um estado desejável de seu ponto de vista. Talvez ele 
também estivesse ansioso.

Finalmente consegui lhe perguntar por que estava triste. Lembre-se, o 
propósito original de minha missão fora salvá-lo, embora eu não tivesse compar
tilhado esse segredo com Laing. Ele não disse que estava triste. Ele não disse que 
não estava triste. Disse que não buscava o tipo de alegria que eu parecia exibir. 
Observei que ele não me olhava diretamente nos olhos. Seus olhos estavam fixos 
no cigarro que enrolava (um entre vários), e sua testa alta brilhava nas reen
trâncias dos cabelos. Ele não queria ser meu paciente nem meu médico. Ele que
ria ganhar mais dinheiro. M ais de uma hora se passou até que Huxley retornou. 
“Francis”, disse ele afetuosamente, a voz anim ada por um forte sotaque escocês. 
Laing parecia contente por vê-lo, e compartilhamos um cafezinho que Francis 
preparara colocando o pó de café num recipiente de água fervente. Adoçamo-lo 
com um açúcar mascavo em uma vasilha sem tampa na mesa sem enfeites, e 
Laing e Huxley repetiram o ritual do cigarro. Imaginei que cenas semelhantes de 
café e cigarros ocorreram em torno daquela mesa muitas vezes antes. Em pouco 
tempo, a continuação de nossa discussão fo i marcada para o d ia seguinte.

Quando qualquer um de nós encontra alguém pela prim eira vez, repletos de 
nossos conceitos organizacionais, experimentamos um ao outro como criaturas 
separadas, com quem podemos nos comunicar o suficiente para passar o açúcar ou 
tom ar um drinque juntos no bar próximo. Para essas ocasiões, a  conduta polida 
será suficiente. Constitui uma conduta polida não desafiar a imagem que a outra 
pessoa tem de si. A conduta polida, porém, seria inadequada para nos transportar 
além das defesas que mantêm intactas nossas respectivas organizações internas. A 
conduta polida não seria totalmente adequada se quiséssemos adquirir um m íni
mo de intimidade.

Perguntei-me como poderia criar confiança suficiente enquanto tentava esta
belecer uma comunicação 'm aisprofunda. Como poderia criar confiança e moti
vação suficientes para que Laing permitisse que meu modo de ser fluísse? Como 
poderia realmente me sentir à vontade com ele se ainda não me sentia livre para  
lhe contar o que ouvira sobre sua situação conjugal infeliz?

Eu viera à Inglaterra para escrever um livro em co-autoria com Laing, que 
combinaria o que havíamos aprendido sobre a vida de uma form a que ambos 
esperávamos ser útil. M inhas expectativas eram grandes, pois eu via R.D. Laing
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como um líder espiritual e um observador extremamente sutil da condição 
humana, talvez o melhor escritor vivo que eu Lera sobre aquele assunto.

Assim que a  oportunidade se apresentou, logo após nosso prim eiro encon
tro, arrisquei-me, sugerindo-lhe que seus livros mais recentes deixaram  de ser 
best-sellers na América porque ele estava deprimido quando os escreveu e porque 
suas preocupações atuais eram circunscritas demais para culminar em best-sellers. 
Como eu logo constataria, ele nem se convenceu de que eu estava certa, nem 
gostou de minha abordagem.

Laing insistiu que seu problema era basicamente financeiro, o resultado de 
um marketing inadequado. Eu sabia que ele poderia dobrar seu rendimento com 

facilidade trabalhando mais horas como psiquiatra: ele só trabalhava em horário 
parcial nas sessões de terapia. Explicou que não se sentia motivado a trabalhar 
mais porque não queria gastar seu tempo daquela maneira. O dinheiro extra que 
poderia ter ganho com uma carga de trabalho integral no consultório realmente 
não era tão importante para ele. Ele queria ganhar mais dinheiro especificamente 
vendendo seus livros —  vendendo-os na América, conforme disse.

Achei-o muito deprimido. Embora a traição tivesse sido sempre um tema 
dominante em sua obra, parecia agora obcecado por ela. Agora ele estava reduzi
do ao seu relacionamento conjugal instável. Senti, por ocasião de nossos encontros 
iniciais, que isso o desviava de questões mais expansivas.

Achei que ele não estava apropriadamente receptivo a novas informações que 
conflitassem com suas teorias anteriores: antes, ele tratara a loucura como uma 
viagem da qual a vítima pode emergir como um ser humano mais integrado. Agora, 
ele se limitava a am pliar o significado desses conceitos anteriores e usava seu brilho 
para defender suas teorias originalmente revolucionárias. As vezes, parecia um acro
bata atravessando uma corda bamba esticada sobre um abismo —  um abismo for

jado pela fam a  — , com apenas sua sagacidade para preservar seu equilíbrio.
Ele ignorava os avanços divulgados das terapias com remédios ou a escassez 

de viajantes de volta dessas passagens pela loucura e agora integrados e sãos. Eis o 
que pensei a respeito: embora a contribuição de Laing fosse profunda e de longo 
alcance, essa passagem mística pela loucura era poética, mas provavelmente 
exagerada. Raciocinei que Laing não era mais tão corajoso sobre novas idéias 
porque não suportava encarar a verdade: a verdade era que Laing se viciara nas 
recompensas da fam a. Precisava de adulação como de uma droga. Pensei também 
que, se eu revelasse tudo isso a Laing antes que ele viesse a me amar, seria man
dada de volta a Nova York e descartada por ele como alguém com quem não pode
ria trabalhar. Foi esse o dilema com que me defontei, sentada ali no coração da 
aristocracia intelectual européia, cercada pelos livros de Francis Huxley e por
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alguns outrora pertencentes ao seu pai, Ju lian  Huxley, com anotações nas margens 
de Konrad Lorenz, entre outros.

Eu esperava realizar com Laing uma form a de orientação entre colegas às 
vezes denominada co-orientação. Tendo me fam iliarizado com os métodos de ori
entação dos outros, sentia que poderíamos personalizar uma abordagem para nós. 
Eu sabia que os Alcoólatras Anónimos eram um dos muitos grupos de auto-ajuda 
a incorporar aspectos da co-orientação. A Orientação de Reavaliação, outro movi
mento de ajuda entre colegas, atraíra muitos seguidores sobretudo através do caris
ma pessoal de seu fundador, Harvey Jackins. Aqui os participantes seguiam um 
program a estruturado para aprender a  ouvir sensivelmente uns aos outros e a  dis
cutir seus sentimentos. M inha breve experiência com esse processo, ao me preparar 
para o empreendimento com Laing, não pareceu diretamente aplicável.

Ao telefone, no processo de organizarmos nosso encontro em Londres, Laing  
me levara a acreditar estar receptivo à minha sugestão de que uma form a não- 
estruturada de co-orientação seria nosso estilo mais eficaz; imaginei que contáva
mos histórias juntos, olhando diretamente nos olhos, aparando nossas defesas e, 
enfim, através desse elo, ganhávamos a  coragem de perseguir nossas metas. Eu 
tinha muito a  aprender. Laing era um mestre manipulador, e suas insinuações 
não implicavam acordos posteriores.

*

Estávamos sentados na biblioteca da casa de Laing, guarnecida de estantes 
repletas de livros. Pelo aposento, livros também estavam ordenadamente empi
lhados no chão. Um elegante piano Steinway grand era emoldurado por altas 
janelas de sacada. De modo curioso, os objetos de toalete e os materiais de fumar 
eram mantidos sobre o piano, como se seu topo fosse a cômoda do quarto de 
dormir. Ao que se revelou, era mesmo. O  cão deles, um weimaraner chamado 
Moon, estava sentado perto de mim no sofá, fitando-me com desconfiança e ros
nando de leve. Laing disse que os animais sabem quando você está com medo. 
Afaguei Moon, que se relaxou em resposta, aconchegando-se ao meu encontro. 
A  aparente consciência de Laing de minha ansiedade foi confortadora.

'Jutta e Max, o filho de Laing de seis anos, saudaram-me, e de novo 
instalei meu gravador sobre a mesa de café. Logo retomamos nossa discussão 
de como aumentar a renda de Laing, que começara em nossa reunião anterior 
no apartamento de Huxley e prosseguira a partir dali, enquanto Jutta desa
parecia em outra parte da casa e Max, em seu jogging, ficava quieto por ali 
examinando curioso o microfone.

Laing alegara que não estava sendo bem comercializado, mas não
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expressara interesse em alterar seu valor comercial. Respirei profundamente 
e sugeri, em vez disso, a ideia conflitante de que o trabalho criativo de 
Laing não estava à altura de seu potencial por este estar deprimido. A 
primeira regra para gerar a confiança entre você e outro ser humano é que 
você tem de dizer a verdade, toda a verdade. Portanto, eu não podia aban
donar esse tópico. Tive de me abrir:

Eu Você me transmite duas mensagens —  se você pensasse que tinha ape
nas um problem a de marketing, não me teria deixado vir aqui e con
versar sobre co-orientação. Ao conversarmos pelo telefone, você iria 
praticar a co-orientação. Você disse que estava m uito impressionado 
com ela.

R D L  É o que estamos fazendo neste exato momento.
Eu Tudo bem, essa é sua versão.
R D L  Você está se voltando demais ao que penso ser tangencial ao que eu disse 

ser meu ‘problema atual. Estou gastando mais do que ganho.
Eu M as você disse que não tem  um problema atual...
R D L  Eu disse que, tendo pensado a respeito antes de sua vinda e após apro

fundá-lo na noite passada, não tenho o que você chama de problema. E 
um incómodo. N ão estou reclamando. Gostaria que entrasse tanto di
nheiro quanto sai. Espero que entre mais dinheiro. A  forma como venho 
conduzindo minhas atividades profissionais e literárias no último ano em 
particular tem sido influenciada por uma nota de precaução.
Um a desordem financeira é um grande incómodo. Um  verdadeiro atra
so de vida. Espero aumentar minhas reservas com o Caminho do guerreiro 
(uma série de T V  projetada que nunca se materializou), este livro em que 
estamos embarcando ou qualquer outra coisa que você ou eu possamos 
bolar. N ão penso que esteja reduzido à posição de paralisia do homem 
pobre. Mas não quero fazer nada diferente do que estou fazendo. Não 
penso que seja neurótico, inibido ou algo similar, ou que esteja 
maquinando não ganhar tanto dinheiro quanto gasto.

Eu Você só discorda.

(Eu estava me referindo à minha premissa de que Laing estava deprimi
do, de que suas obras da época eram circunscritas demais para culminar 
em um best-seller e de que seu foco nos problemas financeiros estava 
mascarando problemas mais profundos.)
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R D L Eis-me, R .D . Laing, como eu sou. Você poderá me servir a um propósi
to muito útil. Você poderá me ensinar a ficar rico sendo simplesmente eu 
mesmo. Você é uma pessoa muito astuta, perceptiva e inteligente. Você é 
séria. Pensa que estou errado, que estou escondendo algo. É então muito 
importante para mim dar-me uma chance de ouvir sua contribuição de 
fora de meu sistema.

(Talvez Laing me considerasse dotada de tino comercial; ele lera meu 
Relato e testemunhara o feedback favorável dos participantes de meu 
workshop de automarketing na Itália. Foi provavelmente com base nisso, 
e em sua percepção de meu estilo de vida independente, bem como em 
meu modo direto em relação a ele, que formara essa opinião.)
Prossegui implacavelmente, dirigindo-me à necessidade de Laing de 
mudar suas formas de assegurar o sucesso económico, sem satisfação.

Eu M as você não ouve nada.
R D L Estou ouvindo, (em voz alta) Ouvi tudo que você está dizendo.
Eu Você não faz sentido para mim. Você me ouve, mas não considera o que 

digo como relevante para você. De qualquer modo, você até compreende 
o que estou dizendo, em certo sentido, mas não é relevante para você. 
Você acha que o que estou dizendo não é verdade.

R D L Você não me convenceu de que o modo como me vejo está errado, de 
que minha situação, e a forma como a exponho, está errada.

Eu Eu sei, eu sei.
R D L O u de que não é relevante.
Eu Façamos uma experiência. Você diz que não concorda com minha 

hipótese de que seu desejo de dinheiro representa uma espécie de patolo
gia, uma falta de participação sua na vida. Você trabalha com afinco, com 
mais afinco do que qualquer um que conheça, e está publicando o que 
sente ser um excelente material, mas...

R D L Espere um minuto. Você disse que eu não concordo com sua hipótese de 
que meu desejo de dinheiro representa alguma espécie de patologia.

Eu Certo. Estou parafraseando o que acho que você acredita. Não estou 
falando por mim, estou falando por você.

R D L O .K. Eu não usaria a palavra ‘desejo’ e não usaria a palavra ‘patologia’.
Eu O  que você usaria?
R D L Eu não usaria a conexão ‘representa’.
Eu Tudo bem, palavras erradas. Você não acredita...
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R D L  São mais do que palavras erradas. As palavras são o pensamento. Eu disse 
“eu gostaria...” . Aceitarei alguma semântica. Gostaria que mais dinheiro 
entrasse nos Empreendimentos Laing. Creio que o dobro da quantia 
atual seria suficiente. Jutta e eu ficaríamos aliviados de certo tipo de 
problema, eu penso. Com o posso dobrar meu dinheiro sem mudar meu 
rumo para isso? Tenho pensado seriamente nisso, talvez até demais, talvez 
devesse parar de pensar nisso por alguns meses. Pus em prática uma série 
de táticas. Uma delas é: a diversidade compensa.
N ão arrisco tudo num único empreendimento. Assim, tenho iniciado 
todo tipo de projeto. Este é um deles. Estou aberto a sugestões. Os canais 
com as editoras não estão congestionados. Em lugar nenum há editoras 
esperando por algo meu para publicar.

Eu N ão que eu não tente também perder 16 quilos. Faço dietas, pratico 
exercícios. N ão penso que o meu e o seu problema sejam essencialmente 
diferentes. A coisa seria diferente se eu estivesse falando em escrever um 
best-seller. É disso que vem seu dinheiro. É disso que você vive. Se não 
está fazendo isso, acho que a culpa é de sua auto-estima. Você é arrogante 
demais para se rebaixar a escrever um best-seller.

(Nesse ponto, Ronnie chamou Jutta em busca de apoio moral, pois eu 
me tornara um tanto irritante para ele, e achei que ele tivesse o pensamento 
de encerrar nossas explorações naquele momento.)

Fui evasiva nessa discussão, pois temi afirm ar abertamente que Laing estava 
limitando seu relacionamento comigo. Todos em sua fam ília tinham livre acesso 
a  ele enquanto gravávamos fitas ou conversávamos, e senti que o nível de nossas 
discussões era afetado por sua política de portas abertas. Acreditei na existência de 
uma proibição não-explícita contra alianças com qualquer pessoa fora da fam ília. 
M inhas preocupações, porém, foram  um pouco prematuras, pois ele acabou me 
incluindo na espontaneidade das discussões acaloradas e íntim as de sua fam ília. 
M as nessa ocasião, percorremos outra rodada até Laing anunciar que logo teria 
de p artir para a próxim a atividade de sua agenda.

Laing, aparentemente sem se preocupar com um possível curto-circuito 
em nosso empreendimento nascente, acusou-me em um de nossos encontros 
iniciais de irritante e intrometida. Eu, por minha vez, acusei-o de defensivo. 
Continuei insistindo em meu ponto de vista. Ele se prendeu ao seu. 
Poderíamos estar ambos certos? A busca de uma metáfora comum estava se 
provando mais difícil do que a lendária busca do Santo Graal.

Estamos todos separados por escudos protetores, nossas defesas, egos ou
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personalidades. Esses escudos refletem e estão refletidos na organização de 
nossos pensamentos, nossa mescla das ideias e dos valores, daqueles que nos 
afetaram e nossas reações a essas forças. Cada um de nós tem sua própria 
metáfora através da qual filtra as duras realidades do mundo.

M inha linha de pensamento quanto aos objetivos e defesas de L ain g era 
delicada e tênue, pois eu estava apenas procurando algum comportamento 
concreto p ara  associar às minhas crenças pré-form adas, das quais eu tinha 
certeza. As pessoas que seguem teorias m uitas vezes se descobrem com esse 

fardo. Eu estava convencida de que Ronnie estava, de algum modo, fechado 
em seu cenário fam ilia r de então e agarrando-se ferrenhamente a  ele. Seus tex
tos pareciam  remotos, e achei que ele tinha pouquíssim a energia adicional 
para a  expansão criativa necessária a um best-seller. (Ronnie acabou compar
tilhando sua preocupação obsessiva com uma traição de Ju tta, e o casamento 
deles acabaria em divórcio.) Entretanto, independentemente de minhas espe
culações íntim as, eu estava em essência dizendo que, apesar da exposição que 
sua fam a lhe perm itia, o conteúdo de seus textos na época simplesmente não 
era o bastante relevante! Essa idéia não lhe era agradável, e eu sabia que não 
iria  muito longe.

Uma vez, em face da oposição potencial que eu representava à  crença 
deles de que L ain g simplesmente não estava sendo bem com ercializado, Ju tta  
e Ronnie se aliaram  serenamente, captando sinais fam iliares e sutis um do 
outro enquanto conspiravam p ara me conduzir à próxim a atividade menos 
introm etida. Eles não pareciam  a caminho do divórcio então. Sem dúvida, o 
vínculo entre eles era profundo; eles conheciam a m aneira de ser um do outro. 
Ju tta  habilm ente sugeriu que talvez eu gostaria de conhecer Patrícia, uma 
residente em uma de suas comunidades terapêuticas. Embora P atrícia se re
velasse encantadora e fascinante, eu sabia que Ju tta  havia captado a deixa de 
Ronnie de livrá-lo de mim e que ela estava apenas cumprindo seus desejos 
não-explícitos.

Cada vez mais frustrada porque minha busca de uma metáfora comum con
tinuava sem resultado, eu estava ficando menos confiante. Eram dois contra um, 
e eu sabia que queria me intrometer —  estar por dentro.

Estava claro que minha tarefa não seria fácil. Laing não se mostrava 
receptivo a meu paradigm a teórico nem particularm ente interessado em mim. 
Voltei ao meu alojam ento no apartam ento de Huxley para refletir sobre minha 
situação angustiante. Perguntei-me por que Laing me convidara p ara v iajar 
quase cinco m il quilómetros a fim  de discutir um projeto que lhe parecia total
mente estranho.
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Vi -me presa em um dilem a: se eu abandonasse minha abordagem con- 
frontadora e desagradável em relação à  incerteza financeira de Laing, seria 
desonesta. Do contrário, seria certamente convidada a ir embora. L ain g não 
dava valor a minha opinião sobre a  utilidade de seus textos. M as se eu tentasse 
condescender ou mentisse sobre minha opinião, não conseguiria testar minha 
própria hipótese: que um relacionamento empático e de confiança entre duas 
pessoas bem-intencionadas tende a  aum entar suas opções. N aquela circuns
tância, não haveria confiança. Vendo-me entre a cruz e a  espada, eu teria de 
continuar tentando até se esgotar meu tempo.



2

Você deve considerá-lo como pessoal

As regras básicas para o confronto eficaz

“Seu amigo não é um guerreiro”, disse ele. “Se fosse, saberia que a pior coisa que 
alguém pode fazer é confrontar os seres humanos diretamente.”

“Se alguém quiser deter seu semelhante, deverá estar sempre fora do círculo que 
o pressiona; assim conseguirá sempre dirigir a pressão.”

Carlos Castaneda

Sentindo-m e frustrada e perplexa com a falta de receptividade inicial 
de Laing ao meu paradigm a de co-orientação e com seu desinteresse por 
algumas das histórias que no início eu tentara lhe contar, consultei o velho 
amigo de Laing, Francis Huxley. Eu vinha esquadrinhando minha expe
riência em busca de algum método para romper a resistência de Laing, 
quando Francis revelou: “Você deve considerá-lo com o pessoal” . A 
sabedoria dessas palavras me pareceram claras, e lembrei-me do princípio 
da imediação, uma de minhas regras básicas orientadoras para relaciona
mentos bem-sucedidos. Segundo ele, se algo na atitude da outra pessoa 
(seu parceiro) estiver incom odando-o, encontre o mom ento apropriado 
para confrontá-lo. N ão espere até que deixe de ser oportuno ou relevante. 
O confronto oportuno é uma form a de manter novo, honesto e real um 
relacionamento.

Portanto, senti-me obrigada a contar a verdade a Laing. N ão seria fácil e 
não significava que eu abandonaria todo o tato e encanto, mas significava 
que, se algo no comportamento de Laing me incomodava, eu teria de encon
trar a hora e o local certos para confrontá-lo. Bastante temerosa, resolvi fazer 
exatamente isso.
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Devo considerar como pessoal o que Laing fez porque ele era meu par
ceiro e, provavelmente, meu amigo, ao mesmo tempo, devo evitar um exces
so de rudeza no encontro. A arte do confronto é uma habilidade desenvolvi
da com a prática. O  desafio assomava à minha frente. A passagem a seguir é 
um exemplo de confronto em um de nossos primeiros encontros, antes que 
atingíssemos um tom mais agradável.

D ada a natureza de nosso projeto de escrever um livro de auto-ajuda 
usando o conceito de co-orientação, olhar diretamente nos olhos e revelar 
histórias pessoais faziam parte da agenda. Em cada volta na nossa luta por 
uma afinidade comum, eu deparava com surpresas. Um a surpresa foi um 
exemplo de total desinteresse de Laing pelo que eu estava dizendo. A 
polidez não era seu forte. Isso me incomodava e eu esperava pelo m om en
to de confrontá-lo...

R D L  O  que podemos estar fazendo é estabelecer um sistema entre nós o mais 
autêntico possível. Se o tocarmos de ouvido, não saberemos que sistema 
é esse, e poderá muito bem não ser o que formalmente se denomina ‘co- 
orientação’.

Eu Certamente. Ontem (em uma discussão no almoço) você disse que não 
queria ser entretido quando eu ia lhe contar o que aconteceu comigo após 
ficar duas semanas sem comer. ( Uma história que julguei bastante 
dram ática.) Você disse que o que eu iria contar seria divertido e você não 
queria ser entretido. Por que você disse aquilo? Por que aquilo é ver
dadeiro?

R D L  Bem, muitas vezes, eu não me sinto disposto a ser entretido ou a ficar 
sentado ouvindo algo interessante, porque não gosto de me interessar pelo 
que outra pessoa está dizendo. Meu interesse em estar interessado 
diminui às vezes. Posso me tornar bastante desinteressado. Assim, divir- 
to-me em algum lugar ou saio para caminhar.

Eu Será que fiz algo que particularmente o deixou desinteressado? N ão é ver
dade que não importa quem falasse o quê, você estaria desinteressado? 
Isso me fez sentir rejeitada. Quem sabe esse seja meu problema? Você não 
está interessado em nada sobre minha história.

R D L  N ão espero que você esteja interessada particularmente em algo sobre 
minha história. É uma espécie de curiosidade. N ão me interesso em 
revelar minha história, em particular quando conheço alguém. 
Conheço as pessoas com base no seu presente e no meu. N o final, elas 
podem desenvolver uma história. Eu poderia estar interessado em ouvir
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todos os tipos de histórias sobre você, e você poderia estar interessada 
em ouvir todos os tipos de histórias sobre mim. N ão sinto nenhum 
valor terapêutico em me consultar com você sobre qualquer coisa de 
meu passado nem desejo fazê-lo. Isso não me é particularmente re
levante ao me apresentar para você.

Eu Acho que se você estivesse conversando com alguém sobre algo, se 
importaria se ele não se interessasse. Suponho que depende apenas de 
quem se trata. Depende de suas expectativas. É assim que me sinto.

Esse confronto inicial com Laing teve três benefícios:

1. Senti-me aliviada por ter de fato dito algo a Ronnie, em vez de me con
formar com um sentimento mortal de rejeição e ressentimento.

2. Descobri que a atenção inquieta de Ronnie poderia ter mais a ver com 
ele do que com meu valor intrínseco.

3. Dali em diante, sempre senti que tinha sua atenção. Embora Laing 
muitas vezes discordasse de mim, nunca mais me impediu de contar uma 
história ou me abandonou no meio da conversa. Quem sabe esse era uma 
sinal de seu maior respeito?

Meu confronto com Laing me deu confiança. Ele realmente não exigia 
que eu fosse da mesma opinião, mas queria que eu me expressasse. Essa lição 
me seria útil em negociações posteriores com ele, pois costumava ser difícil 
fazer com que se definisse.

(Nossos confrontos na cena inicial em sua casa em Hampstead, Londres, 
continuaram como se segue. Prosseguimos discordando e competindo por 
posição...)

Eu Estamos juntos e existe uma meta a cumprir —  publicar algo útil às pes
soas, que lhes permita melhorar de situação. O  que lhe proponho é que, 
se tivermos um livro, poderemos levantar alguns exemplos.

R D L De quê? (coçando a cabeça e parecendo intrigado)
Eu De duas pessoas que se reuniram para algo que, de outra forma, teriam 

de procurar lá fora.
Digamos, quero perder peso. Bem, na verdade, desde que cheguei aqui, 
não senti fome, porque estou obtendo algo. Ora, você não tem de discu
tir o que eu como. Não fará nenhuma diferença, pois estou sendo ali
mentada em algum outro lugar. Com uma comida mais substancial, uma
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atenção estimulante, pensei. Então é isso que você está dizendo, você ape
nas tem de ser natural no ambiente certo e as coisas se resolverão. Você 
não participará, em certo nível.

R D L  Estou participando com você nos termos com que concordei no telefone.
Eu Quais são eles?

Laing apanhou papel de cigano e tabaco, colocando-os na mesa à minha frente. 
Estava se preparando para enrolar um cigano.

R D L  Pelo que consigo me lembrar, consistiram nisto: uma forma ou outra de 
publicar um livro, uma espécie de manual de auto-ajuda, de formas e 
meios que não sejam ofensivos aos nossos gostos ou aos gostos das 
outras pessoas, sobre como elas poderiam se ajudar sem ajuda profis
sional. Que forma poderíamos dar a tal livro? Você tem sua experiência 
de co-orientação. Basicamente, as pessoas poderiam ajudar umas às 
outras a resolver seus problemas. E eu disse basicamente que o único 
problema que tenho a lhe expor é: fazendo o que faço, sendo o que estou 
sendo, ganhar mais dinheiro. Não sinto (risos) em absoluto que esteja na 
defensiva. O u que minha história tenha algo a ver com o problema de ter 
mais dinheiro para gastar.

Eu Você não acha? A que você acha que se deve então?
R D L  Deve-se ao que eu lhe disse que se deve. Um número insuficiente de pes

soas nos últimos cinco anos compraram meus livros.
Eu Você não acha que isso tenha algo a ver com o que você faz? (chocada)
R D L  Bem, eu acho. (em voz alta) Quero continuar fazendo o que estou fazen

do e quero mais dinheiro. N ão quero mudar o que faço para ganhar 
mais. Quero que entre mais dinheiro. Eu já lhe disse.

Eu Bem, como é que isso irá acontecer sem você fazer nada?
R D L  N ão sei. Eis o problema ao qual você poderá se voltar. N ão estou agoni

zando por causa dele. Eu próprio não vejo solução para ele.
Eu Bem, eu vejo.

*

Repetidamente eu dissera a Laing que ele deveria mudar seu procedi
mento e fazer algo mais relevante. Você deve estar se indagando o que eu 
tinha em mente aqui, pois meu conhecimento manifesto do que fazer para 
escrever um best-seller sem que Laing faça nada diferente parece contrariar 
meu conselho a ele.
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Vo cê  deve considerá-lo com o  pessoal

N a verdade, eu tinha em mente duas idéias:

1. Eu pensava que, se conseguisse contextualizar com bastante habilidade o 
que estava ocorrendo entre nós, conseguiria ilustrar um relacionamento 
que um leitor provavelmente encontraria e um esclarecedor livro de auto- 
ajuda poderia ser criado. Laing estava, afinal, sendo real em seu rela
cionamento comigo, real demais como consolo. Conseguiria eu real
mente obter mais do que aquilo?

2. Eu pensava que conseguiria mudá-lo. (Não ria.)

Eu vivia pensando em uma afirmação sutil e profunda de Baruch 
Spinoza, o filósofo holandês e judeu do século XVII. Disse Spinoza:

“Se alguém conceber que é amado por outrem e acreditar que não 
forneceu nenhuma causa para tal amor, amará esse outro em troca. ”

Eu odiava abrir mão da idéia de que meu amor por ele o mudaria, ape
sar de Laing nunca ter dito que queria mudar. Apesar de seus protestos, 
jamais acreditei que ele não quisesse mudar. Muitos outros amantes desejosos 
imaginaram que seu amor mudaria seu amado, se apenas a pessoa acalentada 
percebesse aquele amor.
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“Aumentar a percepção é um bem absoluto.”
Aldous Huxley

Alianças terapêuticas formais e outros relacionamentos saudáveis fora da 
psicoterapia têm um desenlace semelhante. Um  ponto de confronto é atingi
do, ocasião em que sentimos as fronteiras um do outro. Essa é uma oportu
nidade maravilhosa de nos abrirmos para outro ponto de vista e aumentar 
nosso potencial de percepção. Se alguém não tem certeza se a opinião de 
outra pessoa a seu respeito tem qualquer validade, pode levantar as opiniões 
dos que o conhecem bem.

Eu empregara essa técnica pessoalmente em meus workshops de 
automarketing. O  feedback pode ser m uito revelador. Depois que atribuí a 
falta de um best-seller de Laing na América à sua própria falta de abertura, 
ele chamou Jutta para certa validação consensual.

À  medida que nossa conversa avançava, Laing andava de um lado ao 
outro do aposento, sua biblioteca. Ele obtivera meu feedback sobre sua situa
ção financeira. Presumivelmente, ele obtivera mais do que o suficiente de 
minha opinião para digerir sozinho.

Continuei pondo a responsabilidade dos apuros financeiros de Laing 
nele mesmo, que manteve a postura resistente, ao mesmo tempo que me con
vidava para continuar o ataque.

R D L Bom. Desse modo você poderia ser de grande ajuda para mim.
Eu Eu poderia. Eu poderia, mas você não pára quieto. É difícil. Você é um

alvo em movimento. {Ambos rimos.) Você tem de fazer algo diferente para
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ganhar mais dinheiro. Existe um monte de coisas que você poderia fazer, 
mas da maioria delas eu não gostaria de participar. Acho que seria um 
‘mal’, como diria Max {o filho de Laing então com seis anos), afastá-lo da 
verdadeira vocação. Acho que o que você deveria estar fazendo é procu
rar pela verdade e dividir o mal em dois. {M ax estava preocupado com a 
natureza do m al naquela época.) É por isso que você deveria estar sendo 
remunerado. Penso que é por isso que você tem sido mais remunerado 
quando você desce à essência. E muitas outras coisas pelas quais foi 
remunerado, sendo um poeta e tendo charme, vêm juntamente com o 
que você fez em primeiro lugar. Está entendendo?

R D L Estou.
Eu Acho que existe uma sabedoria no mercado. Você é o mais famoso do 

mundo naquilo que faz. Se alguém tão famoso quanto você não vendesse 
nenhum livro, eu não diria que foi porque não passou pelas pessoas cer
tas. Seria diferente se você fosse desconhecido ou começasse de súbito a 
escrever em algum gênero estranho. N ão esqueça que O eu dividido, que 
você escreveu aos 28 anos, ainda é vendido em todas as grandes livrarias. 
Você ficou famoso por dar poder às pessoas. Você se manifestou por 
pacientes que viu sendo oprimidos e que não podiam se manifestar por 
si próprios. Você o fez correndo um risco pessoal. Você é um médico. 
Você se manifestou contra sua profissão. Acho que tem dentro de si 
muito mais do que já pôs para fora, mas está no gelo, no álcool ou seja 
lá no que for.

(Ignorava como Laing reagiria à minha referência ao seu consumo de 
álcool e preparei-me para uma possível repreensão. Ele se levantou e começou 
a andar pelo aposento, manuseando os livros que cobriam a parede.)

R D L Você está factualmente errada quanto a isso. Tenho um livro a ser lança
do em janeiro (A voz da experiência), e tive de ler centenas de livros para 
escrevê-lo. Tenho uma pilha de manuscritos. Não tenho nenhum impedi
mento para escrever.
Estou dizendo que está ali. Você está errada.

Eu Bem, talvez eu esteja errada —  assim, deixe-me interpretar isso. Você está 
dizendo que seu problema se reduz a um problema de marketing. Acho 
que o negócio é ‘ligar’ as pessoas, como você diz em A política da expe
riência. Se você, em seu estilo poético, conseguisse convencer as pessoas 
a fazer algo diferente com alguma outra pessoa pela mudança de suas
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metáforas... isso é muito poderoso. Isso é servir. Se você conseguisse mudar 
ainda que uma pequena fração das pessoas que lêem esse livro, já teria exer
cido um impacto. Quando as pessoas leram O eu dividido, começaram a 
agir de modo diferente, porque puderam ver que algo novo era verdadeiro. 
Acho que é isso que você deve fazer novamente e acho que está em você. 
Mas você se afasta desse tipo de coisa. Acho que há algo que você poderia 
dizer agora que seria arrebatador. Acho que é isso que cria um best-seller. 
É dar aos leitores exatamente o que desejam. Não é apenas ser interessante 
ou encantador. Isso lhes dá poder. É por isso que você ficou famoso, por 
dar poder às pessoas. (Concluí de form a encora)adora.)

R D L  Bem, não foi isso que eu tive em mente ao escrever.

(Até então, nenhuma censura, pensei. Destemida, retornei ao tema nao-dis- 
sociado da inacessibilidade de L a in g .)

Eu Eu sei, você estava em busca da verdade. Assim, não precisa estar em sua 
mente agora. M as acredito que, embora alguns aspectos de sua vida 
sejam fantásticos —  você é ótimo com os filhos, você os fortalece, brin
ca com eles, não rivaliza com eles — , você se mantém distante o tempo 
todo. E você é um homem tão sensível. É como se você estivesse isolado. 
É como um medo de se aproximar demais. É isso que o atrapalha.

R D L  Se isso é verdade, não reconheço. Não creio que Max, Natasha ou Adam 
(os filhos de Ronnie e Ju tta) ou Jutta vejam a coisa assim. Com o eu pode
ria estar isolado no sentido em que você diz que estou e ter com M ax o 
tipo de relação que tenho?

Eu Acho que às vezes você consegue se aproximar bastante de uma criança, 
porque uma criança não é tão ameaçadora. Existem inúmeras áreas que 
não têm de ser compartilhadas com elas.

R D L  De que você está falando? Jutta e eu, você e eu, Leon (Leon Redler, 
psiquiatra amigo de Laing) e eu?

Eu Sim, eu acho. N ão faz sentido para você?
(Silêncio)

R D L  Diversos americanos disseram isso para mim.
Eu N ão sei como convencê-lo.
R D L  Exponha-o a Jutta.
Eu Tudo bem.
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*

‘Não terei nenhum contrato em meus olhos.”
R. D. Laing

Nesse ponto, Laing chamou Jutta ao aposento para testar minha hipótese 
de que ele era inacessível. Atraente, bem cuidada, sem adornos e com trajes 
informais de jogging, Jutta era o tipo de mulher que eu imaginava jamais ter 
tido problema de obesidade. Passou a mão nos cabelos lisos, escuros e sem 
nenhum tratamento, ao se sentar ao meu lado no sofá do aposento, obser
vando o gravador em atividade. Mais tarde, ao lhe perguntar quem o co
nhecia melhor, Laing respondeu que achava que Jutta o conhecia melhor do 
que qualquer outra pessoa.

Pedindo-me que expusesse a Jutta a questão de sua inacessibilidade, 
Laing continuou caminhando pelo quarto, escutando nossa conversa sem 
olhar particularmente para nós. N ós prosseguimos...

Eu Jutta, eu disse a Ronnie que seu problema é uma defesa geral contra estar 
próximo de qualquer um. Ele revelou que as pessoas às vezes dizem isso, 
mas elas não entendem realmente. Psicóticos costumam se sentir muito 
próximos dele, e ele diz que eles o entendem. Pediu-me que lhe pergun
tasse se ele consegue se aproximar ou é inacessível.

JL  Acho que ele é uma combinação. Acho que uma palavra não é suficiente 
para isso. N ão estar próximo. Eu não o formularia assim. Ele é tímido e 
é realmente muito cauteloso, mas não creio que lhe falte a capacidade de 
se aproximar. N ão creio que seja fácil se aproximar dele... Talvez isso tam
bém não esteja certo? Quero dizer, você tem de explicar um pouco o que 
quer dizer. Você quer dizer num nível pessoal ou num nível intelectual? 
Ele sem dúvida fala sobre um monte de coisas.

Eu Ele fala, sim.
JL  Você quer dizer inacessível quanto a uma coisa pessoal?
Eu Sim, uma espécie de inacessibilidade pessoal.

N o entanto, é um contraste, porque, de todas as pessoas que conheço, 
seus textos são os mais honestos. Ele é completamente revelador. Ele põe 
seu coração bem na página, o que requer muita coragem. Por outro 
lado...

JL  Acho que isso também tem a ver, de algum modo, com o fato de que ele 
não conversa sobre coisas que façam as pessoas se sentirem mais próxi-
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mas. Existe toda uma porção de comportamento verbal faltando que se 
costuma ter com as outras pessoas.

Eu Talvez a verdadeira questão seja: você acha que Ronnie é acessível a você?
JL  Bem, ele é cauteloso, ele não é acessível. N ão é uma pessoa acessível. Não

o acho acessível. (Jutta e eu rimos) Ó  Ronald, o que você é? (Ele continua 
caminhando em silêncio pelo aposento) Sim, acho que é cauteloso.

Eu Então, essa é a resposta à sua pergunta, à minha pergunta.
JL  Ele é uma mistura estranha. Com o você explicaria o que quer dizer por 

inacessível?
Eu Bem, não consigo explicar direito. Algo deve estar me escapando, porque 

em geral explico bem as coisas. Mas acho que é caracterizado sobretudo 
pelo fato de Ronnie estar sempre andando para lá e para cá. Seria preciso 
muito tempo para ele se sentar e olhar diretamente nos olhos. Entende o 
que quero dizer? Apenas se entregar ao relacionamento... ele não é disso. 
Quero dizer, ele está quase distante. Isso não faz aflorar a proximidade da 
situação e, ao mesmo tempo, ele é a pessoa mais honesta que existe. É um 
paradoxo.

JL  M as ele não faz algumas coisas típicas do relacionamento social, como se 
sentar junto à pessoa que está falando e olhar diretamente nos olhos. 
Muitas pessoas se queixam disso. Você se senta perto dele, mas não con
segue ver seus olhos, ou ele olha para todas as partes, exceto para a pes
soa que está ali. Sua explicação para isso é que escutar alguém não signifi
ca, ao mesmo tempo, ter de olhar para a pessoa. N ão sei se isso é timidez, 
se é uma tática ou se é medo.

Subitamente Laing, que estivera presente, mas em silêncio, aderiu às nos
sas especulações sobre ele, fazendo grande estardalhaço e olhando nos olhos 
diretamente, intenso e muito próximo a mim, levando Jutta e eu a paroxis
mos de riso. Ele tentou nos divertir, mas senti certo desconforto com sua 
proximidade inabitual, à medida que Laing descia o rosto quase até o meu, 
enquanto eu ria sentada no divã.

R D L  Você já olhou para a Mona Lisa durante 20 minutos? Você sente que, porque 
alguém está começando a se abrir para você, é obrigado a olhar para ele?

JL  Não, não. Mas na conversa normal, olha-se nos olhos diretamente. Eu 
concordo: mesmo cinco minutos é muito. M as existe esse negócio de seu 
contato com as pessoas, de que você tem um tipo diferente de conduta, 
modos incomuns. Você é uma espécie de ovelha negra em um rebanho.
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Embora a resposta de Jutta respaldasse minha conclusão de que Laing era 
inacessível, ele nunca explorou isso. Poderia ele não ter se convencido de sua ina
cessibilidade se a própria esposa achava isso dele? Como ele me contara que Jutta 
o conhecia melhor do que qualquer um naquela época, perguntei-me por que 
ele não explorou essa linha de pensamento. Não perguntei a ele porque não 
parecia particularmente receptivo a qualquer feedback adicional meu.

Ele permaneceu inalterável não importando o que eu sugerisse. Eu acha
va que ele bebia demais e que isso fazia parte de sua inacessibilidade. Quando 
lhe contei isso com o gravador desligado, retrucou que não estava bebendo 
mais do que de hábito. Isso nunca o impedira de ter um best-seller antes. 
Tudo que eu podia fazer era registrar minha opinião periodicamente e con
tinuar pressionando, esperando que essa pressão da ‘realidade’ proporciona
da por mim não resultasse em uma passagem de volta para casa.

Contudo, creio que Laing achava seu consumo de álcool um problema, pois 
escreveu o seguinte poema em Sonnets {Sonetos), livro que publicara em 1979:

Another one wont do me any harm.
The damage is already long since done.
Im nothing now Tve lost may funky charm.

Theres no one left who knows last time I  won.
There’s no doubt i f l  alcoholize my hrain
Its somehow not so had, but still the same.
And with a little more, I  cant refrain

From following my customary game.
Perhaps Im after all not depassé.
Who Knows.
I  might still have it in me yet.

The best is yet to be. I  Know a way
To make a million dead. You want a bet?
Its time to have another round, what thinki
Hey, hello, baby! Come here! Have a drink!*

*  “Um outro não me fará nenhum mal. / O  dano há muito tempo já foi infligido. / Nada agora sou, 
perdi meu encanto. // Não resta ninguém que saiba a última vez que venci. Sem dúvida, se eu alcoolizo 
meu cérebro / De algum modo não é tão ruim, mas ainda o mesmo. / E com um pouco mais, não posso 
me abster. // De seguir meu jogo costumeiro. / Talvez afinal eu não esteja depassé. / Quem sabe / Eu 
ainda o tenha em mim. // O melhor está por vir. Conheço uma forma / De fazer um milhão de mortos. 
Duvida? / É hora de outra rodada, que tal? / Ei, oi, baby! Venha tomar um drinque!” (N. daT.)

47



Lições de Amor

Anos depois, ele discutiu algumas dessas barreiras à acessibilidade aberta
mente no rádio, revelando que tinha um problema com o álcool, mas na época de 
nossa discussão tive de me contentar em ir em frente e estabelecer um sistema que 
funcionasse para nós.

A essa altura, Laing encerrou a sessão dizendo que tinha de ir ao próxi
mo compromisso. Laing e eu passamos um pelo outro nos olhando direta
mente nos olhos, excepcionalmente próximos, enquanto atravessei sua porta 
dianteira. Eu estava claramente de saída. Houve uma profusão de saudações 
polidas agora, mais do que eu desejava.

—  Você ainda quer fazê-lo? —  perguntei com hesitação de uma distân
cia de uns 25 centímetros.

Laing respondeu que gostaria de prosseguir com outra reunião, mas sua 
obrigação de tentar trabalhar comigo estaria então cumprida. Ele telefonaria 
na manhã seguinte para confirmar o horário definitivo.

—  Tenho, porém, um senão —  disse eu astutamente. —  Poderíamos ter 
nossa reunião na casa de Huxley, a portas fechadas e sem interrupções?

Ele concordou, mas seria apenas por uma hora; seu dia seria sobrecar
regado, vendo clientes, escrevendo, além de uma reunião do conselho de sua 
comunidade terapêutica, conforme disse.

O  início não estava sendo nada promissor. Laing parecia mercenário e 
queixoso. Eu estava ensimesmada e combativa. O  ouro da empatia ainda era 
um tesouro soterrado.
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Aderindo à resistência

“Cuide dos pacientes de acordo com seus desejos e necessidades.”
Anónimo

Após nosso intercâmbio acalorado, pensei que meu tempo com Laing 
poderia ser bastante limitado. Em vez da parceira construtiva que eu esperara 
ser, a serviço da integridade, eu estava rapidamente me tornando exatamente 
o contrário —  irritante e acusadora. O ataque somente produz contra-ataque 
e distanciamento. Eu não queria nenhum dos dois e estava num dilema. Se 
deixasse de dizer o que achava ser a verdade, como ser real em nosso rela
cionamento? Se deixasse de ser honesta, como poderia ser construtiva? Se 
continuasse naquele caminho, como impedir de comprometer nosso rela
cionamento?

Por imaginar que o fim de nosso projeto embrionário estivesse próximo, 
fiquei acordada a noite inteira tentando resolver esse problema. Acomodada 
em um ambiente propício ao pensamento elevado e tenaz, entre os livros de 
Francis e Julian Huxley, sentei-me diante da lareira refletindo sobre o pro
gresso desse projeto e sobre meu destino.

N o meio da noite, uma ideia de súbito me ocorreu e fui tomada por um 
sentimento de grande alívio. A dira à  resistência: essa era a resposta. Se Laing 
sentia que marketing era o que precisava, por que não o ajudar nisso? Quem 
sabe essa era a área de preocupação cuja abordagem lhe era mais confortável? 
Quem sabe eu estava apenas sendo insensível? Importava realmente que esse 
não fosse o projeto para o qual eu viera? Eu detestaria voltar a Nova York 
tendo obtido um efeito negativo e com o sentimento de que estava certa, mas 
sem nenhum projeto —  uma vitória de Pirro de fato.
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Ronnie confirmou nosso compromisso do dia seguinte para uma hora da 
madrugada. Se não conseguíssemos elaborar um plano viável, esse seria nosso 
último encontro. Ocorreria na casa de Huxley em um cenário privado, em 
vez do escritório de Laing, onde ficávamos sujeitos às interrupções imprevis
tas das atividades do dia-a-dia de sua família. O  cenário sempre transmite 
uma mensagem.

A portas fechadas, sentamo-nos diante da lareira na casa de Huxley. 
Iniciou-se o seguinte diálogo:

Eu Você está certo. Cheguei à conclusão de que o que eu devo fazer é tratar 
seu prazer em ganhar o dobro de dinheiro como se fosse meu prazer em 
pesar 16 quilos a menos. Vamos mudar! Farei disso uma preocupação 
central e colocarei todos meus conhecimentos a serviço dessa meta. Farei 
um plano estratégico, quer meu conceito inicial (de co-orientação para 
aumentar nossas opções) esteja correto ou não. Realmente não importa, 
pois mesmo que esteja correto, de qualquer modo apenas ajudará. O  que 
você acha?

N ão vi essa abordagem como carecendo de integridade. Ela pretendia ser um 
ajuste que me permitisse trabalhar com Laing em um nível que lhe fosse adequa
do. N ão me senti desacreditada, embora aquela não fosse minha visão de nosso 
acordo original. Pelo contrário, estava contente em servi-lo.

R D L  Tudo bem, prossiga.
Eu Assim, para fazer um plano estratégico, se eu estivesse fazendo negócios, 

diria: façamos uma lista de todos os possíveis produtos ou serviços que 
você quer comercializar e depois criaremos um plano de marketing. 
Teremos metas com limites de tempo. Após um mês, deveremos ter rece
bido certa quantidade de renda com base em projeções. Digamos que 
teremos um ponto de checagem mensal e que listaremos os diferentes 
projetos sob os comportamentos ou as estratégias de marketing reais 
apropriados a cada um. Iremos revisá-los em um mês. Se não tivermos 
cumprido nossas metas projetadas, corrigiremos nossa rota. Se elas ainda 
estiverem próximas, simplesmente iremos em frente, como você faria 
com qualquer plano de marketing. Vou me familiarizar tanto quanto 
possível com tudo que você ache que valha a pena vender; além disso, se 
conseguir descobrir algo que seja original, um ponto de vista diferente, 
com base em suas capacidades naturais, vou sugeri-lo.
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R D L  Bem, tenho um excelente agente literário, ou ao menos penso que é. Ele 
distribui o que produzo às editoras, tudo o que eu estiver produzindo. 
Tenho um gerente de banco. Ele espera obter de mim aquela espécie de 
projeção da renda nos próximos três a seis meses. Assim, não vejo o que 
você quer dizer com “se você olhar isso, corrigiremos nossa rota” .

Eu O  que quero dizer é que estamos procedendo sob a suposição de que você 
não quer fazer nada diferente. Você está publicando o que está publican
do. Se for vendido apropriadamente ao público americano, sua renda 
dobrará em certo espaço de tempo. Esta é a meta. Certo?

Eu estava aderindo a  ele e reafirmando sua posição.

R D L Sim.
Eu Esta é a meta. Temos de nos perguntar: “O  que está sendo vendido? A 

quem? Com o podemos aumentar sua receptividade ao produto? Com o 
expô-lo melhor ao público certo?” Poderia ser em forma de pacote; é 
nisso que consiste o marketing, na apresentação dirigida.

R D L Obviamente, não quero saber nada sobre isso, pois essa não é minha 
função, como exemplificado pelo formato do marketing.

Eu Sim.
R D L Com o um escritor, não se deveria esperar que eu participasse dessas 

reuniões e nem eu deveria fazê-lo.
Eu Sim. Então, de que forma você acha que eu poderia ser útil?
R D L Bem, ainda penso que o pensamento por trás de sua vinda aqui é uma 

ótima idéia: produzir um livro que proporcione muito dinheiro.
Eu M as você não quer nos usar como exemplo, como sugeri de início. É 

isso que você está dizendo? N ão estou negando. Sou a favor disso e é 
o que pensei que seria produzido enquanto estivéssemos juntos. M as 
esse é um estilo maçante para você. E você está me dizendo que quer 
que eu apresente idéias. Assim, imagino que, se eu servir você e você 
me servir, esse é um exemplo do que estamos dizendo às outras pes
soas que façam da mensagem de nosso livro. Estam os dizendo ao leitor 
que encontre alguém com os meios, que desenvolva um sistema com 
elo e que assum a os problemas da outra pessoa, e potencialmente isso 
seria terapêutico ou lhe daria o que você deseja. Ajudaria a libertá-lo 
da preocupação com os próprios problemas. Assim, estaremos docu
mentando e também preparando um livro com base nisso. Estam os no 
livro também.
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R D L  Isso não eliminará esse aspecto do problema a não ser que o livro pro
porcione dinheiro.

Eu Sim.
R D L  Com o utilizar melhor o tempo que passaremos juntos?
Eu Penso que a melhor forma de ganhar dinheiro com o tempo passado jun

tos é produzir um livro que encoraje as pessoas a gastar tempo com outra 
pessoa e focalizá-la, em vez de a si próprio, libertando-se assim da 
armadilha de estarem desmoralizadas e, simplesmente, presas nos 
próprios problemas. Pensei que estabeleceríamos um exemplo fazendo a 
mesma coisa. Eu não tenho de me tornar uma escritora, mas você não 
quer especialmente ter essas reuniões como um procedimento para se 
revelar ou fazer as coisas que sugeri de início. Quero ver a razão disso. 
Poderíamos simplesmente conversar sobre tudo o que... o que você pre
cisaria de mim. Eu poderia dizer o que preciso de voGê.

R D L  Isso em si não dará um livro que outras pessoas comprem, porque esse 
problem a pode ser irrelevante para outras pessoas. M ostrar com o eu 
posso ganhar dinheiro escrevendo não ajudará fulano, beltrano e sicra
no a ganhar dinheiro. Esse não é o problem a de todos, nem é o prin
cipal problem a com que a m aioria das pessoas está envolvida. 
Obviamente, será usado como um pretexto para uma lição de moral. 
Q uanto a isso, nessas conversas, você me deu muito mais atenção até 
agora, tentando derrotar qualquer problem a que eu tivesse, do que eu 
ao que você me contou.

Eu Eu lhe contarei quando você quiser, (esperançosa)
R D L  N ão sei se promessas de escutar me motivarão. Tente e veja.

N ão pude acreditar que ele enfim me ouviria. Ele não sabia quase nada de 
minha história pessoal e não mostrara a m ínim a curiosidade sobre minhas 
experiências passadas. Os benefícios potenciais a serem derivados de sua atenção 
ativa pareciam  um lago no deserto para mim. Como meu amigo m ais íntimo 
até então, Richard, morrera no ano anterior, eu estava desesperada por me rela
cionar. M inha história era não-convencional e fá c il de ser m al interpretada, de 
modo que eu considerava a  compreensão sensível uma dádiva valiosíssima. 
Senti que Laing seria sistematicamente capaz de ju lg ar minha intenção sem ser 
enganado pelas aparências.

D iante do convite longamente aguardado e quase relutante de Ronnie, lan
cei-me em uma versão concentrada de minha vida —  correndo contra o relógio 
para não omitir nenhum detalhe importante naquela que eu pensava que pudesse
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ser a última vez em que o via. Não parava sequer para respirar, mas meus olhos 
estavam fixos nele, ao se espreguiçar diante da lareira, parecendo desaparecer no 
que eu estava dizendo. Ele fechou os olhos. Senti que estava ouvindo com um poder 
de atenção desprendida e irrestrita que eu jam ais tivera o privilégio de receber. 
Senti-me livre para dizer qualquer coisa e tive a  sensação de um levantamento de 
véu. N ão havia censor aqui. Como ele estabelecera aquilo? Seria apenas minha 
projeção?

Este é um espaço sagrado, pensei. E  fu i em frente, dirigindo uma saraivada 
de palavras a esse homem cansado, que se espreguiçava diante da lareira, escu
tando com o que parecia ser toda sua atenção.

Eu Sim. De algum modo, sinto mais aqui, porque simplesmente não estou 
faminta. Veja bem, quando eu era criança, costumava me sentar com 
meu pai. Ele era bastante sensível e não falava muito... Era uma pessoa 
conformada. Ao contrário de você, não se comunicava com muitas pes
soas, mas se comunicava comigo. Costum ava se sentar em sua 
espreguiçadeira e ler livros o tempo todo. Não recebeu educação formal, 
mas lia Bertrand Russell e outros filósofos e compartilhava ideias comi
go. Às vezes, subia as escadas até o sótão onde eu vivia, e eu achava emo
cionante ele subir para me ver. Pregava uma citação, cheia de significado, 
em meu quadro de avisos e nem conversava sobre ela. (A citação de 
Bertrand Russell sobre intimidade no início do primeiro capítulo fo i uma 
delas) Então a citação era fundamental para mim. Assim, era extrema
mente emocionante estar junto dele. N ós sempre compartilhávamos 
ideias. Nenhum dos garotos na escola era tão emocionante.
D e certo modo, eu sentia que tinha um relacionamento exclusivo com 
meu pai por nos entendermos tão bem. Mas, é claro, ele não iria se 
casar comigo.
As sensibilidades de minha mãe eram diferentes. Por mais sensível que 
fosse meu pai, ela era o contrário. Sempre que tínhamos uma discussão à 
mesa de jantar, havia vários níveis de conversa. As implicações signifi
cavam mais do que as declarações diretas.
Eu chegava em casa todo dia e lhe contava o que acontecera, e quando 
gostava muito de um rapaz da minha idade, ele era sempre crítico. Ele 
investia em minha permanência com ele, pois não estava realmente se 
comunicando tão bem com mais ninguém.
Aos 20 anos, decidi sair de casa, porque me esgotaria se ficasse ali. N ão 
obstante, eu me sentia fundamental naquela casa. Meu pai, minha mãe
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e meu irmão precisavam de mim cada qual à sua maneira. Fui para a 
escola de doutoramento em Norman, Oklahoma, estudar psicologia 
clínica. Sentia-me culpada por partir. Achei que, de alguma forma, eles 
se autodestruiriam.
D e qualquer modo, meu pai desenvolveu câncer logo depois que parti. 
N ão conseguia dizer nada a não ser meu nome. Ele estava morrendo. Os 
médicos disseram que ele teria umas duas semanas de vida.
Quando eu partira para o doutoramento, meu pai não me ajudara nas 
despesas por não querer que eu fosse embora. Eu sabia que ele morreria 
quando eu partisse, embora ele nem estivesse doente naquela época. 
Simplesmente olhei para ele, ao deixá-lo no aeroporto, e tive certeza de 
que toda a família se desintegraria, mas achei que eu morreria se ficasse. 
Quando ele adoeceu, retornei a Nova York e fiquei com ele. Toda minha 
família imediata morreu no decorrer de poucos anos. Durante muito 
tempo, não acalentei idéias por estar zangada com meu pai, porque eu 
deixara a escola e voltara, quando ele adoecera, para ficar junto ao seu 
leito no hospital. Ele queria que eu ficasse com ele, somente eu —  não 
minha mãe. Ele não queria que ela o visitasse no hospital mesmo depois 
de tantos anos juntos. Ela não foi autorizada a vê-lo.
Tornei-me o chefe de família, de certo modo. M eu irmão de 13 anos 
ficou perturbado com tudo aquilo. Ele queria sair de casa e juntar-se a 
nós (meu p a i e eti). Assim, aos 20 anos, eu estava, no sentido metafórico, 
‘casada com meu pai, tinha um filho (meu irmão) e praticamente matara 
minha mãe ao me unir ao meu pai doente e ao meu irmão para privá-la 
de seu papel de esposa e mãe. Eu sabia que ela deixaria de me amar, mas 
senti a obrigação de ficar com meu pai, porque ele permanecera em seu 
casamento tempestuoso por minha causa.
Ele retornou para ela após algum tempo, e eu tive de lidar com as 
repercussões. Ela logo internou meu pai num asilo, onde ele morreu 
vários anos depois. Fiquei zangada com ele por me sentir traída. Parei 
de ler qualquer coisa séria (isso teve a ver com as idéias que havíamos 
discutido) por cerca de dez anos. Quando minha mãe morreu alguns 
anos depois, senti-me m uito triste e fiquei de cam a por um longo 
tempo.
Naquela época, eu estava casada. Meu marido estava acostumado com 
meu modo de ser forte e autoconfiante e ficou impaciente comigo de 
cama, embora eu ainda estivesse marginalmente cuidando de meu negó
cio. M eu irmão, incapaz de enfrentar a vida, morreu poucos anos depois.
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Finalmente, um dia me levantei e decidi que não era isso o que eu faria. 
Eu não queria morrer. Assim, retomei do ponto em que deixara com meu 
pai. Comecei a organizar minha vida para estar tão livre quanto possível 
ao estudo. Isso acabou me trazendo aqui por alguma razão. (ligeira pausa)

Laing não se mexera, nem me interrompera. Seus olhos permaneciam fecha
dos. Senti que estava conspirando comigo, e não dormindo, de modo que 
prossegui.

Com  o correr dos eventos, porém, para me divorciar, fiz terapia durante 
quatro anos e fiquei magra. (Eu me tornara obesa durante o casamento.) 
Quando fiquei esbelta, o mundo se tornou muito erótico. Eu não tinha 
experiência suficiente.
Eu fora casada por mais de sete anos e fora fiel. A  vida se tornou 
traumática. Eu realmente não sabia como lidar com as coisas.
Foi assustador para mim. Eu saía com homens que não eram mais 
disponíveis para mim do que meu pai o fora. Eles me usavam porque eu 
tinha um bom desempenho e prestava-me a isso. Eles eram empolgantes. 
M as acho que fiquei assustada e acabei ganhando peso de novo. Eu não 
gostava de mim. Estava paralisada e deprimida, e passava meu tempo 
vagando pela casa, ligada ao telefone como a um cordão umbilical, com 
um enorme sistema de apoio que realmente não significava nada, exceto 
uma muleta emocional. Eu ainda como demais —  outra muleta. Estou 
com um excesso de 16 quilos.
O  pensamento de poder lhe ser útil de algum modo me dá um propósi
to de novo, o mesmo propósito que parei de ter com meu pai. Assim, 
quando você pegou este projeto para valer em julho, fiquei eufórica. 
Comecei a me sentir realizada. Tenho pilhas de cadernos de meus estu
dos sobre o que faz as pessoas se sentirem amadas, o que as faz se sen
tirem felizes, o que faz as outras pessoas amarem-nas. Acho que é o que 
estou procurando em certo sentido. N ão sei onde isso vai dar. Você me 
faz sentir bem, porque você é tão sensível e porque você tem coragem. 
Comecei a estudar terapia e motivação, fiz amizade com diferentes pro
fessores. Usando minhas habilidades de caçadora de talentos, interessei- 
os em me ensinar. Principalmente, porque eu lhes dava exatamente o que 
queriam e era amiga deles. Foi como se eu tivesse voltado dez anos antes, 
quando ainda estava caçando idéias com meu pai. Eu achava que con
seguiria achar e me vincular a quem eu quisesse. Sentia-me poderosa. Eu
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estava tentando descobrir os princípios do comportamento e comecei a 
fazer uma lista deles. Eu queria substituir minha família. É claro que 
tinha tempo livre e liberdade económica, porque meu negócio de recru
tamento de executivos era lucrativo e estudar era uma aventura. Assim, 
acabei colecionando todo tipo de gente cativante de diferentes ocu
pações, induzindo-as a me amarem da forma que fossem capazes e da 
forma que eu necessitasse. E aprendi com elas.
Assim, compilei uma lista de princípios que funcionam para ganhar 
amizades. Dentro de mim, eu sinto que, se eu amar alguém, não haverá 
ninguém que eu não consiga alcançar, porque não considerarei a rejeição 
como rejeição. Eu a considerarei como resistência, eu meramente usava 
qualquer metáfora que me fizesse avançar em prol da meta de proximi
dade. Agora, comecei a atingir uma faixa maior de pessoas. Fui entrevis
tada na T V  e por alguns repórteres. A vida ficou mais intensa e excitante. 
Mas mesmo assim carece de... N ão carecerá —  se eu servir você. Não 
carecerá —  mas tudo funcionará de forma satisfátoria.
O que aprendi examinando essa estrutura terapêutica é que se você 
encontrar alguém que se importa e criar algum tipo de sistema —  não 
importa realmente de que sistema se trata, psicanálise, escrever um livro 
juntos ou qualquer jogo que vocês queiram jogar  — > mas um sistema que 
o prenda a um compromisso, e quando a pessoa é compatível com você 
conceitualmente e com seus valores, você poderá fazer imensos progressos. 
Creio que a maioria das pessoas sofre de um tipo de desmoralização que 
se manifesta na falta de dinheiro, ou em se manter sem atrativo ou 
solitário, todas as formas de conduta incapacitantes.
Acredito que a viagem que você faz com o outro habilita você a agir. Eu 
amaria estar junto com alguém, mas não quero ser desleal. Gostaria de 
ter um bebê. Estou com 37 anos, de modo que, se tiver um, terá de ser 
nos próximos anos, eu penso. O  que você acha?

R D L  Oh, (suspiro) depende das condições que você se impõe, eu suponho, 
você fixa para si. Você quer estar com alguém e ser livre e ter um bebê. 

Eu E ser magra também!
R D L  Sim. (Ambos riem)
Eu E adoro você. Acho você fabuloso.

A  essa altura, Ronnie me pediu que o acompanhasse, somente aquela vez, 
a uma reunião do conselho diretor da Philadelphia Association, uma organi
zação que administrava o abrigo que ele dirigia para os que se recuperavam
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das adversidades da vida e de instituições de saúde mental despersonalizado- 
ras. Além disso, pediu-me que comparecesse a uma festa em benefício do 
abrigo naquela noite <?me convidou para começarmos a trabalhar em nosso 
livro para valer no dia seguinte.

Ao encerrarmos nossa decisiva, mas breve reunião juntos, ele me contou 
que cura em latim é ‘ cu ro , que originalm ente significava cuidar de alguém. 
Obviamente, eu estava agora em boas mãos, e sabia disso. Experimentei uma 
leveza incomum e meu coração estava cantando.

Aquilo fora muita coisa para lhe revelar em uma única sessão. Ninguém 
jamais me escutara ilimitadamente, em um cenário não-estruturado —  nem 
mesmo um terapeuta, mas ele se mostrara à altura de minha necessidade.

Um a vez que ele me entendeu, senti que foi capturado pelo coração. Eu 
sabia que ele jamais me deixaria. O  elo rompido estava amarrado. Sentia-me 
agora conectada como quando meu pai estava vivo e quis que eu cumprisse 
nossa missão.

Nossa missão tivera a forma de uma busca amorfa do aprendizado —  
sobre o qual eu escrevera muito antes no seguinte poema:

Imprint

Blissed out on Miltowns and 
Bertrand Russells ideas
my father read books in his big green Barca Lounger 
with Gaslight Review playing soft music on his 

Grundig radio.
Wed stay up late and talk.

Even when he couldnt read anymore 
he held his book upside down before him 
waiting for the answers 
he sent me out to find. *

Nos primeiros dias, quando ainda definíamos o tom de nosso relaciona
mento, Jutta, Ronnie e eu estávamos sentados em torno de sua longa mesa

*  “Estampa //  Enlevado pelas ideias de / Milton e Bertrand Russell, / meu pai lia livros em sua 
grande espreguiçadeira verde / com Gaslight Review tocando música suave em seu rádio Grundig.
/ Ficávamos acordados até tarde conversando. // Mesmo quando não podia mais ler, / segurava os 
livros de cabeça para baixo à sua frente, / esperando pelas respostas / que me mandara sair à procu
ra" (N. daT .).
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de cozinha de madeira tomando chá. Da mesa, via-se, através de altas portas 
de vidro, o quintal. Tentando fazer-me sentir em casa, Laing, apontando para 
a geladeira e os armários com um gesto amplo e generoso, disse-me que 
apanhasse comida sempre que quisesse. Senti-me abrigada como um paciente 
em Gheel.1 Jutta, parecendo aborrecida, rapidamente restabeleceu o controle 
sobre seu domínio, a cozinha, por uma observação restritiva. Laing e eu 
reagimos à dentada imediatamente, trocando sorrisos de cumplicidade.

Durante as seis semanas seguintes, em vez de me expulsar como eu temera, 
Ronnie se tornou cada vez mais receptivo, sintonizado em mim e franco sobre 
si mesmo. Ao ficar mais à vontade comigo, tornou-se também mais ilógico e, 
assim, atingiu a disposição de espírito criativa em que melhor funcionava. 
Assim, realizou a previsão feita em nosso encontro inicial na casa de Huxley.

Uma feliz coincidência

M inha estada na casa de Huxley, em Hampstead, revelou-se a base de um 
evento feliz.

Durante meu 162 verão, eu estava fascinada com as questões do livre- 
arbítrio e do determinismo científico, sem conhecer os nomes formais desses 
sistemas de crenças opostos. Eu lera um livro pouco conhecido de M arkTwain 
intitulado W hat is m an? (O  que é o homem?) Nele, Twain afirma que o 
homem é uma máquina, tudo é causado por uma causa anterior e existe ape
nas a ilusão de livre-arbítrio. Fiquei impressionada com essa idéia, pois abalou 
os fundamentos de meu pensamento. Perguntei-me como poderia existir um 
Deus onisciente que punia e recompensava as pessoas por fazer meramente o 
que ele as programara para fazer. Parecia-me uma idéia estranha e tola.

Perguntei ao meu pai, que simplesmente me mandou sair à procura da 
resposta, presumivelmente no Queens College, onde eu me tornaria caloura 
naquele outono. Após consultar padres, pastores e rabinos (para o desapon
tamento de meu pai) e sem encontrar respostas satisfatórias, entusiastica
mente consegui uma entrevista com a chefe interina do departamento de 
filosofia do Queens College. Perguntei-lhe os nomes dos autores que refu-

1. Gheel era uma cidade renomada por seu sistema singular de cuidados familiares aos mental
mente enfermos. Quando uma enfermaria do século XIV em uma cidade no norte da Bélgica ficou 
lotada demais, os pacientes foram alojados nas casas dos habitantes. Em 1850, esse sistema reli
gioso-municipal tornou-se um estabelecimento medicamente supervisionado. Tradicionalmente,
os pacientes em Gheel têm sido postos sob custódia protetora.
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tavam a idéia de que o homem era uma máquina e contei a essa autoridade 
acadêmica —  meu primeiro contato com um professor universitário —  que 
os sistemas cuja validade antes aceitara, como a pena capital, não faziam sen
tido se a suposição de que tudo é causado e, portanto, de que não existe livre- 
arbítrio, fosse verdadeira. A  chefe interina do departamento concordou com 
minhas deduções filosóficas radicais, mas pediu que não fosse citada. Para 
ajudar em minha busca, ela recomendou o autor Julian Huxley. Procurei na 
biblioteca do Queens College em vão, achando apenas livros de biologia de 
Julian Huxley, mas nenhuma resposta às minhas perguntas sobre a existência 
do livre- arbítrio ou sobre as possíveis razões de Deus de louvar ou punir suas 
próprias criações. Passado meu 162 ano, minhas perguntas ‘ardentes’ cederam 
o primeiro plano a questões mais práticas.

Você pode imaginar meu sentimento de estupefação quando, 21 anos 
depois, vi-me isolada na casa de Francis Huxley, onde Laing conseguira que 
eu ficasse durante meu trabalho com ele em Londres. Francis era filho do 
falecido Julian Huxley. Os livros de sir Julian Huxley estavam em suas 
estantes, e ali, enquanto os examinava, descobri por uma feliz coincidência a 
resposta à minha pergunta, por tanto tempo soterrada, sobre a existência de 
Deus e Seu comportamento mistificador. No livro Religion without revelation 
(Religião sem revelação), escreveu Huxley: “As matérias-primas de que as 
religiões são formadas consistem em experiências religiosas reais, espirituais 
ou sagradas, metafísicas ou transcendentes” . Disse ainda que o termo divino 
não implicava originalmente a existência de deuses; pelo contrário, os deuses 
foram construídos para interpretar as experiências humanas dessa qualidade. 
O  divino é o que compele o homem à reverência.

Eu estava estupefata. Onde Julian Huxley encontrara a força e a pers- 
pectiva para se elevar acima dos sistemas religiosos aceitos de sua época com 
tamanha clareza? Com o pude ter a sorte de fazer essa descoberta e de ter 
Laing com quem a compartilhar também? Lá em Nova York, no mundo dos 
negócios, eu não encontrara muita demanda por esse tipo de indagação.

N o dia seguinte, ao lhe contar minha experiência espantosa, Laing a 
entendeu completamente e, naquela noite, fomos a um pub próximo, onde 
ele se divertiu comigo. Ali, mostrou-se bastante propenso a compartilhar sua 
história pessoal. Contou-me, entre outras coisas, que seu pai também se intri
gara com Julian Huxley.

Eu estava encantada por ter achado o parceiro intelectual que tivera em meu 
p a i e me sentia como Robinson Crusoé ao descobrir pegadas na areia. Uma
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semente plantada, mas até então adormecida, estava aguardando para frutificar. 
Laing também tinha a  vantagem de uma educação clássica de base ampla. Ele 
era um pensador original, que transitava com facilidade pelo mundo das idéias. 
Porém, disse que era alérgico à transferência. Isso deveria ter sido uma advertên
cia, mas ele não mostrou nenhuma precipitação e parecia apreciar cada vez 
m ais minha companhia. Ele estava se tornando um confidente.

Após duas semanas de reuniões diárias com Laing, retornei a Nova York 
para processar o que tínhamos discutido e para escrever. Duas semanas depois, 
eu estava de volta a Londres trabalhando diariamente com ele em nosso livro. 
Após um mês juntos, Ronnie com frequência me convidava para compartilhar 
o calor, a espontaneidade e a turbulência de sua família, e na última semana 
passamos 30 horas juntos, simplesmente vivendo, trabalhando no livro, com
partilhando histórias e saindo com seus amigos e sua família. A  essa altura, 
Laing me revelara os detalhes dolorosos de sua situação com Jutta. Disse que 
talvez eu já tivesse percebido que Jutta tinha um amante. Respondi que sim. 
Ele contou que planejava deixar Jutta e vender a casa, mas não no momento. 
O  oculto tornara-se lugar-comum, mas me pareceu que sua dor não diminuíra. 
Quando Jutta e Laing saíam, este muitas vezes me convidava para ir junto. Por 
que eu me ajustava tão bem a eles era agora mais aparente: minha adoração 
cega por Laing deve ter sido um unguento para suas feridas.

Um a noite, Ronnie me convidou a ir com ele e Jutta ao New VicTheater, 
onde se apresentariam juntos; ele, entre outros poetas, leria uma seleção de 
sua poesia e, depois, acompanharia ao piano Jutta, que cantaria nesse evento.

Enquanto aguardava sozinha no saguão apinhado o início das forma
lidades da noite, um jovem, cuja formação psicoterápica fora supervisionada 
por R.D. Laing, puxou conversa comigo. Quando enfim nos apresentamos, 
fiquei espantada ao descobrir que ele já ouvira falar de mim e, além disso, lera 
meu livro. Isso era espantoso, pois meu Relato de psicoterapia efetiva fora pu
blicado por minha empresa e comercializado por mim e pela Atcom, uma 
editora nova-iorquina de newsletters profissionais. Embora algumas bibliote
cas de universidades e profissionais de psicologia o houvessem comprado na 
América, eu não podia imaginar que tivesse alcançado o mercado inglês. 
Fiquei surpresa e feliz por ter chegado, de algum modo, às mãos desse estu
dante de psiquiatria e lhe perguntei como despertara a atenção dele. Contou- 
me que, quando perguntara a Laing de que a psicoterapia realmente se trata
va, este lhe entregara o Relato dizendo-lhe que o lesse. Aquele estudante de 
psiquiatria sentira que o livro lhe esclarecera a psicoterapia. Laing jamais
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mencionara ter recomendado meu livro a um estudante. Fiquei emocionada 
e espantada. Embora me tornasse mais confiante, eu ainda procurava sinais 
da estima de Laing.

M ais tarde, ao lhe perguntar o que achava de mim, Laing respondeu que 
pensava que eu era mais inteligente do que julgava ser. Foi um dia fora do 
comum com ele! Ocasionalmente, ele me elogiava para Jutta. Jutta começou 
a entrar no aposento mais amiúde quando gravávamos nossas conversas 
habituais, muitas vezes espanando os móveis ou afofando as almofadas. 
Laing, sorridente, observava: “Oh, Jutta” .

A essa altura, eu achava que Laing era meu melhor público. (Aliás, fora 
isso que minha mãe sempre dissera sobre meu pai.) Eu achava que minha 
mãe não teria ficado totalmente contrariada se eu me casasse e saísse de casa 
aos 16 anos. Contudo, eu não queria abusar da sorte em Londres; a atenção 
incomum de Laing para comigo era sedutora.

As confidências de Laing se tornaram mais frequentes. As vezes, ele pedia 
minha opinião sobre a conduta de Jutta e sua reação a ela. Um a vez, usando 
jargão psicológico, respondi: “Com  a personalidade narcisista, aderir é o 
método preferível” . Isso o excitou durante horas. Ele gostava de ter uma 
amiga devotada pela casa.

No final, quando meu amor por Laing estava se tornando incontrolável, fo i a 
Ju tta que o revelei primeiro, e não a Ronnie. Jutta, uma receptora segura dessa reve
lação, sorriu presunçosamente e me contou que, embora muitas mulheres tivessem se 
apaixonado por Ronnie, nenhuma outra jam ais contara isso a ela. Ela, portanto, 
parecia confiar em mim, e tivemos nossos bons momentos juntas, além daqueles com 
Ronnie. De fato, Jutta sentia preponderantemente que eu era boa para Ronnie; acha
va que nosso livro de auto-ajuda seria um sucesso e lia as partes à medida que emer
giam. Embora Laing não ocupasse o centro dos interesses românticos de Ju tta (inte
resses que ela discutia comigo), não queria que ele perdesse o interesse por ela.

N ão me era estranho, porém, o que Freud rotulara de compulsão da repetição, 
que condena a personalidade coagida a representar o mesmo comportamento desas
troso repetidamente. Eu queria ter certeza de que não existia nenhum indício de 
traição aqui. Anos antes, eu despertara a  ira de minha mãe ao ajudar meu p a i 
doente a  ficar longe dela. N a época de meu divórcio, em 1975, eu estivera interes
sada, na maior parte das vezes, por homens que de alguma form a muito significa
tiva jà  estavam comprometidos. Nesse momento importante de minha vida, eu não 
queria ser tachada de 'a outra! e expulsa, principalmente porque meu caso de amor 
então consistia inteiramente de conversa e pensamento fantasioso.
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Durante todo esse período, eu me sentia intensamente viva e plenamente 
engajada. Sentia como se estivesse sendo absorvida e minhas idéias cuspidas ou 
digeridas. Laing era brilhante e quixotesco, mas não fácil. Àquela altura, pare
cia-me que uma qualidade de pureza impregnava tudo o que Laing fazia.

D e vez em quando, eu me beneficiava de uma consulta a Francis Huxley. 
Sentia-me enriquecida por sua erudição, encantada por sua pronúncia 
britânica repleta de erres’ vibrantes e animada pela experiência compartilha
da de sua longa e difícil amizade com Laing. Quando Laing ficava impaciente 
demais, o feedback de Francis era-me confortador. Ali em Hampstead, 
Londres, eu me sentia eufórica.

Laing parecia livre de duplicidade. Era como se conversasse comigo com 
minha própria voz. Eu sabia que não era má —  embora tivesse sido levada a 
considerar essa possibilidade porque toda minha família se destruíra no ras
tro de minha partida para longe dela. O  tempo todo, eu me beneficiara de 
um forte sentimento de missão. Via-me como uma guerreira. Poderia fazer 
algo melhor do que ajudar a divulgar R .D. Laing para mais pessoas no 
mundo? É claro, eu esperava que os benefícios se revelassem mútuos.
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Estabelecendo um sistema

“Se encarar a vida conscientemente e usar todos os seus recursos mentais, 
conhecimentos, razão e imaginação, sensibilidade, capacidades de admiração e 
amor, de compreensão e compaixão, de aspiração espiritual e esforço moral, 
você poderá muito bem ter sucesso.”

Julian Huxley

Eu Você quer estabelecer uma estrutura?
R D L De nosso intercâmbio?
Eu Sim , englobando e compartilhando m uito do que aprendemos sobre a 

vida. Eu estava pensando, é realmente ensinar às pessoas com o ter uma 
relação sim biótica. É diferente da terapia no sentido de que é, real
mente, mais personalizado e seletivo. Os terapeutas com frequência 
selecionam os pacientes pela capacidade de pagar e de se sujeitar às 
regras. Em nosso sistema, o leitor poderia selecionar alguém que des
pertasse nele sentimentos naturais de afeição ou admiração. D iríam os 
às pessoas que uma form a de lidar com as dificuldades que porventu
ra tenham é investir em algum outro e elaborar um sistema em torno 
de um projeto que seja ú til a ambos, e elaborar algumas regras básicas 
construtivas.

R D L Diga-me, qual é a diferença entre isso e o que já foi escrito sobre co- 
orientação?

Eu Você está dizendo qual é a diferença entre co-orientação no sentido 
genérico e esta proposição?

R D L Sim.
Eu Simbiose, antes de mai? nada; quando vocês terminam, isso não tem de
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fazer parte da cura, como na terapia ou na co-orientação. Aqui vocês 
podem simplesmente acabar amigos.
Escolhemos alguém com alguma contribuição relevante em uma área em 
que particularmente queremos nos engajar. Isso torna o acordo mais 
específico do que se estivéssemos apenas procurando a concordância.
Se você for fazer algo fora do comum, precisará de um conjunto especial 
de expectativas para si próprio... Você não quer recair em algum com 
portamento anterior que não funcionou tão bem antes. Ao selecionar 
uma pessoa que julgue poder ajudá-lo, você fará algum acordo com aque
la pessoa. Estamos supondo que isso contradirá padrões de comporta
mento que, normalmente, o impedem de fazer um contato mais próxi
mo ou de manter um contrato como esse.
Para lhe dar um exemplo específico: quando me interessei pela primeira vez 
em conseguir mais amigos, porque tinha passado por tantas mudanças em 
meus relacionamentos íntimos num período relativamente curto, senti que 
provavelmente não sabia como conseguir essas amizades selecionadas sem 
um esforço especial. Isso pode ser irrelevante para certas pessoas, mas eu 
precisava de algo que me mudasse, de modo a adquirir mais resistência. 
Assim, inventei uma história para mim: eu era uma terapeuta; então, o que 
quer que a outra pessoa escolhida fizesse de negativo para mim, eu via 
como resistência. Eu não dizia explicitamente que era uma terapeuta. 
Aquela metáfora, de pensar em mim como terapeuta, tinha muitos erros, 
por ser distorcida para um estilo aquisitivo nem sempre desejável. Mas 
ela corrige a tendência de fugir das outras pessoas e aumenta a possibili
dade de atraí-las. Ajudou-me a combater algumas de minhas metáforas 
autoderrotadoras numa época em que eu era particularmente vulnerável. 
(Os 22 passos que usava como guia de minha ‘postura terapêutica’ são 
observados no Capítulo 16, “O  M odo de aquisição”).
Se você estabelecer uma metáfora para si próprio, deverá ser qualquer 
coisa com que se sinta confortável; não tem de ser da modalidade do te
rapeuta. Você pode precisar fugir m ais ou prestar m ais atenção aos seus 
sintomas. Apenas filtre sua experiência de algum modo que lhe permita 
fazer algo diferente, experimentar algum comportamento mais de acor
do com suas metas. Em outras palavras, parte disso é assumir respon
sabilidade. Você é efetivamente um professor. Você apenas faz isso para 
se manter estimulado. As pessoas têm dificuldade nessa área em primeiro 
lugar. É como espreitar o próprio comportamento. Você procura os erros 
em seu pensamento e tenta corrigi-los.
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Espreitar?
Espreitar o próprio comportamento, observá-lo. Você desmantela os 
erros que o impedem de obter o que deseja. Vejo nosso plano como dife
rente da co-orientação normal por sua especificidade e criatividade. Você 
pode torná-lo operacional uma vez que faça andar o relacionamento. Se 
você supuser que obterá mais poder, sairá em campo e fará o que precisa. 
Penso que a co-orientação, na maior parte, apenas faz andar o relaciona
mento, mas carece de tarefas específicas orientadas para resultados no 
mundo real. É como uma meia parceria. Antes de estabelecer um sistema 
com alguém, pode ser benéfico obter uma visão clara da sua própria 
história para conseguir ver como você gostaria de redirecionar a trama.

O sistem a da casa

Naquela noite, após seis horas de terapia e uma sessão de gravação do 
livro comigo, Laing me deu uma amostra de sua qualidade de terapia em 
ação. Ele me levou a uma festa em Mayfield Road, numa das casas de 
Londres sucessoras de Kingsley Hall, a comunidade terapêutica original que 
ele fundara nos anos 60. Com o presidente não-remunerado da Philadelphia 
Association, Laing se reunia semanalmente em uma dessas casas e dedicava- 
se aos seus ocupantes.

Ali, ele tocou músicas deliciosas e pungentes ao piano. Atendeu aos pedi
dos, e canções de Cole Porter foram sua especialidade. Os moradores da casa, 
que achavam a vida lá fora um verdadeiro inferno, cantavam, dançavam, con
versavam, comiam, fumavam, bebiam vinho. As pessoas que viviam ali ado
ravam Laing e ele as adorava. Elas não eram estigmatizadas, tratadas ou inter
peladas como inferiores ou categorizadas. Elas simplesmente eram. Ele me 
contara que se sentia mais à vontade com elas do que com os outros na m aio
ria dos demais encontros sociais.

Os amigos de Laing, Leon Redler e Francis Huxley, também estavam lá, 
sentados de pernas cruzadas num círculo no chão com os outros, contando 
histórias. Eles haviam feito isso muitas vezes antes e pareciam estar se 
divertindo... Várias pessoas estavam sentadas a uma grande mesa na cozinha 
comendo um saboroso ensopado que um residente lhes preparara. O  local 
cheirava a lar, e não a hospital. Laing estava profundamente absorvido em 
uma conversa com um jovem de aspecto desordenado que ali residia.

Andei até eles, escutei por algum tempo e fiz um comentário a Laing. 
N ão me lembro do que lhe disse, mas sei que me ouviu. Em nenhum

R D L
Eu
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momento levantou a cabeça para me olhar e responder. Notei um leve sinal 
de sorriso aparecer no rosto do jovem. Aquele tempo era dele. Ele era impor
tante. E sim, aquilo era terapia. Jamais amei Laing mais do que naquele 
momento. Ele se importou.

Infelizmente, apenas em 1992, ao ler um livro intitulado Community 
mental health principies andpractices (Princípios e práticas de saúde mental na 
comunidade), do amigo de Ronnie, dr. Loren Mosher, em co-autoria com seu 
colaborador dr. Lorenzo Burti, comecei a aprender algumas das razões com
plexas pelas quais locais terapêuticos como esse não atraíam maior número 
de pessoas. Eu pensava que sabia mais do que realmente sabia.
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Arranque sua flecha envenenada

“O homem está condenado a ser livre, porque, uma vez lançado no mundo, ele 
é responsável por tudo que faz.”

Jean-Paul Sartre

À  medida que crescemos e buscamos nossos interesses, as pessoas à nossa 
volta são feridas por nossas partidas e realocações de energia e afeições. Assim, 
inadvertidamente, às vezes com a melhor das intenções, ferimos quem amamos 
no processo do próprio desenvolvimento. Sendo humanos, sentimo-nos culpa
dos. Existem algumas exceções: psicopatas e santos. Martin Buber escreveu que 
ferir os outros e, em seguida, se sentir culpado é a condição humana.

Ao nos sentirmos culpados, podemos tentar servir outra pessoa para com
pensar o dano que causamos, particularmente se a vítima original de nossa 
privação não estiver disponível para a compensação. Laing parecia a pessoa 
perfeita para eu servir e, assim, compensar parte da dor inadvertidamente 
infligida à minha família ao deixá-la quando ainda precisava de mim. A 
tradição cristã vê esse fenômeno através das lentes do pecado original, com a 
expiação subsequente para nos aproximar mais da realização de nosso poten
cial. Pode-se expiar os ‘pecados’ servindo. Por exemplo, caso se sinta culpado 
por ter sido menos amoroso com sua mãe do que gostaria de ter sido, você 
poderia procurar um amigo na realidade atual que se beneficie de suas aju
das. Em um exemplo mais extremo, se uma criança morreu por suas ações, 
abrigar uma criança abandonada poderia proporcionar sentimentos e efeitos 
redentores e regenerativos.

No espelho da teoria psicanalítica, diz-se que as pessoas representam e 
repetem compulsões. Podemos ser aprisionados no mesmo drama provocador
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de culpa, até termos superado o comportamento compulsivo e tornado 
consciente esse processo inconsciente. Nesse ponto, muitas vezes encon
tramos a cura. Talvez não precisemos mais escolher parceiros punidores, 
permanecer em empregos que não nos desafiam ou levar uma vida de 
comilança e bebedeira compulsivas. Idealmente, ‘atacam os’ sim bolica
mente o ato provocador de culpa representando-o como um drama, dissi
pando a culpa e tornando mais consciente nosso com portam ento incons
ciente à m edida que avançamos. N o final, temos a cura que anuncia uma 
nova fase de atividade mais livre e expansiva.

Eu espreitava meu comportamento com vigilância, sempre à procura de 
padrões recorrentes escondidos na saga em desenvolvimento de Laing e eu. 
Portanto, escrevi minha própria história para rastrear qualquer ocorrência das 
variações alm ejadas sobre meu próprio tema de expulsão e isolamento. Eu queria 
alterar o comportamento autoderrotador, encontrando o amor retribuído e per
dendo os quilos extras que carregava.

M eu p a i voltara a  viver com minha mãe depois que eu a  largara, bem como 
à  sua fam ília, para atender ao pedido dele de ficar ao seu lado no que pensei 
serem seus últimos dias. Meu p a i enfim me deixara para ser desprezada como 
uma proscrita, enquanto ele retornava à minha mãe. Eu temia a possibilidade de 
ser usada por Laing apenas para provocar Ju tta, sendo depois abandonada. Essa 
ocorrência improvável teria me arrasado. Eu confiava em Laing. Ele sabia o que 
eu temia e tinha um bom coração. Eu estava pronta para um fin a l feliz.

(Esta conversa ocorreu em 1981, depois de R .D . Laing observar que 
meus resultados eram um m au exemplo do sucesso de meu m étodo, pois 
eu ainda precisava perder 16 quilos. Expliquei que eu já  tivera sucesso 
antes com meu método sugerido, mas que nesse eu ainda precisava de tra
balho adicional.)

Eu Fique sabendo que já fui muito mais gorda. N ão por toda a minha vida, 
mas durante o casamento fiquei gorda a ponto de não conseguir comprar 
roupas em lojas comuns. Isso nunca me acontecera antes. Durante toda 
a faculdade, eu fora esguia, e não soube o que fazer mais tarde quando, 
de súbito, ganhei muito peso. Entrei em pânico. Senti-me um monstro e 
achei que não tinha jeito; eu simplesmente não sabia o que fazer, de 
modo que tive de tomar uma decisão. Eu retrocedia e avançava... tenho 
fé, creio, e um senso do momento oportuno, suponho. N ão pensei que 
levaria muito mais tempo para ultrapassar aquela fase. Eu sabia de que 
precisava. Tenho cadernos de sete anos atrás que dizem o que estou
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procurando, escrito como um plano estratégico. Eu queria alguém que 
pudesse conversar comigo. Não conseguia encontrar alguém com quem 
realmente me comunicar da forma como eu desejava. Não que as pessoas 
não conversassem comigo. Era uma coisa qualitativa. É muito impor
tante para mim, acredito. É a coisa mais importante.
Eu também queria melhorar minha comunicação por escrito. O  que 
poderia fazer a respeito? Durante m uito tempo, não houve com uni
cação entre escritórios, pois eu trabalhava por conta própria. N ão 
havia quase ninguém a quem eu escrevesse de m odo formal e eu 
praticara pouca comunicação escrita após a escola de doutoram ento 
em 1966. Eu achava que existiam áreas de inadequação que eu teria de 
superar fazendo coisas que fossem difíceis. M as se era aquilo que eu 
queria, eu simplesmente o decompunha em passos. M esm o que 
estivesse em um ponto que não justificasse m uita celebração, podia ao 
menos sentir que estava a caminho de algo mais. A m aioria das pes
soas inventa histórias para si mesma, você não acha? Para se manter 
voltadas a um alvo?

R D L Hum... N ão sei. Sim, acho que isso deve ser verdade. Uma vez que 
alguém começa a lhe contar sobre si, qualquer que seja a maneira, é uma 
história. De certo modo, é difícil dizer o que é uma história, mas é... sem 
grandes vôos da imaginação, em termos simples... é uma história. 
Algumas pessoas parecem ter tantos escombros em suas vidas que sequer 
conseguem extrair uma paixão ao narrá-los. Você poderia dizer que são 
um caso extremo. As pessoas nos contam histórias em compartimentos 
de trens, em aviões, nos bares e assim por diante. Alguém começará um 
número; é sua história. É difícil dizer quantas pessoas você poderia afir
mar estarem conscientes da sua história.

Eu Assim, talvez pudéssemos fazer com que a escrevessem.
R D L Para eles. Quero dizer, que a examinassem.
Eu Sim. Que fizessem uma pequena avaliação.
R D L Acho que essa é uma boa tarefa para certas pessoas. Ela lhes serve bem. 

(Laing sorrindo sardonicamente.)
Eu N ão poderia doer. (Sorrindo de volta e sentindo-me unida.)
RD L Escreva sua história e examine-a bem. Não sei quantas pessoas examinam 

as próprias histórias. Recebi milhares de histórias pelo correio. Tenho vários 
arquivos de cartas de pessoas que, tendo lido O eu dividido, Os fatos da 
vida, A política da experiência ou outros livros meus, ou após eu lhes apare
cer em um sonho, escreveram 20 páginas ou mais de sua história. Se a pes
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soa certa viesse fazer uma seleção delas (não estou podendo fazer isso pes
soalmente no momento), haveria um grande livro ali.
Existem duas classes de pessoas. Existem as pessoas a quem se destina seu 
conselho, que são o que você chamaria de extrovertidas. Elas o con
seguem fazer sem colocar na cabeça que estão desobedecendo à lei de 
Deus, à ética protestante, à ética do trabalho ou ao código messiânico, 
retrocedendo do campo de batalha imediato e retirando-se da linha de 
frente, se possível, por um momento, para se recompor, avaliar a situação 
e usar seu bom senso.
Quer estejam nos negócios, em escritórios, sempre que puderem usar a 
inteligência concedida por Deus, sejam quem forem, de alguma forma eles 
a desenvolvem, e a aplicam, a serviço de Deus.

Eu É isso mesmo. Usar seu melhor sistema para trabalhar para eles.
R D L  Usar ‘aquilo’ que Deus lhes deu nos próprios problemas. Esquem atizar o 

problem a. É muito difícil ver um problema quando ele está oculto. 
Esquematize-o. D atilografe-o ou escreva-o à  mão. Olhe-o, se possível 
desapaixonadamente. Você poderá olhá-lo com um vínculo tão narci
sista, que a visão lhe trará lágrimas aos olhos ou provocará caretas de des
gosto. Após cada paroxismo de autocomiseração, desgosto com si mesmo 
ou auto-adulação, olhe-o de novo e de novo, e de novo até aquelas lágri
mas secarem, o riso parar, os soluços cessarem. Então, olhe-o desapaixo
nadamente, como se fosse algo escrito por outra pessoa, vindo totalmente 
de outro lugar.

Eu Essa é uma coisa interessantíssima de se fazer.
R D L Até que você não tenha absolutamente mais nada a ver com isso. Olhe- 

o de fora. Sim, é um exercício salutar. Faça-o como se estivesse fora de 
sua pele desde o início.

Eu Deveríam os tentar esse exercício. (Laing não respondeu, mas
prosseguiu.)

R D L  Examine seu coração sangrando, de fora, no papel.
Eu Seja o próprio consultor.
R D L  Sim. Dê a si mesmo o melhor conselho de que seria capaz se estivesse 

escrevendo uma coluna numa revista. Em primeiro lugar, aceite-o. Se não 
o aceitar, pergunte-se por que não o está aceitando.

Eu Certo.
R D L  M as em primeiro lugar, aceite-o. Um a vez aceito, não suponha que o 

aceitou e não se afaste dele pelas palavras. Algumas pessoas prosseguem 
se perguntando por que não estão aceitando o próprio conselho. Uma
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das ‘razões’ pela qual não estão aceitando o próprio conselho é por que 
estão se perguntando por que não.

Eu E não estão respondendo.
R D L Se simplesmente parassem de se perguntar.
Eu E o aceitassem. Sim!
R D L Existe uma história budista muito ouvida. O  Buda está falando sobre a 

remoção da dor. Muitas pessoas são como o sujeito com uma flecha enve
nenada cravada. Ele o procura e pede conselho, e você recomenda: “Você 
está com uma flecha envenenada, arranque-a.” Ele retruca: “Sim, mas 
antes de arrancá-la, gostaria de saber quem a atirou, de quem é a culpa 
por estar cravada em mim, e de qualquer modo não acredito que isso seja 
veneno —  prove que é. Gostaria da confirmação de um teste de labo
ratório” . Quando acabar de formular todas as suas perguntas, sem falar 
nas respostas, estará morto.
“Simplesmente retire-a” , disse o Buda. “Então, poderemos examinar a 
ferida, limpá-la. Você se recuperará. Então, poderemos investigar como a 
flecha chegou lá. Foi culpa sua, do arqueiro ou de nenhum dos dois? Se 
foi o carma, qualquer que tenha sido o culpado, como evitar que o fato 
se repita? Caso esteja interessado nas questões da química do veneno, o 
que é venenoso para quem e assim por diante, poderá estudá-lo no de
vido tempo. Em primeiro lugar, retire-a. O  que você tem de retirar, 
arrancar, é todo apego, de qualquer espécie, a qualquer coisa.

Eu Com o você faz isso?
R D L Retire-a! Existem sutras e manuais. Siga o tradicional Caminho Óctuplo.

Ao pressionar Laing por detalhes, indiferentemente me disse que os 
pesquisasse. Foi o que fiz e encontrei a seguinte lista existente em quase todos 
os livros sobre budismo: 1 2 3 4 5 6 7 8

1 . visão correta
2 . pensamento correto
3. palavra correta
4. ação correta
5. meio de vida correto
6 . esforço correto
7. intenção correta
8 . contemplação correta

A rranque sua flecha envenenada
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Embora isso pareça abstrato como uma lista, dediquei-lhe uma atenção 
considerável, lendo a respeito em vários livros sobre budismo e levantando 
questões relacionadas ao meu próprio caminho óctuplo.

Eu nunca resolvera inteiramente meus sentimentos sobre a família e 
procurara desligar o pensamento a respeito, encapsulando-a como um 
nódulo de experiência doloroso. Portanto, achei que poderia me beneficiar 
se me concentrasse corretamente neles. Após um tempo considerável, 
comecei a escrever em um caderno minhas memórias da família como parte 
da atribuição de escrever minha história. Em retrospecto, pude ver os 
padrões que me formavam, as recapitulações, a ação da culpa, os temas da 
expiação e redenção e, finalmente, o perigo e a oportunidade de dois lados 
que estavam emergindo com Laing. Assim, compartilharei com o leitor 
meu projeto salutar:

Minha história

A busca permanente de am or e compreensão que me levou a R. D. Laing 
começou com o dram a de minha fam ília. Eles jogaram  duro...

Antes que os dentistas usassem máscaras e que os cinemas só exibissem film es 
coloridos, eu vivia com meu p a i e minha mãe em um apartamento de três aposen
tos no Brooklyn, em Nova York.

Em meus prim eiros sete anos e meio de vida, floresci sob os singulares refle
tores da atenção de meus pais. M inha mãe, Edith Ottenstein, suspendeu sua car
reira de professora orgulhosamente conquistada para me proporcionar a cons
tância de cuidados que ju lgava ser meu direito de nascença. Pergunto-me se 
minha mãe recebeu a ju sta  recompensa. Como beneficiária de abundantes 
atenções dos pais, aos seis meses eu já  falava, chamando papa, e com um ano 
supostamente proferia frases inteiras, mas não conseguia andar. Meu p ai, Frank 
Ottenstein, era um homem de negócios. Ele me levou para caminhadas de fim  
de semana à casa dos parentes de minha mãe que moravam no bairro assim que 
aprendi a  andar. Eu o adorava, e ele vivia interessado em minhas perguntas e 
realizações. Enquanto descíamos felizes a Church Avenue, no Brooklyn, de mãos 
dadas, chupando balas de baunilha, minha mãe visitava a mãe e a irm ã do 
outro lado da rua. Essa combinação era bastante adequada para todos eles —  
ou assim parecia.

Fui m atricidada no jardim -de-infância aos quatro anos, com lam úrias de 
protesto, e progredi pela escola prim ária, distinguindo-me apenas por uma origi
nal história vencedora de um prémio que contei em um concurso na sexta série.
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Foi uma imitação da história de Frankenstein que vinculei discretamente às mi
nhas circunstâncias, o que meu terapeuta, 3 0  anos depois, sardonicamente 
denominou 'a casa dos Ottenstein, justapondo os personagens de minha fam ília  
aos personagens da história.

Frank Ottenstein, o protagonista do dram a fictício, tinha o nome de meu 
verdadeiro pai, com quem eu me identificava. N a história, Frank era uma 
criança prodígio com inclinações científicas. Sua mãe, singularmente asseme
lhada à  minha mãe na vida real, tinha uma idéia apenas superficial dos extra- 
ordinárioas talentos do filho. Em uma tentativa de obter a aprovação do vizi
nho, a  mãe de Frank planejou demonstrar a precocidade do filho de quatro 
anos fazendo-o atravessar a  rua sozinho. Embora provas bem superiores de suas 
realizações já  estivessem disponíveis, fo i esse o método escolhido pela sra. 
Ottenstein fictícia.

Em sua pressa de começar a demonstração, ela acidentalmente empurrou 
Frank na frente de um carro que passava, que o atropelou, esmagando-lhe o 
crânio —  o que demonstra o perigo da fa lta  de uma avaliação apropriada.

Um grande, mas recluso, cientista, que fizera am izade e trabalhara com a 
criança dotada estava, por acaso, na cena do acidente. Rapidamente, recolheu nos 
braços o menino ensanguentado e correu ao laboratório próximo para experi
mentar um antídoto químico liberador de superpoderes em que vinha traba
lhando. Infelizmente não funcionou, e o pobre Frank fo i sepultado aos quatro 
anos, seu gênio deixado adormecido na terra.

A história continua: em pouco tempo, a terra ao redor da tumba ficou ver
melha, como se tivesse ocorrido uma forte reação química. O velho cientista notou 
esse fenômeno e passou algum tempo investigando. Um dia, a terra tingida ao 
redor da tumba se abriu:

O jovem  Frank emergiu, m aior do que a vida e plenamente im buído de 
superpoderes. Furioso, estrangulou seu antigo amigo cientista que estava no 
cemitério. Um observador distante, que testemunhou a cena, ouviu apenas 
parte do grito meio abafado do cientista: “É  Frank Ottenstein”. Ele ouviu: “É  
Frank  —  instein”, e fo i assim que surgiu o mito do monstro Frankinstein.

Por esta história, ganhei um chapéu de cowboy pequeno demais para minha 
cabeça. O tema corporificado na saga —  de minhas sensibilidades subavaliadas 
—  tomou o próprio caminho tortuoso em minha fam ília real.

Quando eu tinha cerca de sete anos e meio, minha mãe veio solicitamente até 
minha cama uma noite e perguntou-me se eu queria um irmãozinho, uma 
irm ãzinha ou um cachorro. Sem hesitar escolhi o cachorro, mas minha mãe esta
va no nono mês de gravidez e a sorte j á  estava lançada.
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Jay  nasceu. Os refletores não seriam m ais meus. A inda me lembro quan
do meu irm ão fo i trazido do hospital p ara casa, com a testa temporariamente 
manchada, envergando trajes brancos tricotados. A prim eira coisa que lhe dei 

fo i um chocalho amarelo em form a de telefone, que ele segurou com a mão 
m iúda. M inha mãe me advertiu que não o tocasse, como se fosse uma bomba 
carregada prestes a explodir, mas essa atitude logo deu lugar a uma expectati- 
va ativa de que eu deveria aju dar a  cuidar de Jay. Além disso, m ais ou menos 
nessa época, fu i presenteada com meu prim eiro carrinho de boneca e com um 
boneco de tamanho real. D e algum modo, captei a mensagem, e meu irm ão se 
tornou meu.

O fascínio de meu p a i por mim não se estendeu ao meu irmão. Seu rela
cionamento com a esposa piorou e eles até pararam  com o beijo de despedida que 
costumavam trocar mecanicamente quando ele saía para trabalhar. N ão me lem
bro de tê-los visto se beijando de novo depois que Jay  nasceu.

M inha mãe ficou obcecada com seu lindo menininho, afetuosamente 
conhecido como Jay-Z-Boy. À medida que meu p a i ia  se afastando, minha mãe 
precisava cada vez m ais de minha ajuda com Jay  a cada passo. Eu m antinha 
um registro das realizações de Jay  do prim eiro aperto do chocalho em form a de 
telefone ao d ia em que a crosta da vacina finalm ente caiu (autenticada pela 
crosta descartada colada na página apropriada de meu livro de registro). O 
aprendizado de toalete de Jay  também fo i laboriosamente documentado. Seu 
desenvolvimento não seguiu o curso normal. Tudo levava m ais tempo do que 
se esperava, mas nós não deveríamos mencionar isso. Ele não brincava com as 
outras crianças no jardim -de-infância, e eu esperava que meus amigos 
preenchessem essa lacuna.

Jay, aos sete anos, esteve num acampamento no qual eu, aos 14 anos, era 
instrutora; minha missão principal era vigiar o irmãozinho. Eu o am ava. Ele 
precisava de mim. Era uma equação simples.

Tome conta de seu irm ão estava tão arraigado em minha form ação inicial, 
que eu poderia muito bem tê-lo ostentado como um lema em minha insígnia. 
Gritei em um êxtase não-fam iliar quando os colegas de Jay  no acampamento o 
carregaram nos ombros comemorando um lance decisivo dele no último tempo de 
um jogo de beisebol. Foi um caso isolado. Aos 13 anos, Jay  só fa z ia  o dever de casa 
com minha ajuda. Ganhei minha própria televisão como recompensa de minhas 
atenções noturnas a ele.

À medida que assumi mais responsabilidades parentais, tornei-me cada vez 
mais importante para o funcionamento da fam ília. M inha mãe paradoxalmente 
me poupava dos serviços rotineiros de dona de casa muitas vezes assumidos pelos
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filhos nos lares onde os pais trabalham fora. Eu oferecia apoio moral e ajudava a 
manter a aparência de normalidade de meu irmão. Ninguém ainda esclarecera o 
que havia realmente de errado com Jay, mas ele parecia requerer cada vez mais 
atenção especial.

Embora Jay  fosse o foco recompensador de grande parte de minha atenção 
juvenil, não fo i a única paixão de minha infância.

Em meu 11~ aniversário, minha fam ília  se mudou do apartam ento de um 
quarto no Brooklyn p ara uma casa modelo de tijolos com dois quartos em 
Floral Park, Long Island, e um apartam ento de subsolo adicional, usado como 
área de trabalho e recreação para a fam ília. Embora eu fosse de início alo ja
da no mesmo quarto de meu irmão, em pouco tempo meus p ais contrataram  
um carpinteiro p ara  trabalhar no acabamento do sótão, onde eu m oraria nos 
nove anos seguintes. Esse apartam ento de dois quartos com paredes de pinho 
nodoso fo i projetado sob encomenda, com uma escrivaninha personalizada, 
um toucador, estantes em butidas e um grande arm ário onde cabia uma pessoa 
e que se ilum inava quando a porta se abria, um padrão de luxo que eu nunca 
experimentara antes. Um quarto do sótão tinha vista p ara um quintal muito 
bem cuidado dominado por um grande e gracioso corniso e fo i designado como 
meu quarto. Era decorado com uma colcha de veludo rosa fe ita  sob m edida e, 
combinando com o quarto, cortinas e bordas decorativas que escolhi. O segun
do quarto do sótão, com sua escrivaninha eprateleiras embutidas, seria o gab i
nete de meu p ai. Assim, com partilharíam os o sótão. N a realidade, meu p a i 
raramente subia até lá.

O sótão me pertencia, e ali eu lia insaciável, compulsivamente, mantendo 
uma lista de todos os livros que devorava. Eu tinha uma sensação de estar desti
nada a  algum propósito extraordinário e queria me certificar de que eventuais 
biógrafos futuros disporiam de uma documentação completa, caso minha previsão 
se revelasse verdadeira. Aos 16  anos, fu i cativada por Freud e sonhei em ser uma 
grandepsicóloga, desvelando segredos e facilitando curas milagrosas, cobrando 25  
dólares a  hora, uma soma bastante respeitável em 1960. Meu p a i tinha certeza 
de que eu seria capaz disso. Sempre receptivo, com frequência compartilhava 
livros ou discos comigo: Bertrand Russell, I. F. Stone e Beethoven. Embora tivesse 
tido uma breve educação form al, perdeu-se nas revistas de política The Nation e 
The New Republic, emergindo para enviar um cheque ocasional a Eleanor 
Roosevelt para causas liberais, apesar dos protestos da esposa de que preferiria 
aplicar o dinheiro em um novo vestido. À deriva no mundo das idéias, Frank 
Ottenstein compartilhava seu tesouro de pensadores apenas comigo, sua filh a  
receptiva, mas raramente conversava sobre seu trabalho.
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Quando a  esposa o interpelava, ele muitas vezes tinha de se reorientar, como 
se acabasse de voltar de M arte, e, ao que quer que ela lhe dissesse, inevitavelmente 
perguntava: “onde? o quê? quando?”. Compreensivelmente, sua esposa achava essa 
reação um tanto desconcertante. Enquanto o eu fisico de meu p a i se sentava todas 
as noites na espreguiçadeira verde e surgia no jan ta r munido de um jornal, pelo 
que eu podia discernir, seu eu sensível deixara de estar junto à esposa muitos anos 
antes, se é que alguma vez estivera ali. Em uma rara tentativa de elucidar esse 
estado de coisas, meu p a i me revelou que, ao servir o exército na Segunda Guerra 
M undial, minha mãe se recusara a depositar seu dinheiro em uma conta conjunta 
com ele. Como ele a  sustentaria pelo resto da vida sem exigir que ela contribuísse com 
a  renda do magistério, espantei-me com a extensão de sua desconfiança. M inha mãe 
tinha histórias igualmente constrangedoras para contar sobre a  negligência dele.

Desinteressada em meus sonhos de futura grandeza, minha mãe muitas vezes 
interrompia o que eu considerava as mais absorventes conversas com meu pai, 
aconselhando-me a  subir para a cama. Ela desejava que eu partisse, devidamente 
casada com um médico judeu, devolvendo-lhe a atenção do esposo e, ao mesmo 
tempo, dando-lhe um atestado de mãe bem-sucedida. Sua causa não era desti
tuída de mérito.

Ao me aproxim ar dos 17 anos, Jerry, um soldado do Corpo de Treinamento 
de Oficiais da Reserva e estudante de engenharia, interessou-se por mim. M inha 
mãe, resplandecente de entusiasmo, tornou-se minha aliada fie l na compra de 
trajes para namorar. Após um dia extenuante lecionando para classes cada vez 
mais rebeldes, ela abnegadamente embainhava minhas saias e blusas para 
aum entar o fascínio de sua filh a ao mundo pretendente de rapazes judeus, fu tu 
ros profissionais liberais. M inha mãe ficou tão radiante com as atenções prom is
soras de Jerry que não notou minha fa lta  de reciprocidade. Durante nossa lacri
mosa cena de rompimento, que ocorreu na privacidade do gabinete do sótão, 
minha mãe irrompeu alegremente com uma tigela de fru tas encorajadora; ela 
sempre aparecia na hora certa.

Meu p a i se mostrava menos entusiasmado com meu interesse pelos rapazes. 
M antinha o número do telefone de cada namorado na gaveta superior. Esperava 
por mim e, caso eu não retornasse até 11 horas, sentia-se livre para nos telefonar. 
Essa vigília fo i m antida até eu finalm ente p artir para a  escola de doutoramento, 
aos 2 0  anos. M as enquanto vivi em Floral Park, entusiasticamente mantinha 
meus pais informados, ansiosa por compartilhar as delícias do namorado médico 

judeu que adorei entre os 18 e 21 anos. Essa função informativa, aliada a um 
medo bobo de ser vista como uma mulher perdida, mantiveram-me relativamente 
inocente até que eu me mudasse do lar em Long Island.
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Antes disso, aos 18 anos, contornando as objeções de meu pai, fiz  uma excursão 
supervisionada de 10 semanas à Europa. Embora eu tivesse poupado dinheiro, tra
balhando como garçonete no verão anterior, para financiar essa aventura, minha 
mãe empolgada acrescentou 300  dólares para compras exóticas para ela, sua irm ã e 
sua mãe, que continuavam morando no Brooklyn. Ninguém em minha fam ília  
jam ais estivera na Europa. Certamente essa viagem aumentaria minhas qualifi
cações. Com relutância, meu p a i aderiu, contribuindo com um ferro de passar de 
viagem como sinal de sua aprovação hesitante.

A inda consigo ver seus tristes olhos castanho-claros observando fatalistica- 
mente meu embarque no avião. Embora seus olhos continuassem falando comi
go até a  proxim idade de sua morte, imagino agora que fo i naquele ponto que 
sua voz —  ou seja, sua voz vital —  parou. Meu p a i estava se tornando um 
homem triste e desapontador, em vez do apoiador heroico que fora em minha 
busca pela vida.

No exterior, recebi inúmeras cartas com notícias de minha mãe e até algu
mas de Jay, então com 11 anos, mas curiosamente nenhuma de meu pai. As 
maravilhas da Europa, o Davi e a  Capela Sistina, a Rive Gaúche em Paris, os 
quadros de Van Gogh na Holanda, os campos da Inglaterra e até as cervejarias 
na Alemanha foram  empolgantes para mim. Exaustivamente, fiz  compras nos 
mercados caleidoscópicos e então baratos de 13 países europeus. No fin a l dessa 
aventura, desembarquei em Nova York cheia de presentes e de histórias para con
tar. M inha mãe chegou ao aeroporto acompanhada de minha melhor amiga, 
Virgínia, e da mãe de Virgínia. Esse séquito fo i necessário porque minha mãe se 
recusava a dirigir, embora tivesse tirado a carta de motorista. Meu p a i estava 
curiosamente ausente. Trocando olhares conspiradores com seu cortejo, ao 
entrarem no carro da mãe de Virgínia, minha mãe subitamente me explicou que 
meu p a i tivera um pulm ão removido logo depois de minha partida à Europa. 
Câncer. “Retornou do hospital hoje”, acrescentou informativamente.

Quando finalm ente cheguei em casa, vi que grande parte da essência da vida 
abandonara meu pai. Ele encolhera e parecia frág il e amedrontado. Fui assegu
rada de que seu corpo estava se restabelecendo. Arthur Godfrey passara pela 
mesma operação. Ele estava melhorando. Tantas consequências de ter me afasta
do de casa.

Embora eu retomasse minhas responsabilidades domésticas, conduzindo 
minha mãe de automóvel, estudando com meu irmão relutante e agindo como 
negociadora geral, meu desejo de ser livre aumentou. Eu tinha uma missão 
naquela casa, mas queria seguir outro caminho. A visão dos olhos assombrados de 
meu p a i não me abandonava.
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Meu p a i se curou totalmente e voltou a trabalhar, mas seu horário parecia 
coincidir com o meu. Quer minha prim eira aula começasse às 8  ou às 10 da 
manha, ele sempre me levava de carro, e muitas vezes também Virgínia, ao 
Queens College. Além disso, quando eu chegava em casa, ele fa z ia  o mesmo. Ele 
nunca insinuou que estivesse fazendo quaisquer acomodações especiais para a 
minha conveniência. Eu sabia que ele não queria perder nenhum momento comi
go e que sempre soubera que eu o deixaria. Eu achava que essa devia ser a razão 
pela qual meu p a i tinha olhos tão tristes. Assim, com uma verdadeira sensação de 
agouro —  o que seria de minha fam ília sem mim? — , p arti para a escola de 
doutoramento afim  de obter um PhD em psicologia clínica pela Universidade de 
Oklahoma. N aquela época, meus pais e meu irmão de 13 anos pareciam intatos, 
mas eu sabia que seus dias estavam contados. Eu estava convicta de ser o elo que 
os mantinha unidos. Eles não conseguiam fa la r  entre si sem minha tradução. 
Pareceu-me que, ao abandonar a cena, eu estava assumindo a responsabilidade 
pela morte consequente deles. “Como você os matou?”, perguntaria mais tarde um 
analista. M as essa é outra história.

Impressionada com a clareza da fictícia fam ília Glass, de J.D . Salinger, e 
com suas comunicações através de um quadro de avisos, eu também instalara um 
quadro de avisos para citações sábias atrás da porta de meu quarto no sótão. 
Preparando-me para a iminente partida, eu saudosamente pregara no quadro o 
haiku japonês: “Oh am eixeirajunto ao meu telhado, não te esqueças de florescer 
a cada prim avera”. N a verdade, era um velho, confortador e majestoso corniso 
que nos presenteava com belos brotos brancos a cada primavera, mas parecia sufi
cientemente próximo. Após minha partida, jam ais vi aquele corniso florescer 
outra vez.

D urante alguns meses, desfrutei de um período reconfortantemente fe liz  e 
despreocupado na escola de doutoramento, lendo vorazmente e percorrendo o 
interior de Oklahoma de terra avermelhada em minha Moped. Em 1964, uma 
mulher de motocicleta, mesmo uma tão pequena como a Moped, era uma ocor
rência rara e aquilo, aliado ao fato  de eu ser então a única mulher no progra
ma de psicologia clínica, proporcionou-me enorme atenção e liberdade em com
paração com meus dias no Queens College, predominantemente fem inino, em 
minha cidade natal.

Essa cena idílica fo i logo abalada quando recebi um telefonema de um tio 
paterno: “Seu p a i tem apenas duas semanas de vida. Ele tem um tumor no cére
bro. Consegue dizer apenas o seu nome”. M inha mãe evidentemente me tentara 
proteger das exigências dessa situação, informando apenas as ocorrências menos 
extremas, como um derrame sem gravidade inventado, sem nenhuma menção a
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um câncer recorrente. Apesar disso, no dia seguinte, embarquei num avião para 
Nova York, para jam ais voltar a Oklahoma.

As horríveis e desorientadoras semanas que se seguiram foram  apenas o início 
da torturante agonia de minha fam ília. Meu p a i só veio a  morrer cinco anos 
depois; logo recobrou domínio suficiente para assegurar que sua esposa não fosse 
autorizada a visitá-lo. Os médicos concordaram que era uma mulher muito 
neurótica, histérica e perturbadora demais para ele enfrentar. Ninguém com o 
poder de m udar as coisas insinuou que o tumor de meu p a i poderia estar cau
sando seu comportamento instável. Após anos de guerra fria , ele queria agora o 
divórcio. Fizeram de mim a mensageira oficial. Meu irmão quis ficar comigo e 
com nosso pai, sob meu cuidado no hotel que meu tio arranjara em Nova York, 
mas teve de se conformar em ajudar a tranquilizar nossa mãe, enquanto trans

feríam os nosso p a i enfermo em am bulâncias de hospital para hospital. Nossa mãe 
estava humilhada e furiosa, o que era compreensível. Eu entendi, mas a com
paixão veio mais tarde, muito mais tarde. Para mim aos 2 0  anos, o mundo pare
cia caótico e irreal. Eu sonhava com os dias despreocupados em Oklahoma, em 
que tudo que tinha de fazer era ler livros, ir às aulas e passear em minha M oped 
pelo campo cheio de poços de petróleo. De algum modo e sem o desejar, eu me 
tornara a chefe da fam ília.

Ao voltar a  Nova York, eu ajudara minha aflita mãe, anuindo ao seu 
pedido de convencer seu zangado e relutante esposo a dar dinheiro a ela. M as 
pouco depois, ressenti-me das exigências insaciáveis e da sua insensibilidade. A 
paixão de morte de meu p a i de se ver enfim separado da esposa me pareceu, 
então, a expressão fin a l de uma discórdia e fa lta  de comunhão que estivera 
sempre espreitando por baixo de uma aparência de norm alidade m al velada. 
Im aginei que ele não queria passar o tempo que lhe restava aprisionado a um 
relacionamento belicoso. Embora a angústia de meu p a i me tocasse, eu sabia 
que provocaria um rompimento irreparável entre minha mãe e mim se con
cordasse seu desejo de se separar dela. Apesar disso, guiada por minhas per- 
cepções juvenis, senti que meu p a i permanecera realmente com a esposa 
durante todos aqueles anos m al humorados devido à sua devoção inconfessa 
por mim. Im aginei, portanto, que lhe devia minha lealdade exclusiva em seus 
últimos dias, ainda que me custasse o relacionamento com minha mãe. O 
tempo acabou cobrando o preço da fragilidade desse raciocínio. A sequência 
exata dos eventos durante esse período tum ultuado é confusa dem ais p ara  que 
eu a lembre mesmo agora.

Meu irmão fo i expulso da escola pública de 2F grau que frequentava, e uma 
procura por escolas particulares apropriadas se seguiu. Fui encarregada dessa missão;
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ninguém mais dava conta de Jay. Eu não precisava da escola de doutoramento para 
estudar psicopatologia, pois tinha meu próprio caso real à mão.

Durante semanas ou meses, passei meu tempo quase exclusivamente em uma 
enfermaria de cancerosos com meu p a i em lenta recuperação. Nossos dias eram 
repletos de radiação e quimioterapia. Os médicos finalm ente baniram minha 
mãe, cada vez mais histérica, do hospital, porque determinaram que ela era pre
ju d ic ia l à  saúde do esposo. O irmão e as irmãs de meu pai, aliviados por eu estar 
sempre ao lado dele, visitavam-no no hospital. Eles me consultavam regular e 
cerimoniosamente sobre seu progresso e me tratavam  com uma consideração 
incomum. Seguindo nossa tradição de estudo mútuo, trouxe a meu p a i um livro 
sobre a  morte. Ele não mostrou nenhum interesse.

Pelo contrário, depois que a  crise imediata de vida ou morte passou, ele recu
perou a  fa la  e grande parte das forças. Meus cursos em Oklahoma ficaram  incom
pletos. Usando meu crédito escolar patrocinado pelo governo, paguei o aluguel devi
do aos meus dois colegas de quarto em Oklahoma pelo restante do ano escolar e 
mudei-me para um hotel em Nova York com meu p ai convalescente. Como sua 
enfermeira, providenciava refeições que revelavam minha fa lta  de experiência como 
cozinheira —  torradas e omeletes queimadas —  e levava-o aos médicos. M inha 
alienada e tensa mãe me acusou injustamente de ficar com meu p a i pelo dinheiro 
dele. Telefonava à noite ao marido enfermo pedindo que voltasse para casa. 
Naquela época, eu não a  aturava. Meus amigos estavam distantes em escolas de 
doutoramento. Solitária e perturbada, comia em excesso para me confortar.

Após algumas semanas fatigantes desse regime médico-hoteleiro, meu p a i 
sucumbiu às chamadas de minha mãe e voltou para casa em Floral Park, insistin
do em me levar junto. Àquela altura, minha mãe estava tão estressada que 
acabara em um hospital com uma diabetes exacerbada que agora exigia injeções 
de insulina. Como condição para meu retorno a Floral Park, negociei o que espe
rava ser um domínio separado e seguro para mim, meu próprio apartamento no 
porão. Eu teria liberdade de movimentos e poderia receber quem quer que ju l
gasse apropriado. O porão tinha uma entrada separada, sua própria cozinha e 
banheiro. Somente a lavadora e a secadora de minha mãe estavam lá embaixo. 
Quando ela voltou do hospital, obviamente não viu nenhuma razão para honrar 
o acordo entre a filh a  rebelde e o marido enfraquecido. Ela não tinha a intenção 
de combinar comigo as descidas ao porão para usar sua m áquina de lavar. Assim, 
fu i embora, estupidamente zangada com meu p a i por romper sua promessa, 
depois de sacrificar por ele o relacionamento com minha mãe e a  escola de 
doutoramento tão desejável. Meu mundo estava destruído. Eu caíra da posição 
honrada de chefe da fam ília interina, tornando-me um pária.
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Entre os 21 e 2 2  anos, morei em cerca de 10 lugares, dos hotéis j á  men
cionados com meu p a i à  casa próxim a de um prim o distante (causando à  
m inha mãe e ao meu p a i m uita humilhação adicional), além de com partilhar 
apartam entos separadamente com duas am igas ainda na área de Nova York, 
um sótão m obiliado em Richmond H ill e, finalm ente, um apartam ento a lu 
gado com três aposentos e jard im  atrás de um açougue em Jam aica, no Queens. 
Terminei em Nova York os trabalhos do curso na Universidade de Oklahoma 
e, ao fazê-lo, preparei uma monografia sobre os aspectos psicossomáticos do 
câncer (que eram muitos), ao mesmo tempo em que me sustentava com empre
gos de garçonete em cafés e boliches. Depois, obtive uma bolsa de estudos na 
Universidade M unicipal de Nova York, com a  idéia de obter um mestrado na 
m atéria m ais exata de psicologia fisiológica.

M inha mãe e grande parte de sua fam ília nunca me perdoaram. M eu tio, 
que me elevara ao status temporário de chefe da fam ília nos meus 21 anos, perdeu 
por completo o interesse em mim.

Meu irm ão passou de escolas particulares liberais p ara progressistas, p as
sando temporadas de verão consecutivamente como paciente de um hospital 
psiquiátrico e, depois, como preso na Casa de Detenção do Brooklyn por vender 
maconha a  um inspetor da polícia à  paisana, apenas p ara retornar a F loral 
Park. Seu rosto simpático e inocente com cabelos à  escovinha desmentia o com
portam ento turbulento, fay  assaltara nossa casa. Ele e seus amigos se apode
raram de todas as jó ia s de minha mãe, mas deixaram  o bracelete de ouro com 
berloques que eu ganhara ao completar 1 6  anos e os outros poucos objetos de 
valor que eu possuía. Ele tinha uma form a estranha de dizer “amo você”. Em  
outra ocasião, fay  e sua turm a levaram o único tesouro remanescente de meu 
p a i doente, sua coleção de film es coloridos que ele arduam ente guardara, colan
do sobras de sucessos da Twentieth Century Fox, como O s dez mandamentos, 
p ara exibições caseiras naquela época inauditas. N ão éramos uma fam ília  a lta
mente gregária e aqueles raros eventos sociais, com meu p a i à  frente como opera
dor e minha mãe servindo pipocas aos vizinhos na sala da fam ília  de nosso 
porão concluído, colocaram-nos no mapa de Floral Park. Em várias ocasiões, os 
p ais de minha melhor am iga, Virgínia, fizeram  visitas amistosas à  nossa casa 
para esses eventos.

As estantes repletas de film es que haviam guarnecido as paredes da sala de 
projeção no porão pareciam  sinistramente abandonadas, enquadrando a  mesa de 
pingue-pongue não utilizada, que agora ocupava o centro do aposento. Após 
minha partida, nosso lar de três quartos em Floral Park se tornara uma casa de 
horrores. Anos depois, mesmo quando outros aspectos de minha vida eram re-
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compensadores, o mero pensamento da decadência tumultuosa de minha fam ília  
me aprisionava em um miasma de negatividade e ruína.

Sem minha presença, Jay  se tornou mais incontrolável, prim eiro sendo 
expulso da escola pública porque parara de se esforçar e, depois, abandonando 
prem aturam ente duas escolas particulares. Durante essa época, Jay  fo i também 
submetido a uma temporada de verão em um hospital psiquiátrico luxuoso em 
Long Island. Eletrochoques eram fartam ente oferecidos como tratamento; a 
opção era entre choque elétrico ou insulina —  um menu nada atraente. Fiquei 
abism ada com a  possibilidade de choques elétricos serem ministrados ao meu 
irm ão adolescente e usei todo meu poder de persuasão p ara  convencer minha 
mãe a  não assinar a permissão necessária. E la estava zangada —  não conseguia 
controlar Jay  — , e os médicos haviam  afirm ado que choques elétricos eram o 
único caminho a tomar. Eu fantasiei uma fu ga com Jay  que nos deixaria viven
do anonimamente como proscritos caçados, mas seria em vão. Eles teriam vindo 
ao meu encalço. Jay  era menor de idade.

Eu não o libertei. M inha mãe assinou os papéis de permissão. Jay  fez  o trata
mento. Ele cortou os cabelos. Seu espírito rebelde fo i acalmado —  como um 
capão, ele perdera temporariamente a arrogância.

Dentro de mim, uma porta se fechou para minha mãe: eu via o choque elétri
co não solicitado como um instrumento de tortura. Depois daquele verão, quan
do Jay  voltou —  um estudante de cabelos curtos em uma escola particular 
exibindo de novo a incapacidade de corresponder às expectativas — > quis levá-lo 
comigo. Embora isso não fosse a  solução ideal, acho que conseguiríamos nos virar, 
mas essa era uma permissão que minha mãe não assinaria. Jay continuou a se 
autodestruir.

À deriva num mar gelado de isolamento fam iliar, aos 2 2  anos, senti-me atraí
da por um ex-colega de classe, Charlie, um intelectual de gola olímpica. A cor
dialidade, poesia e atenção de Charlie eram um faro l na tormenta. Ele ouvia mi
nhas histórias com compaixão e contava-me sua própria. Cativei-me por sua músi
ca clássica e filosofias radicais. Ele me pegava e contava histórias pungentes da 
menina dos fósforos. Em nosso primeiro e fa ta l encontro, ele tardiamente devolveu 
o cartão da biblioteca que pegara emprestado de mim, presenteou-me com um livro 
sobre budismo e mudou-se para meu recém-alugado apartamento em Jam aica 
atrás de um açougue kosher e exatamente sobre o metro. Aproveitando o momen
to, sua mãe enviou seus livros logo depois. Ele me apresentou à fam iliaridade com
partilhada pela prim eira vez e aceitou meu caprichoso irmão Jay, pelo que fiquei 
eternamente grata. Jay tinha uma chave de nosso apartamento em Jam aica, pois 
eu queria que tivesse lá um lugar seguro, e ele era sempre bem-vindo.
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D e minha parte, ensinei a Charlie como ganhar a vida e outras habilidades 
úteis. Amávamos um ao outro até certo ponto, e comecei a me restabelecer. Após 
alguns meses, a ‘senhoria-açougueira viúva objetou à nossa vida em pecado. 
Depois de morar em dez lugares diferentes no ano anterior, não quis deixar nosso 
apartamento com jardim  que agora abrigava um cão de estimação. Como 
autodefesa, casamo-nos. Pareceu uma troca justa, mas para meus pais fo i a der
rota final. Charlie não era judeu nem médico; tinha um braço aleijado e nunca 
tivera um emprego regular. Além do mais, abandonara a faculdade e apenas ron
dava pelo laboratório pregando dogmas políticos rebeldes. N a época em que nos 
casamos, ele progredira a ponto de vender lâmpadas pelo telefone. Meu p a i acha
va que Charlie só servia para ficar varrendo a casa. N a verdade, eu achava que 
Charlie me salvara.

N as raras ocasiões em que vi meus pais de novo, f iz  questão de que Charlie 
estivesse sempre comigo.

Sob o jugo da dependência emocional, concentrei-me em ensinar Charlie a 
dirigir um automóvel, a não perder a carteira —  feito de que antes fora incapaz, 
agora conseguido acorrentando-a ao cinto —  e a  obter uma sucessão de empregos 
cada vez melhores. Depois, desiludi-me com a  escola de doutoramento, passei um 
período como assistente social, seguido de outro como program adora-analista de 
computadores, e culminei essa busca me engajando numa carreira mais 
duradoura e criativa como recrutadora independente de profissionais de infor
mática. Charlie terminou a faculdade com distinção e tornou-se também pro
gram ador-analista. Eu me sentia muito útil e valorizada como seu guia, mas 
descobri que ser útil não era suficiente —  uma verdade de que suspeitara.

Passei vários anos lastimando meu compromisso precipitado e ganhando peso 
numa tentativa de restaurar o equilíbrio. Eu me distraía com sorvetes, livros de 
Tarzan e uma variedade incomum de anim ais de estimação, que passaram  a 
incluir um macaco cebo, dois cães, um gato e uma tartaruga. Eu percorria Nova 
York em minha motocicleta Yamaha vermelha —  à  qual progredi depois da 
M oped —  com um macaco literalmente nas costas. Ao parar nos sinais de trân
sito, os motoristas próximos ficavam  surpresos com as mãozinhas do macaco 
aparecendo sob meu capacete e agarrando minha máscara em um abraço afetu
oso. O macaco ajudava, mas eu ambicionava mais. A terapia acabou revertendo 
o processo e me vi com um impulso irreprimível de ser Leve, livre e inspirada. 
Embora isso possa parecer a pseudo-estrela de um anúncio de cigarros para mu
lheres liberadas, minha atitude resultava realmente de esforço e determinação. Eu 
persistia, tentando vários métodos para me tirar do atoleiro.

M inha mãe despejou meu p a i em um asilo de velhos em Nova Jersey pouco
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depois de seu retorno a Floral Park. Sempre que Charlie e eu o visitávamos na 
minha motocicleta nas profundezas de Nova Jersey, ele me pedia que o levasse de 
volta para casa. Embora esse pedido me despedaçasse, não o atendi. Ele morreu 
ali vários anos depois, aos 65 anos.

Como num cronograma diabólico, minha mãe subitamente morreu cinco 
anos depois de complicações da diabetes, aos 65 anos. E la vivia com Jay  na 
época —  ele acabara de completar 21 anos —  na casa em Floral Park. N a 
época, Jay  vivia uma vida dolorosa, anestesiado pela heroína e sustentado como 
sempre pela mãe. E la estava totalmente voltada para ele, ainda o vendo como 
Jay-Z-Boy. E la nunca me visitara após meu casamento.

Em sua lápide, em um cemitério judaico, inscrevi os dizeres latinos de santo 
Agostinho: “Legem non habet necessitas". Nenhum dos pranteadores sabia latim, 
mas minha mãe o estudara no colégio. Significa: “a necessidade não conhece 
nenhuma le i”. Recentemente, venho me perguntando se esse seria um epitáfio 
apropriado para mim, mas naquela época fo i o tributo mais generoso que pude 
dispensar a minha mãe.

Apesar do relacionamento tenso com minha mãe, sua morte me deixou mor
bidamente deprimida. Achava difícil levantar de manhã e respondia aos recados 
da secretária eletrónica dias depois, se é que respondia. A certa altura desse perío
do, perdi o incentivo para ganhar dinheiro, mas estranhamente meu negócio de 
recrutamento se tornou mais rentável. Eu estava ficando mais reflexiva e mais 
sensível aos que me cercavam. Será que meus clientes o sentiam? Em sua maioria, 
eles desenvolveram uma notável lealdade para comigo, e a colocação de profis
sionais de informática me sustentou, com classe, com relativamente pouco esforço 
nos dez anos seguintes!

Meus sentimentos por Charlie se tornaram mais maternais do que matrimo
niais, e eu estava trabalhando por um divórcio amigável. Eu esperara que con
tinuássemos sendo grandes amigos. Porém, Charlie parecia relutante em levar à 

frente nossos planos de divórcio e alternava poemas de amor, bebedeiras e maus- 
tratos. Ambos fazíam os terapia. Charlie teria continuado comigo, mas forcei a 
barra e me encontrei magra, renascida, só e divorciada em Nova York.

Quando minha mãe morreu, Jay, impelido por sua benevolência, gastou o 
dinheiro que ela lhe deixara em depósito para comprar drogas. Os quatro anos 
seguintes foram  uma série de desastres para ele. O ápice fo i proporcionado por um 
chefão da M áfia, de Long-Island, que deixou Jay  cuidando de um parente inváli
do e incapaz de falar. A M áfia não aprovava as drogas. Jay  solicitamente coloca
va esse homem isolado ao telefone, quando me telefonava, para que eu pudesse 
conversar com ele. M as o homem silencioso morreu, encerrando o papel de Jay.
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A cunhada e o cunhado de meu p a i também tentaram ajudar, contratando 
Jay  para trabalhar para eles, mas todas as tentativas falharam . Jay  me telefonou 
uma vez, sob efeito de um alucinógeno, e contou-me que não estava destinado a 
viver uma vida completa. Durante essa conversa telefónica, contou-me também  
que eu fora melhor para ele do que qualquer outra pessoa. Terminou sua vida em 
uma pensão em Floral Park, a um quarteirão de nossa casa de tijolos prototípica. 
Ele e Elvis Presley morreram de overdose de uma mistura de drogas no mesmo dia 
de verão.

Quando Jay  morreu, aos 2 5  anos, havia sido a vítima desafortunada de 
múltiplos infortiínios: superproteção e indulgência maternas, desinteresse e doença 
paternos, abandono pela irmã, eletrochoques em um hospital psiquiátrico, breve 
período na Casa de Detenção do Brooklyn, babá para a M áfia e mais.

Seria Jay  apenas revoltado, perturbado, desequilibrado ou teria um problema 
bioquímico? O que quer que fosse, ele também era meu. Ele fo i direto ao meu 
coração. O vínculo entre nós nunca fo i totalmente rompido e, como ele, Laing 
agora também fa z  parte de mim.

Após ter sido rejeitada por minha fam ília, ficar casada com Charlie por sete 
anos, fazer terapia por quatro anos e divorciar-me (nunca mais nos vimos), ten
tei corporificar uma continuação desse tema do crescimento regenerativo p lan 
tando uma ameixeira de verdade na cobertura do apartamento para onde me 
mudara aos 3 0  anos. Quando o último de minha fam ília, meu irmão, morreu 
aos 2 5  anos, a ameixeira, como uma insinuação, também morreu. Após meu 
divórcio e as mortes sucessivas que mencionei, eu simplesmente carecia da energia 
para regar a  ameixeira a ponto de lhe sustentar a  vida, e os ventos e o calor de 
Nova York acabaram  com ela. Como eu temera, minha fam ília biológica imedi
ata se consumira prematuramente, deixando-me no rastro, como única sobre
vivente, para enfrentar as repercussões. Meu pai, minha mãe e meu irmão havi
am tombado como dominós enfileirados, cada um proporcionando ao sucessor os 
meios para a própria morte. Entre 1969 e 1977, Edith, Frank e Jay  Ottenstein 
haviam morrido, separadamente e sozinhos. Eu queria viver.

Ao recuperar minhas forças, derrubei a ameixeira morta com um machado e 
queimei-a, à  maneira dos índios, em minha lareira, esperando por uma rápida 
resolução simbólica. Porém, ela levou mais tempo. O desenlace de minha resolução 
tomou o caminho de uma procura, guiada pela razão e alimentada pela paixão. 
Embora eu estivesse isolada e fam inta, pesando momentaneamente apenas 50  qui
los, minhas raízes estavam boas. Raciocinei que minha restauração seria uma mera 
questão de tempo e de atentar às variáveis certas (amor e atenção).

Em 1977, quando Jay  morreu, eu desenvolvera um plano operacional para
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lidar com perdas que me tirasse magicamente do atoleiro do desespero, dando-me 
algo por fazer e, ao mesmo tempo, preparando o terreno para uma expressão mais 
apropriada, terapêutica e oportuna da dor. N ão fa z  sentido chorar para si mesmo 
quando tudo em volta está indo por água abaixo. N as circunstâncias certas, a dor 
pode ser catártica e uma parte natural da vida, em vez de apenas um desastre 
solitário e doloroso.

Meu plano operacional para lidar com as perdas abrangia a perda tanto de 
coisas como de pessoas queridas. M inha política era simples e, talvez, soasse hor
rível: substitua a perda por algo ou alguém melhor. Também no caso da perda 
de uma pessoa amada, deve-se tomar algo de bom dela, evitar olhar para trás 
e passar para a tarefa da substituição, usando toda a inteligência e diligên
cia que se consiga reunir. Isso deve ser visto como uma operação limitada no 
tempo: não fa z  sentido continuar vivendo sem ao menos uma pitada de amor.

Caso a  pessoa am ada tivesse morrido, deveria, em certo sentido, ser incorporada 
e, assim, imortalizada. Desse modo, procurei qualidades positivas nos que partiram  
para torná-las minhas. Esse procedimento é dificil de comunicar ao não-iniciado (os 
não-familiarizados com mudanças súbitas e radicais em seus sistemas de apoioj. Ele 
tem um aspecto macabro para todos, exceto os sobreviventes de campos de concen
tração. Os sobreviventes que conheci o acharam bem admirável.

Meu sistema de compensação começou quando meu p a i morreu, em 1969.
Após meu confuso divórcio, achei-me sozinha com um negócio bem-sucedido, 

mas sem amigos nem fam ília. Estudei vários sistemas de psicoterapia, treinando-me 
para a  missão hercúlea à minha frente. Alternando medo e otimismo, alistei o 
elenco com quem queria representar, valendo-me dos personagens mais envol
ventes de meu passado, qualquer que fosse minha importância para eles. Como 
não tinha ninguém, raciocinei que poderia igualmente alm ejar o melhor.

Encabecei essa lista mágica com Bill Reynolds, um professor de psicologia e 
advogado, de beleza impressionante, inteligente e objeto de fantasias femininas, que 
eu vira da última vez uma década antes no Queens College. Eu compartilhara mi
nhas fantasias inebriantes sobre B ill Reynolds com minhas amigas que também se 
sentavam, admiradas, na primeira fila  em suas várias aulas de psicologia.

Formulei um plano estratégico e, no estilo de uma caçadora de talentos, perso
nalizei minha abordagem para atraí-lo. Naquela época, eu estava forte, bronzeada 
e em forma, graças aos banhos de sol em minha rede no terraço e aos exercícios em 
minha malha verde, entre as flores, com um instrutor particular, nos ringues de 
ginástica que instalara ali. Eu tinha longos e brilhantes cabelos castanhos e olhos 
escuros e irrequietos. “Deixe-me fingir que sou a terapeuta e você meu paciente”, pro
pus ao ainda bonito dr. Reynolds. Ele m al me reconheceu após dez anos de ausência,
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mas sua curiosidade, cintilando nos olhos azuis de bebe, fo i despertada. M ais tarde, 
a pedido dele, mostrei-lhe minhas regras básicas, os mesmos 2 2  passos especificados 
neste livro, os mesmos procedimentos que usei para alcançar R D . Laing e outras pes
soas que se revelaram vitais para mim. O professor Reynolds gostou deles. O dr. Laing 
também. E  um ótimo plano se atrair o amor fo r uma de suas metas.

Foi então que retomei os estudos intelectuais, por longo tempo abando
nados, que começara com meu pai. Deixando de lado os livros de Tarzan —  
tão úteis em meu período menos ativo, quando me elevavam acim a daquilo 
tudo, ao voar pelas árvores com meu herói im aginário, Tarzan, aliviando 
muitos dias insípidos — , p arti agora na própria jorn ada mítica, estudando 
com energia para encontrar meu poder.

O amor por meu p a i seria, em certo sentido, ressuscitado nas pessoas que vi
riam compartilhar essa busca mítica comigo.

M inha busca inconsciente para preencher o lugar de minha mãe fo i menos 
clara do que minhas tentativas de substituir meu pai, assim como meu rela
cionamento com ela fora mais ambíguo. Meus sentimentos em relação a ela eram 
cheios de contradições.

Embora eu ainda me ressentisse dela, sentia-me também grata por ter me 
dado a  vida e cuidado de mim. Lembrei-me também das maneiras como ela me 
am ara na minha juventude: corrigindo minha ortografia, às vezes com ajuda das 
raízes latinas, e traçando roteiros sempre que eu ia a um lugar não fam iliar. Ela 
deve ter aprendido isso em seus dias de professora substituta, quando tinha de via
ja r  de escola em escola na cidade. Após sua morte, aprendi a  pilotar avião —  e 
usava um mapa para registrar a viagem em detalhes torturantes, inclusive o regis
tro de sinais visuais previstos e das frequências das torres de rádio locais. Comecei 
a assum ir a  responsabilidade por saber como chegar aonde eu queria ir. M inha 
ortografia, como resultado do esforço coordenado, também melhorou substan
cialmente, mas somente com o advento do corretor ortográfico computadorizado 
que integra meu programa de processamento de textos me libertei de casa. Às 
vezes, ao pesquisar uma palavra, ainda consigo ouvir sua voz informando as 
raízes latinas. E la era uma boa professora.

Quanto à morte de meu irmão em 1977, fiquei temporariamente perdida 
para encontrar uma qualidade simbólica para seguir o exemplo e escolhi seu 
nariz, que era reto e de belas proporções. N ão ria ainda. Deixe-me explicar.

Eu tivera a grande sorte de encontrar um homem brilhante e generoso chama
do Richard, que me amava, aceitava e precisava de mim em sua própria constelação 
fam iliar intencional e individualizada. Ele orgulhosamente me levara ao seu sócio 
principal, Arthur, um financista-milionário culto, talentoso, implacável e ambi-
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cioso que se fez pelo próprio esforço. Após uma noite amigável em que todos conver
samos, Arthur sondou meus conhecimentos de modelos económicos (aumentadospor 
meu amigo economista Bill, que me amara e apoiara nos tempos difíceis) e genero
samente sugeriu a Richard que consertasse meu nariz, que, até onde vai minha 
memória, sempre estivera quebrado. Em particular, Richard me fez essa oferta 
extremamente incomum. Porque eu me via atraente e em boa form a naquela época, 
considerei a oferta de Richard um elogio. Meu nariz se quebrara em algum momen
to indefinido de minha infância sem eu notar. Eu estava acostumada com ele, mas 
considerei a  sugestão de Arthur de que Richard investisse em mim dessa maneira como 
um selo de aprovação de um investidor muito arguto e como um ato de amor de 
Richard. Afinal, por que pagar reparos de narizes de pessoas que não são, ao menos de 
algum modo, suas? Sentia-me agora como pertencendo a Richard e ele agiu desse modo 
também. Entretanto, respondi “não, obrigada" apenas por medo de hospitais. Eu nunca 
entrara em um, exceto para nascer. Aquele evento resultara em uma estadia de duas 
semanas em um compartimento de plástico para bebés prematuros. (Ao nascer, eu pesa
va menos de dois quilos.) Eu não estava ansiosa por retomar.

A morte de Jay  marcara o rompimento fin a l entre mim e a maior parte de 
minha fam ília. (Apenas a irm ã de minha mãe, Mary, manteve contato comigo e 
acabou me visitando com sua am iga Sylvia.) Em uma tentativa bem-inten- 
cionada de criar um funeral significativo para meu irmão, após morrer drogado 
e sozinho em uma pensão a  um quarteirão de nossa antiga casa em Floral Park, 
quis reunir todos os que o conheceram em meu apartamento em Nova York e 
deixar que dissessem algo em sua memória. Pensei que talvez trocaríamos entre 
nós algum a energia que havíamos investido nele. Esse conceito fo i estranho 
demais para todos, exceto o irmão de meu pai, Jules, que apareceu junto com a 
fam ília  de Richard. O dobre de finados de meu irmão soou como a troca da guar
da. A fam ília de Richard se tornou minha fam ília, incluindo crianças e mãe. Eu 
agora tinha um lugar no mundo. M inha fam ília histórica promoveu o próprio 
funeral para Jay, de acordo com a  convenção e com significado para eles, mas me 
deixou de fora. M udei meu nome para Russell, marcando o afastamento de 
minha fam ília e, simbolicamente, associando-me a Bertrand Russell, que não 
estava presente para reclamar.

Agora, contarei como culminou a  história do nariz: Jay  tinha um bonito 
nariz aquilino. Quando fu i identificar o corpo, seu rosto parecia enfim sereno e 
bonito. Entendi o que as pessoas querem dizer quando repetem a frase aparente
mente absurda: “Finalmente encontrou a p a z ”.

No fin al, forcei-me a  ir  a  um médico recomendado por Arthur e me submeti 
à  temida cirurgia nasal, espantando o medo de ser inadvertidamente morta pelo
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hospital mediante uma vigília antecipadamente combinada de visitantes que 
chegavam a  cada uma ou duas horas. Assim, tenho de agradecer a  Jay, ao médi
co e a  Arthur pelo meu nariz devidamente consertado. Também tenho de agrade
cer a  Jay  por me ensinar muita coisa sobre como amar. Veja bem, ele me amava. 
Conjiava em mim. Precisava de mim. E  entregava-se a mim. Quando o mundo 
inteiro era sombrio para ele, ainda assim tinha forças para me dizer que eu esta
va bem. Ele ainda me am ava, embora eu o tivesse deixado naquele deserto de 
Floral Park quando ele tinha apenas 13 anos.

*

Escrever este ensaio me ajudou a integrar meus sentimentos complexos 
sobre Jay, e após completá-lo me senti mais serena.

M eu projeto com Laing revela esse tipo de motivação para mudar em 
mim, mas não em Laing. Eu era inflexível em minha insistência de que ele 
mudasse. Se fosse mais esperta, poderia ter desistido de meus esforços para 
mudá-lo e concentrado-me, em vez disso, em usar meu amor por ele e meu 
desejo de servi-lo para mudar a mim mesma. Entretanto, encontrei inspi
ração suficiente no trabalho com Laing para ultrapassar meus limites de com 
promisso e motivação de modo a aumentar minhas opções para uma vida 
mais completa e íntima.

É fácil ver como eu me estruturara com Laing para uma repetição poten
cial das expulsões no passado de minha família. Teria Laing se referido a essas 
experiências quando, tão penetrantemente, disse-me que “quando choramos 
pelos outros, choramos por nós” , na primeira vez em que se aproximou de 
mim, após eu testemunhar em lágrimas a cena da expulsão dos organizadores 
da conferência, na Espanha?

Eu trilhava território perigoso e procurei a estrutura de um sistema fun
cional com Laing para estabilizar minha situação emocional altamente car
regada e para completar com sucesso nosso projeto do livro.

Ainda era 1981 e, motivada por meu desejo de mudar, eu estava tentan
do ver meus padrões com mais clareza. Antigas memórias já há muito enter
radas estavam agora sendo exumadas e sutilmente reenquadradas. Minha 
perspectiva estava se expandindo, e achei-me mais capaz de examinar os pos
síveis motivos da tenacidade constrangedora com que parecia me agarrar aos 
meus muito comentados 16 quilos extras.

Laing também começou a mostrar interesse por meus motivos e, em 
pouco tempo, vi-me, meio assustadoramente, analisada por ele como se sob 
um raio laser.
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“Sente-se diante do fato, como uma criancinha, esteja preparado para abrir mão 
de toda noção preconcebida, siga humildemente quaisquer abismos aonde a 
natureza levar, ou você não aprenderá nada.”

Thomas Huxley

Laing e eu pesquisamos um pouco antes de encontrarmos uma estrutura 
funcional para nosso projeto conjunto. Durante nossa busca inicial de algo 
adequado para fazermos juntos, focalizamos uma de minhas queixas apre
sentadas: meu desejo de perder peso.

Eu Se você pudesse me motivar, com um livro, a sair e arranjar alguém, se 
pudesse me induzir a me empenhar e fazer o que quer que funcionasse, 
como o faria? Ora, você não estabeleceria um sistema rígido que lhe 
pareça inadequado, em que eu tivesse de olhar diretamente nos olhos 
quando não me parecesse natural fazê-lo ou me sentar e escutar uma pes
soa em quem eu realmente não estivesse interessada.
O  que você estabeleceria? Com o você poderia encorajar alguém? Com o 
isso o afetaria? Quais os seus interesses?

R D L Bem, tome a palavra ‘amor’, por exemplo. A palavra amor’ como aparece 
no Antigo Testamento. “Ama teu próximo como a ti mesmo” não signifi
ca amar fulano, beltrano e sicrano. (Ambos riem.) Quem é teu próximo?

Aproveitei o momento, tomando essa pergunta retórica como uma oportu
nidade para conseguir a atenção de Laing. Laing enfim concedeu sua atenção ao 
meu desejo de mudar.
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Quanto a mim, estou com excesso de peso. Gostaria de mudar isso.
O  que você quer dizer por ‘excesso de peso’?
Quero dizer que não gosto de mim por pesar demais.
Quer dizer quando olha no espelho?
Sim, quando olho no espelho. Não porque alguém me disse. Eu costu
mava ter 16 quilos a menos e sentia-me bem.
Será que alguém lhe disse do que deve gostar quando olha no espelho? 
Eu era muito mais bonita 16 quilos mais magra. Ninguém precisa me 
dizer isso. Quando desfilava de biquíni, sentia-me um estouro. Já  não faço 
mais isso. Estou gorda demais. Eis o que quero ser: 16 quilos mais magra. 
Você não está querendo ser tão atraente sexualmente quanto poderia ser? 
Sim. Muitas coisas começam a ruir quando me torno mais atraente se
xualmente.
O  que você quer dizer?
Porque sou muito livre, posso fazer o que quero. Não tenho ninguém 
com quem me encontrar obrigatoriamente. Veja, você tem um casamen
to de longa data. N ão importa o que faça, você sabe, mais ou menos, 
quem encontrará em casa. Quero dizer, se sou livre, estou sujeita a todo 
filho da puta andando por aí. Sou tarada por pessoas brilhantes. Não 
importa se são legais ou não. Se gosto muito de alguém, posso querer ir 
para a cama com ele.
Então, por que você não faz sua escolha?
Bem, quando posso, eu faço minha escolha —  mas nem sempre 
obtenho todos que quero.
Se você perdesse os 16 quilos, teria mais escolhas.
(Rindo) Sei que posso ter mais escolhas, mas aí terei de lidar com elas. 
Por que você não gosta disso? Por que é um problema? (Olhando-me nos 
olhos penetrantemente.)
Temo que possam me ferir.
Com o podem feri-la? Se você pode sempre dizer ‘não’ quando quiser... 
Bem, se posso dizer ‘não’ quando quiser, a coisa não pode avançar mais 
do que desejo, suponho. (Hesitante.)
Isso mesmo. O .K ., de modo que até aqui não há problema, certo?
N ão daquele jeito. Mas consumar um relacionamento é outra coisa. 
Você está falando sobre a dor. Você não quer ser ferida. Você foi ferida 
antes. Você não quer ser ferida de novo. É muito fácil ser ferido. Você tem 
de ser muito durona se estiver em busca daquele tipo de coisa, na luta, 
forçando a barra sexualmente. Quero dizer, existe o verdadeiro amor.
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Agradeça a Deus pelo amor humano, pois, como teria dito são Benedito, 
é o contato mais próximo que a humanidade tem com o amor divino. 
Agradeça a Deus pelo amor humano na forma em que vier, onde e quan
do for encontrado, sexual ou não.

Eu Sem dúvida, é a melhor coisa que há.
R D L E as pessoas que não percebem isso não percebem que esse tipo de amor 

sexual envolve muita dor, terríveis mutilações, terrível agonia.
Eu Digamos que eu me apaixono e sou sexualmente atraída pela paixão. 

Resolvo ‘servir aos homens’. E depois fico de certa forma extasiada, entende? 
A  liberdade é muito importante para mim, mas não é suficiente. Eu real
mente faço o que quero. Orgulho-me disso e tenho muitos bons momen
tos, mas minha vida não é suficientemente rica. Quero estar apaixonada 
por alguém, mas, apesar disso, também quero ser eu mesma, ir atrás de 
meus interesses. E quero ter um bebê. Não sei como fazer tudo isso.

(R D L ri e, em seguida, eu também rio.)

R D L Se você perdesse 16 quilos, teria de escolher alguém com quem estivesse 
preparada para desempenhar aquele número do bebê.

Eu Sim. (Mais risos mútuos.)
R D L  E se o tipo de pessoa que você deseja for o tipo de pessoa que obviamente 

deseja você com 16 quilos a menos...?
Eu Isso mesmo! Tomara.
R D L Portanto, você tem de perder os 16 quilos. Isso muda sua cabeça.

Ele estava se aproximando, olhando diretamente para mim e falando  
enfaticamente.

Eu Sim, sim. Isso muda tudo. É como ser rico! (Risos.)
R D L  Você tem de se arriscar. Faça simplesmente isso.

Voando alto na atenção focalizada de Laing, tentei vincular nossos 
propósitos. Quis vincular minha motivação pela luta contra os dragões de 
minha criação à sua motivação pela luta contra o que eu via como seus 
obstáculos a um best-seller rentável. Essa tentativa, como de hábito, desen
cadeou uma rodada de negações acaloradas:

Eu Faça isso. Ganhar dinheiro realmente consiste em escrever algo que as 
pessoas querem ler. É a mesma coisa. Arrisque-se. É tão fácil dizer.
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R D L É completamente diferente.
Eu Oh, não! N lo  é. H á coisas que você tem de fazer. Se eu comer menos e 

me movimentar mais, perderei peso. Simples, não?
R D L N ão é uma analogia correta. N ão se pode comparar perder 16 quilos com 

escrever algo que as outras pessoas querem ler.
Eu É sim. Se você for a pessoa que tem isso em si, é apenas um parâmetro 

diferente.
RD L N ão está na mesma dimensão. Eles se cruzam de formas diferentes. É um 

tipo de coisa diferente. É um domínio diferente.
Eu Discordo. Acho que o fato de você não ter automaticamente um best- 

seller é a mesma gordura em você que os 16 quilos em mim. Acredito pia
mente nisso. Com  seu nível de consciência, se você simplesmente se 
mantiver claro, abordar algo importante para as pessoas e comunicá-lo, 
eis um best-seller. Mas você tem de ser claro e corajoso, falar de algo uni
versal e participar pessoalmente.

RD L As coisas que escrevi nos últimos dez anos são assim, acredito. Um a coisa 
de que você não pode acusá-las é de não serem lúcidas. Elas foram best- 
sellers na Inglaterra, na Europa e no mundo todo, no Japão e na Itália. 
Praticamente o único lugar onde não fizeram dinheiro foi nos Estados 
Unidos.

Eu M as seu problema é que você deseja ganhar dinheiro nos Estados Unidos 
agora, e muito.

RDL Você vive me dizendo que tenho esse problema. M as esse não é meu pro
blema. N ão o vejo como problema.

Eu É uma tarefa.
RDL Não, não é. Tudo que consigo fazer é escrever o tipo de coisas que sou 

compelido a escrever. Se, como um prémio, as pessoas nos Estados 
Unidos o comprarem, obterei mais dinheiro escrevendo.

Eu Hum.
RDL Quero dizer, não vejo por que fazer qualquer mudança. Eu apenas tenho 

de prosseguir o que estou fazendo. Posso ser mudado. N ão consigo 
mudar. N ão mudarei de rumo devido àquela consideração (a tarefa de 
escrever um best-seller para a América) que nunca tive originalmente.

Eu Então, você está dizendo que a única coisa que pode fazer é se dirigir ao 
marketing.

RDL N ão quero me dirigir ao marketing.
Eu Seu produto está saindo de você. É intrínseco a você. N ão há nada que 

você possa mudar. Você escreve ‘poesia’. Você só pode escrever o que está
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experimentando. Você não consegue escrever para o mercado. O  que 
você está experimentando é perfeito. É assim que a coisa funciona. Não 
há nada que você queira mudar. Isso é para as outras pessoas. Os poetas 
não se sujam no mercado. Isso está certo?

R D L Sim.
Eu Acho que poetas que estão por aí tentando a sorte, que pensam como 

você, não podem evitar um best-seller. E acho que isso apenas reflete seu 
nível de participação. N ão é uma afirmação universal, pois não estou ten
tando desprezar o que você faz. Apenas acho que você deve fazer mais. 
Acho que isso não faz sentido para você porque não acredita nele, está 
resistindo contra mim ou ambas as coisas.

R D L  N ão tem nada a ver com o que sinto, com minha ocupação. Você pode 
estar certa, mas não me parece certo.

Eu Se você está fazendo algo que não é adaptável e a culpa não é dos astros 
nem das situações externas... então, eu digo, vejamos qual é a situação e 
tentemos uma solução, mas aí você diz que sua situação é totalmente 
externa, que não tem nada a ver com o que você faz.

R D L  N ão, não, eu não disse isso.
Eu Oh, pensei que disse.
R D L  Eu disse que o que eu queria era continuar a viver como vivo, ser como 

sou e ganhar mais dinheiro. N ão estou perdendo muito tempo me preo
cupando com esse desejo. Ele não está acabando comigo. Nunca conver
sei a respeito com ninguém, mesmo nessa extensão. N ão quero ter de 
tentar mudar. O  que isso significaria? Ser diferente de mim para que eu 
consiga mais dinheiro?

Eu Bem, de que outra forma você pode ganhar mais dinheiro?
R D L  É problema seu. Um leopardo não pode mudar suas manchas.

Eu poderia ser comercializado simplesmente como sou, como uma mer
cadoria comercializável, R .D. Laing, do modo que sou. E ganhar mais 
dinheiro, mais dinheiro para gastar.

Laing nunca esteve preparado para fa la r  sobre o que eu ju lgava ser seus pro
blemas subjacentes para comparação com os meus. Frustrada em minhas tentati
vas de vincular logicamente o que eu pensava ser nossos problemas, fu i forçada a 
satisfazer parte de meu desejo de mutualidade em outro lugar. Laing alimentou 
a  fornalha de meu desejo de sucesso, mas meus amigos atiçaram  o fogo. De volta 
a  Nova York, 3 ,5  quilos mais magra, telefonei para todas as pessoas desejosas de 
perder peso com quem me importava. Tentei atrelar suas motivações à minha,
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pedindo-lhes que fossem responsáveis, que concordassem com pontos de controle 
nos quais revisassem e discutissem seus progressos mútuos.

Embora tivesse preferido ficar em Londres e continuar desfrutando o bene
ficio  da atenção de Laing, eu claramente não estava preparada para abandonar 
meu projeto em protesto. Eu me posicionara de modo a  não ter outro caminho 
exceto um orientado para metas e bem-sucedido. Sentia que precisava de com
panheiros p ara  vencer a dificuldade de meu vício de alim entos. 
Periodicamente, continuo precisando do apoio m oral e da am izade desses com
panheiros. Isso não fo i d ifícil de achar, pois a  m aioria das pessoas sofre de comer 
mais do que deveria, em particular conforme envelhece. Não me faltaram  am i
gos e conhecidos gratam ente motivados dispostos a aparecer uma vez por sem a
na p ara relatar sua luta e preocupação. Logo redescobri um velho amigo que se 
inspirara em um livro sobre jejum  que eu lhe presenteara anos antes e perdera 
3 9  quilos em uma dieta de proteínas líquidas. Assim, recobrei a inspiração. 
Após dois meses de maltes de proteína meio sem graça e 1,5  quilómetro de 
natação diária, perdi o resto dos 1 6  quilos.

A parceria de Laing proporcionou um meio de despender um tempo de 
alta qualidade e atencioso com outra pessoa. Sua atenção, empenho e boas 
intenções foram meus aliados na batalha contra minha persistente resistência 
em seguir o próprio conselho de bom senso. O  dr. Eric Graham Howe, um 
psicólogo britânico outrora famoso, escreveu em Cure or heal? ( Curar ou 
remediar?) (1965): “Com o um psicoterapeuta, às vezes me perguntam: ‘Se 
você não usa bisturis nem remédios, o que faz aos seus pacientes que justi
fique os honorários cobrados?’ Minha resposta é muito simples. Ela é: ‘Dou- 
lhes TEMPO.’... Para nossos eus mais sadios... que estão interessados na tera
pia paciente, em vez da cura impaciente, o TEMPO é nosso terapeuta” .

O  plano de parceria que eu estabelecera nesse livro não era sinónimo de 
co-orientação nem de díades de ajuda que fazem parte dos vários grupos de 
auto-ajuda anónimos, mas a confiança e a aceitação aumentadas, nascidas de 
uma parceria honrada, ainda forneciam benefícios substantivos em termos de 
meu fortalecimento.

Esse método era uma forma especial de auto-ajuda, um meio de aumen
tar minha participação no mundo, de ser mais responsável, real e confiável; 
portanto, de ser mais valiosa, confiante, valorizada e fortalecida para aceitar 
meu próprio conselho. Essa é uma abordagem personalizada, mas universal, 
que transcende, mas mesmo assim consegue afetar, os problemas particulares 
e autogerados de qualquer um.
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Em meu caso, forneceu a motivação poderosa e o auto-respeito crescente 
para querer atingir minhas metas. A energia extra para enfrentar os desafios 
da vida é, muitas vezes, um resultado do processo de se apaixonar. Ele dota a 
pessoa de um sentimento adicional de propósito. Quer Laing fizesse ou não o 
que eu aconselhava, imaginei que eu poderia, apesar disso, ser um instru
mento para nosso bem mútuo.

Ao nos encontrarmos inicialmente para explorar nosso projeto em 
Londres, eu dissera a Laing que o queria servir. Ele sorriu diabolicamente e 
respondeu: “Eu poderia usá-la um pouco” . Com  total sinceridade, respondi: 
“É para isso que estou aqui” .

Ele jamais realmente abusou de mim, embora em certas ocasiões man
tivéssemos minhas fantasias crescendo. Descobri, paradoxalmente, que sem
pre que oferecia meus serviços em benefício de Laing eles voltavam direto 
para mim. Eu queria que Laing abandonasse seus vícios, mas para ter suces
so em nosso empreendimento tive de abrir mão dos meus.

Geralmente à noite Laing tocava seu piano Steinway localizado em seu 
bonito aposento vitoriano guarnecido de livros, seu salão. Tocava com aban
dono e graça e, muitas vezes, visitas ou membros da família o acompanhavam 
cantando. Ele nunca ficava muito tempo sem música e contou que, na juven
tude, os professores lhe revelaram que tinha um diapasão perfeito. Provinha 
de um lar musical na Escócia, seu pai havia sido o organista-chefe da igreja, 
além de engenheiro. Laing recordou que sua mãe cantava belamente, até o 
dia em que fechou o piano em protesto contra doenças reais ou imaginárias 
e nunca voltou a cantar.

Ronnie me parecia muito semelhante à mãe nesse respeito, pois evitava evo
car pessoas significativas do passado que o magoaram. Ele as excluía como se 
nunca tivessem existido, mas na verdade elas apareciam muitas vezes na form a 
de temas abstratos. Ele se orgulhava dessa capacidade de distanciamento.

Uma noite bem tarde —  lembro-me de que era mais ou menos meia-noite — , 
Laing me disse que gostaria de ouvir um pouco mais de minha voz. Ele gostaria 
de ter mais de meu espírito na sala. Gelei. Eu não cantava num grupo pequeno 
desde menina. Fiquei aterrorizada. N ão fo i a prim eira vez que ele mencionou 
minha relutância em cantar, mas dessa vez estava insistindo. Quando ficam os a 
sós no aposento, ele me perguntou se algo acontecera para me fazer parar de can
tar. Após pensar a respeito, nervosamente lhe contei que a última vez em que me 
lembrava de ter cantado em público fora num acampamento de verão aos 11 
anos, mas o instrutor me pediu que me retirasse do grupo. Meu canto deixava a 
desejar então, e eu não achava que tivesse melhorado com os anos. Eu não tinha dia

96



Ele está olhando  para você, garoto

pasão perfeito e não estava disposta a  dar uma demonstração. Laing pareceu muito 
compreensivo e respondeu que não insistiria então. Eu nunca conhecera uma pessoa 
mais empática no que dizia respeito às fragilidades. Ninguém jam ais me indagara 
sobre aquilo antes. Achei que estava no paraíso: Laing tocava piano como um anjo 
e queria mais de meu espírito no aposento. Um grande progresso em relação ao meu 
banimento potencial, que eu temera em nossos encontros iniciais em Londres.

No encontro musical seguinte pela noite adentro, Ronnie e Leon, seu amigo 
psiquiatra, estavam fazendo música junto ao piano e bebendo vinho. Eles estavam 
cantando um dos poemas de Ronnie, com a melodia de “Daisy, daisy, give me your 
answer true...” *, e divertiam-se muito. Eu adorei estar ali. Ronnie disse que, se não 
fossemos amigos, não estaríamos juntos daquele jeito, mas mesmo assim eu não con
seguia cantar com eles acima de um sussurro pouco audível, embora eu adorasse 
Ronnie e realmente quisesse agradá-lo. Eu prometera a mim mesma que cantaria 
para ele em alguma ocasião, por mais horrível que soasse, mas simplesmente não o 
conseguia fazer naquele momento. Queria tempo para me preparar.

D e súbito, Leon e Ronnie deixaram o quarto em conspiração. Ju tta  estava 
dormindo. Eu não sabia o que estavam tramando, mas, ao retornarem, Ronnie 
disse que, se eu não cantasse, ambos me estuprariam. Fiquei em absoluto silêncio, 
mas nada aconteceu. A inda bem...

D e volta a  Nova York, tive aulas particulares de canto. Eu soava terrível, mas 
me encontrei constantemente cantando pela casa. Comecei a gravar minha voz 
para obter feedback. Não, não me tornei uma estrela do canto, mas espontanea
mente compus uma canção e enviei a fita  pelo correio a Ronnie:

I’ve been around for thirty-seven years 
Going back and forth from caretaker to tears.
I’ve been around for thirty-seven years.
I’ve read a lot of books 
and I’ve shed a lot of tears.
But nobody has seen as clear as you 
Nobodys been as pure as you,
Nobodys opened up their home to me 
their heart to me, as you have.**

*  “ Daisy, Daisy, dê-me sua resposta verdadeira...” (N. da T.).
* *  Estou na luta há 37 anos. / Para lá e para cá, do desvelo ao pranto. / Estou na luta há 37 anos./ 
Li um monte de livros / e derramei um monte de lágrimas. / Mas ninguém foi tão claro como 
você./ Ninguém foi tão puro como você. / Ninguém abriu seu lar para mim, / seu coração para 
mim, como você.” (N. da T.)
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A  canção prosseguia por muitas estrofes cantando suas virtudes, e Ronnie 
teve o bom gosto de nada dizer a respeito, mas eu sabia que ele a entendera 
e a incluo aqui para que você não pense que eu apenas discutia com ele o 
tempo todo. Ele foi realmente muito bom comigo e eu me sentia abençoada. 
A  canção na fita foi uma maravilhosa libertação para mim, e enfim cantei 
com seu acompanhamento. Eu estava muito nervosa e cantei pessimamente, 
mas nada de terrível aconteceu.

Eu estava disposta a ir até o limite para agradar Laing. Na terapia, o 
cliente geralmente segue um curso de resistência e transferência. A transfe
rência é muito parecida com estar apaixonado, só que o cenário e as conse
quências são presumivelmente diferentes. Quando se está sob o encanto das 
ilusões agradabilíssimas de estar apaixonado ou de transferência positiva, 
faz-se um grande esforço pela aprovação do estimado outro. 
Presumivelmente, esse é o núcleo da força emotiva que dota as pessoas do 
poder de mudar construtivamente, de triunfar sobre os obstáculos auto- 
impostos que as tolhem.

“A  luta entre intelecto e vida instintiva, entre compreender e procurar agir se 
desenrola quase exclusivamente no fenômeno da transferência. E nesse campo 
que a vitória tem de ser conquistada — a vitória cuja expressão é a cura perma
nente da neurose.”

Sigmund Freud, 1912

Eu teria de abrir mão de meus sintomas se quisesse ter sucesso com 
Laing. Eu estava tentando fazer o mesmo por ele. Minhas incessantes tenta
tivas de mudar Laing não ficaram de todo sem recompensa. Meses depois, 
em sua segunda visita a minha casa em Nova York, pediu que eu tivesse bas
tante soda em casa para ele, nada de vinho nem cerveja, e absteve-se de álcool 
durante aquela visita. Disse que se sentia frágil. A abstenção alcoólica de 
Laing não durou muito mais do que a visita, mas tomei-a como um sinal 
encorajador. Apesar disso, ele continuava não apresentando nenhum sintoma 
formal a ser curado, exceto a falta de um best-seller nos Estados Unidos, de 
modo que meu sucesso com R.D. Laing ainda estava por vir.
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O paradoxo da fé

O que fazer quando você não está preparado para um parceiro

“Em verdade são conquistadores os que, como eu agora, conquistaram as intoxi
cações (as intoxicações mentais resultantes da ignorância, da sensualidade ou da 
ânsia pela vida futura). As disposições malignas cessaram em mim; portanto, eu 
é que sou conquistador!”

Gautama Buda

“A religião não é o que é compreendido pelo cérebro, mas uma compreensão do 
coração.”

Mohandas Karamchand Gandhi

H á épocas em que não estamos preparados para sair e procurar alguém 
com quem trabalhar ou se divertir. Às vezes, é melhor ficar sozinho. Quando 
voltei a Nova York de minha visita de trabalho a R. D . Laing, antes de recru
tar a ajuda de meus companheiros em uma maratona de dieta e exercícios, 
não consegui seguir nenhum de meus bons conselhos. Sentindo falta da 
riqueza da atenção imediata de Ronnie, afoguei minhas mágoas na comida. 
Quanto mais comia, mais inativa e frustrada ficava. Portanto, decidi tentar 
alguns dos seguintes conselhos que Laing oferecera durante uma de nossas 
discussões em Londres:

RDL Deixe-me dar-lhe um contato com uma tradição mental-espiritual, para 
obter sua resposta a essa estratégia, O.K.?

Eu Sem dúvida.
RDL Você está sofrendo. Você está em um estado m ental insatisfatório. Você 

está confusa: nada está legal. Através dessa confusão, o que você percebe
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é isto: é muito complexa, envolvendo seus sentimentos, seus relaciona
mentos; você está pensando em tentar uma solução por si mesma, sem 
pedir ajuda aos outros. A  coisa essencial a fazer é o seguinte: perceba que 
o estado mental em que está pode ser alterado pela meditação. Afaste sua 
atenção daquilo que a confunde. Tome o objeto mais simples —  um 
ponto  —  e tudo que você fa z  é voltar toda sua atenção àquele ponto. 
Concentre-se nele. Isso é tudo. Durante a concentração, você experimen
tará várias transformações da mente. Elas estão bem documentadas. Elas 
são descritíveis até certo ponto. Quando tiver feito isso, simplificado as 
operações mentais a uma, voltado toda a atenção para uma coisa, poderá 
começar a prestar uma atenção singela a objetos visuais, objetos da visão, 
depois às faculdades da visão, depois através de todos os sentidos —  o 
que você ouve, como ouve, quem está ouvindo, vendo, cheirando, tocan
do o quê. Não tente ainda prestar atenção plena e singela a algo tão 
enlouquecedoramente complexo como outro ser humano. Essa é uma 
experiência de meditação muito, muito difícil. Apenas depois de con
seguir se aclarar um pouco poderá passar para os relacionamentos 
humanos, que são os mais complexos do grupo. M as você não pode 
esperar não ficar mais confusa tentando examinar sua confusão com o 
estado mental confuso em que está.

L ain gfez um movimento de olhos para enfatizar. Depois, apanhou o copo 
com vinho até a  metade que repousava sobre o piano e sorriu para mim, enquan
to eu cordialmente o encorajava a prosseguir.

Eu Isso é bom, sim. Faz bastante sentido. Isso me agrada. Qual é a meditação 
especial sobre sentimentos?

R D L  De novo, apenas prestar atenção singela aos próprios sentimentos. Não 
tente iniciá-los ou detê-los. Os sentimentos envolvem intenções de amor 
ou ódio. E outras coisas. São águas muito profundas.

Eu Você deve conhecer a si mesmo antes de sair.
R D L Sim, ao menos elucidar sua mente até certo ponto. Algumas pessoas embar

cam nesse caminho específico e, quando morrem, ainda não retornaram.

Ao retornar a Nova York, senti-me confusa e fam inta. Após me acalm ar o 
suficiente para meditar sobre o que estava me incomodando, percebi o óbvio. Eu 
simplesmente queria estar com Laing de novo, vê-lo todos os dias. Ele queria ape
nas um livro; minha presença não era importante para ele. Eu me sentia carente
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e, portanto, não muito criativa. Querendo sair do atoleiro de minha confusão 
particular, deixei minha atenção flutuar. A única form a pela qual poderia 
vencer era considerar minha boa sorte de ter a oportunidade de servir esse 
homem talentoso que eu tanto am ava e não perder tempo com os aspectos 
ausentes de um relacionamento com ele. Se eu necessitava de mais calor 
humano e companheirismo, eu o obteria onde estivesse disponível e não o 
procuraria em vão onde não era oferecido.

“Aquela afável concessão chamada resignação é apenas um nome eloquente para 
o arrefecimento, o definhamento do impulso vital em nós. É exatamente aqui 
que pareceria da máxima importância, para as mentes ocidentais, livrar-se da 
triste e enfatuada metafísica do Oriente, onde tal resignação aborrecida, num 
desdém condescendente do que vê como as loucas ilusões da juventude, orgu
lha-se de sua sabedoria irrefutável. Muito mais próxima dos segredos da 
Natureza pareceria uma tentativa de obter as duas reações espontâneas, de 
gratidão pela Vida e de desafio à Vida, fundidas de algum modo em nossas con
templações solitárias.”

John Cowper Powys

Uma pequena visita...

Eu Acho que outra forma de ver a mesma coisa é que as pessoas também têm 
cinco sentidos. É como assumir a responsabilidade por si mesmo como 
um organismo vivo, com uma base tão ampla quanto possível. Isso m a
ximizará seu movimento, pois se você se conceder algumas coisas que o 
alimentem\ poderá se aproximar mais da forma como deseja ser, aumen
tando a quantidade de energia que irá desprender. Porque ela não pode 
vir do nada.

RDL Acho que existe um meio muito simples de adquirir energia em cerca de 
dois minutos.

Eu Qual é o meio? Um meio é físico. Um meio de se alimentar é tornar seu 
ambiente físico mais responsivo. Mas como você irá mudar a extremi
dade emocional disso?

RDL A única mudança que importa é uma mudança do coração. Uma 
mudança desse tipo só pode advir de fora da alma, advém pela graça. Para 
traduzir isso em terminologia moderna, você poderia dizer algo como: 
todos os esforços do ego para adquirir mais energia falharão. O  único 
meio é por uma mudança do coração. Uma vez ocorrida essa mudança 
do coração, o que só acontece pela graça, tudo mudará.
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Eu Isso soa como algo sem saída.
R D L  Sim, esse é o paradoxo da fé.
Eu Digam os que você não está em um estado de graça, o que é bastante 

provável, e não sabe o que fazer. Você fica sentado esperando pela vinda 
da graça? Então, é claro, você não terá de ler um livro a respeito.

R D L  A  primeira coisa que você faz é orar, e se você for um monge, quer em 
trajes de monge ou de homem de negócios, você não fará mais nada. 
Você pode fazer duas coisas. Você ora e você procura tal monge (qualquer 
que seja o traje que ele ou ela esteja usando), o homem ou a mulher santa 
mais próxima, e pede a ele que responda à sua situação.

Eu Então isso o alivia.

(Eu estava pensando: “N ão foi isso que fiz vindo até você?”)

Suponha que você não é uma pessoa tradicionalmente religiosa? Como 
saber a quem se dirigir? Você usa o próprio instinto quanto a onde ir? 
Você avalia sua situação realisticamente?

R D L Eu ficaria parado. Se eu não confiasse em meu julgamento, não agiria 
baseado nele.

Eu Você realmente acredita que é sempre verdade que deve apenas se cen
trar? O u você pensa que existe algum momento em que é correto agir? 

R D L  Sim, é claro que existe um tempo de agir e um tempo de esperar, um tempo 
de travar relacionamentos e um tempo de recuar. Isso é exatamente o 
Eclesiastes e o /  Ching. H á um tempo de sair e um tempo de entrar, um 
tempo de recuar e um tempo de avançar. Talvez possamos oferecer alguns 
pensamentos que ajudem os leitores a decidir se estão se decidindo. Mas 
quando se trata de fazer algo, sem dúvida, ninguém pode lhe dizer realmente. 

Eu Acho que as pessoas muitas vezes não param para avaliar a situação, para 
verificar o que poderiam querer e como chegar lá. Se você descobrir que 
outra pessoa poderá ajudá-lo, talvez valha a pena criar algum projeto a 
respeito. Você chega a tentar conhecer as pessoas?

R D L  Esta é uma pergunta engraçada, a forma como você a coloca. N ão sinto 
com frequência qualquer desejo disso.

Laing continuou achando exceções ao meu conselho. Parecia sempre 
enfocar a fragilidade da condição humana e o sofrimento que se precisa 
aguentar na vida. Ele revelara que jamais fora pessoalmente feliz. Parecia ter 
uma compreensão profunda do sofrimento humano.

J
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Por mais frustrante que fosse, ele era realmente um bom antídoto ao meu 
positivismo desenfreado, e comecei a ficar menos contrariada, mais com pas
siva e enriquecida por suas exceções implacáveis. A quietude e a  ação são real
mente parceiras, não contradições. E fomos em frente com suas exceções:

RD L É muito difícil dar prescrições gerais como a que você está usando: a m e
lhor forma de cuidar de si é cuidar dos outros. Isso pode ser verdade às 
vezes.

Eu Bem, é verdade. Se você cuidar das pessoas erradas, poderá se exaurir dis
sipando suas energias. Se não cuidar de ninguém, creio que existem  situa
ções em que isso é o melhor.

RDL Você pode ter quebrado uma perna numa excursão, e a melhor coisa a 
fazer é deixar que cuidem de você. Seria ridículo, nessas circunstâncias, 
pregar a um intelectual ou a alguém emocionalmente incapacitado, no 
momento em que a melhor coisa a fazer é ajudar outras pessoas’. Poderia 
não ser a melhor.

Eu É verdade. A razão mais comum pela qual as pessoas recorrem à terapia 
é estarem desmoralizadas. Elas têm um problema, seja com o amor ou 
com o trabalho. Geralmente não existem muitas outras coisas. E você 
poderia dizer que a melhor forma é não cuidar de outra pessoa de novo 
caso já esteja cuidando de alguém. Isso poderia ser o problema. Creio que 
é a outra pessoa ‘certa’ e o tipo de cuidado ‘certo’ que importam.

RDL Por que não comprar simplesmente um filhote de cachorro ou um gato?

Achei Laing difícil: ele parecia empenhado em achar exceções e objeções 
às minhas recomendações, em vez de assumir ao menos parte da respon
sabilidade de oferecer algo afirmativo e substancial ao leitor em potencial. 
Seus protestos estavam acabando com meu entusiasmo, mas mesmo assim fui 
em frente. Às vezes, indagava-me o que estava fazendo ali em Hampstead 
com aquele homem ‘do contra’, mas em minha mente as alternativas pareci
am menos atraentes. Racionalizei, pensando que seu estilo não passava do 
resultado de sua postura defensiva. Prossegui, esperando que um tom mais 
agradável emergisse de nossas discussões:

Eu Talvez você deva obter um filhote de cachorro ou um gato, algumas pes
soas aconselham isso, mas se você olhar para si mesmo, e existe algo mais 
que você deseja, acho que conseguirá aum entar suas probabilidades de 
obtê-lo, ligando-se à  pessoa certa que o motive a  buscar aquilo que deseja.

1 0 3



Lições de Amor

R D L As pessoas a quem se está inclinado a dar esse conselho são, muitas vezes, 
exatamente as pessoas que sentem que não conseguem tirar proveito 
desse conselho. As outras pessoas são como as vinhas de Tântalo. Elas 
adorariam entrar em contato com outra pessoa e sentem, com frequên
cia, que o fazem, e que as outras pessoas misteriosamente se afastam delas 
e dizem: “Bem, continue fazendo isso...”

Eu Eu  não diria isso.
R D L  O u você: “O  que está acontecendo com você?”
Eu Sim, digo: “Por que você está recuando?”
R D L Sim... e elas respondem: “Bem, gostaria que você me dissesse!”
Eu Eu as mandaria sair para obter algum feedback, mas antes de saírem para 

fazer qualquer coisa, eu lhes diria para voltar, relaxar e tentar ficar 
razoavelmente centradas.

R D L Acho que o sentimento mais comum dessa espécie com que deparei é 
pior do que isso ou mais difícil de fazer algo a respeito. É um sentimen
to inicial de estar realmente isolado das outras pessoas, de modo que as 
outras pessoas estão no outro lado de um abismo intransponível. 
Algumas pessoas se sentem assim e não são particularmente tímidas. Elas 
vivem em meio às outras pessoas, encontram-se com elas, mesmo as mais 
próximas e queridas. Elas se casam, têm filhos e sentem isso mesmo em 
relação aos filhos.

Eu Sim, é verdade. Somente certas pessoas podem se aproveitar do tipo de 
ajuda passada em um livro. Algumas pessoas sequer conseguem obter a 
energia para ler um livro, quanto mais para se aconselhar com ele, mas 
mesmo assim os livros podem ser úteis. Se você não tiver energia sufi
ciente para se relacionar até certo ponto com as outras pessoas —  quero 
dizer, se você estiver totalmente fora de contato — , não creio que qual
quer livro seja particularmente útil.

R D L Quando você usa aquela expressão ‘para si mesmo’, o que quer dizer, 
‘olhar’?

Eu Você tem um problema. Aparentemente, não consegue resolvê-lo. O  que 
quero dizer por ‘olhar para si mesmo’ é meditar, recuar, entrar em conta
to com os próprios sentimentos. Afastar-se das exigências externas a fim 
de refletir. Então, com qualquer energia de que dispuser, tente acessar a 
situação. Tente ver o que o está enfraquecendo e o que o está fortalecendo 
e tente simplesmente ser mais consciente.

R D L Algumas pessoas estão fora do alcance dos livros, sem dúvida. M as ape
sar disso... eis uma experiência bastante comum. (Laing estava acenden-
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1 *

do um cigarro e andando pelo aposento, preparando-se para entrar em sua 
historial) Um cara estava me contando isso em detalhe outro dia. Todos 
lidamos com isso, ou muitos de nós, na maioria do tempo, lidamos com 
isso. Ele é um advogado norte-americano bem-sucedido, com 41 anos, 
divorciado há três anos, ativo e experiente e assim por diante, mas acha 
isso totalmente inútil e profundamente deprimente. Ele não suporta a 
depressão, ele não quer ficar sozinho ou sem fazer nada, de modo que 
preenche todo o tempo fazendo coisas. Ele é um maníaco por trabalho. 
É assim que tira proveito da depressão. Ele vem afundando no lamaçal. 
Desse modo não é muito consciente. Dizer-lhe que está ‘dentro dele’, 
aconselhar que se volte para ‘dentro’ é como dizer: “O  modo de sair da 
areia movediça é entrar dentro dela (risadas), e você poderá sair magica- 
mente do outro lado”.

Eu Você está dizendo que ele já está conversando com as pessoas, mas não 
está entrando em contato.

RD L Sim, ele tem tido namoradas, e namoradas firmes, e é um advogado bem- 
sucedido, mas sua vida interior é vazia. Ele não sente que o que faz é par
ticularmente inútil ou vão.

Eu Assim, em outras palavras, que benefício esse livro traria a uma pessoa 
como essa? E isso que você está colocando como uma questão?

RD L Bem, o que qualquer fórmula, quer nesse livro, no Corão, na Bíblia —  
ele leu bastante —  que benefício lhe traz? Que benefícios elas (as me
lhores fórmulas do mundo) lhe trouxeram? Ele não quer se sentir vazio. 
Ele sente que sua vida é uma concha vazia ou uma sombra passageira pas
sando por ele! Ele está certo, mas em vez de se alegrar, está deprimido. 
Ele se mantém em movimento, mas sua vida interior evaporou, o entu
siasmo se foi. Em seu lugar, restaram aflições e preocupações, se deve 
assistir ao jogo de beisebol ou seja o que for.

Eu Então, ele chegou a essa conclusão?
R D L Sim, é o que está me dizendo.
Eu Assim, não sei de que serve dizer a alguém que faça algo, se não tem o 

poder dentro de si de fazê-lo, mas o que eu lhe diria é de que lhe serviria 
o livro se estivesse procurando por aquilo. Eu diria: “Certo, se você diz 
que se sente vazio, algo está faltando. De vez em quando, você precisa 
obter um vislumbre daquilo que lhe faz falta, senão como você saberia 
que faz falta? Você tem de vê-lo em outra pessoa” . Assim, antes de mais 
nada, eu tentaria conscientizá-lo disso. Manter um diário desses eventos 
pode ajudar.
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R D L  Ele é bem consciente desse tipo de coisa.

A essa altura, eu começava a me perguntar se alguns dos personagens de 
Laing que não estavam em posição de se beneficiar de livros de auto-ajuda não 
seriam na verdade em parte autobiográficos. Todos pareciam  desejar a 
mudança sem estar dispostos a fazer nada a respeito. Senão, por que Laing 

fa lav a  tanto daqueles incapazes de se ajudar através dos livros, se estávamos 
justam ente tentando criar um ta l livro? Isso era um pouco como discutir o pro
jeto  de um álbum  fotográfico p ara cegos. M antive essas conjeturas p ara mim e 
prosseguimos:

Eu Certo, então digamos que ele (nosso advogado deprimido) tem algumas 
áreas que vê como melhores do que outras. Eu lhe diria: “Bem, você pode 
deixar as coisas do jeito que estão. Seu tempo já está totalmente alocado 
em apoio à suas ocupações. N ão há lugar para quaisquer outras 
mudanças. (Mas se ele o está procurando, suponho que queira realizar 
uma mudança.) Reserve certa quantidade de tempo semanalmente e 
dedique esse tempo a essa atividade, a construir a parte que é consciente, 
que está atingindo você” .
Posso dizer especificamente que, às vezes, encontro-me numa situação 
similar à de seu personagem: assoberbada em Nova York com pessoas por 
ver e coisas por fazer, comissões ou conselhos, atividades que consomem 
o tempo, e sinto que ninguém me ama, mas estou ocupada. Se querem 
que eu faça algo, e sinto-me requisitada, cumpro as obrigações mesmo 
sentindo-me oprimida, porque não quero parecer alguém incapaz de 
realizar as coisas. Depois, saio fora e observo por um momento. 
Pergunto-me que ocupações não são vazias e, quando acho as apropria
das, tento racionalizá-las, sabe?

R D L  Você tem de se permitir certo grau de flexibilidade para que possa se 
inclinar com ele, certa quantidade de ar fresco para inspirar e expirar. 
Você não está presa numa pose fixa, em que sinta que, se tentasse se dis
solver, mover-se ou descongelar, racharia.

Eu Sou flexível em certas ocasiões e em certas áreas. Quando adquiro 
domínio sobre mim mesma, movo-me. Eu cresço e movo-me na direção 
onde me descongelarei —  sempre me movo naquela direção. Embora às 
vezes eu fique paralisada, paro e corrijo. As pessoas me pedem conselhos 
sobre m arketing pessoal. Todos podem se aproveitar dos passos reais que 
lhes recomendo dar, mas isso exige certa dose de coragem, e geralmente,
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se chegam a esse ponto, talvez por estarem pagando por isso, estão 
preparados para se aventurar adiante. De forma semelhante, se eles vêm 
à terapia, estão preparados para dar uma olhada, ainda que apresentem 
certas dificuldades. Se alguém comprar um livro sobre como fazer algo’ 
—  ‘como cuidar de outra pessoa, como se vincular’ seria um conceito 
melhor — , provavelmente estará preparado para passar àquela atividade. 
Acho que esta é a melhor resposta que posso lhe dar. Para algumas pes
soas, seria totalmente inútil.

R D L Sim, estávamos conversando a respeito na última vez e, embora eu con
corde com isso, de certo modo, assim que você o apresenta, descubro que 
minha mente imediatamente passa a expressar suas reservas sobre isso.

Eu Sim?
R D L Você diz que, sempre que está numa espécie de ‘baixo astral’, ‘adquire 

domínio sobre si própria’. Depois você avalia essa situação e prossegue de 
maneira racional para maximizar aquelas áreas mais desfrutáveis, ou mais 
animadoras, ou ‘estimulantes’, e afasta-se o máximo possível dos ‘depres
sores’, porque descobre que mesmo estando de ‘baixo astral’, você tende 
a estar mais de alto astral em certas circunstâncias e mais de baixo astral 
em outras circunstâncias. O nde houver mais possibilidades, onde houver 
uma réstia de luz, para lá você irá. Ótimo, não tenho absolutamente ne
nhuma reserva quanto a isso...

Eu Ótimo.
RD L Bem, tenho reservas quanto a isso, mas não vêm ao caso agora. Até onde 

você chegou, tudo bem.
Ora, você sempre parece supor que, em todas as circunstâncias, a coisa a 
fazer é ‘vincular-se’ com outra pessoa. Existem muitas, muitas pessoas 
‘desvinculadas’ no mundo. Milhões vivem vidas solitárias sozinhos, ou 
solitárias numa multidão, em casa, no trabalho, em todas aquelas situações 
em que existem pessoas com quem trocar palavras, com quem interagir, 
para quem sorrir, para quem fazer uma careta e em quem olhar diretamente 
nos olhos, e assim por diante, mas não existe ninguém em nosso sentido da 
palavra com quem estejam vinculados. Será a vinculação’ a resposta para 
tudo? Penso que mais pessoas estão vinculadas do que desvinculadas. Todas 
as pessoas que conheço pessoalmente têm ao menos um, dois ou alguns rela
cionamentos de amor, companheirismo, troca de afeto, reciprocidades com 
pessoas de quem gostam, que conhecem, em quem confiam, em meio às 
quais vivem e assim por diante. As pessoas que conheço são assim. A  maio
ria dos que lêem esse livro já têm alguns vínculos.
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Eu N ão estou tentando me dirigir a pessoas que não têm vínculos no 
mundo. Isso seria uma raridade relativa. Ao recorrer à terapia, você 
forma um vínculo. Você não costuma não ter ninguém na vida. Você 
forma ainda outro vínculo, um vínculo com alguém que será construti
vo para você, como se espera. Assim, suponha que você selecione de seu am 
biente natural alguém que você pensa que será construtivo para você, basea
do em aonde você sente que quer ir, no que particularm ente precisa. Em ou
tras palavras, você começa com alguém relevante.

R D L  Sim, mas você poderia descobrir —  e essa é uma das coisas a que senti 
que esse livro estava voltado —  , examinando seu ambiente pessoal, que 
uma das causas de seu baixo astral é que não existe ninguém nele, à parte, 
entre ou daqueles que você conhece ou dos quais já  ouviu dizer, com 
quem gostaria de criar um vínculo adicional.

Eu Você ficaria de baixo astral por não querer fazer isso?
R D L  Não. Você pode estar lendo esse livro nas seguintes circunstâncias:

Você não obterá mais ajuda do ambiente e das pessoas ao seu redor do 
que já está obtendo. A única pessoa de quem você consegue obter mais 
ajuda é você. O  ambiente é o statu quo. É isso. Seu ambiente relevante 
não mudará só porque você quer. Um a pessoa mágica não surgirá neces
sariamente da última cordilheira azul de montanhas, coberta de neve, um 
homem que sabe como fazer um vínculo mágico. Talvez ele ou ela esteja 
bem do outro lado da esquina, subindo ou descendo a rua, ou na casa ao 
lado... talvez não. Assim, em circunstâncias normais, você supõe que a 
próxima pessoa que encontrar será como todas as outras, quer ele ou ela 
seja um psicoterapeuta ou não. Assim, a idéia sob aquelas circunstâncias 
de tentar encontrar alguém de quem nunca se ouviu falar...

Enquanto falávamos, refleti que eu achava realmente que Laing era uma 
pessoa mágica surgida da última cordilheira azul de montanhas. Por mais 
impossível que às vezes me parecesse, ele tinha um poder especial sobre mim 
que ninguém mais tinha. Aquilo, mais do que a especulação de que ele era 
mais sábio do que qualquer outro, fazia com que eu continuasse avançando. 
Ainda que Laing fosse briguento, estava me escutando —  respondendo —  e 
confiando em meu intento. Esse intento era bom e me fortalecia. De algum 
modo, sua essência estava vinculada ao meu senso de propósito de um modo 
que me animava. Mantive o ritmo sem mencionar esta reflexão.

Eu Por que tem de ser alguém de quem você nunca ouviu falar?
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R D L Estou tomando o exemplo de pessoas que não ouviram falar de ninguém 
mais sábio do que quem já conhecem.

Eu O .K ., certo.
R D L Apenas vá e consulte um homem sábio. Certamente existem homens e 

mulheres sábios por aí de quem nós não ouvimos falar. Você pode pen
sar que o mundo está cheio deles, mas eu não.

Eu Nem  todo mundo quer um.
R D L Assim, se você quiser um, saia e arranje um.
Eu Certo.
R D L Certo. Talvez você não confie suficientemente em si para conseguir dis

tinguir entre o sr. Lunático ou seja lá quem for.
Eu (Rindo) Então o que você faz?
R D L Tenha cuidado. Você pode certamente ver que milhões de pessoas estão 

fazendo papel de bobo com pessoas que consideram ‘sábias’. Ninguém 
mais as acha sábias exceto elas e seus seguidores.

(Seria isso que Laing pensava parcialmente de si?, questionei-me.)

Eu Acho que você deve prestar atenção ao que é agradável e se manter cons
ciente de onde isso está. As pessoas ficam deprimidas e sequer sabem o 
que as está magoando em seu ambiente. Elas simplesmente não estão 
conscientes.

RDL Sim, mas quando você diz para alguém que está deprimido, ele ou ela só 
consegue rir ao ser dito o que ele ou ela pode dizer a si mesmo. Uma das 
outras torturas na depressão é dar a si mesmo os melhores conselhos e 
não ser capaz de segui-los. Essa é uma das coisas que são tão deprimentes 
na depressão.

Achei a compreensão de Laing da depressão semelhante a uma identifi
cação real com a vítima da depressão. Ele estava muito mais familiarizado 
com esse território do que com a disposição de espírito que eu estava ofere
cendo para ele e o leitor.

Eu (Risos) Então os leitores terão de obter esse livro no momento certo —  
assim que saírem da depressão. (Risos) Você sabe, os armários estão sem
pre meio vazios ou meio cheios. Existe sempre alguém que não consegue 
fazer nada. Existe sempre alguém imobilizado demais para aproveitar o 
conselho que você tem a oferecer. Acho que apenas se orientar em direção
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à linha é um passo construtivo. Depois, apenas manter um registro, fazer 
planos e estar consciente de que haverá ocasiões em que você não con
seguirá progredir, e não se tornar punitivo em relação a si, mas em vez 
disso apenas dizer: “Por que estou paralisado aqui? Por quanto tempo 
permanecerei desse modo?” Digamos que você não consegue seguir o 
próprio conselho. Assim, o que você diria a pessoas que são razoavel
mente controladas, mas que se sentem resvalando? Um  exemplo me 
ocorre de uma personalidade maníaco-depressiva, uma mulher cujos 
médicos estão lhe empurrando lítio e ela tem medo de tomar porque sabe 
que tem efeitos colaterais ruins. Ela realmente não sabe o que fazer. Ela 
está assustada. Tenho uma vizinha nesse estado.

R D L  Bem, eu daria o mesmo conselho que você deu. Caso o lítio o estabilize, 
mas você não quer continuar a tomá-lo, não pare de repente. Enquanto o 
toma, avalie a situação. Pense com base na experiência passada ou imagine 
a melhor situação aberta a você na qual estar sem lítio. O que lhe facilita 
obter seu equilíbrio e preservá-lo depois que o obteve? Almejar essas 
condições, todo o caminho até essas condições só pode facilitar as coisas 
para você. Essas condições não podem prejudicar os outros.

Eu Sim, isso é bom.
R D L  Sejam lá quais forem. Poderão até surgir surpresas. Existe uma senhora 

que vem me ver de vez em quando. Ela é diretora de uma escola 
secundária que tem por matéria especial a literatura inglesa. De tempos 
em tempos, ela entrava num estado de grande excitação —  às vezes 
agradável, outras vezes não. Ela quase perdeu o emprego, duas vezes de 
fato. Ela realmente não o queria perder. N a verdade, ela é da Austrália. 
Ela vem de avião para me ver talvez umas duas vezes ao ano. Um  de seus 
vários problemas é que ela tem pavor de sair na rua com medo dos 
cachorros, em particular alsacianos. E ela estava sempre num estado alta
mente sensível.
Assim, na vez seguinte em que a vi, ela contou que tinha se sentado e 
realmente refletido a respeito —  tentado esclarecer e afastar o pânico —  
e, de repente, a resposta lhe ocorrera e ela comprara para si dois cães alsa
cianos!

Eu (Rindo) Assim, a melhor coisa a fazer quando você está com medo talvez
seja fazer aquilo de que tem medo.

R D L  Bem, não foi isso que ela sentiu que estava fazendo. Nunca lhe ocorrera 
que queria um cão alsaciano, mas assim que o fez, ponto final. Aquela foi 
a resposta àquele estado de loucura frenética.
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Eu O  que a levou a fazer isso, porém?
R D L Bem, isso nunca me ocorreu. Se eu fosse bastante inteligente, poderia ter 

feito isso. De qualquer modo, ocorreu a ela. As pessoas podem continuar 
durante anos em estados como aquele sem que aquele tipo de coisa 
jamais lhes ocorra. Parece bom demais para ser verdade, mas de repente 
a coisa surge como que por um estalo.

Eu Alguma vez aconteceu com você desse modo?
R D L N ão... não me ocorre nada. Se eu pensar em algo, talvez possa apresen

tar mais tarde.

Com  o gravador desligado, Laing confidenciou-me que planejava se se
parar de Jutta, mas que ainda não pusera em ação esse plano. Perguntei-me 
se seria o divórcio o ato que o próprio L ain g m ais tem ia.
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Dilemas

Você já conheceu alguém que alegasse abandonar a atual situação conjugal 
se tivesse dinheiro suficiente? A  falta de habilidade económica tem, com fre
quência, mantido intatos muitos relacionamentos de outra forma insatisfatórios. 
A  maior igualdade de oportunidades económicas para as mulheres nos últimos 
cem anos contribuiu para facilitar os divórcios.

Limitações económicas têm uma forma de restringir nossa liberdade. 
Medos de situações potencialmente arriscadas ou não familiares podem  se 
manifestar em atoleiros económicos mais facilmente aceitos. Esses dilemas 
económicos fornecem estabilidade emocional. Trata-se de um a compensação.

C om  frequência, ao conduzir os workshops de automarketing, eu abor
dava esse problema das recompensas potenciais da incapacidade de obter a 
renda que os participantes professavam desejar. A  serviço dessa tarefa, eu 
pedia às pessoas que listassem todas as consequências do sucesso, tanto ne
gativas como positivas. Esse é um exercício esclarecedor. Ele começava assim: 
Você se encontra num dilema? Você tem de perder algo ou alguém para ter suces
so? Como o sucesso muda seu cenário para você?

A comunidade médica se refere aos benefícios às vezes enganosos obtidos 
pelos pacientes por manterem exatamente os sintomas de que dizem querer 
se livrar como ‘ganhos secundários’.

Eu me indagava se Laing ganhava quaisquer benefícios extras ou ganhos 
secundários de seu persistente fluxo de caixa negativo. Seus talentos me pare
ciam muito mais extraordinários do que suas necessidades monetárias. Eu 
estava, portanto, procurando motivações ocultas. N o m eu caso, Laing foi 
incisivo ao atribuir meus 16 quilos extras à proteção contra encontros sexuais 
excessivamente excitantes.

1 1 2



D ilemas

Especulei não apenas sobre a recompensa de meus comportamentos 
autoderrotadores, mas sobre quais poderiam ser as recompensas de Laing por 
estar preso à limitação económica crónica de gastar mais do que ganhava. 
Sem a intenção de trivializar o atoleiro económico de Laing ou as dificul
dades que eu tinha em seguir meu conselho aqui, quis explorar a profundeza 
e textura de todos os padrões de comportamento complicados que eu estava 
tentando mudar. Eu sabia que, qualquer que fosse o ganho secundário, a rea
lidade continuava tendo de ser enfrentada se uma mudança permanente de 
comportamento acontecesse.

N a discussão seguinte, tentei arrancar Laing um pouco dessa arena 
ilusória de dilemas ou ‘ruim se fizer, pior se não fizer’.

Eu Sabe o que é interessante sobre o dinheiro? Realizo um workshop de 
automarketing projetado para encontrar mercados para os talentos natu
rais das pessoas. Sempre exploro as atitudes das pessoas em relação ao 
dinheiro no workshop porque muitos participantes afirmam que é isso 
que querem. Entretanto, não parecem fazê-lo. Eles parecem ter todas as 
capacidades necessárias, e você se pergunta: “O  que os está impedindo?” 
Será falta de habilidade, falta de orientação? Às vezes, é algo subjacente a 
tudo isso. A gente se pergunta o que aconteceria se eles realmente 
fizessem o que dizem ter vontade de fazer.
As consequências são, às vezes, muito negativas. Por exemplo, suponha 
que você seja responsável por outra pessoa, seu cônjuge, talvez, e está 
aborrecido com ela. Se você ganhar algo extra, metade será do cônjuge. 
N a verdade, existe uma punição envolvida em ganhar, uma punição que 
você não é realmente capaz de discutir ou de trazer à luz, porque não é 
aceitável. Afinal, supõe-se que você seja o ganha-pão. Não é aceitável 
para a própria auto-imagem ou para qualquer outra coisa que você queira 
mostrar ali. Assim, isso tende a turvar as águas quanto à origem da inca
pacidade ou falta de resultados.

RD L Existe sempre aquela situação difícil. Não creio que exista alguma forma 
de fazer uma generalização sobre isso. Acho que foram os alemães que o 
denominaram “neurose da promoção”. É o estado de coisas em que 
alguém fica deprimido ou se descontrola quando é bem-sucedido, quan
do é promovido. Ele não suporta ser um ou dois pontos melhor do que 
era financeiramente, ou ser mais poderoso.

Eu Isso cria expectativas. Existe sempre uma grande agenda oculta com o 
dinheiro, quase sempre.
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R D L  Eu não sei quão oculta ela é sempre. Consigo pensar em um bom 
número de pessoas que ganharam dinheiro ou diferentes quantias de di
nheiro, e não há nenhum mistério particular sobre para que o desejam.

Eu Sim. A  agenda oculta vem na parte que você não discute. Eu sempre acho 
um tanto revelador quando repasso minhas insignificantes finanças 
anualmente.

(Eu estava lembrando todo o dinheiro que gastara em minhas várias buscas 
no passado, começando com meu ex-professor, B ill Reynolds, e culminando nas 
consideráveis despesas que estava tendo ao viajar para IA e para cá entre Nova 
York e Londres e mandando transcrever nossas fita s gravadas. N a verdade, eu 
estava fe liz  por ter ganho dinheiro suficiente para ter liberdade de seguir meus 
interesses daquele modo. Quis saber o que Laing poderia estar pensando naquele 
exato momento.)

Tenho de repassar todas as coisas em que gastei dinheiro. Suponho que 
aquilo em que você está gastando dinheiro é, com frequência, o que está 
mais próximo de seu coração. Você está fazendo uma escolha sobre o que 
fazer com o dinheiro. É sempre algo esclarecedor para mim quando vejo 
minha direção real, ou seja, ondo ponho minha energia, meu dinheiro. 
D e certo modo, você compra afeição. Não que as pessoas não o amariam 
do mesmo modo se você não tivesse dinheiro. Elas provavelmente o 
amariam. M as mesmo assim, você direciona o dinheiro para apoiar aque
le sistema afetivo. É um investimento, por assim dizer.

R D L  Sim.
Eu E a forma como você o aborda é, muitas vezes, pelas particularidades do 

processo real de ganhar dinheiro, e não por aspectos motivacionais que 
poderiam ser mais importantes. Você culpa as oportunidades, ou a falta 
delas, em vez de fazer uma escolha consciente.
Assim, o que sempre faço nesse workshop é mandar as pessoas ima
ginarem ter feito o que disseram ter vontade de fazer. O  leitor poderia 
achar útil examinar as consequências prováveis de eliminar o dinheiro, 
ou a sua falta, como uma barreira também. Veja todos os aspectos dife
rentes disso. Com o seus relacionamentos mudariam? Supondo-se que 
você ficasse de repente milionário, haveria alguma coisa que faria de 
modo diferente? Engraçado, muitas coisas às vezes mudam. Você pode
ria ser confrontado com uma liberdade que não saberia usar, razão sufi
ciente para não criar a situação.
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R D L D e novo, jamais conseguiremos nesse livro dirigir-nos às pessoas que 
estão se auto-sabotando, que sabotam os próprio estilo de vida ou sis
temas de apoio à vida, que entram num jogo de fingir para si próprias 
que querem algo diferente, mas estão fazendo outras coisas, apesar disso, 
para manter as coisas como são.

Justam ente como Laing estava fazendo, pensei.

Eu Por que você não consegue, por que isso também muda? Suponha que 
você as faça olhar para isso. (Esperançosa.) A  auto-sabotagem pode se 
tornar bem maçante.

RD L Oh, sim.
Eu Elas podem arrumar as coisas de modo que esse não seja mais o caso.
R D L Bem, seja franco consigo mesmo e ganhe mais dinheiro assim, o que você 

realmente quer. De novo, isso se enquadra no tipo de autoperversão, você 
sabe, a depravação perfeita, e um belo trabalho se você aguentar a para
da. E todos gostam de pensar que o fazem, suponho. Quem faz? Isso sig
nifica que existe um ardil nisto, eu acho. Se você estiver se enganando 
suficientemente bem, não saberá que está se enganando. Assim, se estiver 
equivocado no que pensar, não estará se enganando, mas como saber que 
não está se enganando? Você fica maluco com isso.

Im aginei que Laing pudesse estar deixando Ju tta  perder sua casa tão 
am ada por não ganhar o suficiente para pagar as prestações. Por estar abor
recido por não ser mais o foco de sua atenção, quem sabe Laing quisesse tam 
bém destruir o que lhe dera? Embora Laing acabasse arranjando uma série de 
viagens com outras pessoas para fora da Inglaterra por longos períodos, nunca 
mais comprou uma casa ou voltou a  se casar. Ele teve um nono filho, Benjam in, 
com outra mulher, Sue. Em seguida, passou seus últimos anos com a  ex- 
secretária M arguerita, com quem teve um filho, Charles, em 19 8 7  (seu décimo 
filho). Em um testamento manuscrito, deixou tudo que ganhou após 1981 p ara  
M arguerita e Charles e o resto para seus outros oito filhos sobreviventes e sua 
prim eira esposa, Ann. Enquanto escrevo este livro, em janeiro de 1992, o 
inventário ainda não fo i concluído.

Como saber se estamos num dilem a? N a colocação de Laing, como saber 
se estamos nos enganando?

Podemos testar uma hipótese e ver o que acontece. Pergunte-se, por 
exemplo (caso esteja habitualmente consumindo álcool demais): “Se eu
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parasse de beber, o que me aconteceria?” Se nosso sistema de apoio for cons
tituído de colegas beberrões, ficaríamos então socialmente isolados? Quanta 
dor sentiríamos sem a anestesia propiciada pelo álcool? Esse pensamento tem 
mandado muitos de nós de volta às nossas garrafas particulares, quer 
assumam a forma de consumo excessivo de leite maltado, sorvete e bolos, de 
vícios amorosos crónicos e debilitantes, de um vício dispendioso de cocaína, 
de encontros sexuais compulsivos, clandestinos e sem amor, ou mesmo do 
consumismo desenfreado que tem deixado muita gente inadvertidamente 
pagando altos juros às empresas de cartões de crédito.

Todos esses diversos, mas destrutivos, padrões de comportamento podem  
ser usados para entorpecer as dores da vida. Épreciso coragem e uma moti
vação extraordinária para contrariar as probabilidades e romper os círculos 
autodestrutivos criados por nós mesmos.
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Riscos profissionais

Todos nós que trabalhamos somos recompensados na vida pela renda e 
pelo prestígio obtidos pelos serviços que prestamos aos outros. Assim como 
na clássica situação de condicionamento do rato no labirinto, que corre por 
complexos corredores para chegar à recompensa do queijo, às vezes damos 
nossas voltas para obter a recompensa de um trabalho bem feito e ganho 
financeiro. O s hábitos envolvidos em nosso trabalho tornam-se tão arraiga
dos em nós, que continuamos, metaforicamente falando, correndo pelo labi
rinto muito depois de acabado o queijo.

E comum numa situação social sermos abordados por alguém que nos 
interroga intensamente apenas para descobrir que ele é um advogado crimi- 
nalista. Também nos engajamos em conversas unilaterais para descobrir que 
estivemos conversando com um terapeuta que tem sido regiamente pago para 
escutar ou com uma escritora ávida por compartilhar as informações recen
temente pesquisadas.

O  advogado criminalista poderá transportar inadequadamente suas 
valiosas habilidades de interrogatório a um sistema social, deixando os outros 
pouco à vontade, enquanto o terapeuta poderá trazer suas habilidades de 
escuta superutilizadas e habilidades de conversa subutilizadas a uma situação 
social, entediando a todos com sua passividade. Toda ocupação tem um risco 
embutido. O risco torna você menos responsivo à situação atual, menos no 
momento, mais estilizado em suas respostas.

Com o nos ajustar bem ao fluxo constante de situações em mudança? 
Quais são nossos riscos profissionais particulares? Que risco profissional 
poderia oprimir Laing? Imaginei que ele talvez perdesse tempo demais com 
os próprios nódulos de experiência dolorosos por ter escrito com tanto suces-
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so sobre o sofrimento humano. Segue-se nossa discussão sobre os riscos 
profissionais:

Eu Eu estava pensando ontem sobre os riscos profissionais. Você sabe, se 
você começa a fazer algo e é pago por isso, tende a fazê-lo mais do que 
normalmente faria, em outras situações. Se você for um terapeuta, supõe- 
se que seja acolhedor —  que ouça as pessoas com uma mente aberta — , 
e isso é útil na vida também. Mas às vezes, se você foi altamente recom
pensado por isso, você o transpõe para situações em que ser seletivo 
poderia ser mais apropriado.
Ou, por outro lado, você pode ser pago para ser seletivo, como acontece 
comigo na ‘caça a talentos’. As vezes, não gosto das pessoas tanto quanto 
poderia, porque estou sendo crítica demais. Assim, ao elaborar uma 
estratégia para descobrir aonde você quer ir, talvez valha a pena examinar 
uma inclinação que possa ter, ou uma predisposição voltada ao que foi 
financeiramente compensador, mas cujo benefício não é tão genera
lizado. Isso faz sentido para você?

R D L  Sim, eu estava pensando nisso. Estava pensando em mim e em pessoas 
que conheço pessoalmente que são profissionais, se as pessoas, incluindo 
eu mesmo, tendem a seguir esse caminho. Você realmente pensa que isso 
acontece?

Eu Com  frequência. Simplesmente, é natural. Tenho um amigo psicanalista em 
Nova York. Ele fica em relativo silêncio a maioria do tempo. Você pode con
versar com ele, e ele simplesmente ficará sentado como um analista, esse é 
o papel que desempenha; ele simplesmente ficará sentado, numa conversa 
normal, com um sorriso enigmático. Isso funciona até certo ponto, mas é 
frustrante, porque às vezes eu gostaria de uma resposta humana.

R D L  Sim. É muito doentio. Quero dizer, é fantástico se você tiver coragem de 
realizar isso, de realmente ser pago muito bem e fazer pouco mais do que 
ficar sentado e sorrir enigmaticamente ou seja lá como for. E dizer o 
mínimo possível. O  número de linhas ou prescrições que um médico tem 
de memorizar para desempenhar seus Scripts é muito pequeno. São 
alguns resmungos e hums e ahs e depois talvez umas 20 frases que você 
poderá repetir pelos próximos 20 anos e ser pago por isso.

(Estou morrendo de rir.)

R D L  Isso tem sido uma de minhas coisas que é como uma espécie de fio
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desde minha meninice, um tipo de ceticismo auto-refletido. E é m uito 
salutar, se a mente não cair num círculo obsessivo e pensativo. A inde
cisão e a ineficácia são incessantes e totalm ente inúteis. 
Definitivam ente, tive, em épocas diferentes, uma tendência a recair 
nesse tipo inútil de reflexividade. Aí a coisa a fazer, penso, é sim ples
mente se retirar dali. Se a pessoa não conseguir, péssimo. Acho que 
isso se aplica a todas as situações internas inúteis. Se alguém decide 
que um a situação não o está levando a lugar nenhum, não o está 
esclarecendo, que é uma mera perda de tempo, deve eliminá-la. Por 
que correr eternamente atrás da própria cauda?

Eu Sim.

M as perguntei-me se Laing iria se retirar da própria passividade depressiva.

R D L N ão costumo ficar eternamente hesitando em condutas obsessivas, mas 
existe um ponto de opção de quando você decide que algo é uma perda 
total de tempo? Com o você sabe? Nem sempre é fácil distinguir. Quero 
dizer, transporto-me, muitas vezes, a um estado mental em que, de outra 
forma, não penso que me permitiria ficar se pudesse ter evitado. Porque 
era matéria-prima para meus textos.

Eu Sim?
R D L Tenho muita sorte porque, em qualquer estado mental que eu esteja, seja em

alto ou baixo astral, tudo é matéria-prima para meus textos. Tudo é matéria- 
prima a ser examinada, entendida e expressa, caso se consiga ver algo nela.

Eu Então isso poderia ser um risco profissional de certo modo? N ão é um 
risco total. Você explora qualquer transtorno pelo qual esteja passando, 
certo? Observando-o e anotando-o.

R D L Sim.
Eu Com o você é um poeta e um escritor, é assim que o põe para fora.
R D L Sim, acho que me sentiria como uma perda de tempo, a não ser que eu

conseguisse comercializar o que escrevi.
Eu Certo.
RD L Simplesmente manter um diário particular acho que não me satisfaria.
Eu Você está se comunicando. Além de ganhar dinheiro, está se comunican

do com as pessoas.
RD L Tenho aquela expressão interna: se eu conseguir ‘tirar proveito disso’. 

Significa pô-lo para fora e transformá-lo em comunicação com o mundo, 
que espero será recompensada.
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Eu Qual é o lado negativo desse comportamento? Esse é o lado positivo. É 
um belo modo de ficar aborrecido e tornar isso construtivo, ser pago por 
isso, torná-lo inteligível, compartilhá-lo com outras pessoas. Você acha 
que existe um lado negativo?

R D L  O  lado negativo?
Eu Sim. Com o um risco profissional. Para mim isso deprecia o imediatismo 

da situação; você poderia estar de mau humor, magoado, qualquer coisa, 
e você poderia fazer qualquer coisa. Uma das opções de comportamento 
que você teria seria expressar o que o aborrece e deixar que aquilo passe 
por você.

R D L  Eu disse que mesmo assim é preciso deixar isso passar por você. Eu disse 
que tudo é matéria-prima para os textos. Isso é verdade. Mas disse também 
que essas considerações contrabalançantes, deixar-me ficar de mau humor, 
são esclarecedoras; é uma perda de tempo. Já  estive de mau humor antes.

Eu Essa não é a alternativa à qual me referi. É uma das alternativas. Você se 
senta e curte o mau humor, e com isso acaba se refazendo. Outra alter
nativa é o que você faz para pôr a coisa construtivamente para fora e 
comunicá-la a alguém. Outra alternativa é modificar a situação, ficar zan
gado, fazer algo. Em outras palavras, corrigir o que o está magoando. É 
uma postura ativa, em oposição a uma postura mais passiva, reflexiva. 
N ão que seja realmente passiva, porque você está pondo algo para fora, 
mas não está pondo no lugar de onde veio. Você o está dissipando.

R D L  N ão creio que as considerações de escrever afetem muito minhas ações 
pessoais.

Eu Você faria aquilo de qualquer forma, quer estivesse escrevendo ou não? 
R D L Sim.
Eu Entendo. (Não totalmente convencida.)
R D L  Tenho feito isso. N a maior parte do tempo, tenho tido uma vida recessi

va quanto à escrever e ler, mas também mantenho grande intercâmbio na 
família e fora dela. N ão sei se esse tipo de coisa me parece tão arraigada, 
o estilo da pessoa.

Eu Sim.
R D L  Acho que eu estaria morto agora de uma forma ou de outra se não me

sentisse totalmente livre para ficar zangado, quando me sinto zangado. 
N ão sei como algumas pessoas conseguem aguentar isso. Nunca 
extravasar, deixar tudo contido.

Eu Às vezes, você faz outras coisas quando está zangado em vez de ficar zan
gado.
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R D L Sim, mas sinto que posso me dar a esse luxo, porque não sinto que não 
posso ficar zangado.

Eu Sim. Essa é uma opção.
RD L Existe uma diferença entre a contenção prudente sob certas circunstân

cias e essa inibição neurótica.
Eu Sim.
RD L É muito mais fácil ficar zangado quando se quer ficar, ou não se liga a 

mínima se está zangado ou não. Nunca ficar zangado não é um proble
ma para mim. Acho que arruinou algumas pessoas em ação. Isso mata 
muitas pessoas. Ódio, ira etc. que não podem ser expressos. Com o disse 
Troy, o vinho vira vinagre e torna-se um tipo de veneno, literalmente, no 
sistema, e depois é como uma úlcera no duodeno, hipertensão ou outra 
coisa qualquer. Nenhuma dessas coisas sobre a manutenção do equilíbrio 
são resolvidas melhor do que no momento. Quero dizer, é um ato equi- 
librador; você tem de continuar realizando-o. Mesmo quando se atinge o 
equilíbrio, sempre é possível que o inesperado, venha de onde vier, seja 
um vento ao qual se deve continuamente reajustar para manter o equi
líbrio. Ninguém pode se retirar no meio da corrente ou sentir que o jogo 
terminou e tudo aquilo.

Eu Você pode fazer modificações, uma mudança de ênfase aqui e ali.
RDL Sim, é o que estou dizendo. É um processo contínuo e incessante de feed- 

back, de ajuste recíproco. Nunca chega ao fim ou se acomoda para sem
pre. Assim existem sempre ajustes sendo feitos o tempo todo. Assim, essa 
é uma história diferente do tipo de situações em que algumas pessoas 
fazem mudanças diametrais vitais, reestruturações completas de tudo. 
Com o o fotógrafo que conheci. Acho que mudou de profissão. Perdeu o 
emprego. Deixou a esposa.

Eu Quem é esse cara?
RDL O  diretor de empresa de quem lhe falei. Ele mudou de enfoque, mudou 

de posição social, mudou de amigos, mudou de esposa, m udou de casa, 
mudou de alimentação, até certo ponto obviamente, as companhias que 
mantinha e sua profissão. É uma grande coisa de se fazer.

Eu Sim, são muitas mudanças.
RDL Ele mudou o tipo de roupa, deixou crescer os cabelos.
Eu Você m udou de aspecto nos últimos anos.
RDL O  quê, em função disto?
Eu Sim, e seus cabelos cresceram. Seus cabelos não são mais compridos 

como...
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R D L  Isso tem sido um processo contínuo de... isso ocorreu com o passar do 
tempo. Espero cortar tudo na semana que vem (referindo-se à barba e aos 
cabelos compridos).

Eu Verdade? (sorrindo.)
R D L  Sim.
Eu Por quê?
R D L  Porque gostaria de ver meu rosto de novo.

Desde que passei a conhecer Laing, ele se preocupava com a questão da 
traição. Embora se deva estudar e refletir sobre as próprias áreas de interesse 
relevantes para escrever inteligentemente a respeito, achei que Laing estava 
afundando em sua obsessão depressiva com a traição —  e perguntei-me se 
aquilo era, de fato, um risco profissional para ele.

Imaginei que ele queria se abrir um pouco mais e extravasar o que me 
parecia uma raiva mortal. Ele bebia bastante, muitas vezes brigava e deixara 
os cabelos crescer. Eu também estava ansiosa por ver seu rosto de novo e 
imaginava que suas mechas aparadas lhe dariam um aspecto mais suave. Sua 
bela face era em parte ocultada por barba e bigode aparados e fios brancos 
mesclados aos pretos, enquadrando seus lábios sensuais. Os cabelos um tanto 
longos, pretos com tufos brancos e normalmente desgrenhados, caíam suave
mente até os óculos de aro dourado e o colarinho. Seus olhos castanhos, 
escuros e brilhantes, davam inteligência e ardor à face. Às vezes parecia que 
já vira tudo e, outras vezes, parecia o contrário. Seus ombros quadrados 
davam forma ao largo suéter com diferentes matizes de cinza que vestia, e as 
calças pretas sob medida encerravam pernas esguias e rijas. Tinha mãos bem 
cuidadas e quadradas que com frequência embalavam uma cerveja ou um 
cigarro ou tocavam piano. Eram mãos fortes, competentes e delicadas, e eu 
às vezes me encontrava fitando-as sem razão aparente.

Laing se reclinou em sua cadeira, e a filh a  Natasha, então com cerca de 11 
anos, entrou no aposento e tirou uma fotografia dele e outra de mim. Eu juntei 
as fotos, mas foram  tiradas separadamente. Ele não estava olhando para mim 
durante meu trabalho de colagem das fotos. Apesar disso, adorei R.D. Laing.

Eu estava ansiosa para que ele tirasse proveito de sua obsessão depressiva com 
a  traição, em vez de se m artirizar com ela como um instrumento de autotortura. 
Pouco antes de sua morte em 1989, ele ainda pensava nas injustiças cometidas 
em nome do amor. Questões de traição assolaram Laing do berço ao túmulo.

1 2 2



1 1

Combatendo metáforas autodestrutivas

Como combater uma idéia? 
Com outra idéia.

Desde o despontar da consciência, estivemos todos sujeitos às expecta- 
tivas das outras pessoas em relação a nós, expectativas muitas vezes apresen
tadas em forma de histórias. Somos inspirados por elas, motivados por elas 
e, com frequência, controlados por elas. Às vezes, a história original é mais 
adequada aos propósitos de nossos antepassados do que aos nossos. Apesar 
disso, somos sobrecarregados com esse excesso de bagagem assim que temos 
a inteligência para compreender o que se espera de nós. Quando somos 
jovens, agradar nossos pais ou tutores tem um imenso valor por serem a 
fonte de nosso sustento. Ao ficarmos mais velhos, quando tudo decorre 
como deve no processo de maturação, olhamos para nós e para outras pes
soas significativas a fim de estabelecer as próprias expectativas quanto a nós, 
nossa história projetada.

Entretanto, a antiga história muitas vezes conserva um elevado valor 
espúrio, independentemente de ser boa ou má para nós agora, indepen
dentemente de chegar a ser realista à luz de nossas inclinações e habilidades 
naturais.

N o lado negativo, essas histórias inadequadas, de onde quer que brotem, 
são a base de nosso comportamento inadaptado —  ou neurose, se você 
preferir. É o que impele o proverbial rato a continuar correndo pelo labirin
to para obter o queijo, mesmo que não haja mais queijo ali. É o que as pes
soas fazem quando vivem de forma miserável, embora sua situação atual 
possa ser farta, porque os pais viveram uma depressão e aprenderam a ser 
apropriadamente frugais. Elas podem se negar comodidades óbvias, como 
uma moradia confortável ou os prazeres do teatro e das viagens, sempre 
dando duro na ilusão de que estão sofrendo uma depressão económica.
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Tomar o sistem a que funciona melhor p a ra  você e extrapolá-lo p a ra  ou
tras áreas menos funcionais pode ser um exercido m uito salutar. O u seja, se 
alguém for mais brilhante e bem-sucedido nos relacionamentos do trabalho 
—  em oposição aos relacionamentos familiares — , testar alguns dos proce
dimentos usados no trabalho talvez possa aumentar a eficácia em casa. Por 
exemplo, caso você fique facilmente enraivecido em casa, mas descubra que 
desapontamentos semelhantes no trabalho evocam uma confrontação 
ordeira, calma e programada, poderia se beneficiar aplicando algumas habi
lidades do trabalho em casa.

De forma semelhante, contradizer o comportamento inadequado ou o 
sistem a de crenças obsoleto do parceiro pode ser útil. Em meus encontros ini
ciais com R. D . Laing, às vezes, em minha ânsia de servi-lo, eu me levantava 
voluntariamente para fazer coisas que ele queria feitas, tal como me levantar 
de repente para procurar sua esposa quando ele expressava um desejo de falar 
com ela. Detendo-me onde eu estava e abortando uma dessas missões, ele 
perguntou: “Você entrará em todos os aposentos da casa para chamar Jutta? 
Eu lhe pedi que fizesse isso?” Ele me fez examinar o desejo de servi-lo. Esse 
feedback imediato me ajudou a olhar de forma crítica o padrão comuníssimo 
de servir irrefletida e inadequadamente um homem, que estava de acordo 
com minha formação. Porém, contei a Laing que estava feliz por experimen
tar o desejo de me levantar e agradar. Isso resultava realmente de minha esti
ma anormalmente alta por ele. Eu estava fascinada por Laing ter prestígio 
suficiente para me motivar.

O  prestígio tem um efeito que opera mesmo quando a pessoa prestigiosa 
não está presente. Quando perdi a atenção diária de Ronnie, após retornar a 
Nova York, foi ainda seu efeito sobre mim que me impeliu a procurar outras 
companhias disponíveis de imediato, em vez de recair num marasmo. 
Depois, foram seus poderes, por sua vez, que começaram a me suprir de 
apoio moral e companheirismo.

Sem nunca me constranger, Laing aproveitou várias oportunidades para 
apontar comportamentos meus que julgava inadequados. Ele nunca foi egoís
ta nisso, usando seus insights sutis e incisivos para me fortalecer. Certa vez, ao 
me sentir culpada por não convidar para uma reunião alguém que me ofere
cera seu quarto de hóspedes, Laing ficou todo animado, explicando em deta
lhe sua visão das obrigações apropriadas nessas circunstâncias. Sua versão era 
mínima comparada com a minha e não se estendia a convites obrigatórios. 
Tentei fazer o mesmo por ele. Quando estávamos a sós, mostrava-se muito 
receptivo às minhas opiniões sobre seu comportamento com os outros.
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Laing nunca revelou aos outros uma confidência e nunca ofereceu suas 
observações construtivas e muito apreciadas na presença de outras pessoas. 
Bem no fundo, apesar de suas manobras astutas, eu confiava nele. Por saber 
que ele era bom, eu confiava em seu intento.

Isolar alguns desses comportamentos e metáforas autodestrutivas gradu
almente me ajudou a me ver sob uma luz mais favorável. Criei assim uma 
história interna mais esclarecida para mim. A  visão emergente de mim 
mesma acabou se refletindo nos olhos de toda uma rede de amigos que pas
saram a me ver de forma mais favorável. Criei isso agindo com coerência cres
cente de um jeito mais compatível com o modo como queria ser conhecida. 
Embora enunciar minhas intenções fosse útil, escrevê-las foi ainda mais. Em 
última análise, foram minhas ações que arrancaram minha flecha envenena
da e permitiram-me ser realmente amada e realmente amável. Com  passos 
ansiosos, aproximei-me mais de uma realidade mais límpida e de uma 
responsabilidade maior. Afastei-me de opções atraentes, mas insatisfatórias, 
de parceiros, por maior que fosse a luta, até encontrar enfim o amor ver
dadeiro e correspondido. Esse fenômeno é proverbialmente denominado 
crescimento.
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O preço de uma mentira

“A verdade... é o único expediente no modo de nosso pensamento, assim como 
o ‘certo’ é o único expediente no modo de nossa conduta.”

William James, 1907

Para manter nossa vida social bem ‘calibrada’ e correndo tranquila, a 
maioria de nós recorre ao engodo em diferentes graus. O  propósito do engo
do é a ocultação. O s engodos variam da omissão polida por meio de menti- 
rinhas a redes de traição tão intricadas que requerem uma vigilância cons
tante para serem sustentadas.

A ausência de engodo produz um sentimento de liberdade. É uma per
missão implícita para relaxar o censor em você, o editor que se conforma 
cegamente com os desejos dos outros numa tentativa de tornar o mundo um 
lugar mais seguro.

N a m aior parte do tempo em que estive com Laing, senti uma forte ausência 
de engodo, mais forte do que com qualquer outra pessoa que j á  conhecera. Tão 
forte fo i essa mensagem para mim, que fo i quase uma sanção da vida.

Um a metamensagem é um a mensagem sobre com o entender uma 
mensagem. A  mensagem que recebi de Laing é que, em bora o engodo na 
vida pessoal possa comprar um grau de liberdade, certamente custará algo 
em termos de facilidade e de respeito próprio. O engodo não éperpetrado  
sem um preço.

C om  frequência na vida, a metamensagem é que o comportamento 
incongruente e público do parceiro pode de fato ser uma comunicação muito 
congruente e clara —  mas velada e subjacente. Se as histórias ouvidas pare
cem discordantes ou incoerentes, convém examinar se estão sendo usadas
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inconsciente ou deliberadamente para transmitir uma preocupação próxima ao 
coração do narrador, mas embaraçosa demais para ser diretamente revelada. 
Quando Laing parecia atormentado e preocupado, mas discorria sobre tópi
cos aparentemente impessoais, eu tentava olhar mais de perto e escutar com 
mais atenção.

Um a noite, Jutta, Laing e eu fomos a um sarau em Londres. Ali Laing 
ironicamente lera em voz alta o seguinte poema escrito vários anos antes e 
publicado em 1979 em Sonetos. Seu acento escocês foi rico em ênfase 
dramática.

When I  consider whatyou mean to me,
Its a fact Ive come to realize
Thatyoure my closest link toparadise
Despite what wise men tried to make me see.

They caution us against idolatry 
And tell us that we should not jeopardize 
Immortal life for anything that dies:
And not to be bemused by mere beauty.

It seems ungracious not to take delight 
In day because it turns so soon to night.
Eternity is always here to stay:
Its only you and I  who fade away.

Vou are my here and now, my present tense.
I  hope y  ou will excuse my dijfdence. *

O  livro fora dedicado a Jutta, mas na noite do sarau seus interesses pare
ciam claramente voltados para outras direções. Jutta cantou uma graciosa 
canção alemã de Schubert; embora tivesse uma bela voz errou algumas notas 
quando Laing a acompanhou no piano. De fato, toda a noite foi um fiasco. 
Laing bebeu em excesso e agredia verbalmente todos ao redor. Após declamar

*  “Ao pensar no que significas para mim, / Eis uma verdade que vim perceber: / És meu vínculo 
maior com o paraíso / Posto o que os sábios me tentaram fazer ver. // Eles nos advertem contra a 
idolatria / Dizem-nos que não devemos sacrificar / A  vida eterna por algo mortal / Nem com a 
mera beleza nos deslumbrar. // Parece descortês não se deleitar / com o dia porque logo noite há 
de ser. / A eternidade está aqui para ficar: / Somos apenas eu e tu a desaparecer. //  És meu aqui e 
agora, meu presente momento. / Espero que perdoes meu retraimento.” (N. da T.)
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o poema, Laing me apresentou a um jovem na festa —  “Ela é do Brooklyn”, 
disse. Embora eu não morasse no Brooklyn havia 26 anos, estava querendo 
me provocar com sua apresentação desatualizada.

Intrépida, mantive-me protetoramente junto dele. Sua dor era quase 
palpável e parecia disposto a espalhá-la ao redor. Entreguei-lhe a pasta de 
couro gasta quando a deixou para trás. Lágrimas rolavam por sua face. 
“N ão se aproxime” , resmungou em tom de ameaça. Simplesmente não 
consegui deixá-lo até que estivesse seguro, a caminho de casa, no carro de 
alguém.

A cena a seguir ocorreu na manhã após a festa lamentável. Laing estava 
claramente de ressaca e, ao que parecia, provocara a ira de Jutta.

Com o Laing não estivesse muito acessível na época da conversa que se 
segue e como a estivéssemos gravando, compartilhávamos nossas preocu
pações e valores na forma de vinhetas ou histórias sobre outras pessoas. Eu 
queria ser sensível a Laing sem me aproximar mais do que ele desejava. Era 
um equilíbrio difícil de obter.

Após saudar Laing em nossa reunião matutina, perguntei:
—  Então, como vai você?
—  Bem —  respondeu Laing. —  N ão lhe perguntei porque você parecia 

legal.
Desse comentário crítico discerni que minha pergunta fora encarada 

como insensível. A  mensagem que estava me transmitindo era que olhasse 
para mim mesma: ele parecia cansado, como se tivesse ficado a noite toda 
acordado. Estava muito sensível.

Naquela manhã, Laing me contou a história de um amigo italiano mu
lherengo. A  história me pareceu um tanto incoerente. Assim, para dar uma 
sensação de continuidade, alguns de meus pensamentos estão incluídos em 
itálico conforme me ocorreram durante a discussão.

À  medida que Laing revelava os problemas de seu amigo, tive a sensação 
de que estava realmente falando de um distúrbio subjacente dele mesmo que 
não se sentia livre para discutir. Fui levada a essa hipótese não apenas pela 
maneira e aparência de Laing, mas porque os sentimentos e as ações de seu 
personagem italiano não me soavam verdadeiros. O  homem que descrevia 
sempre fora mulherengo numa sociedade em que isso era totalmente aceito. 
Ele não queria deixar a esposa e não fora descoberto, mas parecia certo de que 
problemas eram iminentes. Temia cenas terríveis’ e tinha pensamentos suici
das. Conform e a história de Laing se desenrolava naquela manhã nebulosa, 
imaginei de quais problemas ele poderia realmente estar falando e como os

1 28



O  PREÇO DE UMA MENTIRA

personagens poderiam ser interpretados para formar uma história mais con
gruente. Escutei criativamente enquanto a narração se desenrolava:

RDL

Eu
RDL

Eu
RD L

Eu
RD L

Tenho um amigo numa situação insolúvel. Ele é um dos intelectuais mais 
completos para sua idade que conheço. Tem 28 anos e é italiano. Passou 
por um casamento com uma dançarina muito atraente, que terminou há 
cerca de três anos, e está agora casado com uma mulher também muito 
atraente, tiveram um lindo bebê, e ele a ama à sua maneira. Ele é um 
espírito inquieto, sempre foi, não vê por que não deve ser, não quer ser 
de outra forma. Assim, quase toda noite às dez horas sai por Roma, onde 
se embriaga e sai com mulheres desconhecidas. Ele pode aparecer no dia 
seguinte, ou pode não aparecer por vários dias.
Ele adotou uma máxima de que a sexualidade é um jogo totalmente 
diferente para mulheres e homens. Ele a expôs em detalhes tanto para 
Jutta como para mim em uma ocasião. Acho que é um absoluto e total 
absurdo, mas é uma ideia masculina muito comum.
O  que ele disse?
Ele disse que tudo lhe fora exposto pela esposa. Segundo ele, ela estava 
convencida de que quando as mulheres fazem amor, estão muito mais 
inclinadas a fazê-lo com o coração do que os homens. Ele concorda. M as 
agora ele foi pego. Seu coração foi tocado muito de leve por uma das 
garotas que encontrou. Ele se apaixonou por ela. Entretanto, ele ainda ama 
a esposa. Ele tem certeza de que, se a esposa se apaixonasse por outro e 
tivesse o tipo de caso que ele tem, aquilo seria o fim do casamento, imedia
tamente e sem dúvida. Seria absolutamente intolerável para ele. Ele não 
sente que a esteja prejudicando de alguma forma com seu caso amoroso. 
Este é mantido em total segredo. É bastante complicado manter esse total 
segredo em relação à esposa. “Todos”, como se diz em Roma, “sabem a 
respeito, exceto sua esposa.” Isso não é de todo incomum.
Ela realmente não sabe ou eles apenas não falam a respeito?
Ele tem total carta branca em princípio. Ele se concedeu isso, não deu 
absolutamente nenhuma desculpa sobre esse assunto.
Então ela sabe, acredito.
Ela não sabe que ele ‘se apaixonou’, embora de forma adicional. Ele não 
acha que isso perturbará o equilíbrio. Ele não gosta de manter essa teia 
de engodo. Ele ama ambas as mulheres de modos diferentes, em horas 
diferentes. Ele ama apenas uma delas de cada vez. Ele está curtindo isso 
tudo, diz ele, e está à beira do suicídio ao mesmo tempo.

1 2 9



L ições de Amor

Isso me pareceu mais tortura do que diversão.

Eu Ele quer o pacote completo.
R D L  Ele o tem.
Eu Ele conseguiu. Será isso então um problema, sua esposa o está pertur

bando por causa disso?
R D L Não, não.
Eu Então ele tem um esquema ideal?
R D L  N o momento. Mas ele já vê, com olhos tristes, que não há como todos 

eles escaparem do sofrimento quando a coisa vier à tona.

Eu não conseguia realmente im aginar com que o personagem de Laing esta
va preocupado aqui, pois ele não estava planejando opor resistência.

Existe um tipo de problema que você está procurando. Se você quiser 
aquele prazer, é quase certo que haverá um preço a pagar sob aquelas cir
cunstâncias, de modo que não adianta ler esse livro ou qualquer outro 
livro para descobrir como não pagar preço nenhum quando existe um 
preço a pagar.

Com a  intenção de m obilizar a vítima com esta saga, respondi:

Eu Sim, existe um preço, mas existe um preço maior a pagar por não fazer nada. 
Por exemplo, suponha que você seja esse homem sobre quem está falando, 
muito criativo, obviamente interessado em inúmeras pessoas, novas e em 
liberdade, e você está interessado em ter uma família que você ame. Ele quer 
as duas coisas, então, acho que, antes de tudo, ele tem de se dar permissão, 
ou ao menos reconhecer o que quer. Inúmeras pessoas que observo ficam 
paralisadas mesmo antes que isso atinja esse estágio de consciência.

R D L  Nenhum problema. Ele vem de uma rica e aristocrática família italiana e 
é romano, e está simplesmente se comportando como todos os outros. 

Eu Ele está apenas fazendo o que é normal.
R D L  Sim.
Eu Bem como sua esposa.
R D L  Sim.
Eu Bem como sua amante.
R D L  Sim.
Eu Assim, ele não requer nenhuma técnica humana especial para isso?
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É tudo normal, e mesmo as cenas terríveis quando tudo vier à luz tam
bém serão normais.
Sim, é claro que haverá cenas. Mas ao menos ele está vivo e bem, 
divertindo-se com tudo isso —  melhor do que ser pressionado.
Então, você está concordando?
Que ele terá cenas? Acho que você pode minimizar as cenas mediante 
certa clareza. Por exemplo, ele por acaso nasceu em um tipo de cenário 
muito compatível com ele, exceto pela cena terrível. M as como será essa 
cena?
As mulheres são compatíveis, você poderia dizer, com aquela cena, 
porque são sua outra metade, mas seu ponto de vista difere totalmente 
dos termos dificilmente expressivos do homem.
Qual será o papel de sua esposa?
Sua esposa nunca expôs sua posição para mim, mas imagino que questões 
de direitos femininos ou justiça ou qualquer outra coisa são para ela real
mente ultrapassadas. Ela é uma mulher muito atraente com cerca de 37 
anos, ele tem 28, e está sobretudo temerosa de conseguir prender seu 
interesse, em sua forma atual, por muito mais tempo, porque seus olhos 
estão geralmente voltados para mulheres mais novas. Assim, acho que ela 
pensa que tem muita sorte por ter momentos tão agradáveis pelo tempo 
que durarem. Ele é justamente o tipo de personalidade que se quisesse 
apenas aquilo, não há dúvida de que o obteria. Tudo que ela poderia fazer 
seria lançar sobre ele uma raiva italiana, mas ele está bem acostumado 
com isso. Ele está totalmente acostumado com isso. Ela sabe realmente 
que não vai adiantar nada. Assim, isso não serviria a nenhum propósito 
exceto liberar a raiva de seu sistema. Provavelmente, ele não se impor
taria. Quero dizer, o mundo está cheio de momentos dolorosos e emo
cionais quando as coisas se transformam em nódulos dolorosos.
Sim, e o que as piora é que as pessoas começam a se acusar de serem más. 
E a acusar outras pessoas.
M as suponhamos que esse homem perceba que sempre precisará de liber
dade. E justo agora ele está apaixonado, de modo que provavelmente 
exerce sua liberdade menos do que normalmente, pois provavelmente 
deseja estar com a pessoa por quem está apaixonado e ter a esposa e a 
família como uma base segura. Certo? É isso que ele quer.
Ele conseguiu tudo que espera ser possível exatamente agora.
Sim, mas você está antecipando o problema que ele terá.
Ele está tecendo uma teia cármica de consequência destinada. Ele não
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sabe como será, se farsa ou tragédia, um bebê, um aborto, um divórcio, 
as recriminações de uma esposa enganada, ele não sabe. Ele não espera 
escapar impune disso, sem um preço a pagar.

Eu Desfazer-se de algo é doloroso se você é apegado a ele.
R D L  Ele está começando a curtir muito o filho.
Eu Então ele acha que não terá acesso ao filho?
R D L  Bem, ele terá acesso ao filho, mas é um pai italiano. Ele quer o filho em 

casa quando ele está em casa e passar muito tempo com o filho. Seria 
intolerável para ele pensar no filho crescendo chamando outro homem 
de ‘papai’. De jeito nenhum.

Eu Então ele poderia realmente usar alguma técnica humana, porque o sis
tema de que está dotado permite apenas toda uma área de comunicações 
muito indiretas.

R D L  Totalmente errado. Ele não poderia ser considerado como muito mutá
vel. Ele vive um estilo de vida italiano e romano profundamente arraiga
do. Falar com ele sobre mudança é como propor a alguém mudar a 
arquitetura de Veneza.

Eu Bem, não é muito fácil mudar e talvez o sistema funcione melhor para 
ele com todas as suas armadilhas, mas talvez a sociedade mude. Assim, 
suponha que você perceba...

R D L  M as ele não está pedindo, ele não está querendo mudar. Ele rejeitará 
totalmente a simples sugestão de mudar algo.

Eu Então ele não tem nenhuma dificuldade. Ele tem o sistema que deseja.
R D L  Isso não significa dizer que ele não tenha dificuldades. Ele não está recla

mando delas e as considera insolúveis.

Isso soou fam iliar para mim.

Eu Então ele pensa que a vida é assim, que não há nada que possa fazer? É a 
vida dele, o preço que se paga.

R D L  N ão, não acho que ele sinta que não há nada a fazer, mas ele não acha 
sensato ou apropriado tentá-lo. E ele também está interessado em ver o 
que acontecerá se agir dessa maneira.

Eu Sim, acho que ele provavelmente escolheu esse rumo por uma boa razão. 
O rumo que você escolhe é quem você é.

R D L  M as muitas pessoas embarcam naquele rumo sem escolher como ele o fez 
e então colidem com o que ele prevê. Ele poderia estar errado sobre aqui
lo e não está preparado para um fim catastrófico e trágico para tudo isso.
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Eu lhe disse que quanto mais cedo ele resolver a coisa toda com sua 
esposa Anna, melhor, porque a situação apenas piorará quanto mais 
tempo persistir. Ele está apenas empurrando com a barriga e, se enfrentar 
logo a esposa, é bem possível que ela aceite a situação, a exemplo de 
muitas mulheres, e estabeleça um modus vivendi amistoso e aberto. Ela 
não nasceu ontem e tudo isso é normal também para ela. De qualquer 
modo ela provavelmente se perguntou quando isso teria de acontecer.

Eu Lógico, ela tem de saber.
R D L M as ele não quer fazê-lo daquele modo.
Eu Bem, ele acha que as repercussões serão piores, acredito.
R D L N ão sei.
Eu Bem, o que ela fará?
R D L Ao menos ele entrou nessa situação de olhos abertos. Ele não poderá 

reclamar do que estavam nas cartas quando elas forem viradas.
Eu Bem, você poderia tomar qualquer atitude que escolhesse. Quero dizer, 

todos começam com uma situação preexistente e com um conjunto de 
pressões e, às vezes, sentem que não têm uma opção, que tudo está vindo 
até eles e o curso dos eventos está fixado, por assim dizer, mas apesar 
disso eles têm uma opção. Eles estão fazendo opções o tempo todo. Ele 
está optando por desempenhar um papel, e o preço que está pagando é 
não poder ser tão aberto quanto gostaria. Ele provavelmente se sente em 
parte um canalha, embora sua ação seja socialmente aceita. N ão creio que 
goste de mentir. Além disso, ele tem obviamente inúmeras capacidades. 
Ele tem uma capacidade de amar, é brilhante, tem muitas companhias, 
está aprendendo. M as acho que a parte dele que tem de transformar num 
mentiroso para manter o cenário funcionando o diminui. O u talvez essa 
foi apenas minha experiência.

R D L  Eu também acho. Acho que a mentira e o engodo podem prejudicar tanto
o enganador quanto o enganado. Sempre prejudica o enganador.

Eu Sim, ambos igualmente. Você perde totalmente o poder. Se você não 
pode dizer a verdade e tem de sustentar uma mentira, isso é debilitante 
demais. Você não pode gostar muito de si próprio.

R D L N ão creio que ele perceba isso.
Eu Certo.
R D L  Ele definitivamente não percebe.
Eu Assim, o que eu acho que faria em primeiro lugar é fazê-lo olhar para o 

que ele sente ser o preço que está pagando, a parte desagradável, o fato 
de não poder compartilhar esse caso que gostaria de compartilhar. Ele
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provavelmente ama a esposa, mas o fato de não o poder compartilhar 
torna-o menos carinhoso com ela. Faz com que se ressinta dela porque 
ela está atrapalhando.

R D L  Sim, mas também acho que ele tem —  assim como outras pessoas —  certo 
desejo de intriga. Devo dizer que eu não tenho. Tenho uma espécie de inte
resse, mas me é intimidante demais agora para me envolver nela por opção. 
Porém ele definitivamente o fez. Ele gosta de intriga.

Eu Sim, esse é um grau de distância também. Essa pode ser sua preferência.
R D L  Ah, ele está muito recuado.
Eu Então, isso é confortável para ele, esse é o nível em que ele quer atuar. 

M as agora ocorreu algo que transtornou tudo; ele se apaixonou. É um 
nível diferente de distância. De repente, o resto pode parecer a ele um 
tanto aviltante, você sabe?

R D L  Sim, estou exagerando ao dizer que ele está completamente apaixonado.
Eu Um a ligeira paixão.

(Ambos rimos.)

R D L  Gosta um pouco dela.

N a vida, Laing se sentira enganado pela mãe, que lhe ordenava fazer coisas 
para o próprio bem. Ele suspeitava de toda autoridade. Quando o conheci, as 
afeições de Ju tta tinham aparentemente migrado para outros ambientes mais corte
ses. À medida que os engodos envolvidos nessa mudança de afeições foram  revelados 
a  Laing, ele ficou mais preocupado em rever sua construção e reconstrução dos even
tos passados à  luz das novas revelações. Sua capacidade para isso parecia infinita. 
Ele era arremessado de um mar de raiva e fu ria para as ondas calmas da com
paixão, uma compaixão pelos apuros de alguém que se sente capturado numa 
arm adilha onde mentir se toma uma solução viável.

A  mentira 'norm al' versus a verdade 'anormal'

Com  grande frequência, as mentiras para ocultar ligações sexuais extra
conjugais são socialmente sancionadas pelos amigos daquelas almas sexual
mente aventureiras. Embora o caminho da aventura sexual seja amenizado por 
essa rede oculta de apoio social, o engodo inerente tem suas consequências.

Porque a busca penosa de mais de um parceiro sexual é uma ocorrência 
comum entre aqueles cujos desejos transbordam os limites da felicidade con
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jugal, Laing e eu examinamos algumas consequências prejudiciais do engodo 
e a possibilidade de outros caminhos igualmente perturbadores, mas 
provavelmente menos enganadores, a tomar:

R D L Todos os homens encobrem todos os outros. Isso simplesmente nunca é 
comentado. E um mundo totalmente diferente. Acho que todas as m u
lheres devem conhecer isso também em relação às próprias vidas. Um a 
brasileira implorou-me, quando eu estava hospedado com eles, que a aju
dasse a acertar os ponteiros com o marido. Ela estava fisicamente exausta. 
Ela cantava e tocava guitarra muito bem, mas não conseguia acertar a voz, 
e ele a estava ludibriando ao fingir que ela deixara de ser atraente, por não 
se sentir mais particularmente atraído por ela. (Ela teve sete filhos e con
tinuava atraente.) Mas ele não revelava que isso ocorria porque a estava 
traindo, fato de que me convenci, embora ele jamais o admitisse para mim. 
Ele recuava ao ver que eu poderia não ser inteira e irrefletidamente alguém 
da turma. Ele teria jurado ser fiel a ela. Quero dizer, alguns desses caras real
mente juram pela vida de seus filhos para depois contar uma mentira.
Eles humilham a todos e mentem o tempo todo. Sem dúvida, é por isso 
que existe tortura na América Latina. Bem, se você for o cônjuge, toda 
sua emotividade, toda sua interpretação das pistas, do cheiro e do gosto, 
das nuanças da interação etc. estarão totalmente sujeitas à deturpação 
deliberada; todo seu mundo será totalmente distorcido. Assim, se você 
acreditar nele ou nela, porque o ama ou a ama, será levado à loucura, 
ou levado à doença, levado ao túmulo.

Prossegui, tentando por implicação desviar o local de controle para o próprio 
L ain g—  tentando futilm ente o arrancar da situação de vítim a que estava expres
sando.

Eu Você está mentindo para si próprio e sabe disso (com intensidade).
R D L  Bem...
Eu Você está captando as pistas. Você apenas não optou por interpretá-las. 

Quero dizer, como é possível que uma pessoa com quem você vive este
ja  tendo toda uma outra vida, esteja até apaixonada por outra pessoa, e 
você que está bem ao lado dela não percebe? Você deve estar cego para 
elas. C om o é possível não notar algo tão gritante assim?

R D L  Ah, você pode perceber, mas tudo que você nota está aberto a explicações 
alternativas.
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Sim, mas você poderia querer se iludir. Quero dizer, é possível você real
mente não notar nada?
Oh, você poderia querer iludir a si próprio, mas se estiver sob esse encan
to hipnótico, se estiver sob esse tipo de hipnose social, ou se as pistas que 
captar estiverem distorcidas, você terá de ser muito cuidadoso, porque 
poderá ser acusado de psicótico. Estou certo de que existe um número 
razoável de pessoas conduzidas ao manicômio quando vêem a verdade e 
a enunciam, mas o outro lado, sua mentira, não cede, e elas mentem 
totalmente para si próprias.

De fato, pouquíssimos de nós não conhecem alguém que esteja tendo, ou 
tenha tido, um relacionamento enganador. Para muitas pessoas, seria mais 
difícil pensar em alguém que seja uma exceção, alguém que não tenha tido e 
não esteja tendo um caso enganador.

Eu descobrira que a capacidade de intriga tende a permanecer constante. 
Em outras palavras, a tendência a enganar se compara ao peso do corpo, sem
pre tendendo para um ponto fixo confortável e constante na maioria das pes
soas. É preciso uma forte motivação para se tomar mais honesto. A emparia 
é um solo fér til para a motivação dessa espécie. Minha própria inclinação pela 
honestidade pessoal fora desencadeada anos antes por uma intervenção 
estratégica de meu pai...

Lembro-me de quando, aos dez ou 11 anos, passei uma segunda tempora
da em um acampamento, onde me descobri meio im popular p ara  as mesmas 
menininhas que, no verão anterior, pareciam  gostar totalmente de mim. Eu 
era a penúltim a em popularidade e im aginava que a  garota abaixo de mim, 
que estava sendo sistematicamente torturada pelas outras, não duraria por 
todo o verão. Então o que eu haveria de fazer? N um a tentativa de recuperar 
a popularidade perdida, pus-me a mentir descaradamente. N um a tentativa vã 
de me tornar m ais interessante, contei às minhas colegas que eu vivia numa 
fazenda com vacas, cavalos e galinhas. Talvez minha perda de popularidade 
se devesse ao fa to  de que eu avançara um grau extra e as outras se ressentiam 
de mim ou de m inha atitude em relação a essa promoção, ou talvez eu estivesse 
mais insegura, porque meus pais e meu irm ão de três anos tinham se mudado 
de nosso apartam ento no Brooklyn p ara uma casa retirada nos arredores de 
Queens, enquanto eu penava naquele acampamento. Q ualquer que fosse meu 
motivo, m inhas mentiras pioraram . Dominaram-me a ponto de eu perder o 
controle sobre elas. A coisa não era prem editada. Apenas flu ía .

No dia de visitas, meus pais e meu irm ão Jay  vieram me ver no acam pa

Eu

R D L
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mento em C atskill M ountains. Embora eu lhes dissesse várias vezes que queria 
partir, não estavam dispostos a me levar para casa, pois tinham pago pela tem
porada. O sol brilhava fortemente, mas eu estava desesperada. Wendy Shagrin, 
a líder do grupo, perguntou desconfiada ao meu insuspeito p a i sobre as vacas 
em nossa suposta fazenda. E la estava se aproximando do golpe fin al. No canto, 
prendi a respiração adm irada, enquanto meu p a i calmamente respondia à  
desconfiada Wendy, prodigalizando os detalhes de uma vida de fazen da que eu 
própria não poderia ter imaginado. Ele teve o bom gosto de jam ais mencionar 
para mim esse incidente, mas isso me marcou profundamente. Esse evento m ar
cou o nascimento de meu am or pela verdade. Em seguida, f iz  um juram ento 
inviolável p ara mim mesma de não mentir. Se eu cometesse um lapso —  e isso 
aconteceu — , teria de voltar em 2 4  horas à pessoa a quem mentira e lhe dizer 
a  verdade, por m ais constrangedor que isso fosse. Tortuosamente f iz  isso até 
p arar de mentir. Como um prém io adicional, fu i resgatada do acampamento 
várias sem anas antes do fin a l da temporada e despendi um tempo considerável 
gratam ente me recuperando diante da televisão impessoal em nossa nova casa 
em Floral Park.

“Os que conhecem a verdade não são iguais aos que a amam.”
Confúcio
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A lança da verdade

“Existe um único valor derradeiro para a humanidade: nunca ignorar o certo e 
o errado.”

Abraham Maslow, PhD.

“A psicoterapia não existe. O que existe são pessoas interagindo entre si.”
Dr. Thomas Szasz

O  engodo na vida íntima de uma pessoa pode ser devastador. Entretanto 
algumas pessoas parecem ganhar bem-estar e felicidade de uma vida pessoal 
distante e dupla, desde que seus engodos permaneçam convincentes a quem 
querem enganar. Por outro lado, algumas pessoas toleram um ambiente 
dúplice tanto quanto viver sem oxigénio. Encontrei uma constância sur
preendente no ponto fixo preferencial das pessoas na escala da verdade ver- 
sus ocultação.

Se os efeitos generalizados e cum ulativos do engodo distorcerem as per- 
cepções ou mesmo a  própria vida da pessoa, a  verdade poderá prop iciar uma 
lança p a ra  remover a  teia de engodo e suas consequências paralisantes. 
Existem os que amam a verdade; existem os que passam a amá-la.

Dizer uma Verdade’ que esteve enlameada no engodo descarrega uma 
tremenda quantidade de energia e tensão. É literalmente uma transformação 
de energia. A ‘verdade’ é um estímulo à mudança terapêutica, se a mudança 
for o que você procura. A energia necessária à sustentação de uma mentira 
generalizada é destrutiva, e a revelação de uma verdade contrabalançante li
bera energia emocional livre. Esse poder pode ser usado na formação de um 
relacionamento mais genuíno, resistente e íntimo ou reinvestido no esta-
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belecimento de uma nova barreira enganadora para se manter a distância e a 
latitude que se tinha antes.

Muitas famílias e amigos conspiram para manter escondido um esquele
to há muito tempo submerso a um grande custo para sua vivacidade e reativi- 
dade. A  história a seguir é o exemplo de Laing justamente de tal engodo e dos 
efeitos dramáticos da ‘lança da verdade’:

R D L Já  lhe falei da senhora que veio me consultar sobre o filho de 17 anos?
Eu Acho que não.
R D L Bem, ela veio me consultar sobre o filho a quem fora recomendada a hos

pitalização por estar esquizofrénico e possivelmente eletrochoques para 
deter o processo antes que avançasse demais. Ela veio me consultar para 
resolver esse problema. Sim, ao que se revelou, tudo começou quando o 
menino tinha cerca de 14 anos; ele começou a dizer que seu pai não era 
seu pai. Ele jamais se dera com o pai e a coisa fora de mal a pior. Após 
aquele ponto, seu pai o levou a um psiquiatra.
O  fato era que seu pai não era realmente seu pai, mas ela jamais contara isso 
ao marido. (Enquanto dizia isso, Laing gesticulava enfaticamente e parecia 
realmente animado, como se estivesse vivendo esse dram a) O  garoto, é claro, 
sentia isso. Ela o sentiu. Assim, o que haveria de fazer? De modo que eu 
disse: “Você se meteu nisso. Você realmente deixará que seu filho se ferre, 
fazendo com que seja internado como psicótico num hospital psiquiátrico 
quando você sabe que ele está certo? Será mais difícil conviver com isso —  
ter seu filho arruinado por toda a vida, provavelmente num hospital 
psiquiátrico, vivendo com aquele pensamento —  do que com qualquer 
pensamento que você acha que terá após as erupções que ocorrerão se você 
contar a verdade ao marido e ao filho? O  que, na sua opinião, será pior?” 
Ela achou que aquela era uma opção bastante clara, pois sem dúvida seria 
pior viver com o filho internado num hospital psiquiátrico. Assim, ela con
tou a verdade ao marido e ao filho, e a coisa toda se evaporou. Bem, tive 
dois casos como esse. Poucas pessoas têm uma espécie de engodo enlouque- 
cedor que simplesmente lanceta, como lancetar um abscesso.

“Se uma pessoa quiser entender o significado da vida, terá de aprender a gostar 
dos fatos sobre si mesma —  por mais feios que pareçam à sua vaidade senti
mental — , antes de poder aprender a verdade p o r  tr á s  dos fatos. E a verdade 
nunca é feia.”

Eugene 0 ’Neill
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O que fazer quando a verdade emerge: engenharia social

Ver a verdade muitas vezes requer uma mudança que envolve todos os 
perigos de uma viagem por território inexplorado. Por mais assustador que 
isso se afigure, os possíveis resultados são bastante revigorantes. Um a explo
ração refletida às vezes revela caminhos mais variados para a realização de 
nossos desejos do que poderíamos ter anteriormente imaginado. Ficamos 
mais felizes à medida que nossos poderes aumentam e nossa resistência é 
vencida.

Embora a  seguinte discussão entre Laing e eu permanecesse abstrata, eu tinha 
em mente uma mudança de engenharia social para ele, pois ele mencionara a 
intenção de se divorciar de Ju tta e de vender a casa deles em Hampstead. A ideia 
de Laing, como um radical livre, percorreu minha mente quando a seguinte dis
cussão, que agora parece mais um sermão, começou:

Eu Acho que se divorciar é muitas vezes assim. Antes de fazer uma grande 
mudança, você muitas vezes conta a si mesmo histórias para se manter onde 
está, porque a mudança é bastante assustadora. Você inventa todos os tipos 
de coisas, e então elas se tornam enganosas. Você seleciona as percepções que 
deseja ver. Você cria toda uma trama para apoiar aquilo em que quer acre
ditar e, então, de repente, se você a romper, abandonará tudo aquilo e 
haverá um sentimento de alívio. Mas se as pessoas pudessem ser encorajadas 
a se submeter a uma espécie de check-up quanto ao que realmente sentem, 
a isolar seus engodos, isso poderia lhes fazer muito bem. Quero dizer, você 
poderá se estiver prestando atenção. Se você reservar o tempo e estiver moti
vado, poderá fazer isso e obter um quadro mais claro de onde está.
A maioria das pessoas faz coisas que as impedem de sentir, que as deixam 
mais relaxadas para não precisar enfrentar qualquer ansiedade extra. 
Assim, elas bebem, fumam, comem; algumas têm uma sucessão de par
ceiros sexuais que mal conhecem. Seja o que for, elas simplesmente fazem 
algo para escapar. Se você interrompe esses comportamentos e apenas se 
observa, é possível que note rapidamente do que está se escondendo. Isso 
remove a defesa, permitindo-lhe dar uma olhada.
Você não tem de fazer nada a respeito de início, a não ser dar uma olha
da. Esse é o primeiro passo, dar uma boa olhada, e permitir-se não ter 
nada programado ao olhar.
Assim, suponha que o sujeito do qual você falou antes, seu amigo italiano 
que estava tendo um caso secreto, dissesse que queria ter acesso ao filho
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e que não quer mentir mais. Ele quer estar com seja lá por quem esteja 
apaixonado e quer ter um bom relacionamento com a ex-esposa, se 
puder. Ele quer total liberdade e não quer mentir. Digam os que ele levan
tou essa situação como uma possibilidade e examinou-a, porque obser
vou que Ficava desanimado quando dava uma olhada em sua vida. 
Estamos inventando isso, é claro.
Ele notou que tinha de inventar o tempo todo, que não podia compar
tilhar muitas das coisas que estava experimentando, coisas que achava 
bonitas, com aqueles ao seu redor.
Assim, ele resolveu ser franco. M as não queria cometer nenhuma tolice, 
como comprometer seus direitos de ter o filho por perto. N ão estou 
falando em não ser prático, mas uma vez que cuide da parte prática, você 
poderia ver até onde realmente consegue ir. Você poderia expandir as 
possibilidades. Talvez haja um preço a pagar, mas há um preço a pagar da 
outra maneira também. Assim, isso deveria ser uma opção real, e não 
uma imposição. Acho que, embora exista aquele período inicial em que 
uma nova configuração é muito difícil por não se ajustar ao molde anti
go, vale a pena o esforço de criar algum tipo de disposição singular mais 
próxima do que você deseja e não tão cheia de culpas ou de mentiras... 
N ão acho errado alguém querer conhecer sempre pessoas novas ou estar 
apaixonado. Acho que, se você amar alguém, casar-se e tiver filhos, certo 
tipo de amor se desenvolverá e, quase sempre, embora não em todos os 
casos, a excitação sexual arrefecerá mesmo que vocês se sintam bem. Isso 
é justamente o que acontece muitas vezes com a intimidade após um 
longo tempo. É uma coisa diferente. A maioria das pessoas, se tiver liber
dade e aquela espécie de nível de energia, procurará se satisfazer em outra 
parte, e, se isso for proibido, com frequência mentirá. Depois, fecharão 
partes de si mesmas e chegarão a alguma conciliação, ou se negarão total
mente, caso em que ficarão zangadas e frustradas. Assim, jogarão a raiva 
no parceiro, e todos se prejudicarão com isso.
Se você conseguir ao menos se ver claramente, esse será o primeiro passo. 
Depois, se você souber o que quer, às vezes será possível consegui-lo. 
Vocês ainda terão certa discórdia, mas acho que se pode conseguir, mais 
ou menos, uma liberdade garantida —  ao menos, é o que estou tentan
do fazer. Acho que é possível.
Acho que isso pode ser feito se houver ao menos duas pessoas, não uma 
pessoa, duas pessoas que cooperem para sua realização. Existem também 
nuanças bastante felizes de modus vivendi bem-sucedidos. Duas coisas
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aqui me impressionam. Uma, é que o casamento confunde muitas pes
soas: o tipo de junção e separação das pessoas, com e sem filhos, que 
agora se tornou comum. Um denominado casamento em um cartório é 
algo totalmente diferente de um casamento em um rito sério, sacramen
tal e religioso que algumas pessoas ainda adotam. Todo o negócio da 
monogamia exclusiva para sempre entre casais advém desse voto de casa
mento. M as por se casarem em um cartório ou começarem a viver jun
tos e passarem a ser vistos como um casal, ou por terem filhos, eles se hip
notizam a firmar aquela espécie de contrato, embora nunca se compro
metessem com isso. Existe então um problema de que esse rótulo é ine
xistente, quero dizer, é totalmente ilusório para eles. N o tipo de círculos 
em que nos movimentamos, você não pode falar dessa forma, e acho que 
ainda é muito surpreendente falar com muita gente...

Eu Sim, mas cada vez mais pessoas estão fazendo isso, cada vez mais pessoas 
apenas vivem juntas abertamente, em particular na América. Acho que 
mais lá. N ão tenho certeza.

R D L  Ora, todos fazem isso aqui. Acho que não conheci ninguém nos últimos 
dez anos que chegasse a pensar que precisava se casar para viver com 
alguém. Quero dizer, casar-se para fins de imposto de renda é a razão usual.

Eu Eles inventam isso, porém. Essa não é a verdadeira razão. É apenas uma 
desculpa para o romance; elas simplesmente estão embaraçadas por 
terem optado por se casar.

(Ambos riem.)

R D L  N ão estou certo sequer de se alguns de meus amigos estão casados ou 
não. Eles estão juntos há anos, com filhos, e não sei, nem me preocupo 
em saber, se estão casados.
N o decurso dessas conversas, Laing interrompeu a si mesmo. Contou-me 
que, ao se ouvir falando comigo, notara um tom de desprezo ou de supe
rioridade. Confessou que isso era um erro. Essa não era sua intenção, e 
ele iria mudar essa conduta. Ela resultava da sensação de que eu lhe esta
va pedindo para mudar coisas que não conseguia mudar. M as disse que 
não queria me dissuadir de ser infatigavelmente positiva. Disse que, se o 
fizesse, talvez tivesse de trocar de papéis comigo e não sabia se eu era tão 
boa em sabotagem como ele.
Comovida, aliviada e encorajada por essa admissão, aproveitei a  oportu
nidade para lhe pedir que se revelasse um pouco mais. Talvez Laing tivesse se
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picado com uma lança da verdade, ponderei. Contei-lhe que nossos leitores 
gostariam  de ouvir mais sobre ele. No fundo de minha mente estava o pen
samento de que o paciente se cura quando lhe conta tudo, um conceito que 
está embutido na teoria da psicanálise. Ele aproveitou a deixa para revelar 
sua luta pessoal em “Despertando do inferno”, que se segue.
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Despertando do inferno

“Os fatos não cessam de existir porque são ignorados.”
Aldous Huxley

“A grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação.”
Julian Huxley

“As consequências lógicas são os espantalhos dos tolos e os faróis dos sábios.”
Thomas Huxley

Saber quando agir não é o mesmo que ter a força para fazê-lo. Refleti 
sobre a disposição de Laing para mudar sua situação conjugal, uma mudança 
que ele realizou poucos anos depois, ao deixar a família em Londres e ficar 
viajando, finalmente se reinstalando nos Alpes austríacos em uma casa alu
gada. Eu estava curiosa sobre como ele lidara anteriormente com transições 
difíceis, mas aprendera a controlar a curiosidade. Um a história ilustrativa 
emergiu na seguinte conversa:

Eu Você vai escrever alguma história sobre si para esse livro?
R D L  Oh, não sei. Existem aqueles que gostam de inventar histórias encora

jado ras para si próprios: desempenha-se um papel agradável, tem-se um 
futuro esperançoso e existe um final feliz. Jamais consigo me convencer 
pessoalmente desse tipo de coisa. Jamais me encontrei fazendo isso como 
um plano deliberado. Jamais fui atraído para a fantasia dirigida ou toda 
essa espécie de enquadramento. Quando estou numa situação que me 
desagrada e não gosto de como me vejo, lembro-me da natureza ilusória 
de toda a estrutura. Lembro-me de que tudo que acontece dentro da ca-
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tegoria da interação humana, em termos de todas as atribuições que se 
colocam nela, é contingente em uma trama transitória culturalmente 
condicionada. Isso não é real! E mais fácil acordar de um pesadelo do que 
acordar de um sonho, sobretudo um sonho realmente agradável e conso
lador. (Desejei poder despertar Laing do próprio sonho e fazê-lo encarar a  
realidade como eu a v ia)
É mais fácil despertar do inferno do que de uma felicidade ilusória. N ão 
estou falando da pobreza abjeta, da fome, da guerra, mas dos altos e 
baixos das coisas na paz sem a carência desesperada.
Eis outra história. Pensei nela depois de ontem à noite. Eu vivia com minha 
primeira esposa, Ann, e tínhamos cinco filhos, com idades entre três e nove 
anos. N ós não suportávamos um ao outro, minha primeira esposa e eu, 
naquela época. Eu não a suportava de jeito nenhum e sentia muita pena 
dela, mas aquilo não melhorava em nada as coisas. Tornou-se óbvio que 
vivíamos juntos para o bem das crianças.
Bem, cheguei ao ponto em que aquilo estava realmente me derrubando. 
Eu estava num dilema entre perseverar no relacionamento e tentar fazer 
o melhor de um negócio ruim, em vez de ter quase desistido de tentar 
fazer o melhor daquilo, o que também não estava fazendo nenhum bem, 
ou cair fora. Cheguei ao ponto em que senti que já não interessava se a 
culpa era minha ou dela, já não sentíamos que qualquer um de nós pode
ria realmente mudar a si mesmo.
Nesse atoleiro, reuni um conselho de amigos, todos homens. Falei com 
várias mulheres sobre aquilo, mas todos os meus amigos íntimos por 
acaso eram homens. Eles eram quatro; expus-lhes a situação e solicitei a 
resposta. Qualquer que fosse, eu ficaria contente por receber conselhos, 
reações ou qualquer coisa. Naturalmente, qualquer decisão que eu 
tomasse seria de minha única responsabilidade. Mesmo assim, eu queria 
o conselho deles a respeito.
N ão achei esses conselhos particularmente úteis de qualquer forma óbvia, 
mas evitei assim uma decisão totalmente solitária, em um sentido. Em 
outro sentido, a decisão de qualquer modo tinha de ser minha. Além 
disso, tive a chance de ouvir meus melhores amigos me dizerem que eu 
estava perturbado. Um deles disse que achava que eu estava psicótico. Ele 
era psiquiatra e psicanalista de crianças. Ele tinha uma formação escocesa, 
como a minha. Ele achava impensável abandonar cinco crianças. Eu devia 
ter ficado totalmente psicótico. Cair fora não era uma opção sadia nem a 
opção de qualquer cavalheiro. Se eu não era um cafajeste, devia estar

145



L ições de Amor

louco. Isso foi há mais de 20 anos. Minha esposa e eu nos separamos e 
voltamos um para o outro duas vezes, até enfim nos separarmos para sem
pre. Naquela época esse era um problema imensamente maior do que 
hoje, lembre-se.

Fiquei curiosa ao ouvir o pastor que presidiu o fun eral de Laing, em 
prim eiro de setembro de 1989, na Escócia, dizer-me que Laing lhe contara que 
deixaria o rendimento potencial do manuscrito que pretendia que fosse seu 
próxim o livro inteiramente para a prim eira esposa, Ann Laing, de Glasgow, 
Escócia. A se acreditar nisso, o tempo e a experiência evidentemente mudaram  
a perspectiva de Laing. Ao conhecer a prim eira sra. Laing no funeral de Laing, 
em Glasgow, impressionei-me com sua beleza elegante, seu orgulho e sua 
inteligência. Como Laing seria sepultado perto da casa dela, Ann Laing disse 
que sentia que ele havia enfim retornado a  ela. Aparentemente, durante a 
longa espera seus livros não foram  muito lidos em sua casa, mas o vínculo entre 
eles jam ais se rompera por completo.

Engenharia hum ana ou o que é possível?

“A massa dos homens leva vidas de desespero quieto.”
Henry David Thoreau

“A organização melhorada concede vantagem biológica. Em consequência, o 
novo tipo se torna um grupo bem-sucedido ou dominante.”

Julian Huxley

Eu Você desaprova a engenharia humana?
R D L Em várias situações, nem todas... Muitas situações são decentemente 

tratáveis pela engenharia humana. Elas podem ser reorganizadas mais do 
que muitas pessoas julgam possível. Todo tipo de miudeza faz uma 
enorme diferença. Uma situação típica: alguém não tem o vínculo que 
desejaria antes de tudo; um passo rumo à solução desse problema pode 
ser encontrar compreensão humana e companheirismo, comparti
lhamento e compatibilidade, e assim por diante. H á mais por encontrar 
do que muitas pessoas acreditam. Muitas vezes, a própria auto-imàgem 
de uma natureza ‘baixo astral’, de ser mal humorada, impede a pessoa 
de obter o que precisa ou deseja dos outros. Você pode dizer como Fats 
Waller: “É simples se você sabe como” . O  problema é com pessoas que 
não sabem como.
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N ão tenho problema em entrar num pub ou num café em qualquer 
parte, mesmo em lugares onde não conheço a língua; em cerca de uma 
hora, provavelmente poderei estar desfrutando da companhia agradável e 
consoladora de gente totalmente estranha. Eu consigo fazer isso. Minha 
vida seria muito mais dura se não conseguisse. O  que eu faria? Eu vou ao 
cinema sozinho? Assisto à T V  sem mais ninguém? Esse é o tipo de situ
ação de que é muito difícil sair quando se está nela. Muitas pessoas estão. 
Milhões de pessoas vivem assim por toda a vida e não conhecem nada 
mais. Elas nunca tiveram companheiros na escola. Foram crianças total
mente solitárias. Os outros garotos riam delas. Elas tinham certa razão 
para ser paranoicas: eram sempre o objeto de zombaria na classe. Elas 
nunca souberam o que significa ser popular, ser solicitado, ser procura
do. Para o valentão, eram as vítimas perfeitas a ser atormentadas. À  altura 
em que atingem a vida adulta, já estão profundamente prejudicadas. É 
muito difícil para alguém sem nenhuma outra experiência que não desse 
tipo se convencer de que a vida pode ser diferente. Você pode lhes dizer 
com toda razão: o passado é apenas o passado. Anime-se, dê um sorriso, 
bola para frente, olhe nos olhos das pessoas; elas o amarão se você as fizer 
se sentir adoráveis.

Eu N ão se trata apenas de olhar nos olhos dos outros.
R D L Bastante. Ainda se lembra de Como fazer amigos e influenciar pessoas, de 

Dale Carnegie? Se você ajudar as pessoas a gostarem mais de si, elas 
provavelmente vão querê-lo por perto, especialmente se não souberem 
exatamente por quê.

O que podemos almejar

“A arte do sonhador é fixar a imagem de seus sonhos.”
Carlos Castaneda

Com  uma imaginação vigorosa, um mínimo de coragem e uma vontade 
forte, a maioria das pessoas consegue gerar um esquema social que pode ser 
mais propício à sua felicidade e criatividade do que o esquema atual.

Muitos de nós com um esquema de vida de casal têm proibições quanto 
aos outros relacionamentos emocionais e físicos e preferem manter a coisa 
como está. Alguns compartimentam os relacionamentos fora de casa, nunca 
expondo os forasteiros à realidade de sua vida caseira. Esse caminho pode ser 
o mais recompensador e seguro para eles. Outros preferem esse esquema por
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ser realmente a direção de seu desejo. Para esses indivíduos, esse esquema não 
representa uma concessão. Para outras pessoas, ele é uma prisão, uma 
escravidão. A  maioria de nós se enquadra em algum ponto intermediário, 
desfrutando o calor humano e a segurança de um parceiro carinhoso, 
enquanto às vezes deseja uma existência mais variada e aventureira.

Com essa questão em mente, refleti:
Terei uma proibição quanto a outros relacionamentos emocionalmente ínti

mos? Quanto a outros relacionamentos fisicam ente íntimos?
Em certo sentido, sentia-me aprisionada: eu am ava Laing, que ainda era 

um homem casado, embora infeliz. Eu tinha bons amigos em Nova York, mas 
não era a  principal pessoa para ninguém, o centro do universo de ninguém. 
Perguntei-me que outros esquemas eram possíveis. Conseguiria me aproxim ar 
m ais de Laing? Se eu desenvolvesse abertamente outro relacionamento fisico  
íntimo, isso iria  de fa to  elim inar minhas pretensões para com Laing ou as trans
form aria em algo m ais compatível com meus desejos? Que grau de concessão 
seria ú til e tolerável para mim?

Se eu fosse polígam a, estaria preparada para tolerar um parceiro polígamo?
Existem aqueles que não têm a menor ideia de que seus cônjuges têm um 

relacionamento sexual íntimo com outra pessoa, e algumas pessoas são sufi
cientemente não-possessivas para não se oporem a que elas ou seus cônjuges 
encontrem intimidade em outra parte. Além do mais, existem algumas pes
soas particularmente ousadas que de fato conseguem estabelecer a poligamia 
aberta para si mesmas, enquanto seus parceiros devotados permanecem obsti
nadamente fiéis. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir viveram isso.

Muitos cenários são possíveis. Quanto mais liberada a pessoa se torna, 
mais variedade cria.

Você poderá achar fascinante imaginar o que é realmente melhor para 
você caso possa realizar seus sonhos.

O  que é realmente melhor para você?
Por que não escrever um cenário ideal como um marco e ver quão 

próximo você consegue chegar?
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A dose de consciência apropriada

“Somos como icebergs no oceano: um oitavo consciência e o resto submerso sob 
a superfície da compreensão articulada.”

William Gerdhardie

“A vida não é uma série de lâmpadas de cabriolé simetricamente dispostas, a 
vida é um halo luminoso, um envelope semitransparente, envolvendo-nos do 
início da consciência até o fim.”

Virgínia Woolf

“A ascensão histórica da humanidade, tomada como um todo, pode ser sinteti
zada como uma sucessão de vitórias da consciência sobre as forças cegas —  na 
natureza, na sociedade, no próprio homem.”

Leon Trotski

“Encaro a consciência como fundamental. Encaro a matéria como derivada da 
consciência. Não podemos ir além da consciência.”

Max Planck

“É o coração que sempre vê antes que a cabeça possa ver.”
Thomas Carlyle

A consciência é a  condição sine qua non da m udança. Em bora existam 
inúmeras técnicas para aumentar a consciência, ela é uma mercadoria eva
siva e talvez nos vejam os somente de um m odo tolerável, em vez de opres
sivo. Afinal, levamos muito tempo para desenvolver nossas defesas, e a 
perspectiva de pô-las de lado um dia é improvável e provavelmente 
desaconselhável.
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Escrever sobre a  consciência era o derradeiro desafio para mim. Separada de 
minha consciência pela mais fin a  das grades, eu conseguia sentir todo um nível 
de discurso em funcionamento, mas não conseguia anotá-lo ou pensar a  respeito 
com ciarem.

O  seguinte diálogo entre Laing e mim teve lugar num período em que 
eu estava ansiosa para que Laing se conscientizasse mais de sua situação e, 
assim, mobilizasse-se para mudar. Se eu tivesse sido mais esclarecida, teria 
parado de pressionar Laing para mudar. Eu estava insegura sobre meu rela
cionamento com ele: seria realmente meu amigo? Minhas tentativas indire
tas de extrair dele esse tipo de informação nunca funcionaram. Ele às vezes 
parecia inacessível a manipulações promovedoras da culpa ou mesmo a solici
tações sociais normais de aprovação.

Em minha tentativa incessante de mobilizar Laing, evoquei autoridades 
de Buda a Castaneda em apoio às minhas alegações. Laing, como sempre, 
resistia às minhas tentativas de mudá-lo, trazendo à mente o preço da cons
ciência sem nenhum amor nem a compaixão que seu nome testemunha 
(Laing significa misericórdia segundo um livro escocês de timbres que eu 
descobrira em uma biblioteca de Londres).

Gradualmente, minha abordagem à obtenção do que eu imaginava ser 
uma maior consciência amadureceu. Tentei recordar e re-sentir como fora 
para mim ficar consciente de algo que antes me iludira persistentemente. Ah, 
sim! Isso significava que a ideia ilusória fora anteriormente dolorosa demais 
para eu pensar sobre ela, horrível demais para ser considerada.

Descobri que a consciência se insinua quando se está em um estado men
tal mais relaxado, distanciado e cheio de graça. Com o a oscilação de um pên
dulo, a consciência vem e vai: é uma chama bruxuleante soprada pelos ven
tos emotivos e delicados da afeição. “Sabemos” quando estamos mais cons
cientes, mais esclarecidos e, contudo, isso também é subjetivo.

Examinando as muitas armadilhas da ilusão da maior consciência, Laing 
e eu chegamos à conclusão de que, para nós, ela era o caminho escolhido a ser 
seguido, qualquer que seja seu preço.

Eu Aldous Huxley afirmou que a consciência é crucial; se você conseguir ficar 
consciente, no presentef terá uma chance maior de ser feliz. Ontem, faláva
mos sobre a transferência na psicanálise. Se você se prender a antigos padrões, 
perderá consciência. Isso porque os padrões podem ter sido apropriados para 
você, particularmente quando era uma criancinha. Por não serem agora, eles 
eliminam algum prazer que você pode criar para si, porque você deixa de rea-
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gir dinamicamente à vida. Assim, existem duas ou três áreas em que estou 
particularmente interessado ligadas ao tópico dos relacionamentos. 
Aristóteles escreveu sobre a amizade, sobre como se comportar, descreven
do diferentes características da amizade. Ele descreve a amizade sobre a 
qual falamos na redação deste livro, que se baseia, ao menos em parte, na 
utilidade. Digamos que para uma pessoa é apenas utilidade, e para a outra, 
é por prazer ou necessidades emocionais. Aristóteles não crê que essa seja 
uma amizade mútua real, porque quando a utilidade terminar, o mesmo 
ocorrerá com a amizade. É como a terapia comum. Ela se baseia na utili
dade, mas nesta proposta que estamos começando, ao menos a utilidade 
está em ambos os lados. E se uma amizade se desenvolver daí, ótimo, mas 
nenhum dos dois terá se perdido, porque ao menos ainda têm a utilidade. 
Suponho que sim.
O  engraçado é que Aristóteles diz que tudo se baseia na proximidade. 
N ão se pode simplesmente ser amigos a partir do nada. É preciso passar 
algum tempo juntos. Ele diz que é preciso ter comido a quantidade 
necessária de sal juntos para poder ser amigos.
Sal?
Sim. Parece ser um ditado da época, quer dizer, 400 a.C. Suponho que 
as pessoas gostassem de sal!
Então, na sua opinião, qual é a melhor coisa a fazer? Simplesmente fazer 
livres associações, ruminar a respeito ou discutir?
Estou interessada em descobrir em que pé você está.
Vá em frente.

Laing não estava ajudando.

O  que eu tinha em mente é que, se um dos segredos de obter mais da 
vida é a consciência, deveríamos examinar como a consciência é aumen
tada. Huxley explora várias abordagens diferentes. Do budismo a Shiva, 
supõe-se que haja 105 meios de aumentar a consciência. Castaneda diz 
que você deve espreitar o próprio comportamento, o que significa 
observá-lo e reconhecer ações’ inadequadas. Ele diz que nenhum hábito 
pode ser mantido caso você mude uma das ‘ações’ do hábito, ou seja, um 
dos componentes do hábito. Então, se você for o tipo de pessoa condi
cionada a não expressar certos sentimentos, a resposta perfeita será não 
os expressar, porque caso o faça você será punido. Quando você sai pelo 
mundo e estabelece o próprio ambiente, caracteristicamente os tipos de
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sentimentos que pode expressar com segurança são muito circunscritos. 
Isso diminui sua espontaneidade, porque você tem de viver se reprimin
do. Você me interromperá se eu me desviar do que pensa ser verdadeiro?

R D L  Prefiro que você chegue à própria verdade.
Eu Você apenas quer que eu continue, certo?
R D L  O  silêncio não significa concordância.
Eu Por isso fiz a pergunta.
R D L  Estou apenas ouvindo. Não estou concordando nem discordando. O  fato 

de eu me calar não significa aprovação. Não quero ter de ficar inter
rompendo tudo e fazer objeções. Eu teria de me interromper se estivesse 
fazendo isso.

Essa não era minha idéia de um diálogo, mas prossegui...

Eu Certo, então você me interromperá quando for apropriado. Se uma pes
soa não estiver obtendo o suficiente da vida, poderá ficar deprimida. Para 
tirar mais proveito de onde você está, você tem de atualizar sua forma de 
conduta ou alterar alguns de seus hábitos. Se você descobrir que não é 
capaz de exprimir sentimentos, certos sentimentos ficarão sem resposta. 
Acho que ainda mais importante do que isso é que, se você tiver o hábito 
da repressão, o que muitas vezes acontece é que você interiorizará aque
le hábito para não se tornar consciente de muitos dos próprios senti
mentos, por estar tão acostumado a desligá-los. Eu na verdade cresci 
numa casa assim, onde mal considerava expressar sentimentos de vulne
rabilidade. Teria sido totalmente inadequado. Houve uma época em que 
eu achava a expressão desse tipo de sentimento sinal de um pensamento 
relaxado ou fraqueza ou simplesmente mau gosto. Descobri que tinha 
dificuldade em me comunicar de modo espontâneo com várias pessoas. 
Eu tinha uma espécie de relacionamento exclusivo, quase em forma de 
código, com meu pai, porque conseguíamos dizer coisas sem usar muitas 
palavras. Nem todos os outros conversam desse modo. Vários exercícios 
têm me ajudado a chegar à raiz do que estou sentindo. Por exemplo, caso 
eu queira escrever algo e tenha dificuldade em me sentar e apenas es
crever, às vezes uso um exercício de mapeamento da mente com figuras, 
gráficos e vetores semelhantes aos que Tony Buzan [um escritor britâni
co] concebeu. Isso é particularmente útil, porque não tenho de escrever 
nada em forma completa. Tudo que tenho de fazer é colocar para fora 
qualquer que seja sua forma. Ponho música relaxante e, então, escrevo o
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que estiver pensando, ocasionalmente na forma de uma figura, mas geral
mente são apenas palavras. Tenho à mão canetas e lápis coloridos, de 
modo que, caso eu descubra, após uma análise preliminar, que algo tem 
uma espécie de valência positiva para mim, posso fazê-lo numa cor que 
seja positiva para mim. Sigo o fluxo de quaisquer pensamentos com 
vetores. As pessoas tendem a pensar assim, tangencialmente, atirando de 
diferentes pontos, e não de uma maneira realmente lógica e sequencial. 
A lógica só surge depois de você massageá-la um pouco. Constato que 
esse método faz as coisas saírem mais rapidamente do que se eu apenas 
me sentar e esperar que a forma pura se materialize de uma vez.
Você acha que isso teria alguma utilidade para outras pessoas?
Sim. Existe um amplo espectro do que é relevante para outras pessoas em 
qualquer coisa que se descobriu funcionar para si próprio. Assim que algo 
se torna dogmatizado, ou seja, completamente generalizado, perde o 
impacto. Veja bem, isso me deixa danado, esse negócio de consciência e 
percepção para todos. Assim, nós os tornamos mais atentos, mais cons
cientes. É muito melhor para algumas pessoas do mundo serem mais 
inconscientes.
Por que isso?
A percepção e consciência para algumas pessoas trazem consciência sem 
amor e consciência sem nenhum poder, e você tem de ir até o fim com a 
consciência antes que seu grau de consciência não seja inconsciência, ou 
diferentes formas de ilusão. Você tem de dizer o que é a percepção ou 
consciência. A crítica de Nietzsche à consciência, em A vontade de poder 
e outras obras, é ainda que todos que estão conscientes —  digamos, do 
destino europeu —  devem acabar enlouquecendo. Todos devíamos ao 
menos nos curvar diante de Nietzsche, pois ela o enlouqueceu.
O  que ele disse?
Disse que tudo que acontece, acontece inconscientemente em nós. 
Basicamente, Freud é um depauperador de Nietzsche. Vemos apenas o bor
rifo emergente do que está ocorrendo atrás de nossa consciência. N ós o 
vemos tendo em vista dominá-lo, controlá-lo, categorizá-lo, manipulá-lo e, 
de uma forma ou de outra, exercer poder sobre ele. Todo nosso ímpeto ao 
conhecimento através da consciência é motivado pelo poder. Três coisas 
nos retardam: uma é a impotência essencial desse poder, outra é a futilidade 
da tentativa de exercer tal poder e, terceiro, existe um erro conceituai essen
cial por trás de toda essa consciência. Se alguém tem um ritmo ruim no 
tênis, desenvolveu um hábito realmente ruim, então a coisa a fazer poderia
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ser de fato focalizar o que está errado, estar plenamente consciente, exte
riorizá-lo, atualmente tê-lo fotografado, computadorizado e exibido como 
se faz em uma análise de computador padrão. Ali você pode ver que o 
movimento tem uma deformação, de modo que pode realimentar isso bem 
conscientemente até obter o movimento perfeito. Então você desenvolve 
aquele movimento até se tornar automático e desaparecer na inconsciência 
de novo. Assim, a função de se tornar consciente nesse negócio é uma ope
ração de emergência. Pensar é como uma carga de cavalaria. Falando como 
um pensador, você não pensa o tempo todo.
Você enlouqueceria a si mesmo se pensasse o tempo todo, se estivesse 
consciente o tempo todo. Tentei estar consciente o tempo todo, mas essa 
é uma disciplina muito especial. Eu não a recomendaria a todos.

Eu Você está recomendando a inconsciência?

Pensei que Laingparecia estar criando um antim anualpara neutralizar meu 
positivismo desenfreado.

R D L  N ão, não estou recomendando nada. Apenas estou dizendo que se pode 
ver, que se pode tentar —  a não ser que as circunstâncias o proíbam — 
estar consciente, como que se espreitando, perseguindo o próprio eu, 
caçando o inimigo oculto dentro de você.

Eu Caçando o comportamento desajustado.
R D L  Comportamento desajustado e assim por diante. Imediatamente, uma 

frase de Rilke de uma das duas elegias me vem à mente. É sobre a incon
veniência de abandonar um hábito que se ama, ao qual se apegou e que 
não se quer deixar.1

Eu Sim.
R D L  Quer dizer, existe algo muito bonito em manter os velhos hábitos.
Eu Ninguém é perfeito.
R D L  M as o modo como Rilke o coloca é com afeição, por assim dizer.
Eu Grande apego se desenvolve.
R D L  N ão, do hábito à própria pessoa.
Eu Eu sei.
R D L  N ão apenas o apego da pessoa ao hábito.

1. Laing está se referindo às Elegias de Dtiíno, de Rainer Maria Rilke. N a primeira elegia, encon
tramos a frase: “O  que restou? Talvez alguma árvore numa encosta, um a que você veria todos os 
dias e a perversa lealdade de algum hábito que nos agradou e depois se instalou para sempre” .
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Eu O  que você quer dizer?
R D L Essa inconveniência de pôr de lado um hábito que passou a gostar da 

pessoa.
Eu Com o ele passa a gostar?
R D L É como expulsar um cão porta afora. Isso é poesia, quer dizer, isso não a 

toca em algum ponto? E difícil traduzir imediatamente em termos 
intelectuais, mas existe um tipo imediato de sentimento naquela linha 
que tem outro tipo de sabedoria sobre isso.

Eu N ão estou com disposição para isso. Se eu estivesse apenas sentada, acho 
que me sentiria mais atraída por aquela metáfora. Se eu não estivesse 
pronta para agir, talvez gostasse de ouvir aquilo.

R D L Então está tudo bem?

{N a verdade, não estava tudo bem —  mas trabalhar com Laing era o me
lhor que eu podia fazer então, e fu i em frente sem objeções.)

Eu Sim, está tudo bem.
M as quer dizer, as pessoas não têm de se levantar e comprar um livro. 
Elas já sabem que seus hábitos são fiéis a elas. A razão pela qual saem e 
compram um livro é para se ajudarem, porque querem mudar.

R D L Sim, mas os problemas das pessoas podem não ser o que elas pensam que são. 
Assim, elas pensam que já que uma forma de manipulação é a resposta para 
tudo, que se mude isso. Certo? Existe mudança e mudança e mudança 
sutil. Quem sabe o que se precisa fazer é mudar o desejo de mudar?

Eu Bem, isso é uma possibilidade —  simplesmente aceitar onde estão e dizer 
“boa sorte” para si mesmos.

R D L Bem, volte para Aldous Huxley e Castaneda e toda aquela tradição nova
mente. Quero dizer, não é tão rápido assim aceitar onde você está. Você 
tem de estar consciente de onde está para poder dizer onde está.

Eu Se eu for me referir a isso...
R D L Tudo que quero dizer com isso é que tudo é essencialmente, eu acho, 

ambíguo e paradoxal. Quer dizer, não é apenas às vezes. É sempre, o que 
exclui a possibilidade de um enunciado final do que todos deveriam fazer 
para se tornar mais conscientes.

Eu N ão acho que todos tenham de fazer isso. Existem pessoas que estão 
felizes, que estão contentes em um ambiente muito limitado. A pessoa 
comum chega em casa e vê televisão.

R D L É verdade.



Lições de Amor

Grande parte da discussão com Laing me deixou frustrada. Ele muitas vezes 
parecia estar me sabotando, mas, de form a paradoxal, seletivamente me encora
ja v a  a continuar vindo e gravando nossas reuniões com diligência, ao mesmo 
tempo que mantinha a  distância muitos outros que telefonavam, procurando 
acesso a  ele.
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O modo de aquisição

“Legem non babet necessitas." (A necessidade não conhece lei.)
Santo A gostinho, 3 5 4 -4 3 0

“ Se não agirm os cada um  por todos, certam ente acabarem os na forca cada um  
por s i.”

Ben jam in  Franklin, 17 7 6

Às vezes, experimentamos a perda dolorosa de pessoas que conhecemos, 
amamos, necessitamos e às quais estamos ligados. Mudanças de afeição, do 
destino, do bem-estar, dos padrões sexuais, da saúde e a própria morte trazem 
mudanças nos padrões afetivos, deixando-nos periodicamente com novas 
lacunas por preencher. É claro que não é necessário abandonar por comple
to aqueles que conhecemos só porque nosso contrato original com eles 
deixou de ser válido. Uma reavaliação da situação pode levar alguém a rea
justar as expectativas e a fazer um novo contrato social mais apropriado, em 
vez de se prender tenazmente à imagem da pessoa lembrada que, é claro, não 
está mais aqui. A  capacidade de se ajustar à mudança é uma medida de sua 
capacidade para a própria vida.

Eu pusera minha história em perspectiva e a vira através das lentes 
caleidoscópicas de diferentes sistemas ideacionais. Você pode optar por 
seguir o mesmo caminho. Se a aquisição de novas pessoas para seu sistema 
de apoio estiver em ordem, esta seção do livro poderá se tornar particular
mente relevante. Nela, compartilho com Laing a técnica que usei para 
atrair e engajar algumas das pessoas mais significativas de minha vida, 
inclusive R .D . Laing.
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As plantas, por exemplo, são constituídas de muitos sistemas e partes inter- 
relacionadas. Existe apenas uma parte que realmente cresce, o meristema. Estar 
em modo de aquisição, período em que se despende muita energia exploratória 
e autocontrole, requer a arregimentação de todos os recursos da pessoa. Essa é 
uma fase de expansão, parte de nosso meristema. É aconselhável passar por um 
treinamento, como faz um atleta, antes de se aventurar pela selva do ego das 
outras pessoas, cada qual famintamente lutando para preservar a própria inte
gridade. Estratégias de enfrentamento especiais valem a pena ser consideradas 
nesse traiçoeiro empreendimento para tocar o coração de outra pessoa. Afinal, 
não há nada mais assustador para as pessoas do que outras pessoas.

Tendo lidado com uma série de perdas, desenvolvi um sistema um tanto 
extremo para situações emergenciais que minimizava a dor da perda e maxi
mizava a capacidade de transformá-la num ganho construtivo. Se a energia 
liberada pela dor e pelo desespero da perda puder ser devidamente canali
zada através de alguma estratégia de enfrentamento aquisitiva, e se a 
lamentação puder ser ao menos em parte adiada até se ter criado uma situa
ção em que o cuidado e a afeição estejam advindo de outra pessoa cuida
dosamente escolhida, encontrar um lugar confortável no mundo se tornará 
uma realidade. Percebi isso quando me encontrei carente de um sistema de 
apoio em tempo de necessidade.

Sempre existem necessidades particulares de formas especiais de confor
to por alguém que dê amor. Quando existem carências ou lacunas nessas 
atenções, um acúmulo de demandas ou necessidades se forma. Podemos nos 
referir a elas como necessidades maturacionais. A  pessoa pode precisar ser 
muito abraçada, contar sua história ou fazer amor em reclusão por semanas, 
tudo ao mesmo tempo.

Dominar as estratégias de enfrentamento do modo de aquisição deveria 
levar à satisfação de algumas dessas necessidades maturacionais negligen
ciadas. Essas estratégias de enfrentamento certamente me ajudaram, mas pus 
uma quantidade considerável de tempo e energia em meu método, pois 
minha necessidade era grande.

Quando um mínimo de conforto é atingido, espera-se estar liberado para o 
próximo ato. Embora aprender novas estratégias de enfrentamento para redire- 
cionar nosso comportamento seja estressante e requeira a reunião de coragem e 
inteligência, os resultados são passíveis de ser extremamente recompensadores. 
N o meu caso, os resultados ultrapassaram as expectativas.

Conforme o nível de ansiedade sobe à altura da participação aumentada, 
ajuda a manter em mente que isso não é um ensaio, mas a própria vida. Não
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fa z  sentido repetir o mesmo ato indefinidamente até morrer de tédio. (Ospsi
canalistas denominam esse padrão de comportamento compulsão da 
repetição.) Com  isso em mente, observe a exploração de Laing de minhas 
estratégias de enfrentamento para alcançar novas pessoas:

R D L Acho que você tem muita sorte por ter o tipo de mente que tem e acho 
que é muito útil para outras pessoas ter um vislumbre dessa mente em 
funcionamento. Quando você está em apuros, você consegue calcular. 
Poucas pessoas, eu acho, conseguem fazer isso. Pelo contrário, a pessoa se 
preocupa. Preocupação é o contrário de cálculo claro. Existem pessoas 
que conseguem calcular, mas parece nunca lhes ocorrer que podem usar 
seus poderes de cálculo a esse respeito.

Eu Certo. É isso que acontece; elas não os usam. Poderiam usar se quisessem, e 
tudo que temos de fazer é destacar e mostrar como os usamos, e elas os 
usarão. Elas não aprendem estratégias de enfrentamento na escola. Muitas 
vezes, também não aprendem com os pais. Felizmente, elas fazem terapia 
caso necessitem e aprendem ali. Então, o relacionamento as estimula, ou 
talvez elas tenham a sorte de encontrar uma boa pessoa, como eu tive aqui.

R D L Você conhece o lema do Serviço Secreto Britânico?
Eu Não. Diga-me.
R D L “Nunca explique, nunca reclame e nunca peça desculpas.” (Risos.)
Eu Bem, certamente não tenha remorsos.

Digamos, aprenda uma lição e vá em frente. N ão faz sentido perder 
tempo com coisas negativas, exceto para aprender com elas. E você de
veria aprender com tudo. Pense no processo através de uma metáfora 
agradável ou divertida —  como estar na escola o tempo todo, e você não 
ficará tão facilmente paralisado como poderia se sentisse que tudo é um 
caso de vida ou morte.

R D L Sim. N ão vejo por que não se deve ter remorsos. Talvez alguns de nós 
tenham menos remorsos do que deveriam.

Eu Você pode extrair o máximo de experiências infelizes —  ir em frente e cal
cular em vários pontos onde poderia ficar paralisado, usando suas facul
dades para tomar a cargo a situação de sua vida e avaliar seus recursos, 
avaliar o que você necessita, avaliar como obtê-lo e formular um plano que 
seja corrigível com o tempo. Caso não o consiga seguir, se ficar imobiliza
do, pare e diga: “Bem, por que estou imobilizado? O  que tenho de fazer 
para me mobilizar?” Vivo falando sobre querer perder peso e perdi algum 
peso, não tanto quanto desejo. Tenho uma tendência a me martirizar com
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isso. Tenho a sensação de fracasso, de desapontamento, porque não con
segui sequer fazer uma coisa simples que eu disse que faria. Então eu penso: 
“Bem, vamos ver, isso não me dará o que desejo”, de modo que posso 
muito bem abandoná-lo. Então, estou apenas sentada ali. Bem, ao menos 
não estou me culpando. Estou sentada ali e consigo ficar bem relaxada, 
ficar sentada ali olhando para a lareira e pensar: “Bem, por que não estou 
fazendo o que digo que quero, o que eu deveria estar fazendo? Por que não 
estou fazendo o que quero?” Então, direi para mim mesma: “Preciso ainda 
necessitar de algo. Preciso necessitar ser alimentada de certo modo”.
Pois bem, caso esteja procurando esse conforto onde não o puder obter, 
depararei com a frustração e ficarei paralisada bem ali.
Assim, tenho de avaliar a situação’. Caso precise de mais calor humano e 
não o consiga obter com a rapidez necessária onde estou tentando, onde 
mais poderei tentar? Onde ele está acessível? Onde existe alguma situação 
de que eu gostaria? Veja bem, é para aquilo que irei mudar. Então, toda 
minha atividade, minha atividade preocupada, torna-se olhar para os cam
pos, por assim dizer, para o que está lá fora. Para onde, normalmente, eu 
não estaria olhando. Eu estaria me concentrando em uma única coisa.

R D L  Bem, até agora os resultados são uma má propaganda de seu método.
Eu Depende do que você quer dizer. Eles não são realmente, porque o resul

tado depende de meu ponto de partida original.
R D L  Quer dizer que você estaria 16 quilos mais gorda se não tivesse usado seu 

método?
Eu Sim. N a verdade, fui bem mais gorda. Até agora, meu método tem fun

cionado para mim, senão eu não estaria aqui com você. Isso teria sido 
uma impossibilidade dez anos atrás. Deixe-me explicar minha metáfora 
da aquisição. Trata-se realmente de um plano de tratam ento baseado em 
certa crença. Ele tem funcionado otimamente para mim e poderia ser útil 
ao leitor também. Ele foi concebido após muito estudo de vários sistemas 
psicoterápicos e de vendas e é um sistema para direcionar o usuário a 
relacionamentos mais amorosos.

[Refiro-me à pessoa cujo interesse se deseja despertar aqui como o cliente’ 
e penso em mim mesma como a ‘terapeuta. E uma metáfora que adotei com o 
propósito de adquirir amigos visados anos atrás, porque me dava mais poder de 
permanência. Agora, integrou-se ao meu pensamento. E a base dele.]

A  essa altura, encorajada pelo interesse inequívoco de Laing, apanhei meu 
caderno amarelo então com oito anos de idade e repleto de jargão aparente-
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Ann Laing, primeira esposa de R.D. Laing e mãe de cinco de seus filhos, e ele 
no casamento do filho Adrian, em 1989. No funeral de Laing, nesse mesmo ano, 
a sra. Laing me revelou que sentia como se enfim ele tivesse retornado para ela. 
Laing foi enterrado perto da casa dela, em Glasgow, no cemitério New Kilpatrick.



Retrato de Laing, por Victoria Crowe
(Scottish National Portrait Gallery, Edimburgo, Escócia).

L



O psiquiatra norte-americano Leon Redler, amigo de Laing, 
trabalhou e estudou com ele a partir de 1965 em Kingsley 
Hall e na Philadelphia Association, em Londres.

Laing no apartamento de Francis Huxley, nos arredores de Londres.



(a w
~ f”y_

L ~^> M l & oJs+^t J>HAK^s C K ^ l It-xT-C  •

J ?  i s 4 * c k ~ É õ ~

,  / /  ^  *
y  WAAjá (MjI  IA<~UU\S p j  M v\^ U A K stlA y-(jl

ItJ L tlw  N lifc  tk  j>#W &Y t~

^  W ó U y u fc i J l  L h A j^ v  ~ f c

l a t - f t  JTMA  ̂ '

«/ 7 fJ  m j\ wnuh wkuA,

Primeiro esboço de Laing das "Contra-indicações” a este livro.



Contra-indicações à leitura deste livro

Este livro é sobre poder e amor. Tem por objeti
vo colaborar, com recursos eficazes, para capacitar o 
leitor a obter o que ele deseja. O  poder de conseguir 
o que é desejado, que este livro pode lhe conferir —  
provavelmente sua esperança — , só ocorre se aquilo 
que você quer, essencialmente (...).



R.D. Laing em seu escritório em 2 Eton Road, Hampstead.

R.D. Laing proferindo uma conferência no Open Center, em Nova York. 
Eu, ouvindo-o totalmente concentrada.



Escrivaninha vazia de Laing em 2 Eton Road, Londres, um de seus 
locais preferidos para escrever.
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Revisão feita por Laing de meu primeiro esboço de Lições de amor, então 
denominado How to take your own advice (Como aceitar o próprio conselho). 
Laing revelou-me então que nunca revisara o trabalho de ninguém.



COMO ACEITAR O PRÓPRIO CONSELHO — 10

Uma forma de se beneficiar do tempo e da presença de um terapeuta é 
estabelecer um projeto mutuamente vantajoso, algo que se possa fazer em 
conjunto, que lhe dará amparo em relação às dificuldades de qualquer rela
cionamento em fase inicial. Este ‘romance-verdade’ é um caso como o men
cionado. Espero que o desenrolar do relacionamento descrito neste livro, jun
tamente com o conteúdo aqui discutido, possam ajudá-lo a seguir seu 
próprio conselho.

Quais são as regras básicas para um bom relacionamento? Este livro lhe 
dá a oportunidade de ver o papel que essas regras desempenham —  ou não 
—  no relacionamento nele descrito. Para mim, ‘técnica’ era algo quase irrele
vante. Uma relação entre duas pessoas (ou mais), unidas conceitualmente por 
valores e intenções e ligadas por interesses mútuos, progrediria? Esse não seria 
o caso de pessoas ligadas por objetivos proveitosos, agindo entre si com 
empatia e em sua integridade emocional e intelectual, razoavelmente 
sociáveis uma com a outra? O  ‘jogo’ iniciado, ou aquilo que será realizado em 
parceria, pode ser muito mais abrangente que a terapia convencional, sem as 
limitações das regras e do profissionalismo. A  coragem, em forma de 
transparência e desejo de evidenciar-se e agir, é a essência, e deve ser o seu 
guia. Laing alerta: “H á um erro grave aqui: você pode encontrar um amigo”.

Este livro, então, tem por objetivo mostrar a você como ampliar suas 
opções e, dessa forma, habilitar-se a aceitar seu próprio conselho através (...).



»»
•

Dr. Bill Reynolds, o poético professor universitário-psicólogo-advogado 
que inspirou minha primeira aplicação dos 22 passos para aumentar a 
intimidade, e eu, deleitando-me com os frutos de meus esforços.

Matthew Reynolds, o filho de Bill que continua oferecendo recompensas 
seguindo a tradição dos Reynolds, com meu marido Harold Krieger, que 
acabou se tornando minha família, e nosso cão Doginie.







Minha mãe, meu pai e eu em fotos antigas.



i



Meu pai, Frank Ottenstein, e nosso primeiro cachorro, Sigmund, em 1958. 
Eu aos dez anos com meu pai e meu irmão Jay, aos três.





Em cima: Harold Krieger e R.D. Laing, em cena de companheirismo, na nossa 
última noite juntos em Nova York.
Embaixo: Laing autografando um livro na última noite em que o vi. Ele partiu 
usando a mochila vermelha que lhe demos para suas viagens.
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mente estranho, mas eclético, e fiquei pronta para ler meu método preferido. 
N o interesse da precisão, as seleções serão aqui reproduzidas como as li para 
Laing, junto com seus comentários. Contudo, esses princípios são realmente 
demonstrados através de nossa história. Em suma, eles incluem as habilidades 
da intimidade: dizer a verdade, prestar total atenção e ser tão receptivo quan
to possível à pessoa que você quer atrair sem sacrificar a sinceridade.

Comecei por minha base teórica para explicar o comportamento dos ou
tros. Esses princípios nem sempre são facilmente compreendidos pelas outras 
pessoas e, como era de esperar, Laing fez um esforço especial para captar o 
que eu queria dizer.

Eu Acredito que haja uma economia de necessidades. Um cliente com uma 
incapacidade de conseguir relacionamentos íntimos adequados, por sua 
própria definição, está sofrendo de um déficit de amor. Para o máximo 
de mudança, o cliente (o objeto de sua atenção) deve ser alimentado do 
máximo de fontes possível.

N o modelo de terapia, como você sabe, os recursos são limitados. Todas 
as interações humanas, por mais sutis que sejam, têm um valor positivo ou 
negativo. Qualquer resposta positiva é uma afirmação do valor do cliente (o 
sentimento de valor da pessoa que você está buscando). Quanto mais se é ali
mentado (através dos cinco sentidos), de mais energia ou amor se disporá 
para alimentar outros. Se o cliente alimentar os outros com o que querem, 
estes desejarão a proximidade. A intim idade é uma habilidade da vida que 
pode ser aprendida. É  realmente a habilidade da intim idade que estamos ensi
nando aqui. Eu lhe darei 22 passos para a intimidade que elaborei.

Comecei a ler...

Vinte e dois passos para a intim idade (lições de amor)

1. A intimidade implica a habilidade de atrair os outros, que é satisfazer 
suas necessidades, e repeli-los, ser capaz de dizer “sim” ou “não” , de 
repeli-los de modo a proteger a própria integridade.

2. Capacidades de resposta positivas são aprendidas, pelas crianças, pelo que 
seus amigos fazem, e pelos clientes, pelo que seus terapeutas fazem , e não 
tanto pelo que dizem. A conexão entre os dois comportamentos deveria 
ser tornada mais clara ou próxima. Escute. O  paciente está sempre comu
nicando.
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3. Porque os padrões de comportamento dominantes e crédulos que esta
mos tentando modificar aqui são arraigados, o cliente deve ser alimenta
do de todas as fontes concebíveis. Isso assegura mudança mais favorável. 
Use tudo que estiver à mão, tal como produções históricas, figuras, poe
mas. Responda a ideias, olhares, estados de espírito, desejos, conforto 
material, preferências alimentares e musicais —  use toda modalidade de 
sentido. Torne o m undo sob os auspícios do terapeuta tão receptivo 
quanto possível às necessidades do cliente. Quaisquer benefícios conce
didos serão passados adiante. É simples economia emocional. Isso está 
claro ou parece dogmático demais?

R D L  Acho que você deve prosseguir.
Eu Ótimo. (Perguntei-me nesse ponto se Laing estava considerando o fato 

de que esses passos guiavam minhas ações com ele.)
O  que eu costumava fazer era servir. Se eu soubesse que minha pessoa visa
da gostava de algo que não fosse estranho para mim, eu o supriria. Eu nunca 
cobrava elogios a isso, nunca chamava a atenção para isso, apenas o supria. 
Se eu soubesse que uma pessoa gostasse de vermelho, por exemplo, flores 
vermelhas apareceriam. Se gostasse de damasco, essa fruta seria fornecida, e 
assim por diante. Veja bem, era uma doidice, mas era funcional.

4. Assim, o número quatro é: faça o que puder, sem se comprometer, para 
ajudar os clientes nos problemas da vida —  da pesquisa do que funcio
nou (a pedido) a passeios com eles de automóvel pela cidade, se for isso 
que temem ou do que gostam.

5. Eleve o nível de aspiração deles. A  esperança é terapêutica. Tudo que você 
tem de fazer é querer suficientemente o que está procurando.

6. À medida que você se tornar mais receptivo ao clientes, eles se tornarão 
mais receptivos a si próprios.

7. Definam metas e planos de tratamento juntos.
8. Seja sempre franco. Você é o modelo. N ão deve haver disparidade entre 

o coração e a ação. N unca m inta. Q uando não conseguir se impedir de 
mentir, volte e diga a verdade. Pedir desculpas é uma habilidade da vida 
que pode ser aprendida pelo exemplo.

9. N ão se esqueça de que a pessoa do terapeuta, e não sua sabedoria, é o 
agente de mudança e, esperançosamente, do crescimento.

10. Só assuma alguém caso se sinta realmente aceitador. O  reforço positivo 
(amor) é algo muito poderoso.

1 6 2



N ão se esqueça de que o dinheiro lhe permite trabalhar. N ão fique 
obcecado com o dinheiro. Você será automaticamente pago de outras 
maneiras. Tudo que acontece com o cliente acontece também com o tera
peuta. Isso é verdade se você seleciona pessoas do próprio ambiente na
tural (ou seja, com base nas próprias necessidades emocionais). Você só 
consegue manter seus ganhos se os distribuir.
Siga o fio da vida do cliente, esteja disponível, fale a língua dele.
Trate o paciente como deseja que ele trate os outros.

Perguntei-me se Laing poderia estar usando meu método para me tratar. 
Parecia que sim.

Estruturem e sintetizem o progresso e as metas juntos periodicamente 
para dar esperança e rumo.
Ensine os clientes a saber o que querem e a perseguir isso.
Ame-os profundamente. (Abraham Maslow disse isso.)
Tente com toda a força entender o cliente. Mesmo que às vezes você se 
engane, o cliente não poderá deixar de se impressionar com seus esforços 
por compreender.
Faça o que quer que funcione. Seja vigilante e aberto à crítica. Constante
mente, avalie o que está fazendo e o que o cliente sente que você está fazen
do. Não tenha medo de dizer que não sabe. Peça ajuda. Tente qualquer coisa. 
Explique antigos comportamentos desajustados no histórico do cliente. 
Quando as coisas fazem sentido, a orientação e a motivação são mais 
fáceis, e o cliente não pensará que está tão mal. Saber o que está aconte
cendo não dói.
Acho que a chave aqui é a seleção, porque você só obterá o máximo de 
pagamento com o máximo de resultados. Você obtém os melhores resul
tados quando consegue selecionar alguém que você seja capaz de amar, 
que se esforce tanto quanto você, que seja inteligente e que possa pagar 
na moeda que você necessita, que pode não ser dinheiro. Por exemplo, o 
que eu mais precisava era compreensão.

L Deixe-me falar, não estou entendendo como você está usando a palavra 
cliente. Q uando você diz “selecionar alguém”, refere-se a selecionar um 
cliente?
N ão um cliente no sentido de alguém que paga dinheiro.

L M as quando você está falando sobre a pessoa visada, quem em sua mente 
é a pessoa que chama de cliente?

O MODO DE AQUISIÇÃO
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(Eu estava ficando um pouco preocupada; talvez ele não entendesse.)

Eu A razão disso é que eu sentia que não possuía as habilidades interpessoais 
necessárias para atrair o tipo de pessoa que queria, porque já não estava 
fazendo isso. Eu não tinha o que queria e perguntava o que iria usar como 
metáfora para manter meu comportamento positivo ou receptivo. Assim, 
o que eu tinha de inventar era uma história para mim. Eu fingia para mim 
que era uma terapeuta, de modo que, se alguém de quem eu estivesse ten
tando me aproximar fosse indelicado comigo ou tentasse me afastar, eu não 
me retirava simplesmente, o que teria sido minha resposta normal.
Em vez disso, eu me contei a história de que um grande terapeuta é jul
gado por sua capacidade de tolerar a transferência negativa. Se a pessoa 
atrás de quem eu estivesse fosse negativa comigo, em vez de interpretá-lo 
como um ataque contra mim ou como aversão, eu via seu comporta
mento como sua forma de manter o que era de valor —  meu amor —  
longe dela. Eu via seu comportamento como transferência negativa. 
Assim, ele não exercia nenhum efeito sobre mim. Isso me deixava imune. 
Era como um escudo. Era uma defesa que funcionava. É por isso que me 
refiro a eles como clientes. Eu estava realmente procurando um amigo, 
isso era apenas minha metáfora.
Eu não esperava que as pessoas me pagassem. O  dinheiro era a última 
coisa de que eu precisava. O  que acontece com as pessoas que vão atrás 
do dinheiro é que, às vezes, elas ficam imobilizadas naquele modelo, atrás 
de dinheiro. Elas com frequência não superam o período em que pre
cisavam de dinheiro. Quer dizer, elas nunca mudam de marcha. Assim, 
podem precisar de amigos mais do que de dinheiro, mas em vez de colo
car o dinheiro a serviço disso, elas continuam procurando dinheiro. 
Assim, elas acumulam uma fortuna que não vale nada para elas. Elas não 
conseguem sequer gastá-lo e ficam imobilizadas. Minha idéia era não 
ficar imobilizada na busca de dinheiro, mas transformar a moeda em algo 
de que realmente precisasse, que era amor. N ão que eu me importe em 
ser bem remunerada, a essa altura.

De volta à leitura dos 22 pontos...

21. A  afeição física é boa em qualquer dose em que você consiga manuseá-la.
Seja tão fisicamente afetuoso com alguém quanto quiser, contanto que 
você não se exceda e comece a agarrar. Se você começar a agarrar (fazer
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exigências irreais) e continuar fazendo isso, o sistema vai estourar. Você 
perderá a imunidade, e o modelo do terapeuta voará pela janela.

Eu notava que o comportamento de Laing comigo tinha semelhanças 
com o comportamento que eu aconselhara como meu método preferido.

22. Obtenha uma história de todos os relacionamentos significativos do 
cliente e procure padrões. Toda essa atenção é uma forma de ser alimen
tado, se dispensada com sensibilidade.

Essas eram as regras que eu usava. Elas funcionavam muito bem, senão 
eu não estaria aqui.

R D L  Quão geral é essa técnica? Você seleciona alguém para amar e quer que 
ele a ame. A  outra pessoa, no início, não está suspeitando.

Eu Você conta para ela. Você pode lhe contar. Seja honesto.
R D L  M as no início?
Eu Oh, no início.
R D L  Sim. Então você conta para eles. Você é franca durante toda a operação.

Eu estava contando para Laing. N a minha mente, ele era meu paciente.

Eu Dependendo de quanto o cliente e você estão dispostos a aceitar. Você 
pode não querer se dirigir a alguém e dizer: “Oi. Quero que você me ame”. 
Você pode querer fazê-lo em doses apropriadas. Use seu julgamento.

R D L  Nos passos rumo ao desenvolvimento dessa intimidade ou amizade, 
existe o risco de ser rebaixado ou rejeitado de uma forma ou de outra.

Eu Certo.
R D L  Para se resguardar de ser desmoralizado ou simplesmente rejeitado,

porque você não quer ser rejeitado —  você quer ter o tipo de atitude que, 
caso não tenha sucesso de cara, tente, tente de novo. Você não quer ser 
rejeitado.
Você poderia se retirar sem problema e não se desmoralizar. M as quanto 
àquele investimento na perspectiva de amizade íntima com aquela pessoa 
específica, será perdido se você desistir. Você não quer desistir. Para não 
desistir e para não ser desmoralizado, pense na outra pessoa como um 
cliente —  ou você poderia dizer um paciente. M as adote a postura inter
namente de um terapeuta no sentido ideal de um terapeuta e, em par-
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ticular, aprenda com o modo como o terapeuta lida com transferências 
negativas. Deixe que a coisa prossiga.

Eu Depende do que você precisa. Se você deparar com mais exigências do 
que conseguir manusear, terá de recuar.

R D L  Depende do que você quer dizer por transferência positiva. No sentido estri
to de transferência positiva, no jargão psicanalítico, ela é tão enganosa como 
a transferência negativa, mas é mais agradável. É mais agradável estar num 
delírio positivo sobre si mesmo do que num negativo.

Eu Exatamente. H á mérito no que você está dizendo em termos do modo 
como os psicanalistas pensam na transferência como uma distorção da 
realidade. Ela transporta algo do passado que você está associando a uma 
pessoa no presente. A verdade é que algumas pessoas atuais realmente se 
enquadram no que você está transportando do passado. Você pode real
mente estar apaixonado por elas. Existe sempre alguma transferência 
quando você está apaixonado. Se aquela pessoa gostaria de estar apaixo
nada por você, e você gostaria de estar apaixonada por ela, aproveite. Essa 
é a melhor coisa que existe.
Portanto, eu não me preocuparia com a transferência se uma pessoa 
estivesse apaixonada por mim e eu estivesse apaixonada por ela. Eu 
acharia bom.

[Acho que eu devia estar sorrindo ao falar, porque estava pensando que teria 
dito mais do que apenas 'bom se Laing estivesse apaixonado por mim. ‘Êxtase 
seria mais pertinente.)

O  fato é que você tem de se regular conforme a realidade das necessi
dades da pessoa almejada. Assim, você se faz aceitar o que vê. Se você for 
realmente bom p a ra  alguém, ele se aproxim ará m ais de você. As pessoas 
tendem a se mover rumo à luz. Isso é simplesmente automático. Se você 
for bom para elas, como poderão evitar você? Mais cedo ou mais tarde, 
você as vencerá pelo cansaço. É isso, cansá-las. É apenas resistência. Elas 
não sabem o que deduzir disso às vezes, se vêem que você as ama não 
importa o que façam. Mas acabam desistindo e ficam contentes. Quer 
dizer, não é tão ruim ter uma pessoa que o ama e que também não o mal
trata. Sou muito engenhosa. A maioria das pessoas simplesmente não se 
importa. Eu não as posicionei necessariamente onde as queria de início, 
mas também não perdi ninguém com quem eu realmente me preocu
passe, desde que comecei este plano. Desenvolvi um relacionamento per-
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manente, de uma forma ou de outra, com todos que procurei, por mais 
remotas que parecessem as possibilidades quando comecei. Isso funciona 
porque as pessoas estão sedentas por comunicação. Se você se comunicar 
com elas num nível que normalmente não alcançam, elas não con
seguirão se afastar de você. É como um vício. Elas têm de ouvir a ver
dade. H á uma fome por ela. Ainda que seja desagradável, é melhor do 
que uma mentira. Elas voltarão.

R D L  Sim. O  que novamente me impressiona é que tudo que você diz é tão 
próprio de seu estilo. Suponho que isso possa desaparecer em outras pessoas 
que queiram adotar seu estilo. Elas não têm a confiança para isso. Portanto, 
se elas se emocionaram ao ler sobre seu otimismo e capacidade de dizer que 
isso funciona, isso lhes dá ânimo. É fácil quando você sabe como. As pes
soas que lerem isso não terão o benefício de sua personalidade imediata. 
Elas o estão obtendo de uma página impressa. Outras pessoas poderiam 
estar lendo isso para tentar copiar seu sucesso dessa maneira. Quero dizer, 
todos conhecemos pessoas cujo problema é não conseguirem aceitar um 
não como resposta, e há outras cujo problema é aceitarem esse não. 
Todos estão sujeitos a receber vários nãos’ dos outros —  e se você sim
plesmente desmoronar e for embora cada vez, nunca irá muito longe. 
Muitas pessoas que fazem isso têm como princípio não aceitarem um 
‘não’ como resposta. Elas persistem e não desistem. M as algumas não 
chegam a lugar nenhum.

Eu O  fato é que elas precisam modificar sua abordagem apropriadamente. 
N ão estou sugerindo que dêem murros em ponta de faca ou se tornem 
antipáticas. Isso não é muito terapêutico.

R D L  As pessoas que eu acho antipáticas geralmente não têm consciência de 
sua antipatia. Essa é uma das razões pelas quais são tão antipáticas. Estou 
sempre revertendo à extremidade incorrigível do espectro. Você tem toda 
a razão. Vamos nos dirigir às pessoas capazes de aceitar conselhos, mesmo 
os próprios.

Eu Essas habilidades específicas —  esse procedimento de 22 passos —  é para 
a aquisição. Nem todos estão em modo de aquisição, onde quer que este
jam. Em outras palavras, se você achar que carece do sistema de apoio 
apropriado, terá de sair para obtê-lo. Essa foi uma medida desesperada 
para mim. N ão acho que a maioria das pessoas tenha de pôr toda aque
la energia nisso. Eu tive, porque achei que não teria sucesso, de modo que 
foi necessário. N ão estou lá fora em busca de ninguém agora. Estou 
servindo onde estou. (Sorrindo.)
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Maximizando possíveis rejeições

(Como transform ar suas perdas em ganhos)

“Se alguém conceber que é amado por outro e acreditar que não forneceu ne
nhuma causa para tal amor, amará aquele outro em retribuição.”

Baruch Spinoza

Diante da derrota na busca de objetivos de vida elevados, muitas pessoas 
se dão por vencidas, para sofrer as consequências das próprias ações, ou se 
queixam amargamente, procurando consolo na companhia de outras criaturas 
miseráveis como elas próprias. Isso, sem dúvida, é um processo autolimitador. 
Embora possa ser cultivado como um modo de vida, o leitor mais ativo poderá 
achar um compromisso constante com essa conduta específica um tanto 
enfadonho e, certamente, nada recompensador. Desse modo, deixando o ca
minho do reclamador crónico para nossos viajantes mais complacentes, que se 
contentam em ouvir a ladainha familiar de outras vozes impotentes e descon
tentes, continuaremos explorando outros caminhos de ação.

A  desaprovação da autora da reclamação crónica como um ajuste à vida 
nada ideal não implica que um caminho puramente estoico sem nenhum 
alívio seja o ideal. O  segredo, talvez, está no equilíbrio. A  maior parte de nós 
precisa ao menos de um ou dois companheiros de viagem com quem com
partilhe os esforços.

Eu tinha um esquema honesto em mente, mas claramente de tempo par
cial, em meus projetos com Laing. Esses projetos são revelados mais especifi- 
camente no progredir desta história —  de fato gravada em diálogo real con
forme se desenrolou entre Laing e mim, com o gravador ligado — , uma fatia 
de vida bastante incomum para revelar em um livro. M as conforme nossa 
história progrediu, descobri que meu desejo de constância crescia.
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A seguinte conversa emocionalmente carregada foi a última daquela série 
inicial de reuniões na Inglaterra. É a descrição incomum de um pedaço de 
vida real que de fato ocorreu neste romance-verdade. Um táxi chegaria em 
duas horas para me levar ao aeroporto. Eu não queria ir.

Eu Então o que você acha deste projeto?
R D L  O  que você acha dele?
Eu Bem, estou apaixonada por você, não sei aonde isso me levará.

Observando a  reação de Ronnie, pude ver que havia lágrimas em seus olhos. 
M inha voz estava embargada de emoção, e fo i preciso um grande esforço para não 
chorar.

Tive m om entos m uito interessantes. Tenho um julgam ento um 
pouquinho melhor, provavelmente. Quanto à minha proposta original 
sobre a co-orientação, você foi tão longe quanto quis. N ão consigo ficar 
esguia, a não ser que sinta afeição suficiente em minha direção. Não 
quero ficar mais esguia através do efeito de Tenuate, porque não sentirei 
o que estou evitando.

Ronnie me prescrevera Tenuate para controlar a fome.

Ele não funciona para mim, porque não estarei vindo da fonte certa. Às 
vezes, sinto que é uma coisa boa tomar Tenuate, porque você pode ir 
aonde quiser e depois sair e obter o que precisa. N ão sinto que esteja 
nesse ponto agora.

R D L  Se você baseia a idéia de ser gorda ou magra no fato de estar obtendo 
afeição, está construindo uma casa em areia movediça. A  afeição pode ir 
tão facilmente como vem.

Eu Sim, sei que a afeição pode ir tão facilmente como vem, e desfruto de 
certa quantidade de afeição. N ão estou extremamente desconfortável no 
mundo. Já  estive desconfortável.

R D L Você quer mais afeição.
Eu Quero ter uma família, alguma aparência de família. Prossiga. Você diz 

que eu estou baseando isso em areia movediça. É justamente de que pre
ciso, e mais nada. Com  base nisso, você poderia parar de beber neste 
instante e nunca voltar a beber, se sentisse um desejo suficiente. Se cer
tas coisas em sua vida, certas tensões desaparecerem e um equilíbrio sur
gir, você beberá menos e fará mais outra coisa.
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R D L  Se você está falando comigo, não quero parar de beber. Assim, não tenho 
nenhum problema quanto a isso. Quer dizer, você pode pensar que eu 
deveria ter.

Eu N ão necessariamente.
R D L  Em épocas de minha vida em que estive sob o mínimo de tensão, bebi 

ainda mais. Às vezes.
Eu Então é irrelevante.
R D L  N ão creio que eu encare isso como um problema, mas você adquirir 16 

quilos...
Eu É menos do que isso agora. Já  perdi alguns.
R D L  N a balança. A  não ser que obtenha mais afeição, afeição sustentada,

estrutura familiar e crianças, você quer muito manter seus 16 quilos.
Eu Mais próximo de 12 quilos agora.
R D L  12. Você quer manter isso. Ora, se você quer manter esse peso, então não

tem nenhum problema. Mantenha-o. Talvez você o queira manter, e você 
não o quer manter.

Eu N a verdade, apenas quero comer. É difícil fazer uma coisa sem a outra.
R D L  É apenas um conflito entre dois pecados mortais, entre comer e o narci

sismo.
Eu Sim, algo como isso.
R D L  Constato que meu peso é regulado por uma mistura de cobiça e narci

sismo. Defmitivamente, eu comeria mais do que como se não engor
dasse. N ão gosto de sentir um pneu ao redor de minha cintura. N ão sei 
se você me considera gordo, mas... (Laing sorria ao tocar com os dedos seu 
m al perceptível pneu)

Eu Eu não diria que você é gordo.
R D L  M as eu me vejo como carregando peso extra. Não gosto desse aspecto. 

N ão gosto dessa sensação. Sinto que notei a diferença, a sensação disso, 
desses dois tipos de sentimentos, desejos, você poderia dizer. Quer dizer, 
não sei se você está dizendo que simplesmente deseja comer mais ou 
gostaria de poder comer mais e ficar mais magra.

Eu Eu não quero realmente comer mais. A  verdade é que eu poderia viver 
muito bem sem comer mais. N ão é o comer.

R D L  Você tem de aceitar seu conselho e penetrar com o máximo de clareza 
possível no que realmente quer. Você diz que quer coisas nítidas.

Eu Tenho uma ideia. É a mesma idéia que apresentei a você e com você. A 
essa altura, fui tão longe quanto meus conhecimentos permitem.

R D L  Que é o quê?
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Eu Bem, você terminou de gastar tempo comigo... (Voz embargada de emoção.)
R D L  Você esperava que isso fosse terapêutico.
Eu Foi terapêutico. Sinto-me melhor. E talvez eu continue melhor, não sei 

ainda. Trinta por cento. N ão foi tanto tempo assim. Quer dizer que sou 
razoavelmente otimista. De fato, tenho de revisar certamente, a essa 
altura, meu projeto, talvez permanentemente, talvez por enquanto. 
Continuo acreditando que, se você achar alguém com o fundamento 
apropriado e fizer as coisas que eu disse —  ser honesto, dar as caras, fazer- 
se útil e preocupar-se com a outra pessoa — , você obterá o que deseja. 
M as se essa pessoa não tiver uma disponibilidade e você estiver pertur
bando seu sistema, ou não lhe estiver oferecendo o que ela precisa, 
poderá haver um excesso de você, caso em que, se não se reposicionar, 
você se sentirá como um excesso, ou seja, rejeitado. Portanto agora, a 
tarefa é reposicionar. Isso não significa que eu não continue tendo um 
vínculo com você. Temos muito material; podemos transformá-lo em 
livro. A única forma em que o consigo ver como um grande livro é se os 
planos nele traçados forem exemplificados com uma história de sucesso, 
em nossa pessoa, seja lá com quem o consigamos.
Queremos algo. N ão o temos. Estamos na mesma luta de todos os 
demais. N ós enfrentamos a barra. Seu estilo pode ser diferente do meu. 
Estou aprendendo com você, sem dúvida. Não sei se você aprendeu algo 
comigo, mas a utilidade de nossa experiência nesta forma de diálogo seria 
grande, se você sair com algo que faça usando a própria sagacidade, cora
gem, seja lá o que tenha a oferecer, e isso vale para mim também.
Agora, se eu preciso de uma família, tenho de ir à luta e arranjá-la. Pensei 
que em algum ponto ao longo da linha poderia haver alguma espécie de 
disponibilidade aqui, do modo como as coisas estavam e devido aos meus 
desejos. N ão estou cem por cento convencida de que não haja. Apenas o 
esgotei por ora. Eu acho que os mesmos princípios que disse que fun
cionavam funcionam. Você discorda deles? O  que você acha?

R D L  Que princípios?
Eu Se você tiver uma carência na vida e encontrar alguém que precise de 

você pelas coisas que você deseja ser necessário e que tem a oferecer, e ele 
tiver o que você quer, e você se f ize r  ú til para ta l pessoa, fornecer algu
ma proximidade e amá-la de form a saudável... Se ela tiver uma 
disponibilidade, vai se mover em sua direção. Se não tiver, vai afastá- 
lo. Isso é lógico para você?

R D L  Sim, é bastante lógico.
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Eu Então você não acha que esse é o caso aqui, uma dessas coisas?
R D L  Sim. Todos os seus projetos em relação a mim, de estar apaixonada por

mim ou esperar preencher uma lacuna em minha vida que você pensa 
que existe, e assim por diante... não tenho nada absolutamente com que 
retribuir a esse respeito. N ão sei o que o futuro encerra; não espero que 
seja muito diferente. Assim, acho que você perderia seu tempo pensando 
nisso.

Eu Sim. E já que você diz isso, e você é o melhor juiz disso, tenho de admi
tir que provavelmente é verdade. Assim, se esse é o caso, pergunto: “O 
que eu tenho que seja positivo?” Obtenho muitas coisas positivas, 
estando ou não apaixonada. Eu não estaria apaixonada se não sentisse as 
coisas positivas. Se eu conseguir escrever esse livro com você, considerarei 
isso um grande sucesso e, além do mais, acho que isso me abrirá uma 
série de outras opções para outras metas. Terei mais acesso a pessoas que 
poderiam ser atraentes para mim.

R D L  Um  livro bem-sucedido será um sucesso muito útil.
Eu Sim.
R D L  Para nós dois.
Eu Sim, nós dois.
R D L  Certamente.
Eu Além disso, vai me ajudar a ganhar dinheiro de uma forma muito mais 

agradável e muito mais próxima de meus interesses. Tudo isso é ótimo, 
mas creio que a coisa é muito mais séria quando você é pago pelo que 
está fazendo. Senão, você será um mero diletante. Se você for embora 
sem ao menos a opção de ser pago, isso significará que você não é muito 
considerado pela comunidade que está consumindo o que você está pro
duzindo.

Nesse ponto, a  sensibilidade de Laing me deu uma abertura para eu fazer o 
melhor dessa rejeição esmagadora, de sua fa lta  de encorajamento a respeito de 
quaisquer idéias românticas que eu tivesse sobre ele, transformando-a em uma 
bela oportunidade de me destacar.

R D L  N a sua opinião, qual é a diferença entre você e o tipo de homem ou mu
lher, digamos uma mulher, que se apaixona por alguém e tenta encontrar 
um lugar em sua vida, e vai atrás dele, mas isso não funciona? O  sujeito 
não se apaixona.

Eu O  que acho da pessoa que vai atrás?
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R D L  Não, a pessoa que fica muito desanimada, muito desencorajada, poden
do até sentir vontade de se suicidar. Algumas pessoas se suicidam.

Eu O  que acho desse tipo de coisa?
R D L  Não, eu disse, na sua opinião, qual é a diferença entre... deixe-me 

mostrar uma das coisas, se você quiser, que eu tenderia a apresentar nesse 
livro. Tudo bem, eis seu plano estratégico, e segundo ele isso não dá 
certo.

Eu Esse não é normalmente o caso.
R D L  Qual a diferença entre você e alguém que é realmente abalado por isso?
Eu Tenho diversos planos estratégicos. Acho que muitas pessoas sempre 

optam pelo caminho mais seguro, um que sabem que podem atingir. De 
modo que chegarão ali e não terão muitas surpresas.
Sempre caminho para uma situação com algum parâmetro do máximo 
que posso obter e do mínimo que estou disposta a aceitar. Se eu chegar 
em algum ponto intermediário, julgarei meu desempenho por aquilo. 
Aqui, com você, eu tinha um ponto principal. Sem dúvida, senti que era 
uma honra, não importa o que acontecesse. N ão penso que poderia ter 
perdido. Essa foi a primeira metade ou eu nunca teria voltado. E fiquei 
muito satisfeita com a primeira metade. (Eu estava me referindo à  minha 
viagem prelim inar para visitar Laing). Quer dizer, não acho que você foi 
fácil, você não é fácil, mas brilhante. De fato, muitas vezes você é um 
gênio, e é uma emoção. É uma grande emoção. Às vezes, tem sido per
turbador. Tive um período espetacular. Tem sido realmente emocio
nante. Nunca me enjôo, e isso é tudo que estou fazendo. N ão estou 
envolvida em mais nada. Tudo que faço é pensar no que acontece aqui, 
e qualquer coisa que faça é em apoio a isso, seja numa reunião ou con
versando com pessoas. Assim, a diferença é que estou indo para a situa
ção com um conjunto de respostas que são concebíveis para mim.
É pretensão demais entrar na casa de um homem que está estabelecido 
há 13 anos e esperar que ele diga: “Mude-se para cá, preciso agora de 
duas esposas”, e esperar que tudo se ajuste. Quer dizer, essa é realmente 
uma meta muito elevada quando você pensa a respeito e altamente 
improvável.
N ão a estou abandonando totalmente, de modo que não estou tolhida. 
Qualquer oportunidade que surgisse eu aproveitaria. N ão pretendo 
perseguir nenhuma oportunidade que eu não veja. N ão vejo nenhuma 
oportunidade, de modo que não a estou perseguindo. Assim, em vez de 
ficar negativa, de mente fechada ou irreal sobre isso e bater com a cabeça
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contra a parede, acho melhor buscar o que é positivo, e o que é positivo 
é este livro.

R D L  A diferença entre você, então, e muitas pessoas que estão lendo este livro deve
ser que elas acham difícil agir no mundo e obter o que desejam, porque, 
quando não o obtêm, permanecem apegados àquilo e continuam tentando 
obtê-lo e não vêem que é impossível. Elas não conseguem se desligar.

Eu Isso porque querem sentir que estão perdendo. É confortável. Elas se sen
tem mal. Elas se sentiram mal antes.

R D L  Um conselho que você lhes daria então, presumivelmente, é: vão em 
busca do que querem.

Eu Vão fundo e bola para frente.
R D L  M as bola para frente.
Eu E reduzam suas perdas e não olhem para trás.
R D L  Bem, isso implica um alto grau de desapego comparado com o com que 

a maioria das pessoas está preparada para lidar.
Eu Sim, não estou totalmente ligada a ninguém ou a nada, o que tem seu 

lado negativo e positivo. O  lado positivo é que não há nada para o qual 
eu não possa me mudar, de modo que me sinto muito viva o tempo todo. 
Nunca estou enfadada. É muito emocionante estar viva. N o lado negati
vo, não estou vinculada do jeito que gostaria. Assim, sinto que o tempo 
que despendo com o sistema de apoio que tenho é consideravelmente 
desperdiçado. É apenas para me manter segura. Ajo como se tivesse o 
telefone ligado a mim por um cordão umbilical.
O  que me agrada em minha estada aqui é que minimizei isso. O  que não 
me agrada em minha estada aqui é que estou na periferia de tudo, o que 
me faz olhar excessivamente para meus próprios recursos. Isso exige certa 
quantidade de energia que eu preferiria dedicar a outros usos mais cons
trutivos. Isso faz sentido?
Também não gosto de não estar no controle. Quero dizer, não tenho 
controle aqui. Sou perfeitamente reativa, e isso não maximiza o que faço, 
que também requer certa quantidade de equilíbrio para ser compensado. 
Assim, o que quero agora é maximizar a próxima tarefa, que é publicar 
um livro. Acho que fizemos o máximo de progresso nele em um período 
relativamente curto, o que é excelente.

R D L  Um a editora lhe ofereceu uma antecipação por um livro que você lhe 
promete para junho.

Eu Acho que no final de janeiro poderei ter as fitas, ao menos para a minha 
metade, selecionadas e organizadas de uma forma que eu sinta seja
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vendável. Porém eu teria de saber quanta energia você tem para empe
nhar e em que princípios você crê. Entende o que quero dizer? Em  outras 
palavras, o que você está preparado para fazer? Deixe-me começar com 
essa premissa e ver se você concorda. Você acredita que a quantidade de 
poder que esse livro terá é diretamente proporcional à quantidade de 
crescimento pessoal que podemos conseguir e documentar?

)L N ão espero que esse livro seja a expressão de qualquer crescimento par
ticular de minha parte. Não estou particularmente crescendo ou me 
desenvolvendo; se algo está ocorrendo, estou definhando. Quer dizer, 
não é manifesto o crescimento pessoal de minha parte.

Obviamente, não acreditei em Laing, porque estava presa em meu compro
misso com minha posição e porque o pensamento do definhamento de Laing era 
horrível demais para eu digerir.

Caso se torne mais fácil obter o que você quer, você chamaria isso de 
crescimento pessoal ou de maior poder?

'L N ão sei quanto de qualquer coisa de minha vida posso atribuir a estas 
reuniões.
N ão estou dizendo para atribuir nada a estas reuniões. O  que estou 
dizendo é que, quando você deixa uma reunião, de fato, no que lhe diz 
respeito, as reuniões estão terminadas. M as até onde você consegue ir? 
N ão quero dizer até onde você consegue ir comigo. Quero dizer, tenho 
certas metas. Agora, você disse qual é a sua contribuição neste ponto. 
Você quer escrever um livro, e quer publicar o livro, com razão, e gostaria 
de ter algo de que se orgulhe ou não o publicará, e preferiria um best- 
seller a algo que não venda. Você gostaria que seus livros servissem as 
outras pessoas em termos de como obtêm o que desejam. Para mim, se 
elas descobrirem o que desejam, isso é crescimento pessoal.
Acho difícil ensinar a alguém algo que você próprio não saiba realmente. 
N ão gosto de fazer isso. Em primeiro lugar, não me deixa orgulhosa. Faz- 
me sentir superficial. Se eu fizer algo só pelo dinheiro, poderia também 
fazer colocações no mercado de trabalho. É muito mais fácil. Assim, se 
eu for fazer algo de que me orgulhe —  em que possa compartilhar o que 
aprendi de algum modo em que as outras pessoas o captem, usem e 
aprendam com isso —  no processo, ficarei muito feliz. Acho que essa é a 
melhor coisa que eu poderia provavelmente estar fazendo em todos os 
aspectos. Penso que também depende de quanto movimento você pode

175



L ições de Amor

pessoalmente demonstrar na direção em que quer ir. N ão quero dizer em 
minha direção. Acho que você está onde deseja em minha direção.

R D L  Mas eu disse que não queria ir a lugar nenhum. E é isso que estou fazen
do. N ão estou indo a lugar nenhum. Eu disse que assim está ótimo! É 
exatamente o que desejo. N ão quero mudar, de modo que não estou 
mudando, e estou contente com isso. Temos essa terrível metáfora da 
mudança o tempo todo. Quer dizer, estamos todos mudando o tempo 
todo. N ós não existimos de qualquer modo. Todos não passamos de som
bras bruxuleantes. N ós viemos e vamos etc.

Eu Você pode dizer isso, mas está brincando.
R D L  Não estou brincando. Muita gente deseja dizer isso e não tem a audácia, 

com pessoas tentando mudá-las o tempo todo. Você deveria mudar. Seria 
bom para você mudar. Você não está crescendo o suficiente. Você não está 
se desenvolvendo o suficiente e, se não perceber isso, comercializaremos 
outra mercadoria, a necessidade de mudar’. As pessoas que lêem este livro 
também querem ter a coragem de ser elas mesmas, quer pareça haver uma 
mudança ou não. Isso será uma mudança. Isso não invalida nada do que 
você está dizendo. E apenas o outro lado da balança.

Eu N ão é o outro lado da balança.
R D L  Sou libra.
Eu N ão é o outro lado da balança. Você quer perfeitamente bem mudar. 

Você é um homem muito ambicioso. Você tem objetivos reais. Você vai 
atrás deles. Você ficaria muito desapontado se não os atingisse, e você é 
mais ambicioso do que eu.

R D L  Mas não quero mudar no decorrer deles. Quero satisfazer minhas 
ambições...

Eu São apenas palavras. Você está jogando com as palavras.
R D L  ...e estou fazendo isso. (Ignorando minhas objeções.)
Eu Você está jogando com as palavras. Você quer que este livro renda di

nheiro. Isso é uma meta.
R D L  É claro.
Eu Então, isso é uma mudança. Você não tem um best-seller agora.
R D L  N ão estou mudando. Isso não é uma mudança em mim. É uma mudança 

lá fora.
Eu Não, não é. Lá fora é do jeito que é. O  que você põe para fora é a 

mudança. O  que você põe para fora depende do que você faz, e é sobre 
isso que estamos conversando. O  que você pode fazer para obter o que 
deseja? Se deseja um best-seller, o que você tem de fazer?

R D L

Eu
R D L

Eu

R D L

Eu
R D L
Eu

R D L
Eu
R D L
Eu

R D L
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Sou um escritor; esse é outro livro que estou fazendo. É isso que conti
nuo a fazer, escrever livros.
Eu também!
Então, se não houver mudança nisso... o fato é que é um livro depois do 
outro, essa é a intenção de minha carreira de escritor e contribuinte da 
literatura. E este é outro livro que espero seja diferente de todos os 
outros, e se presumivelmente render muito dinheiro, aumentará nossa 
reputação no mundo.
Não sinto que minha contribuição será útil enquanto eu não me apro
ximar mais do objetivo em algumas das coisas de que preciso. Senão, 
sinto que não estará suficientemente testada. Foi isso que funcionou para 
mim até agora, mas acho que tenho de avançar mais um passo, e sei que 
isso funciona em vários níveis. Assim, estou certa de que isso é verdade. 
Antes de poder produzir algo que também funcionasse o suficiente para 
ser um best-seller, eu teria de ser pessoalmente bem-sucedida. Sei que isso 
é verdade para mim.
Você às vezes se refere depreciativamente aos best-sellers como um monte 
de lixo que vende muito bem. Alguns livros simplesmente não parecem 
ter muita substância, e você e eu sempre parecemos preocupados em não 
fazer algo assim, porque não nos orgulharíamos. Creio que o que faz a 
diferença é escrever a partir da própria experiência, em vez de apenas 
coletar, como num livro de receitas, daqui e dali. Acho que isso também 
tem sua razão de ser. Simplesmente, não é o que desejo fazer.
Bem, isso depende de você. Quer dizer, agora você está dizendo que não 
acha que poderíamos publicar esse livro a não ser que o quê?
Que eu esteja melhor vinculada.
Casada e com uma família?
Não, não quero me casar e ter uma família. Meu Deus, talvez eu jamais 
me case e tenha uma família. Gostaria de ter uma família, porém.
Essa é uma nova condição, não é?
Nunca me casar?
Não, não, sobre o livro, você não o fará...
Eu não disse que não o farei. Eu disse que não acho que seria legal 
enquanto eu não me vinculasse. N ão tenho a intenção de ter uma 
família, tipo ter um bebê. Quero dizer me sentir vinculada a uma família. 
É isso que penso. Talvez não seja verdade.
Leon quis se casar duas semanas atrás. (Leon é nosso amigo psiquiatra já 
mencionado.)
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Eu Oh, eu não sabia disso. Por quê?
R D L  Por quê? (Sorrindo enigmaticamente.)
Eu Então, o que você acha disso?
R D L  N ão farei quaisquer comentários.
Eu N ão sei por que as pessoas se casam. Eu me casei quase por acaso. Sem 

dúvida, não faria aquilo de novo. Acho que é um esquema maluco, e cer
tamente não terei filhos antes de ter um homem comigo. Assim, não 
estou pronta para esse passo. Caso você veja algo incorreto no modo 
como abordo as coisas e precisar me contar, gostarei muito.

R D L  Deve haver homens disponíveis, o tipo com que você gostaria de estar 
vinculada, que gostariam de estar ligados a você. Você diz que gostaria de 
estar vinculada, mas me deixando fora disso, seria porque você não 
encontrou o cara certo?

Eu Quer dizer, existe alguém por aí?
R D L  N ão apareceu ninguém a quem você realmente quisesse estar ligada?
Eu Não.
R D L  Existem pessoas.
Eu Não, não existem!
R D L  N ão existe essa pessoa?
Eu Não, não existe. Quer dizer, estou farta de todos que conheci. N ão há 

ninguém que eu queira mais. Senão, eu estaria ali. Estou sempre certa 
onde estou, mas o que acontecerá é que eu me reajustarei e direi: “Bem, 
este não é um bom lugar. Onde mais eu poderia olhar?”

R D L  Com o você pode achar isso? Você está na luta no mundo, no mundo dos 
negócios e em outros campos, estando na Europa bem como na América. 
Assim, existem homens por toda parte a quem se ligar. Você conhece um 
bom número de pessoas.

Eu Bem, tenho exigências especiais.
R D L  Sim, quaisquer que sejam essas exigências que você considera legítimas 

até seja lá que ponto, serão exigências inviáveis? Serão irreais?
Eu Bem, podem ser irreais. N ão sei, mas são minhas exigências, irreais ou 

não. N ão as quero mudar.
R D L  Tudo bem, você não as quer mudar, sejam irreais ou não. Isso quer 

dizer que você não as quer m udar mesmo que sejam irreais. Você 
poderia dizer do m esm o modo que não as irá mudar sejam impossíveis 
ou não.

Eu Em certo nível, isso é certo.
R D L  Isso não é apenas um nível. Isso é bem básico.
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Eu Bem, esse é meu nível de aspiração, mas não está ligado a uma pessoa, 
está ligado a uma categoria.

R D L  N ão, você quer encontrar alguém a quem se ligar.
Eu Bem, quero um herói. Quero alguém que eu adore, sobre quem eu não 

tenha reservas, com quem eu simplesmente queira estar e mais nada. De 
quem eu me sinta orgulhosa, que eu deixe ser livre e que me deixe ser 
livre. Ora, isso não é fácil. E alguém com quem eu aprenda. Eu teria de 
ser uma aluna, e ele tem de ser um herói.

R D L  Ora, como você pode dizer que obter ou não esse alguém tem algo a ver com 
o sucesso ou não desse livro? Quer dizer, se algum cara como esse aparece em 
seu horizonte com disponibilidade para você —  e essa é uma senhora 
disponibilidade! —  não depende de você. Depende do acaso ou da sorte.

Eu E eu?
R D L  Bem, que mais uma mulher pode fazer?
Eu O  que você pode fazer é servir de uma forma viável e aparecer onde quer 

que ele esteja. Isso tem a ver com a coisa. E despertar sua atenção e estar 
em comunicação. Brincar com ele, em outras palavras. Agora, para brin
car com ele, você tem de fazer certas coisas relevantes, o que realmente 
significa que você tem de se atualizar para fazê-lo. Fazer o que você faz de 
melhor e fazê-lo da melhor forma possível. Saia, faça-o e não fique sen
tada em silêncio. Isso maximiza as chances.

R D L  M as mesmo assim, se você fizer tudo isso, ainda dependerá da sorte, do 
destino ou das cartas. Está fora de seu controle. Portanto, está além de 
sua responsabilidade. Tudo que você pode fazer é se tornar disponível 
para aquilo, mas o que acontece está do outro lado daquilo. Portanto, 
você nunca pode basear qualquer sentido do sucesso ou fracasso final em 
como o mundo externo —  lá fora, que está transcendentalmente fora de 
seu controle —  se comporta em relação a você.

Eu Deixe-me dar um exemplo de algo que contrabalança o que você está 
apresentando com bastante correção e coerência.
Quando um vendedor fixa sua cota, sugere de antemão qual será a cota 
para o mês. Digamos, irei vender 30 mil dólares no próximo mês. 
Digamos que eu afirmei isso e depois o realizei. Você poderia dizer que 
30 mil exatos foram obra do acaso. Quer dizer, aquele tipo de sucesso se 
baseia totalmente em relacionamentos e em fazer coisas que são 
intangíveis. M as você realmente não pode dizer que isso está sujeito ao 
destino. É realmente uma questão de fazer certos contatos e oferecer 
certo valor. E é o mesmo princípio de um relacionamento.
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R D L  Não, não é o mesmo de jeito nenhum, não o tipo de relacionamento de 
que você está falando.

Eu Bem, e quanto a isto? Se você ficar sentado em casa, as chances de encon
trar alguém serão bastante pequenas.

R D L  Quer dizer, você está vendendo uma mercadoria e sabe que dispõe dessa 
mercadoria e quanto ela vale. Você já sabe, de sua pesquisa de mercado, 
que ela foi fabricada um número de vezes, e existem muitas pessoas que 
querem essa mercadoria. Assim, tudo que você tem de fazer é bater de 
porta em porta e, dependendo de sua capacidade de vender a mercado
ria, algumas pessoas a comprarão. E se você tiver boas pernas, existem 
ótimas razoes para se acreditar que as vendas serão mais ou menos 
automáticas.
E um jogo totalmente diferente se você está falando em se apaixonar por 
um herói e tentar induzi-lo a se apaixonar por você. Se você pensa que as 
duas coisas têm muito em comum, convém repensar o assunto.

Eu Talvez eu o faça. O  que você sugeriria?
R D L  N ão tenho nada a sugerir.
Eu Você diz que eu esqueça isso?
R D L  Imagine que o que você está dizendo soará muito engraçado quando 

impresso. Esteja certa de que a natureza do que você chama vínculo, que 
está buscando, contrasta profundamente com comprar e vender e dinheiro.

Eu N ão estou dizendo que não há diferença. Estou dizendo que existem cer
tas coisas que você faz para aumentar as chances de sucesso. N ão quero 
dizer que seja fácil ou que esteja de qualquer modo garantido. Quero 
dizer, existem certas coisas que o tornam mais provável de acontecer, cer
tos comportamentos que o tornam menos provável.
Por exemplo, se você se matar, suas chances serão nulas. Essa é a der
radeira inatividade. Agora, se você entrar num estado frenético de ativi
dade, suas chances também serão nulas, porque você estará correndo ao 
redor de um totem. Assim, algum tipo de equilíbrio maximizará suas 
probabilidades de sucesso. N ão há garantia do que acontecerá com os 
relacionamentos, mas você sem dúvida pode aumentar as chances fazen
do certas coisas. Assim como você pode aumentar as chances de um best- 
seller avaliando o que tem a oferecer e quem necessita disso, dando-lhe 
uma forma que lhes seja comunicada e enquadrando a coisa correta
mente. Essas atividades aumentarão as chances de escrever um best-seller. 
Ficar pensando sentado na cadeira não resolve nada, se isso for tudo que 
você fizer.
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R D L  Oh não, não estou discordando disso. Mas então, quando você traduz a 
coisa do vínculo amoroso em uma metáfora de vendas, não parece sentir 
qualquer dissonância.

Eu Oh, certamente sinto dissonância. N ão sinto que sejam iguais.
R D L  Mas essa não é a diferença entre prostituição e amizade?
Eu Depende do que você está vendendo.
R D L  Você pode ser amigo de uma prostituta. Você pode ser uma prostituta e 

ser amiga, digamos, de um cliente.
Eu Se você está vendendo um produto no mercado, está chamando isso de 

prostituição, certo?
R D L  Estamos falando de emoções e da própria pessoa, e elas não são mer

cadorias nem você pode vendê-las.
Eu Você não pode comprar, mas pode se expor. É difícil de acontecer se não 

houver exposição.
R D L  Sim, mas você não pode comprar.
Eu Bem, quem está comprando?
R D L  Bem, você está usando a metáfora de vendas. O  que você vê, então, como 

o domínio, a extensão ou a relevância disso?
Eu As vendas se baseiam parcialmente em relacionamento. N ão estou dizen

do que sejam o mesmo que vinculação, estou dizendo que há uma seme
lhança, e mais nada. De modo algum as estou igualando. Apenas existe 
um elemento de acaso nas vendas. Muitas pessoas não poderiam dizer 
“Terei vendido a quantidade ‘xis’ no final do mês” porque não têm essas 
variáveis sob seu controle.

R D L  Bem, se retornarmos a Lévi-Strauss, que sustenta que o mais básico tipo 
de relacionamento humano é a troca, será uma troca e escambo mais 
primitivo do que o dinheiro. Quer dizer, você tem de se levantar e sair e 
permitir-se ter uma chance de obter o que deseja.

Eu As probabilidades de um cavaleiro cavalgando um cavalo branco aparecer 
em meu apartamento sem me conhecer são remotas. Assim, não estou 
contando com isso. De modo que tudo que temos a fazer agora é 
prosseguir com este livro. Para prosseguir com este livro, temos de chegar 
a um acordo para que saibamos o que podemos esperar um do outro.

Após esta observação, parti desanimada com minhas fitas e notas para 
Nova York para descobrir, surpreendentemente, que um cavaleiro viera de 
fato ao meu apartamento.
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Um dia meu cavaleiro virá

“O mundo teme uma nova experiência mais do que qualquer outra coisa... 
porque uma nova experiência desaloja tantas experiências antigas... O mundo 
não teme uma nova ideia. Mas ele não consegue classificar uma verdadeira 
experiência nova.”

D.H. Lawrence, 1915

Deixei Londres pouco antes do N atal de 1982. Senti fa lta  do beneficio da 
presença im ediata de R.D. Laing. M inhas idas à geladeira se tornaram mais fre
quentes. Eu escrevia e reescrevia, mas nada estava certo. O pragmatismo domi
nou. Você não pode escrever um romance-verdade sobre como seguir o próprio con
selho sem segui-lo.

Estar apaixonado tem suas vantagens, mas elas estavam claram ente se 
esquivando de mim. Desanimadamente, continuei realizando os aspectos mais 
rotineiros da redação —  assegurar que as fita s de nossas conversas fossem apro
priadam ente transcritas, reescrever e reescrever novamente. Eu não estava sa
tisfeita.

Entretanto algumas semanas de contato ocasional com vários companheiros 
apropriados promoveram um bom resultado. Fixávamos metas de alimentação e 
discutíamos as tribulações de nossas façanhas. Um colega de trabalho, Ed, que eu 
não vira por vários anos, fo i particularmente inspirador. Tendo perdido 3 6  qui
los em menos de um ano, E d  contou histórias divertidas de seus almoços comerci
ais de proteína líquida auto-suprida consumida com colegas que estavam comen
do refeições caríssimas em restaurantes elegantes. Ele alegava que era capaz de 
aproveitar sua liberdade em relação à comida para prestar mais atenção à  con
versa e, assim, realizar mais negócios. Contar essas histórias ajudava-o a perder
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peso e certamente me motivou. Em poucos meses, quase todos os meus 1 6  quilos 
em excesso desapareceram.

Beneficiada por uma silhueta mais esbelta e por um sério program a de 
exercícios (1 ,6  quilómetro de natação por dia), senti uma sensação de prazer 
renovada na vida e desfrutei o companheirismo e a afeição dos amigos. 
Embora ainda abrigasse fan tasias rom ânticas com Laing, elas eram mais 
im aginárias do que reais. A final, ele me revelara sem rodeios que não tinha 
com que me encorajar quanto à sua reciprocidade aos meus sentimentos de 
paixão por ele. N ão havia mistério quanto a  isso. A essa altura, eu o conhecia 
havia m ais de dois anos. Tínhamos passado muito tempo juntos, e nosso rela
cionamento continuava totalmente platónico. Eu não tinha razão p ara espe
rar um relacionamento romântico com Laing, pois meu desejo por ele 
aparentemente não fo ra suficiente para criar nada além de uma am izade 
platónica muito confiante. Eu chegara a discutir meus sentimentos por Ronnie 
com Ju tta, que pareceu não se importar. Seria d ifícil im aginar uma 'vincu- 
lação’ m ais segura. M as, é claro, tínhamos o livro, que estava ganhando form a 
jun to  a  mim.

Após um ano de contatos apenas telefónicos comigo, Laing viria a Nova York 
pela prim eira vez em cinco anos para uma conferência de psicologia humanísti- 
ca que se realizaria no Vista Hotel. Eu não lhe enviara nenhuma parte do ma
nuscrito em desenvolvimento no ano anterior.

Empolgada com sua vinda, arrum ei um quarto para ele em meu aparta
mento de cobertura. Passaríamos uma semana juntos trabalhando no livro. 
Quando ele me visse, eu planejava surpreendê-lo com minha perda de 1 6  quilos. 
Ele nunca me vira desse jeito. Em nosso encontro, eu estaria 1 6  quilos mais leve 
e teria um manuscrito do qual me orgulhava. Ficaríamos a sós juntos em meu 
apartamento. Eu não conseguia me impedir de fan tasiar a respeito. No decorrer 
do ano, ele fora condecorado cavaleiro na Suécia. Isso soa como um conto de 
fadas? Pois realmente aconteceu. Fiquei surpresa com minha boa sorte e total
mente excitada.

Desse modo, em janeiro de 1983, um cavaleiro, Sir Ronald, veio a mim. Ele 
desceu do jato  comercial que o trouxera de Londres até mim, com 3 0  minutos de 
atraso, carregando a m ala sem alça no alto da cabeça para se firm ar. Uma grande 
mancha de tinta preta que vazara de sua caneta ornava a camisa branca bem em 
cim a do coração, atestando as pressões am bientais do vôo nas alturas. 
Superaquecido e superansioso, chamei-o com alegria ao ingressar na área de 
recepção e partim os na limusine com chofer que eu alugara em comemoração a  
essa ocasião especial. Enfeitada com m eujeans púrpura que só recentemente cou
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bera em mim e suéter de cashmere com gola role combinando com o jean s, o 
casaco de visom intencionalm ente atirado no banco de trás do automóvel, quis 
saber se ele estava tão nervoso quanto eu. Porque Laing parecia insensível às 
exigências sociais norm ais de conversa fia d a  paliativa, considerei tudo que 
disse como altam ente significativo. O ar que respirávamos estava carregado. 
M eu “estou fe liz  em vê-lo”, ao qu al se contrapusera seu hesitante "estou fe liz  
em vê-la, tam bém " pareceu extremamente im portante para mim. Sua pro
xim idade era intoxicante. Ele não mencionou minha perda de 1 6  quilos, mas 
senti que a notou.

Ele começou a  conversa com um relato do recente encontro com M adre Teresa: 
aparentemente, ela não acreditava em aborto (o que não me surpreendeu), e tam 
pouco ele. Concordei quase que entusiasticamente demais; eu não achava que o 
aborto fosse algo do qu al a  pessoa saísse ilesa; não seria algo para mim. Entretanto 
eu achava que deveria ser legal. Para a eventualidade de eu não ter captado sua 
intenção, também me perguntou, pedindo desculpas, se eu tivera qualquer doença 
venérea. Respondi que “não” e devolvi a pergunta. Sua resposta também fo i um 
sorridente “não”.

Após nossa chegada, apresentei-lhe o próprio quarto, belamente equipado, 
m as no ano anterior, quando eu lhe oferecera o segundo quarto vazio no 
apartam ento de Francis em Ham pstead, ele respondera que não fa z ia  aquele 
tipo de coisa. N ão obstante, eu removera cautelosamente as roupas de que pre
cisaria do meu quarto p ara  evitar uma situação potencialm ente cons
trangedora. Ele me abraçou e me beijou. Dessa vez, ele tinha algo com que me 
encorajar. É  claro que não posso realmente descrever o luxo dessa experiência, 
mas ela me mudou p ara  sempre.

Celebramos meu aniversário juntos. Eu me senti renascida. Vivemos juntos 
durante uma semana e raramente nos separamos. Ele tocava em meu Steinway 
com uma beleza assombrosa, sua sensibilidade refinada reverberando pela caixa 
de ressonância do antigo piano de madeira. Contávamos um ao outro histórias e, 
às vezes, escrevíamos pela noite adentro. Por vezes, eu me sentava aos seus pés e 
ele revisava meus textos. Ele revelou que jam ais fizera isso com alguém antes. 
Escreveu o seguinte poem a e deixou-o pela casa para mim:

The age demanded 
that we sing
and cut away our tongue
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The age demanded 
that we flow
and hammered in the bung

The age demanded 
that we dance 
and jammed us 
all in iron pants

and in the end
the age was handed
the sot that it demanded.*

Ele estava totalmente imerso na beleza da própria tristeza e raiva.
Uma vez, quando estávamos em meu apartam ento simplesmente juntos, 

sem nenhuma agenda específica, lágrim as lhe desceram pela face. Ele não fez  
nenhuma tentativa de m udar seu estado, mas apenas deixou os sentimentos 
passarem  por ele. Perguntou-me se eu sabia porque estava triste. Eu sentia 
como se fôssemos uma única pessoa. Eu jam ais experimentara a  total ausência 
de qualquer barreira entre mim e outro ser humano. Ele me deixava ser. Certa 
vez, em um momento íntimo, pediu-m e que não o esquecesse. Ri-me e contei- 
lhe que isso era impossível. De algum modo, ele estava em meu inconsciente. 
N unca o tirei de lá, nem quero tirar. D uas semanas antes de sua morte, con
tei isso p ara ele. Disse-lhe que ele fa z ia  parte de minha sensação de propósito. 
Ele apenas escutou, mas acho que gostou.

Quando saíamos para os restaurantes de Nova York, Laing muitas vezes me 
pedia que assumisse a  liderança na seleção de restaurantes e pratos. Parecia 
interessadíssimo em conhecer a tessitura de minha existência, o modo como eu 
vivia, onde eu passeava, o que eu comia. Exam inava atentamente meu copioso 
estoque de livros que guarneciam as paredes, certa vez selecionou um volume 
pouco conhecido de William Jam es que pareceu diverti-lo, por elogiar as virtudes 
de se dizer “não” ao contrário de “sim ”. Eu tinha todos os livros de Laing orgu
lhosamente exibidos no nível dos olhos numa estante da biblioteca da altura do 
teto, mas ele nunca mencionou isso. Disse que meu apartamento era muito refi-

Um dia meu cavaleiro virA

*  “A época demandava / que cantássemos / e cortássemos fora nossa língua // A época demanda
va que fluíssemos / e martelássemos a rolha do barril // A época demandava / que dançássemos / 
e nos apinhássemos / todos em calças de ferro // e no final / a época recebeu / o beberrão que 
demandava.” (N. daT .)
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nado, infundindo-me instantaneamente de orgulho. Com pouquíssimas palavras, 
sempre me fa z ia  sentir que observava tudo.

M ais tarde naquela semana, estávamos estirados num macio tapete Flokati 
cinza diante da lareira. Observávamos a dança do fogo, sentíamos a doce fr a 
grância da lenha queim ando e bebíamos vinho. Nunca fu i m ais feliz. Amei- 
o completamente. Eu saboreava esses momentos. Tentei explicar como era 
incrível p ara mim nossa proxim idade, mas ele me interrompeu, dizendo que 
sentia o mesmo. D isse que sempre faríam os algo juntos. Disse que me am ava 
também. Eu estava arrebatada.

Ele tinha razão. Com 16 quilos a  menos, eu era capaz de escolher homens. Assim, 
após todo meu equilibrar, ajustar e racionalizar, tratou-se de transferência revisitada. 
Em janeiro de 1984, escrevi a seguinte observação em meu diário (após duas visitas à  
Nova York de Laing):

Transferência revisitada

Ele retornou para mim. Vinculado ao meu coração, imutavelmente. Mais 
uma vez, estou livre para brincar no mundo; para ver, sentir, tocar, cheirar; 
para me exibir por aí e depois ser humilhada, para procurar, encontrar, 
perder-me novamente. Apesar disso, estou inextricavelmente vinculada pelo 
momento eterno.

Expulsa cedo no jogo, direto do ventre de minha mãe para uma caixa de 
plástico estéril e vazia, eu o aguardei. Posso ouvir-lhe as batidas do coração 
agora e sentir-lhe o calor ao meu redor. Saboreio e sinto a umidade salgada 
de suas lágrimas sobre minha pele. Seu cheiro permanece nas toalhas que he
sito em lavar muito depois que ele voou para longe. Sempre, ele retornará 
para mim, o sinal da pomba.

Primeiro, como meu pai vinha a mim, majestoso e confortador, ele me 
tocou com os olhos como se eu fosse deus para ele. É claro que sempre o 
amei. Ele é o que faz meu coração bater acelerado e meus olhos dançarem. 
Ele me eleva. Caminho nas alturas.

Veja bem, ele pensa que sou boa. Ele não tem reservas. Ele confia em 
mim. Ele não tem medo. Ele precisa de mim para amá-lo. Assim, eu o amo.

O  engraçado é que, não importa o que ele faça, tenho este sentimento de 
que sempre o amei. É uma dor, uma paixão, um desejo. Simplesmente o amo.

Ele passou através de mim como um raio de luz.
É assim que é Deus?
Essa intim idade fora real, mas teria de durar muito tempo. Após aquela se-
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m ana extraordinária, fiquei com a obrigação terrível de compreender essa expe
riência incrível e encapsulada.

No fin a l de uma tarde durante nosso período inicial juntos em Nova York, 
novamente aquecidos pelo fogo, escutávamos as batidas da chuva no terraço cir
cundante. H avia uma grande travessa de frutas e um pão fresco e crocante e quei
jo  na mesa redonda de alabastro. Aparentemente ainda me treinando para algo, 
ele me dissera para sempre comer pão em casa. Jejuáram os juntos no dia anterior 
por sugestão de Ronnie e rompêramos o jejum  somente naquela manhã. Como ele 
me contara que gostava de ovos quentes de manhã, eu comprara um oveiro espe
cial para ele. Sua marca de cigarros favorita, que ele tinha dificuldade em obter 
mesmo em Hampstead, estava numa caixa de prata na mesa de café. Nunca pedi 
seu reconhecimento por essas atenções, o que apenas aumentava sua apreciação. A  
p az  do momento penetrou-me a alma.

Ronnie parecia confortável. Vestia um roupão de tecido felpudo, espesso e 
marrom que eu comprara na Bloomingdales para essa ocasião e estava sentado ao 
piano que estivera tocando. Eu estava na outra ponta do aposento simplesmente 
escutando e sentindo-me afortunada. Então, ele mencionou casualmente que 
gostava de ter uma lareira, um piano, um jardim  e crianças ao redor. N ão pude 
deixar de observar que estávamos na presença de tudo aquilo, exceto as crianças. 
Assim, numa tentativa com pouca possibilidade de sucesso e respirando fundo, 
perguntei: “Você gostaria de ter um bebê comigo?” Pensei que ele provavelmente 
diria “não”, mas perguntei assim mesmo por me parecer tão certo justam ente 
então. Ele não disse “não”. Em vez disso, disse que iria considerar essa possibili
dade. Uma de suas considerações seria como Ju tta se sentiria a respeito. Ele que
ria considerar aquilo, não fa la r  sobre aquilo.

Meu coração disparou.
A consideração de Laing de ter um bebê comigo deu nova realidade à minha 

vida de fantasia. Afinal, não era o tipo de homem que consideraria um passo dessa 
magnitude Levianamente. Ele me desencorajara por completo no ano anterior. Eu 
sabia que ele não estava apenas sendo polido! Ele cavalheirescamente explicou que 
se sentia honrado por meu desejo de ter um bebê com ele. Ele já  havia procriado 
oito filhos, cinco com a  prim eira esposa e três com a segunda, tendo até um neto. 
Aquela era uma consideração também.

Contudo, eu estava em êxtase. Imaginei-me compartilhando parte da vida 
fam iliar dos Laing, com Ju tta  e seus filhos em Londres e eu morando aqui em 
Nova York com nosso filho. Pensei que poderíamos nos encontrar cerca de uma vez 
ao mês em Nova York ou Londres ou onde nossos interesses nos levassem. Essa era 
uma idéia incomum, mas eu não via motivo para não funcionar.
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Embora nessa época Ju tta  estivesse abertamente levando uma vida de mulher 
independente —  seu amante se tornara amigo da fam ília  — esforcei-me por evi
tar qualquer falsidade quanto à situação que evoluíra entre Laing e mim. 
Telefonei para Ju tta  em Londres na manha seguinte e perguntei-lhe o que acha
va da idéia de eu ter um bebe com Ronnie. E la respondeu rispidamente: “Isso é 
entre você e Ronnie”. Embora Ju tta  não fosse uma defensora desse plano, minhas 
comunicações com ela continuaram claras e abertas. Laing me disse que ela tinha 
algo mais a  lhe dizer sobre esse esquema prospectivo quando ele chegasse em casa. 
Ele evidentemente a exasperou: nossos amigos londrinos me contaram que ela 
ficou uma fera. M as o que quer que se passasse entre Laing e mim, entre Ju tta  e 
mim ou entre Laing e Ju tta  sobre essa questão, ela não estava cheia de falsidade. 
Procurei sinais de que Laing tivesse negado a  Ju tta  sua consideração de ter um 
bebe comigo, mas embora falasse com ela com frequência, nenhum surgiu. Ela 
sabia que eu esperava pela resposta dele. Essa era uma idéia incomum, mas eu 
não via por que não poderia funcionar. Os Laing já  tinham um sistema extraor
dinariam ente independente.

Por cinco meses, Laing considerou ativamente as atrações e perturbações desse 
esquema proposto. Durante esse período, só esteve disponível intermitentemente 
para conversas telefónicas comigo.

Em junho daquele ano, consegui que obtesse notoriedade ao assistir, pela 
prim eira vez, a  peça M ary Barnes. O personagem prin cip al se baseava no 
próprio L ain g e, embora originalm ente encenada em Londres, L ain g nunca 
a assistira. Ele retornou a Nova York. Financiei sua viagem como um ad ian 
tamento de receitas potenciais que pudesse auferir de sua metade dos direitos 
autorais de nosso livro. Em bora ansiasse por ele, eu estava dolorosamente 
consciente de suas motivações. Sem publicidade, nada de viagem. Pouco 
depois de sua chegada, L ain g encerrou m inhas especulações persistentes sobre 
nossa potencial vida conjunta como p ais de nosso próprio filho. Hesitante, 
apresentou-me sua decisão longamente considerada. Disse-me que não que
ria ter um bebê comigo. D isse que não queria ter outro bebê com ninguém  
àquela altura da vida. Ele refletira a respeito. N ão lhe parecia certo. Eu esta
va desesperada. Senti que nunca m ais am aria outra pessoa com quem dese

jasse  ter um filho. A rejeição absoluta de meu sonho por Laing, sonho agora 
bastante floreado de ter um bebê e um vínculo perm anente e vitalício com 
ele, me aturdiu.

Tivemos uma experiência psicodélica rememorativa dos anos 60. Ele disse 
que nunca vira ninguém prejudicado por esse tipo de libertação. Achei que 
afrouxar a  realidade me ajudaria.
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Os cantos da sala de teto alto se tornaram  m ais maleáveis. L ain g ficou  
impassivelmente sentado no sofá Bastiano de couro curtido encarando o 
piano, enquanto eu me afastava dele, o horror e a  fin alidade de suas palavras 
reverberando como um eco através de uma caverna vazia. Encontrei-me sain 
do pelas portas de vidro abertas p ara fic a r  sozinha no terraço, um a expansão 
de 18 metros que envolvia o apartam ento. Com a consciência expandida, 
inclinei-m e bem p ara  a frente na beirada. Eu não sobreviveria a esse salto, 
pensei. Olhando p ara  trás tentativamente, esperando ver L ain g surgir prote
toramente atrás de mim, vi apenas os pinheiros oscilando nos vasos e as 
ipom éias azuis trepando descuidadam ente pela chaminé de tijolos e através 
de suas treliças de náilon preto, movendo-se infalivelm ente em direção à luz. 
Nenhum a resposta de Laing. Afastei-m e da saliência no 17“ pavim ento, 
sentindo a fu tilidade da vida sem ele como minha conexão. M em órias de 
antigos desapontamentos me acossaram, enquanto pensam entos de meus 
ajustes criativos concomitantes se afirm aram  em contraponto. M ovi-me 
lentamente sem fo calizar com clareza, pensando que L ain g devia estar muito 
confiante em m inha força e vontade de viver; ele decerto sabia quão desapon
tada eu estava. Reconheci sua grande presciência e amor. Eu estava comovi
da por sua fé  em mim.

Retornei à sala de estar. Laing, o repositório de todas as minhas projeções, 
continuava no sofá e não me fez  perguntas. Sentei-me junto dele, chorando tris
temente. Ele não se afastou. Disse que sentia muito. Eu me sentia muito real, sur
preendentemente natural e desembaraçada. Todos os meus sentidos estavam 
aguçados pela viagem e por minha consciência arrebatadora da morte e da vida. 
M inha experiência de intensa emoção na presença de Laing, sem a fam iliaridade 
dos velhos números, da culpa ou da censura, pôs-me em território virgem. Ele não 
me repeliu, mas tampouco estava manipulando ou sendo manipulado. Senti seu 
pesar também, não culpa, apenas pesar.

Ele fo i bom comigo e deu-me um lugar mais seguro do que eu jam ais conhe
cera antes para desabafar as fortes emoções que eu sentia. Anos antes, em presença 
de meu terapeuta, eu não tivera vontade ou capacidade de provocar as lágrimas 
esperadas.

Laing não tinha medo de mim ou por mim. Ele me confortava. M as, sobre
tudo, ele me deixava ser. Eu nunca era sufocada e, por mais difícil que fosse para  
ele, permanecia comigo. Ele segurava minha mão. Quando emergi desse desespero, 
senti-me mais segura, mais flu ida, menos zangada e mais equilibrada.

N as horas mais calmas que se seguiram, senti-me fraca e purificada, como se 
costuma sentir após sobreviver a uma febre alta prolongada. Eu estava intata,
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mas mais solta, e passei naturalmente a analisar o que acontecera entre nós, 
minhas melhores defesas. Eu estava procurando a  lição prática.

Descalço e sorrindo, Laing, numa autodefesa bem-humorada, disse que não 
discutiria suas razões por ter considerado por cinco meses esse cenário do bebe 
comigo, até calçar os sapatos e estar lá fora. Perguntei-me por quê. N aquela 
mesma tarde, fomos caminhar ao longo do East River, entrando na pista de ca
m inhada na rua 60 e continuando até as ruas 80, onde revertemos o processo. 
Caracteristicamente, ele estava rastreando meu hábitat norm al como um investi
gador, e eu me sentia embaraçada.

Finalm ente, ele adm itiu que havíamos conspirado p ara  perpetuar a  noção 
de que ele poderia querer ter um bebé comigo. (Entretanto, ao discutirm os essa 
questão central de novo anos depois, ele dançou ao redor dela, sem reconhecer 
sua contribuição, apesar dos sapatos.) Mesmo então, no caminho à beira do 
rio, era um ponto delicado para ele, e realmente se recusou a discutir as razoes 
de considerar ter um bebê comigo. A recusa era sempre seu direito inalienável. 
L ain g não sentia que uma pergunta requeresse necessariamente uma resposta. 
Quem sabe ele pensava que uma resposta honesta sua pudesse redirecionar 
meus interesses rápido dem ais? Ele era, afinal, um reputado expert na m istifi
cação da experiência.

M uitos meses depois desse nosso confronto, topei com um livro de Clancy 
Sigal, Zone o f  the interior (Zona do interior,), que me contaram ser realmente 
um romance sobre Laing e seu santuário’ nos anos 60. Sigal evidentemente 
estivera lá, vivendo em Kingsley Hall, a comunidade terapêutica. Perguntei-me 
por que nem Laing nem seu grupo mencionaram esse livro para mim. 
Avidamente devorei o relato de Sigal do dr. Willie Last, um famoso psiquiatra 
escocês que tomava LSD  com os pacientes e que fundou uma comunidade te
rapêutica. Tragédias dos pacientes rejeitados pelo dr. Last eram descritas em deta
lhes plangentes. Quando Last perdeu o interesse em certa jovem como paciente, 
ela ameaçou se m atar se ele não lhe desse uma consulta. Ele não deu. E la cumpriu 
a ameaça.

Telefonei para um amigo psiquiatra que trabalhara com Laing na comu
nidade desde o início. Perguntei-lhe se essas coisas tinham realmente acontecido 
ali. Ele respondeu que sim, mas acrescentou prudentemente que estivera no hos
p ita l se recuperando de uma pneumonia na época.

Quando telefonei para Clancy Sigal, que agora lecionava jornalism o em uma 
universidade da Califórnia, ele relutou em conversar comigo. Alegou que não 
sabia quem eu era. Por que deveria confiar em mim? Senti que havia adentrado 
algum estranho campo de batalha. Eu sabia que Laing fizera Zona do interior
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ser desacreditado e banido?, perguntou. Eu não sabia. Agora ficara sabendo. 
M inha perspectiva estava se ampliando. O relatório de Laing sobre Sigal, embo
ra não especialmente revelador, forneceu uma construção alternativa ao mordaz 
relato de Sigal, mas mesmo assim, Sigal, através de seu livro, ajudou-me a ganhar 
perspectiva e força.

M as antes das revelações preocupantes de Clancy Sigal e nas horas mais cal
mas quando Laing e eu conseguimos discutir a  evolução de nossa situação, decidi
mos que ela realmente se tornara uma ‘estrutura’. Do meu lado da história, essa 
estrutura era bem fam iliar. De fato, guardava uma semelhança impressionante 
com a reclamação de apresentação que eu transmitira a  Laing em nosso primeiro 
encontro em Londres, em 1981. Então, eu descrevera meu velho padrão de me 
apaixonar por homens casados ou de outra form a indisponíveis para mim. Tentei 
rememorar os eventos dos cinco meses anteriores deform a objetiva para ver onde 
poderia ter exercido um julgam ento melhor. Sempre faço isso quando estou 
desapontada, para ver se consigo transformar uma experiência dolorosa em uma 
experiência instrutiva. Quem sabe eu deveria ter sido mais realista?

Beneficiada pela visão retrospectiva, pude ver muitos sinais que eu optara 
por ignorar. Por exemplo, se Laing considerara seriamente ter um bebê comigo, 
por que não queria m ais fa la r  a  respeito? Por que não me telefonara com mais 
frequência e não tomara a  iniciativa de nossos encontros? Às vezes, as respostas 
m ais óbvias são as mais difíceis de ver. Esse, imagino, é o véu da distorção que 
usamos diante dos olhos quando estamos ‘desesperadamente apaixonados’. 
Embora as alturas que experimentei fossem de êxtase, eu não queria permanecer 
iludida. Desiludir-m e sem me anestesiar também exigiria mais do que lógica. 
Exigiria perdão, antes que meu cavaleiro retornasse.

M ais importante para mim fo i o fato  de que Ronnie Laing, independente
mente de seus outros motivos ocultos, havia tanto literal quanto figurativamente 
me trazido de volta ao lar. Em nossa reunião seguinte, em Londres, ele me hospe
dou na bela casa vitoriana deles em Hampstead, em seu gabinete. Embora isso 
não fosse o que eu planejara, ele me defendera perante Ju tta e trouxe-me de volta 
para dormir em sua casa. N ão fu i apedrejada, expulsa ou rejeitada enquanto 
Laing fo i meu protetor. Esse fo i um bom ambiente para deixar o processo tera
pêutico realizar seu trabalho. Tendo superado minha tendência destrutiva e per
sistente de recriar cenas de expulsão prim ordial, eu estava prestes a me aventurar 
desimpedida por uma estrada nunca tomada, um caminho no mundo real que 
combinava ideais com ação.
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O cavaleiro da fé kierkegaardiano

A transferência reenquadrada e posicionada fora do consultório do te
rapeuta, em seu habitat natural, também pode ser denominada estar apaixo
nado. Qualquer que seja sua denominação, esse fenômeno é um poderoso 
motivador: é a causa de algumas das maiores realizações e conquistas da 
humanidade. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês do século XIX, introduziu 
o conceito do cavaleiro da fé’ —  alguém distinguido pela propensão em 
querer uma coisa. Essa unidade de propósito fornece uma armadura natural 
contra as ambiguidades da vida, elevando a pessoa acima de todos os 
infortúnios mundanos, como ocorre muitas vezes com o apaixonar-se. É uma 
fé consumada no próprio propósito, que desafia ostensivamente as evidências 
contraditórias.

Um a noite, enquanto eu estava em meu apartamento devorando a obra 
de Kierkegaard, Laing telefonou de lona, uma ilha na Escócia que costuma
va usar como retiro. Eu adquirira o hábito de ler todo autor que Laing men
cionava, e ele me apresentara desse modo a Kierkegaard, de quem ele gosta
va. Sozinha em Nova York, eu estava delirantemente feliz, porque fora apre
sentada ao mundo dos cavaleiros da fé. Segundo Kierkegaard, tanto homens 
quanto mulheres são elegíveis como cavaleiros caso consigam se transportar 
para esse domínio da consciência. Eu amava Laing completamente, além de 
toda razão, além da realidade —  nada que ele pudesse ter feito teria me deti
do. Ao me telefonar, contei-lhe isso —  contei-lhe que ele era meu cavaleiro 
da fé. Ele suspirou contente ao ouvir essa confissão, e eu sabia que ele estava 
comovido.

Um cavaleiro da fé é habilitado por sua fé a realizar grandes coisas, a 
suportar o infortúnio sem reclamar e a assumir grandes riscos. Eu ganhara a 
vida como caçadora de talentos —  juntando profissionais de informática aos 
seus empregadores. Perguntei-me o que poderia acontecer se eu estendesse 
minha caça a talentos à reunião de líderes mundiais, especificamente se eu 
apresentasse o mundialmente famoso R .D . Laing a Donald Klein, um 
poderoso psiquiatra que era um líder exatamente no establishment psiquiátri
co que Laing desafiara.

Klein era considerado um verdadeiro potentado na com unidade 
psiquiátrica; superficialmente, seus procedimentos pareciam diametralmente 
opostos aos de Laing. Klein descobrira que, geralmente, era mais sensato 
ministrar remédios cuidadosamente prescritos aos pacientes perturbados e só 
passava para a terapia através da palavra se os remédios não fossem eficazes.
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Laing muitas vezes se manifestara contra o abuso de drogas para controlar 
pacientes perturbados. N a outra extremidade do espectro de Klein, Laing 
temia que drogar involuntariamente os pacientes os privasse do possível 
resultado terapêutico de sua viagem ininterrupta à loucura. O  que aconte
ceria se eu não apenas apresentasse Klein a Laing, mas mediasse seu rela
cionamento de modo que passassem a entender e a amar um ao outro? 
Estaria eu em condições de conseguir tal encontro?

Vários anos antes, eu me apresentara a Donald Klein convidando-o a 
participar de um programa de T V  a cabo para discutir meu livro Relato de 
psicoterapia efetiva: testemunho legislativo. A  apresentadora do programa, 
M ary Mangin, me pedira que procurasse um colega debatedor do establish- 
ment psiquiátrico, e eu não conseguia pensar em ninguém mais prestigioso. 
Donald Klein e Paul Wender haviam escrito um livro juntos, M ind, mood 
and medicine {Mente, humor e medicina), em 1981, o mesmo ano em que eu 
publicara meu livro. Klein era professor de psiquiatria na Universidade de 
Columbia, diretor de pesquisa psiquiátrica no Instituto Psiquiátrico do 
Estado de Nova York, presidente do Colégio Americano de Neuropsicofar- 
macologia e ex-presidente da Psychiatric Research Society.

Era um hom em  muito inteligente e senti-me honrada por debater com 
ele. M ostrou-se também cortês ao explicar —  quando solicitam os —  um 
procedim ento estatístico esotérico antes de nosso debate. Essencialmente, 
concordou com as descobertas que apresentei no Relato, acrescentando 
apenas que problemas fisiologicamente causados deveriam, de início, ser 
farmacologicamente tratados. Achava que os psiquiatras aproveitariam 
melhor o tempo limitando-se a educar, diagnosticar e prescrever remédios, 
deixando a terapia através da palavra para outros terapeutas com formação 
não-médica. Após o debate, ofereceu-me um exemplar de seu livro com a 
dedicatória: “Para Roberta Russell, am iga e colega” . E agiu coerente com 
isso, convidando-me para festas de profissionais e à sua casa para conhecer 
sua família, com partilhando os benefícios das relações com  seus colegas 
influentes e até obtendo uma estadia para mim no Queens College, na 
Universidade de Cam bridge, na Inglaterra, quando m encionei que 
gostaria de viajar para lá.

Um  cavaleiro da fé é, realmente, um guerreiro, um guerreiro tão valente, 
que pode se despojar das armas e tirar a armadura. Nesse espírito, revelei a 
Laing minha intenção de apresentá-lo a Klein. Ele foi receptivo e, a guisa de 
uma apresentação não-defensiva, Laing sugeriu que eu mostrasse a Klein sua 
autobiografia ainda inédita. Foi, portanto, com grandes esperanças que con
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videi Klein a ler a autobiografia de Laing ainda em formação. Klein, para 
quem Laing era um poeta e, definitivamente, antiestablishment, leu o m a
nuscrito em pouco tempo. Isso ocorreu em 1984. Respondeu com a seguinte 
carta para mim e só voltou a falar comigo após cinco anos:

Office of Mental Health
New York State Psychiatric Institute
722 West 168 Street
New York, New York 10052

24 de agosto de 1984 
Srta. Roberta Russell 
R.R. Latin Associates, Inc.
404 East 55th Street 
New York, N.Y. 10022

Cara Roberta:
Obrigado por me enviar o manuscrito de Laing. Devo dizer que o acho irri
tante. Está cheio de simples equívocos. Por exemplo, quando ele diz que a 
psiquiatria é o único ramo da medicina que trata as pessoas contra a vontade, 
parece que não passou muito tempo em uma enfermaria geriátrica ou em 
Unidades de Tratamento Intensivo. Esses pacientes estão normalmente deso
rientados, confusos, delirantes etc. e são normalmente medicados apesar dessa 
condição e sem seu consentimento. Isso poderia não ser totalmente admirável 
no nível ético, mas constitui a medicina pragmática usual, não sendo absoluta
mente peculiar à psiquiatria.
A psiquiatria não aprisiona os pacientes. Esse é um processo do Estado que 
depende de informações psiquiátricas, mas de fato também de informações de 
advogados, parentes etc.
O problema aqui é que ele rapidamente iguala o desvio à doença. Uma vez que 
você aceite essa igualação, a prática médica de fato se parece com controle social. 
Estou tomando a liberdade de anexar um artigo meu que discute isso. 
Concordo com ele que Kierkegaard não é necessariamente esquizóide. Ele pode 
muito bem ser um pobre criador de prosa, mas que Laing o ache claro como 
cristal é bastante espantoso para mim. Será isso provavelmente, mais do que 
qualquer afirmação individual nesse livro, que desacreditará sua compreensão da 
lucidez.
Dando uma de psicanalista, é óbvio pela descrição de Laing dos pais que ele 
transferencialmente os identifica com psiquiatras que ele percebe como agres
sores das pessoas para o próprio bem. Ele suspeita muito claramente de qual
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quer um que lhe diga que é para seu próprio bem. Eu simpatizo com isso. Mas 
não significa que qualquer um que diga isso esteja necessariamente errado. 
Cordialmente,

Donald F. Klein 
Diretor de Pesquisa Psiquiátrica

Em 1989 pedi permissão a Klein para citar sua carta em meu livro e ques- 
tionei-o sobre os anos intervenientes. Respondeu que não percebera que eu 
o tentara contatar e retomou sua atitude de apoio. Fiquei desconcertada com 
meu fracasso desapontador em conectar esses dois homens extraordinários. O  
avô de Klein fora um poeta e havia poesia em Klein também, pensei. 
Raciocinei que todos os poetas falam a mesma língua —  a verdade —  e que 
Klein e Laing eram mais semelhantes do que pareciam à primeira vista. A 
poesia tem uma vida própria, sobrevivendo ao poeta. Assim, talvez essa colo
cação ainda esteja pendente...
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A arte do perdão

“O perdão é uma experiência de sofrimento no tempo; pode requerer um sofri
mento enorme e por um tempo imenso. De fato, tudo que... o homem pode 
acalentar mais claramente de suas imagens pode ter de ir para sempre. E essa 
doação pode acontecer de antemão, antes que qualquer razão possa ser encon
trada para ela, em confiança e na ausência de qualquer sucesso ou recompensa.”

“A vida requer coragem acima de todas as outras virtudes; mas talvez o maior 
exemplo de toda a coragem humana seja o perdão.”

E. Graham Howe

O  perdão tem uma qualidade curativa. Talvez isso aconteça porque a 
energia necessária para permanecer zangado com alguém é uma energia que 
desliga parte da vivacidade. Ela é rígida, implacável e controladora. Ela reduz 
a flexibilidade e a amplitude da pessoa irada.

É claro que a raiva deve seguir sua progressão, sendo necessária para nos 
proteger das agressões e das impropriedades de nossos semelhantes. Assim, 
quando a oscilação do pêndulo levá-lo ao perdão, não lute contra ele. Mas 
lembre-se de que, só porque perdoou alguém que o magoou, você não tem 
de passar a vida com ele. Precisamos manter nossas vidas em dia se quisermos 
permanecer vitais.

A  capacidade de perdão não pode necessariamente ser evocada à vontade, 
mas é possível criar uma atmosfera, uma predisposição para ele. Isso feito, 
ocasiões provocadoras serão mais passíveis de evocar uma conduta perdoado- 
ra, em vez de um comportamento irado contínuo e como de robô nascido de 
ressentimentos purulentos.
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Só porque perdoa a pessoa significativa de seu passado por quaisquer 
injustiças que lhe tenha infligido —  reais ou imaginárias — , você não tem de 
se desfazer de seu bom julgamento, junto com sua raiva. O  amante que a 
abandonou, a amiga que a traiu poderão fazê-lo novamente. Todos têm limi
tes ao crescimento. A  capacidade de ver as pessoas pelo que são permite-nos 
chegar a um acordo com nossas experiências, em vez de enxergar a vida 
através de um véu diáfano de ilusão romântica.

Apesar disso, agir de modo amoroso com a pessoa que amamos, mesmo 
que ela esteja um tanto transtornada no momento, é muito mais autofor- 
talecedor do que se manter afastado em um esplêndido isolamento. O  equi
líbrio entre seu coração e sua mente é a chave. O perdão abre o coração p a ra  
a  graça curativa. É  um a capacidade que aum enta com a  p rática, assim  como 
seus músculos aum entam  com a  ginástica.

Às vezes, o caminho mais rápido para nossas metas é tortuoso. A sabedo
ria, o amor e o conhecimento o levarão ao mesmo lugar —  em casa no 
mundo.

Quando sofremos dos desapontamentos e das dores da vida, vistos atra
vés de nossas percepções da perda dos que amamos, muitas vezes se torna 
necessário isolar-se em autodefesa. Em certo sentido, entramos num estado 
de choque e de retirada do campo de batalha, para que possamos cuidar da 
própria sobrevivência e não sejamos destruídos. Nossos sistemas de apoio de 
reserva assumem o comando e parte de nossa essência ou vivacidade é reduzi
da. M as depois de passado o choque, começa o processo de cura natural. 
Pouco a pouco, é possível voltar à vida de novo. Os infortúnios que não nos 
destruírem apenas nos fortalecerão. Em nosso tempo livre, ao nos curarmos, 
poderemos abrir os corações ao amor mais verdadeiro, não confundidos por 
ilusões e pelo pensamento fantasioso. As partes de nós que congelamos para 
proporcionar um anestésico natural à dor da perda —  aquelas memórias 
meigas e interesses compartilhados —  podem ser recuperadas e seremos 
agora capazes de ver a realidade sob uma luz mais clara e quente. Mais fortes 
e melhores, poderemos prosseguir enriquecidos, se esse for o caminho que 
escolhermos. M as esse caminho requer a coragem de sentir novamente a dor 
renovada da qual inicialmente recuamos —  para sentir novamente a presença 
de outra pessoa. E sozinhos, para aliviar, em locais mais seguros, o drama 
anteriormente intolerável que nos chocou, levando-nos a um entorpecimen
to menos doloroso.

À medida que os sentimentos e atos de perdão hesitantes emergirem, 
também emergiremos mais plenos, mais ricos, melhor equipados para a vida
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e mais perdoadores também de nós mesmos. As margens duras e rígidas da 
raiva se desfazem em uma receptividade suave e complacente à vida renova
da. O  perdão é um processo regenerativo.

Se permanecermos zangados por um longo período de tempo, tendere
mos a recriar cenários recordativos do evento traumatizante original que nos 
isolou originalmente. Freud se referiu a isso como compulsão de repetição. Ao 
observarmos o próprio comportamento, um claro padrão, recordativo desses 
dramas mais primordiais, muitas vezes emerge. Um grau de distanciamento 
e objetividade, disponível para nós apenas depois que o processo curativo está 
bem avançado, tem de existir para que possamos empreender com sucesso 
essa árdua tarefa.

Eu estava suficientemente envolvida com Laing para que sua atenção 
proporcionasse uma audiência segura, anunciando a libertação que nasce de 
eu estar realmente na presença de uma pessoa compassiva e sensível. Isso aju
dou a lancetar o furúnculo de hostilidades encapsuladas mortais e autolimi- 
tadoras, sentimentos raivosos aos quais eu não dera nenhum nome. O  câncer 
psíquico da raiva não liberada pode mutilar e matar nosso espírito, forçando- 
nos a um comportamento repetitivo e sem vida, enquanto a liberação emo
cional nos permite avançar ao próximo ato do drama de nossas vidas. Eu era 
afortunada por ter criado a oportunidade que se seguiu...

Em  6 de junho de 1983, justamente antes de deixar Nova York para 
voltar a Londres, Laing tocou uma bela versão de The man I  love ao piano. 
“ Some day he’ll come along, the man Ilove...”* , dizia a letra, e sentimo-nos nas 
nuvens. A  conversa a seguir foi gravada enquanto éramos conduzidos ao 
aeroporto:

R D L  Você repetidamente mencionou que deveríamos nos referir à questão do 
perdão no que estamos escrevendo.

Eu Sim.
R D L  Por mais importante que seja essa questão, não vejo como você vê o 

perdão entrelaçando-se na estrutura dramática da história que devemos 
estar escrevendo.

Eu Eu lhe direi como sem ter em mente quão longe quero ir com isso. 
Simplesmente lhe contarei como foi apropriada para mim essa idéia do 
perdão este fim de semana.

R D L  Este fim  de semana.

*  “Algum dia ele virá, o homem que am o...” (N. daT.).
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Eu Benéfico, sim, e talvez antes, mas este fim de semana, talvez possam os 
examiná-lo com  mais clareza. Q uando fui frustrada a um passo de 
onde eu disse que queria chegar, que é esse negócio de ter um bebê e 
tudo que quero. Se eu estiver pensando no que estou fazendo e buscar 
isto com o coração aberto, não há razão de não obter o que desejo, à 
m edida que conseguir ver claramente o que estou fazendo e obtiver 
feedback razoável.
Assim, deve haver algo que eu não faço, que eu não vejo, porque não 
consegui fazer essa conexão. Assim, imagino que o erro de minha con
duta, por assim dizer...

R D L  O  que você quer dizer por não haver razão para não obter o que deseja? 
Existem todas as razões para você não obter o que deseja.

Eu N ão concordo. N ão vejo por quê. Se uma pessoa quer ter um bebê com 
alguém, por que não podem fazer isso, a não ser que estejam fazendo algo 
de errado? Acho melhor eu examinar o que estou fazendo e mudar um 
pouco. Ora, acho que o poder para mudar não advém simplesmente de 
examinar a situação. Acho que o que quer que me faça querer manter essa 
distância é qualquer raiva que tenho provavelmente de meu pai ou talvez 
de outros homens que o sucederam e agi da mesma forma.
Em outras palavras, não consigo confiar em ninguém tanto assim. Para 
ter um bebê com um homem, eu realmente tenho de confiar nele e 
admirá-lo.

R D L  Bem, isso obviamente tem a ver com o passado.
Eu Sim.
R D L  Supostamente, remonta a seu pai.
Eu Sim, supostamente, e pelo que me lembro, remonta. Quer dizer, faz sen

tido que remonte. Vivo sozinha. N ão estou fortemente envolvida com 
ninguém exceto você, com quem me sinto suficientemente segura para 
realmente chorar ou fazer algo com algum tipo de liberação emocional 
real. N ão tenho quase ninguém e, quando fico emotiva, isso tem tido 
vida curta e não tem sido muito gratificante. Assim, não faço disso um 
hábito. É muito raro. N ão tenho nenhuma oportunidade de discutir cer
tos sentimentos ou de colocá-los para fora.
N ão é apenas isso —  a época normal em que as pessoas se expressam 
assim é quando alguém próximo delas morre. Você geralmente sente 
compaixão daqueles ao redor que restaram e, de algum modo, você 
prossegue com as coisas. Mas todas as vezes em que alguém próximo de 
mim morreu, todo um bloco de outras pessoas associadas àquela pessoa
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também desapareceu por completo. M eu amigo Richard, com toda sua 
família. Meu pai e toda a sua família. M inha mãe e toda a sua família. 
Até que fui desligada de quase toda pessoa que conhecera no passado. 
Assim, nossa experiência juntos neste fim de semana me ajudou.

“A fórmula básica de todo pecado é o amor frustrado ou desprezado.”
Frans Werfel, 1944

Nenhum  louvor ao ato de se apaixonar

Eu Temo estar com o peso certo, no lugar certo na hora certa. Talvez eu tema 
alguém que esteja realmente disponível para me amar e ter um filho 
comigo.

R D L  N ão é muito mais seguro, é muito mais perigoso viver com alguém desse 
modo. Você conhece o trigrama 61 do /  Ching. Já  o mencionei antes?

Eu N ão, você não o mencionou.
R D L  Diz em certo ponto que é procurar imensos aborrecimentos e, no final 

das contas, não é nada sagaz tornar-se dependente de um acordo íntimo 
com aquele que se ama.

Eu Eu sei. M as existe um estágio em que você tem de fazer isso. Isso é tudo.
Você não pode saltar para nenhum vínculo. Você tem de primeiro sofrer 
a coisa toda se é isso que é perdoar...

R D L  Bem, você viveu todos esses anos e sobreviveu após oito anos de casa
mento por conta própria, e certamente isso prova que por mais doloroso 
que isso seja...

Eu É muito menos doloroso do que foi estar casada.
R D L  É  a opção mais segura que você tem.
Eu É a opção mais segura que tenho.
R D L  Você pode se chamar de seu próprio chefe.
Eu Sim, e pretendo continuar fazendo isso.
R D L  Apaixonar-se e viver com alguém por quem você se apaixona é literal

mente a coisa mais perigosa que se pode fazer.
Eu Sei disso.
R D L  E isso não recebe nenhum louvor especial meu, porque se apaixonar não

é absolutamente o mesmo que amor.
Eu O  que você quer dizer?
R D L  Quero dizer, você pode amar alguém por quem se apaixona.
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Eu Sim.
R D L  M as você pode odiar alguém por quem se apaixona.
Eu Sim.
R D L  Conheci pessoas que odeiam a pessoa por quem se apaixonaram.
Eu M as é tão energizante se apaixonar.
R D L  Oh, é bom para você.
Eu É  bom para você. Sem dúvida, é bom para mim, fique sabendo. Gosto 

de me levantar de manhã quando estou apaixonada. É muito bonito.
R D L  Ótimo, sim. Assim, se você desistir de sua independência e casar-se ou 

começar a morar com alguém, compartilhando e entrelaçando suas 
economias e o lugar onde moram e todo o resto, além de estarem 
apaixonados e terem um relacionamento sexual, então o que você está 
dizendo é que... Tenho visto que coisa terrível acontece quando, entre 
duas pessoas que se amam, uma delas perde a paixão enquanto a outra 
continua apaixonada...

Eu Sim.
R D L  Isso costuma ser uma catástrofe. Poderia ser atenuado, mas muitas vezes 

leva ao assassinato e a todo tipo de coisa.
É ainda terrivelmente doloroso, terrivelmente deprimente... Então você 
certamente irá cair nessa.

Eu Sim.
R D L  Portanto, com o diz o I  Ching, isso o leva às alturas celestiais ou às pro

fundezas infernais, procurar ou se tornar dependente de um acordo 
íntimo.

Eu Mas você não pode saltar essa fase. Você tem de passar por ela. Quer 
dizer, talvez algumas pessoas nasçam exatamente ali.

R D L  Oh, não estou dizendo que você pode saltá-la.
Eu Enquanto você não a estiver saltando, e você tem de passar por ela, hesitar

não fará acontecer mais rápido. Fará com que aconteça mais devagar. Assim, 
se você procurar a oportunidade de passar por ela, você passará por ela.

R D L Sim. Sim. Você não precisa me dizer isso. Já  passei pelo moinho do amor.
Eu É  mesmo? (rindo)
R D L  Oh Deus, sim. (ambos rindo)
Eu Bem, como foi para você o moinho do amor?
R D L  Oh, não tenho de que reclamar.
Eu (Rindo)
R D L N o tribunal do amor, o acusador nunca tem razão.
Eu Já  ouvi isso. (rindo)
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(Ele me contara isso antes.)
(Ambos rindo)

R D L  Se você se supõe uma amante, não pode fazer quaisquer acusações.
Eu Está certo.
R D L  E isso significa que o perdão não surge, porque tudo é perdoado de saída. 

É carta branca. Seja lá o que essa pessoa fizer para você ou para qualquer 
outro, você tem um amor especial por eles. Quer dizer, você lhes deseja 
boa sorte e felicidade pelo resto de seu destino sem ressalvas, e aquilo não 
o altera.
Quer dizer, isso é perfeitamente perspicaz, porque o amor como Aquino 
e a tradição teológica cristã definem é exatamente o mesmo que conhecer 
o outro no próprio ser. Você só consegue isso através do amor, e conhecê- 
lo é amá-lo, ele ou ela, e estar em seu ser.
É totalmente uma questão entre sabedoria, amor e ignorância. Se você 
não conhece o que ama, não pode realmente pretender amá-lo.

Eu Está certo. N ão concordo.
R D L  Você não se sente orgulhosa por pertencer a eles, por estar com eles ou 

por se ligar a eles? Eles são covardes?
Eu N ão necessariamente covardes, mas se eu for investir tempo com alguém, 

no mesmo espaço que eu...
R D L  Você tem de sentir que eles são valentes.
Eu Muito valentes.
R D L  E você repele totalmente alguém que em seu livro é um covarde?
Eu Sim, não quero covardes perto de mim. Certamente, nenhum covarde. E

não quero imbecis. Ele tem de ser muito inteligente também. E  não 
quero ninguém que não goste de seu corpo.

R D L  Etc. etc.

Embora eu estivesse desapontada com o desdobramento das coisas com 
Laing naquela época, fiz outra viagem à sua casa vitoriana em Hampstead, 
Londres, dessa vez como hóspede seu, e não de Huxley. Se Jutta se opôs, não 
o mostrou, mas permaneceu polida e apoiadora. Nessa atmosfera, sem a for
taleza dos papéis profissionais, perdoei Laing e abri o coração novamente.

Durante essa visita, uma manhã Laing desceu a escada de ferro em espi
ral vestindo o roupão e encontrou-me na comprida mesa de madeira da co
zinha, sentada bebendo uma xícara de café quente e lendo suas antigas publi
cações. Ele me dera acesso aos arquivos contendo todos os seus artigos pu

2 0 2



A ARTE DO PERDÃO

blicados. Eu não tinha de ir muito longe, pois estava dormindo em seu 
escritório e distraía-me saboreando sua biblioteca. Deu um sorriso encora- 
jador e ofereceu mais de seus materiais.

Eu não estava mais zangada com ele. Laing contradissera meu padrão 
repetitivo: superando as objeções da esposa privadamente, em vez de me 
expulsar de sua cena familiar, ele me trouxera para casa de novo. Eu não 
optaria por ser a  outra mulher novamente, mas encontraria agora um 
homem que fosse meu. Nisso reside o gênio de Laing. Ele sabia como amar.

Para mim seu amor se expressou mais por suas ações, pela mensagem 
transmitida entre as palavras do que por qualquer coisa que dissesse. Apesar 
de todos os seus protestos, de seu compromisso explícito com o ‘defi
nhamento’ em vez de crescer e aumentar suas opções, ele me reconhecera 
como sua parceira, compartilhara seu verdadeiro estado de ser comigo e escu
tara todos os meus planos e histórias. Ele me concedera as dádivas preciosas 
do tempo e da atenção, proporcionando-me assim a motivação para encarar 
os fantasmas de meu passado com um espírito renovado. R. D . Laing foi meu 
amigo.
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Nossa história revelou-se um conto de fadas do tipo vida real. Pou
quíssimo se revelou como esperado. Sem tempo para desperdiçar, forcei meu 
afastamento de cenários desencorajadores, por mais forte que fosse a atração. 
Afastei-me abruptamente de alguns homens muito atraentes quando notei 
em seu comportamento o padrão familiar da inacessibilidade velada. Eu que
ria meu próprio homem.

Enxergar a realidade

M inha visita à casa de Laing durara apenas alguns dias. Talvez tivesse sido 
mais simbólica do que substantiva. Contudo, o simbolismo foi poderoso: eu 
não era um pária rejeitado. Laing me defendera; não a defesa que eu origi
nalmente tivera em mente, mas mesmo assim uma defesa. Porém, depois de 
meu desapontamento por Laing não ter querido ser pai de um filho meu, tive 
de passar por muitos expedientes e ajustes até me tornar construtiva de novo. 
Impelida por essa meta, a visita foi seguida por outra visita à casa em 
Hampstead de nosso amigo Leon Redler. Ali, a uma distância segura, eu esta
va determinada a olhar mais de perto a situação de Laing.

Determinada a aceitar a realidade —  o que quer que isso acarretasse — , 
eu não largaria Laing como ele indelevelmente solicitara em nossa marcante 
comunhão em meu 39- aniversário. Essa missão auto-assumida tornara-se o 
núcleo de meu senso de propósito. Ainda que Laing tivesse eventualmente se 
apaixonado perdidamente por uma mulher que corporificasse os melhores 
traços combinados de Simone de Beauvoir e Grace Kelly, eu teria superado 
meu ciúme e aprendido a aceitar sua mulher escolhida também. M as a tare-
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fa em vista se revelou menos hercúlea em sua natureza. M esmo naquele 
esforço árduo, tive um parceiro.

Pelo telefone, através do Atlântico, Ju tta me m antivera inform ada 
das aventuras de Laing. Desse m odo, foi ela quem me contou da próxi
m a mulher de Laing, um a psicoterapeuta residente em Londres cham a
da Sue. Apesar de Jutta, então, se engajar abertamente em relaciona
m entos extraconjugais, teve m uito a dizer sobre o envolvim ento de 
Laing com  Sue, e eu fui a audiência perfeita. Eu disse a Laing que o con
tinuaria am ando não im porta quem  ele amasse ou escolhesse com o com 
panheira. M as quando perguntei a Laing sobre seu envolvimento com  
Sue, ele não foi loquaz e lim itou-se a contar que estava despendendo 
algum  tem po com  ela.

Em bora ele não se mostrasse romântico em relação a ela, eu quis 
conhecer Sue. Acim a de tudo, detesto ser descartada. Em bora Laing ainda 
estivesse instalado na sala de estar de seu lar conjugal com Jutta, Sue e ele 
saíam juntos. M esm o se eu não pudesse tê-lo como amante e pai de meu 
filho, não queria perdê-lo como um amigo amoroso e co-autor. Ainda que 
essa posição pragm ática exigisse m uito desenvolvimento e solilóquio, era 
característica de minha abordagem da vida. N ão jogo pessoas fora só 
porque não se enquadram no projeto que eu possa originalmente ter tido 
em relação a elas. Tenho uma impressionante coleção de ex-amantes entre
laçados de form a enriquecedora em minha vida, com suas famílias e vín
culos subsequentes. Eles são testemunhas vivas do poder do pensamento 
flexível. Por que jogar fora o amor? É nossa mercadoria mais preciosa.

Assim, fmalmente conheci Sue. Para esse encontro, Laing levou-a à casa 
de nosso amigo Leon, que também morava em Hampstead. Agora já apaguei 
a maioria dos detalhes: quem chegou primeiro, quem disse o quê, mas lem
bro de ter olhado para o quadril de Sue. Ela trajava calças Capri justas extra
vagantemente estampadas em preto e branco, e não parei de pensar que ela 
não tinha nenhuma gordura nelas. Esse foi o aspecto que optei por invejar. 
Ela parecia encantada por estar com Laing, e eu estava intensamente cons
ciente de sua mão sobre a perna dele, sentados apoiados em algumas almo
fadas no chão. Superficialmente, todos foram agradáveis e, após algumas 
horas, Laing partiu com Sue. Ele parecia à vontade, se não cativado, e dese
jei então que estivesse partindo comigo. N a verdade, estava feliz por voltar 
para trocar impressões com Jutta.
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O s moinhos de D eus trituram lentamente

Em 1985, ainda me ajustando ao fato de que Laing decidira não ter um 
bebê comigo, comecei a despender muito tempo com meu amigo Harold 
Krieger, que eu conhecia havia dez anos. Ele também passava por um ajuste 
difícil, além de mudar o foco de sua atenção de um negócio de fotografias 
comerciais altamente bem-sucedido e de longo prazo à nossa adoção mútua 
da administração dos imóveis que possuíamos.

N o decorrer desses meses de intensa camaradagem e abertura, passamos 
a amar um ao outro. Seguimos os 22 passos delineados neste livro e embar
camos em um relacionamento íntimo, cumulando um ao outro de atenção e 
amor. N a vez seguinte em que R .D. Laing voltou a Nova York e veio me vi
sitar, Harold e eu morávamos juntos. Ronnie e Harold se conheceram e nós 
três tivemos uma noite agradável juntos. Laing fez uma massagem em 
Harold, mas se recusou a continuar com nosso livro. Harold borrifou o rosto 
de Ronnie com um umidificador, sintetizando um fog londrino, e tentou dis
suadi-lo de abandonar o projeto do livro comigo. Eles pareceram gostar um 
do outro. Perguntei-me o que afastara Ronnie de nosso empreendimento a 
longo prazo. Naquela época, ele tinha uma namorada só dele (Sue), além de 
um novo bebê (número nove) chamado Benjamin. Ele invejaria o fato de eu 
ter um novo foco de atenção em Harold? Achei que não, porque ele estava 
feliz comigo, mas eu não sabia. Por que outro motivo teria abandonado o 
projeto do livro justamente quando eu estava me tornando bem-sucedida? 
Ele não declarara, no início, ser imune à transferência? Ele partiu mais ou 
menos às três da madrugada levando uma mochila vermelha que eu lhe pre
senteara contendo o creme de barbear de Harold e outras lembranças que não 
consigo recordar. Nunca mais o vi novamente, mas sua filha escocesa, Fiona, 
contou-me que ele usou essa mochila algum tempo depois ao visitá-la em 
lona, a bonita ilha-retiro na costa oeste da Escócia.

Mais de dois anos depois, Harold e eu descobríramos uma magnífica casa 
antiga nas montanhas Adirondack, onde passávamos muito tempo juntos, 
relacionando-nos, liquidando nossos negócios separados e cuidando de nos
sos imóveis em Nova York que agora nos sustentavam. Tínhamos nos casado 
e planejáramos ter um bebê, mas como nenhum viesse, focalizamos nossas 
atenções acalentadoras, em vez disso, um no outro, nos nossos amigos e em 
nosso mimado cão siberiano Doginie. Ao perceber que dificilmente teria um 
bebê, comecei a me redirecionar ao manuscrito do livro com Laing, How to 
take your own advice ( Como aceitar o próprio conselho), o título provisório
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então. Ele evoluíra para minha versão do que ocorrera entre Laing e mim. Era 
uma história de amor. Era uma história de amor com um bom final. Porque 
Laing me honrara e levara-me de novo para casa após termos estado juntos, 
eu honrara a mim mesma estando com Harold.

Enviei o manuscrito a Laing. Ele o celebrou. Após lê-lo, telefonou-me 20 
vezes de Kitzbuhel, nos Alpes austríacos, onde estava vivendo com 
Marguerita (sua secretária desde 1980) e o bebê deles, Charles. Laing telefo
nou para me encorajar. Fez algumas alterações no manuscrito revisado e 
aconselhou-me a levá-lo a uma editora. Achou que estava pronto e que 
muitas mulheres se identificariam comigo. Observou que o livro levara nove 
anos para ser criado, um longo período de gestação, e que eu deveria parar de 
mostrá-lo aos amigos e publicá-lo. Eu vibrava com esse entusiasmo e clareza 
renovados. Ele parou totalmente de beber no último ano de sua vida. 
Falamos pelo telefone regularmente durante esse ano. Ele sempre parecia 
disponível, receptivo e intenso. Telefonava-me em Lake Placid e dizia que 
gostaria de visitar Harold e eu com Marguerita e Charles.

Ele revisou meu trabalho e escreveu algo mais. Após me acalmar da 
emoção inicial por sua ânsia em prosseguir com o livro depois de tudo, eu 
mesma decidi não continuar com o projeto, porque sentia que Laing não 
estava se promovendo como um exemplo do resultado que eu queria que 
nossos leitores alcançassem. Ele declarara repetidamente que não queria 
mudar, mas o livro era sobre transformação. Além disso, eu imaginava que 
teria de agradar suas sensibilidades ao contar nossa história, a ponto de defor
mar totalmente nossa história. Ele tentou me convencer a triunfar, mas ouviu 
minhas objeções.

Cerca de duas semanas antes de sua morte, ele me aconselhou a me sen
tar com Harold por algumas horas e discutir a possibilidade de terminar o 
livro sem nenhuma nova contribuição dele. Eu, por minha vez, o aconselhei 
a se sentar com Marguerita por algumas horas e discutir a possibilidade de 
terminar o livro com uma nova contribuição dele. Respondeu que eu estava 
sendo impertinente. Repliquei que minha sugestão era um presente para ele. 
Ele disse que pensaria a respeito.

Durante essa longa e solene conversa, contei que ele fazia parte de minha 
identidade, que eu sempre o amaria. Contei que nem sequer conseguia me 
afastar dele sem oferecer uma abertura, uma oportunidade e sem lhe oferecer 
uma confrontação, como estava fazendo naquele momento. Ele disse que me 
amava. Senti-me muito próxima dele mais uma vez, como se não houvesse 
nenhuma barreira entre nós, como se fôssemos partes diferentes de uma só
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entidade. Disse que esperava que ele não me abandonasse. Com o manda o 
figurino, respondeu que, se eu não ouvisse falar nele de imediato, isso não 
significava que ele não estivesse pensando em mim. N a verdade, estávamos 
dizendo adeus.

Quando me referi ao efeito inibidor de minhas reservas quanto a agradar 
suas sensibilidades ao contar nossa história, respondeu enfaticamente: 
“Escreva-a quando eu estiver morto, mas escreva-d”

Eu não sabia que ele morreria em breve. Ele tivera dois ataques cardíacos 
nos últimos dois anos. Sua referência à morte e a gravidade de seu tom evo
caram a presença de uma estranha, mas familiar sombra. Ele nunca enfocara 
sua morte para mim. Eu não sabia dos ataques cardíacos. Morreu jogando 
tênis em St. Tropez, em 23 de agosto de 1989. A  sensação não é exatamente 
de que ele esteja morto agora; é mais como se tivesse mudado de forma e se 
transformado em pura energia. Ainda consigo vê-lo e ouvir sua voz dentro de 
mim. Algumas manhãs em Nova York, corro ao longo do rio, tocando as fitas 
de nossas conversas juntos, rindo e chorando enquanto prossigo.
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Apêndice

O que funciona em psicoterapia: um relato

“Todo método e escola de psicoterapia é, na verdade, um sistema de ética apli
cada expresso no idioma do tratamento, e cada um reflete a personalidade, os 
valores e as aspirações de seu fundador.”

Thomas Szasz

“A cura da alma deve ser efetuada pelo uso de certos encantos, e esses encantos 
são palavras honestas.”

Sócrates

Um  exame dos resultados da pesquisa da psicoterapia levou-me a acre
ditar que psicoterapeutas de diferentes disciplinas eram muito mais seme
lhantes do que professavam ser, mas minhas entrevistas com profissionais 
selecionados confirmaram essa crença de modo convincente. O  princípio da 
navalha de Occam diz que a explicação mais simples e abrangente é a melhor. 
Era isso que eu estava procurando.

Um  destacado escritor e terapeuta behaviorista, o PhD Arnold Lazarus, 
em resposta à minha pergunta “O  que faz as pessoas crescerem?” , sugeriu que 
os ingredientes ativos da terapia eram medidas baseadas no desempenho. 
Disse que a realização de comportamentos novos e desejados assegurava o 
progresso terapêutico do cliente. Sentia que terapias baseadas em insights 
costumam ser inúteis.

Perguntei-lhe, em boa fé, se era uma pessoa tão poderosa (talvez sua re
putação o precedesse) que os clientes simplesmente entravam no consultório, 
ele então analisava suas dificuldades e dava-lhes os deveres de casa apropria
dos e eles iam embora.
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Ele respondeu que alguns de seus pacientes levavam um ano de expe
riência emocional corretiva, antes de tentarem quaisquer novas medidas 
baseadas no desempenho.

Poderia esse período de demora, antes de o cliente estar pronto para sair 
e praticar novos comportamentos, ser o que os freudianos denominam os 
fenômenos da resistência e transferência? O  dr. Lazarus preferiria não ser 
visto como um analista de gabinete’. Contudo, achou que a resistência pode
ria ter algo a ver com esse fenômeno.

O  PhD Irving Weinstein, um psicólogo de Nova York que se autodes- 
creve como pós-freudiano/eclético, exercia a psicoterapia por mais de 20 anos 
na época em que o entrevistei para o Relato de psicoterapia efetiva:testemunho 
legislativo, em 1981. Indagado sobre como a terapia funciona, ele a descreveu 
como um procedimento de refiliação. Embora as questões das medidas 
baseadas no desempenho, tão fundamentais ao conceito de terapia de 
Lazarus, nunca fossem levantadas, o dr. Weinstein recordou vários casos em 
que dera aos clientes deveres de casa até se aproximarem do comportamento 
desejado.

Segundo a recordação de Andrew Collier de uma conferência de Laing, 
conforme relatado em R.D. Laing: The philosophy andpolitics ofpsychothera- 
py (R.D. Laing: a  filosofia e política da psicoterapia), 1977, Laing respondeu 
nestes termos quando indagado sobre as diferenças de método entre as várias 
escolas de psicoterapia analítica —  freudiana, kleiniana etc.:

“N ão há diferenças de método, apenas de terminologia; por exemplo, no 
decorrer de uma análise por um kleiniano, a palavra ‘seio’ poderia ser usada 
cem vezes mais do que numa análise freudiana ortodoxa, enquanto o freudi
ano ortodoxo usaria as palavras ‘pênis’ e ‘vagina cem vezes mais” . Pergun
taram então a Laing que palavras ele usaria mais do que outros analistas, e ele 
respondeu que estaria inclinado a usar as mesmas palavras da outra pessoa 
(que estava sendo analisada).

Hans Strupp, um destacado pesquisador da psicoterapia, sente que o 
crescimento é promovido por fatores inespecíficos, como compreensão, con
fiança e calor humano, que não são o monopólio de nenhuma escola de pen
samento terapêutico específica. De modo geral, ele sente que todas as abor
dagens terapêuticas proeminentes se revelaram igualmente eficazes. “A  arte da 
psicoterapia talvez consista em grande parte em aplicações criteriosas e sen
síveis de dada técnica, em decisões delicadas de quando insistir num ponto 
ou quando ser paciente, quando ser caloroso e compreensivo ou quando ser 
distante. O  terapeuta estrutura a situação em alto relevo de modo que o
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paciente é forçado a renunciar ao relacionamento de ajuda ou a se submeter 
à mudança” (Gurman &  Razin, 1978). Quando Strupp comparou grupos de 
estudantes universitários do sexo masculino deprimidos, alguns tratados por 
psicoterapeutas profissionalmente credenciados e experientes e outros trata
dos por professores bondosos da faculdade cuja formação não era psi- 
coterápica, na média os resultados foram os mesmos! Essa conclusão sur
preendente permaneceu verdadeira mesmo após um acompanhamento de 
um ano. O s pesquisadores concluíram que a mudança positiva era geral
mente atribuível aos efeitos terapêuticos de um relacionamento humano 
benigno.
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“...não existe ego; não existe transmigração do ego; mas existem ações e o efeito 
contínuo das ações.”

Filósofo budista



Quem foi R.D. Laing?

Laing, R(onald) D(avid), psiquiatra britânico (n. 7.10.1927, Glasgow, 
Escócia —  m. 23.8.1989, St. Tropez, França), polarizou a comunidade de saúde 
mental com seu primeiro livro, O eu dividido (1960), em que teorizou que a 
esquizofrenia poderia ser uma reação defensiva racional a pressões insuportáveis 
de membros da família e ao tratamento psiquiátrico inadequado. Laing rejeitou 
a teoria predominante de que os sintomas característicos da esquizofrenia resul
tavam de causas genéticas ou bioquímicas e denunciou o uso de remédios, 
lobotomias e terapia por eletrochoque, então comumente prescritos para 
esquizofrénicos. Após se graduar (1951) em medicina pela Universidade de 
Glasgow, Laing serviu (1951-1953) como psiquiatra no exército britânico. 
Lecionou (1953-1956) na Universidade de Glasgow, formou-se em psicanálise 
e conduziu pesquisas (1956-1960) naTavistock Clinic, em Londres. Colocou, 
então, suas teorias inortodoxas em prática como associado do Tavistock Institute 
(1960-1989), diretor da Langham Clinic (1962-1965), presidente da 
Philadelphia Association (1964-1982) e diretor fundador do Kingsley Hall, 
uma casa comunitária experimental em Londres. O  enfoque de Laing da lou
cura como uma forma de livre expressão individual, combinado com uma série 
de bem divulgadas experiências com o uso terapêutico da mescalina e do LSD, 
granjearam-lhe um status de cult no movimento antipsiquiátrico dos anos 60. 
Ele modificou um pouco suas teorias nos livros posteriores, que incluíram 
Sanity, madness and thefamily (Sanidade, loucura e a fam ília; 1965), A política da 
experiência (1967), A política da fam ília e outros ensaios (1971) e o autobiográfi
co Wisdom, madness and folly: the making o fa  psychiatrist (Sabedoria, loucura e 
insensatez: a  potencialidade de um psiquiatra, 1985).

Extraído de: 1990 Britannica book oftheyear, Encyclopaedia Britannica Inc.
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Quem é Roberta Russell?

Roberta Russell nasceu em 28 de janeiro de 1944 em Nova York. 
Bacharelou-se em psicologia pelo Queens College, em 1964, e fez trabalhos 
de pós-graduação na Universidade de Oklahoma e na CUNY, após o que se 
tornou uma analista de sistemas. De 1970 a 1988, fundou e dirigiu a R.R. 
Latin Associates Inc., uma empresa de recrutamento de profissionais para o 
setor de informática. Além disso, conduziu workshops sobre marketing pes
soal na Yale School o f  Business e tem sido convidada para falar sobre o assun
to na Universidade de Nova York e na New School.

Russell foi filiada aos Comités de Educação e Reconhecimento da 
National Accreditation Association and American Examining Board of 
Psychoanalysis Inc. como membro público eleito e, em 1981, publicou 
Relato de psicoterapia: testemunho legislativo. Foi convidada para falar sobre 
suas descobertas em Yale e em conferências na Europa, bem como nos 
Estados Unidos. Em 1980, conheceu R .D . Laing e, um ano depois, embar
cou com ele em Lições de amor, um projeto inovador que se valeu de seu tra
balho nos campos da psicoterapia e marketing pessoal. Reside em Nova York 
e em Lake Placid com o marido, Harold Krieger, e está atualmente imple
mentando Lições de amor na própria vida.
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Leituras Recomendadas

The reign o f error: psychiatry, authority and law
Dr. Lee Coleman
Boston, Beacon Press, 1984
(Uma exploração da autoridade psiquiátrica.)

Principies ofintensive psychotherapy 
Dra. Frieda Fromm-Reichmann 
Chicago, University o f Chicago Press, 1950 
(Um manual de técnica psicoterapêutica.)

Handbook o f psychotherapy and behavior change 
Sol L. Garfield e Allen E. Bergin (orgs.)
Nova York, John Wiley &  Sons, 1978, 1986
(Uma análise e relato abrangente dos progressos da pesquisa em psi

coterapia.)

Vital lies, simple truths 
Daniel Goleman
Nova York, Simon &  Schuster, 1985 
(Um exame da psicologia do auto-engodo.)

Cure or heal'?
A  study o f  therapeutic experience 
Dr. E. Graham Howe
Londres, George Allen &  Unwin Ltd., 1965
(Um estudo existencial e espiritual de problemas de comunicação e rela

cionamento.)
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The politics ofexperience
Dr. R .D . Laing
Nova York, Pantheon, 1967
(Uma experiência clássica em desfazer a alienação que este livro tenta 

documentar.)

Sonnets
Dr. R .D . Laing
Nova York, Pantheon, 1979, 1980
(Um exame poético das aflições e contradições da natureza humana.)

On caring 
Milton Mayeroff
Nova York, Perennial Library, Harper &  Row, 1971 
(Um manual de como cuidar e ser cuidado.)

Community mental health principies & practice
Dr. Loren R. Mosher e dr. Lorenzo Burti
Nova York, Londres, W. W. Norton &  Company, 1989
(Trata dos princípios básicos da prática eficaz da saúde mental comunitária.)

The healing journey
Dr. Cláudio Naranjo
Nova York, Pantheon Books, 1971
(Uma discussão do uso psicoterapêutico de drogas por aqueles simpáti

cos à sua natureza.)

Report on effective psychotherapy: legislative testimony 
Roberta Russell
Nova York, R.R. Latin Associates, Inc., 1981 (agora disponível através da 

Hillgarth Press)
(Relato e análise de casos documentados dos ingredientes ativos da psi- 

coterapia.)

The myth o f psychotherapy 
Dr. Thom as Szasz
Garden City, Anchor Press, Doubleday, 1979 
(Um exame da retórica da psicoterapia.)
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Leituras Recomendadas

Fragments o fan  analysis with Freud 
Joseph Wortis
Nova York, Londres, Jason Aaronson, 1984
(Um relato vívido de uma análise de Wortis por Freud.)

Sayings ofBuddha
M t. Vernon, Peter Pauper Press, 1957
(Um dos muitos excelentes livros sobre budismo.)
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Conversas entre 
R. D. Laing e 

Roberta Russell

O amor é o principal escape da 
solidão que aflige a maioria dos homens 
e das mulheres durante a maior parte de 
sua vida. Existe um medo arraigado, na 
maioria das pessoas, do mundo frio e da 
possível crueldade da multidão (...) O 
amor mútuo e apaixonado, enquanto 
dura, põe fim a esse sentimento, 
derrubando as duras paredes do ego (...)
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