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Há uma alquimia interna no íntimo de cada ser
humano que, misteriosamente, mescla sentimentos com
impulsos para a vida.
O amor participa da alquimia da vida, como o
tempero de Deus, para que ela seja degustada.
Depressão é medo. Medo que está na alma, no
inconsciente, precisando ser transformado em energia
para a criatividade.
Depressão é ausência de luz na consciência e fuga
de si mesmo.
É um transtorno no ânimo e na capacidade de
estabelecer conexões afetivas.
Depressão é doença curável, sobretudo através de
uma psicoterapia com bases arquetípicas e espirituais.
“As pessoas, quando educadas para enxergarem
claramente o lado sombrio de sua própria natureza,
aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus
semelhantes.” C. G. Jung.
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Dedico este livro aos meus pacientes. A todos eles, que me
toleraram a impaciência de nem sempre saber ouvi-los e de não lhes
alcançar as causas mais íntimas de seus conflitos. Dedico também
àqueles que me alcançaram em meu desejo de curá-los e, junto comigo,
chegaram aos templos da sabedoria de viver em harmonia.
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