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"Raquel chora seus filhos e ela não quer ser consolada."
O primeiro grande trauma que o ser hunano experimenta é o nascimento.
Somos expulsos do útero materno (conforto e proteção) para um mundo hostil. A luminosidade
nos incomoda. Sentimos frio. Porém desenvolvemos a relação com a mãe, afaga-nos o calor de seu
corpo. Alimentam-nos os seus seios (úberes). Afagam-nos os seus gestos.
O indivíduo é formado pela combinação de dois fatores: a carga genética (boa ou má >
anomalias, síndromes) e o meio (as relações sociais, alimentação, conflitos).
O ser humano só existe em sociedade. Com o leite materno adquirimos a linguagem, que irá
permitir-nos relacionarmos com os demais (os conviventes).
A sociedade regula-se por normas, quer as consensuais, quer as convencionais (legais).
O indivíduo, para existir, relaciona-se. Primeiro com os familiares, depois com instituições: a
escola, o clube, a igreja, os grupos de amigos ...
Vivemos em comunidade, comunidade essa que elabora os seus próprios valores, bem como os
preconceitos e os tabus.
Para o indivíduo ser aceito pelo grupo necessita incorporar tais valores; caso contrtário, será
rejeitado, excluído.
Na fase adulta iremos passar a maior parte de nossas horas e nossos dias em relações laborais
(trabalho). O que poderá ser prazeroso ou simplesmente suportado por estrita necessidade de
sobrevivência (desconforto, frustração).
Outra grande perda e luto é a do corpo infantil. Os adultos passam a tratar-nos de forma
diferente. Surgem exigências em relação à nossa conduta (cobranças).
Para continuarmos a existir necessitamos adaptar-nos. Caso contrário morreremos.
O processo de aprendizado é constante e contínuo.
Se deixarmos de aprender, tornar-nos-emos verdadeiros mortos-vivos (zumbis).
Todos nós deste grupo (readaptandos e readaptados) experimentamos perda da função que
exercíamos, quer em decorrência de doenças laborais ou de acidentes de trabalho.
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Contudo, estamos vivos. Aleluia!
Se perdemos alguma capacidade, podemos adquirir e desenvolver outras, o que com certeza
contribuirá para o incremento de nossa autoestima e nos enriquecerá como pessoas.
No processo de perda e conflito cumpre destacar a depressão ("mal do século"). Aí, com certeza
necessitaremos de acompanhamento profissiomal, - psiquiatra, psicólogo, sacerdote ...
E para a edificação de nossas vidas incumbe-nos desenvolver e aprimorar as relações humanas.
Nós só existimos com o outro.(O mito do Tarzan.)
Algumas virtudes necessitam ser exercitadas. v. g. , a temperança, a longanimidade, o autruísmo.
Só nos realizaremos como pessoas se exercermos o amor. ("Deus é amor.")
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