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os quAtro Arquétipos
homens mAduros e suAs distorçÕes

Os Arquétipos são como modelos de homens maduros nos quais po-
demos nos inspirar. São como referências, um mapa para que saibamos me-
lhor por onde ir.

 Dentre os personagens/imagens que habitam dentro de você, há 
quatro que são básicos e estruturantes, os quatro arquétipos da psique adul-
ta do homem. São eles:

Rei, Guerreiro, Mago e Amante

Um arquétipo é uma “imagem primordial” que está presente
no inconsciente coletivo e que, portanto, todos compartilhamos.

 A diferença fundamental da psique adulta para a psique do menino 
se dá com relação à consciência da responsabilidade. O menino direciona 
seu movimento sob o padrão de que o mundo lhe deve algo: ensinamentos, 
proteção parental, segurança e alimento. Já o adulto, compreende seu papel 
gerador, oferecendo seus dons e talentos para o desenvolvimento da sua co-
munidade.

 Por falta de ritos de passagem que façam o homem passar de me-
nino para adulto, criam-se as expressões distorcidas desses arquétipos, que 
são as infl ações (super identifi cação com o arquétipo) e as defl ações (falta 
de identifi cação). Assim, vemos homens com corpo físico de adulto, mas 
desenvolvimento emocional de menino.

 Robert Moore e Douglas Gillette, no livro “Rei Guerreiro Mago 
Amante” dizem que é provável que não exista um homem no mundo ex-
pressando os quatro arquétipos na sua forma plena. Isso foi dito/escrito há 
algumas décadas, mas acreditamos que ainda seja verdade.

 Vamos mudar isso?

 Algumas linhas de conhecimento relacionam os arquétipos a deter-
minados elementos da natureza. Mas essa relação é variável, pois há uma 
dança entre os arquétipos e os elementos na nossa consciência. É possível 
ter um Guerreiro do ar ou um Guerreiro da terra dentro de si: um é mais 
racional e o outro é mais prático. Uma hora, o Mago está ajudando o Rei a se 
transformar, mas, em outro momento, pode estar ajudando o Amante. Ire-
mos explicar melhor esses papéis na sequência, só é importante ressaltar que 
as combinações dançam dentro de nós, comunicando-se e movendo nossa 
consciência.
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reI

O Estruturador
Uma das palavras-chave para entrar em 

conexão com a energia madura desse arquéti-
po é o serviço. O Rei humano, ao contrário 
do que comumente se pensa, possui a fun-
ção de ser um grande servo do seu povo. 
Ele entrega sua identidade egóica em prol 
de uma função social responsável pela or-
ganização, lei e ordem. 

Quando um homem está em uma 
função social que o coloca nesse papel, 
emerge de suas profundezas o arquétipo 
do Rei, presente no inconsciente coletivo 
humano. Como todo arquétipo é uma fôrma 
pronta para ser preenchida, o homem vai expres-
sá-lo de acordo com o nível que está seu amadureci-
mento pessoal. Dessa forma, pode expressar tanto o 
Rei maduro quanto o imaturo - as distorções ou dese-
quilíbrios.

A personalidade de um Rei, de um governante ou chefe interfere dire-
tamente nas condições do seu povo. Essa figura carrega em si uma grandeza 
que movimenta a energia de todas as pessoas que estão sob sua responsabili-
dade. Vemos essa relação energética quando um chefe de empresa está equi-
librado e, assim, conduz sua equipe a construir o resultado esperado, e tam-
bém quando um governante desequilibrado leva seu povo à instabilidade.

O Rei é o principal dentre os quatro arquétipos, pois ele possui duas 
funções básicas na nossa psique:  organização e dar bênçãos (Fertilidade)

Organização
Em sua função organizadora, ele traça os limites do seu território e 

conhece cada parte que está dentro e fora dele. Para dentro de si, ele equi-
libra questões desarmônicas dentro da psique, como emoções caóticas que 
ameaçam a estabilidade do todo. Conhecendo seus limites, ele sabe se impor 
de maneira sábia perante situações que ameacem a harmonia do seu interior.

Um bom Rei é também um bom Guerreiro, Mago e Amante, pois or-
ganiza as disposições energéticas de cada um, dando espaço para cada ar-
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quétipo se expressar e manter a fertilidade criativa necessária, a fim de que 
todos permaneçam ativos e em harmonia.

Um Rei em equilíbrio sabe manter seu Guerreiro pronto para agir ou 
se posicionar quando necessário. Sabe ativar seu Mago, quando precisa mer-
gulhar dentro de si para integrar mais uma sombra. Relaciona-se de forma 
agradável com cada parte do reino através do amor do seu Amante.

No decorrer da Jornada Solar, trazemos primeiro o arquétipo do Rei, 
no passo do “Mundo comum” da Jornada do Herói. Na última etapa da Jor-
nada Solar, agora no passo “Retorno transformado”, o arquétipo do rei reapa-
rece. Ambos os momentos na Jornada Solar possuem o Sol em Capricórnio, 
signo que representa a energia do Rei

O homem que domina a energia madura desse arquétipo possui a am-
pla visão de quem enxerga a todos e integra pontos de vista conflitantes, 
tomando decisões criativas que auxiliam na manutenção da harmonia ao 
redor de si.

Dar bênçãos
A segunda função do Rei é a de dar bênçãos. Desse lugar de gran-

de visão, o Rei promove quem merece. Quando chega o momento de algo 
morrer para  dar lugar para algo novo nascer, é o Rei quem reconhece esse 
momento. Para exemplificar essa função do Rei, segue um relato:

Estava na Amazônia, em um processo de preparação para realizar o 
Ritual da Tucandeira da etnia Sateré-Mawé, quando o menino morre para 
dar lugar ao adulto, assumindo responsabilidades com sua tribo. Em um desses 
dias de preparação, sonhei que me encontrei com um Cacique. Era noite e ele 
me levou até o alto de um morro. Chegando lá, me falou para seguir sozinho 
a partir dali, e terminou dizendo: “Chegou a hora de você morrer”. Não tive 
medo, apenas soube que havia chegado o momento, então segui em direção à 
uma fogueira, onde um Xamã me aguardava. Eduardo Pereira

O Cacique é o Rei para essa cultura nativa. No sonho, ele reconhece 
meu estágio de amadurecimento e direciona o caminho para a iniciação que 
eu deveria passar. Em alguns casos, podemos passar anos sonhando que so-
mos bandidos fugindo de um Rei ou uma figura de autoridade em nosso in-
terior, simbolizando que corremos do próprio processo de amadurecimento.

Seu Rei está a serviço de que(m)?
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As somBrAs do reiAs somBrAs do rei

O Tirano
O excesso de identificação com o Rei

O Tirano não alcançou essa conexão com seu Rei interno, não está no 
seu centro de equilíbrio e, por isso, não tem confiança no seu próprio poder 
gerador e criativo. Assim, levanta muralhas e estacas externamente a si, para 
provar que tem controle de tudo.

Infelizmente, temos muitos exemplos desse polo ativo do Rei Tirano 
hoje em dia. Sua luta é contra o novo que ameaça seu poder. É o professor 
que poda a criatividade e o potencial dos seus alunos, o governante que não 
se importa com o desenvolvimento integral de seu povo, o Pai autoritário 
que marca a infância dos filhos com frieza e violência.

O Tirano é o que agride: verbal, física e sexualmente. Ataca a vulnera-
bilidade da criança. Não aprendeu a cuidar da sua própria Criança Divina, 
então, tudo que representa sua sombra acaba recebendo sua agressão.

Na mitologia grega, um exemplo disso é a história de Urano, o marido 
de Gaia (a Terra), que leva seu poder criativo para uma polaridade destru-
tiva, ferindo a natureza, a mãe e o feminino. Não conhece seus limites, não 
dá liberdade para que partes criativas e amorosas dentro de si se expressem 
e não reconhece o Rei em outras pessoas.

O Rei Tirano, como um ditador, se recusa a abandonar o trono para 
que outro Rei assuma. Não compreende a importância da morte e renasci-
mento para seu povo. Governa apenas por sua ambição, serve somente a si 
mesmo.

A verdade é que o Tirano tem medo da sua fraqueza, inocência e vul-
nerabilidade. Age como se tivesse inimigos dentro e fora de si, porém, seu 
único inimigo é ele próprio. 

Todos nós podemos assumir a face do Rei Tirano quando estamos 
sob muita pressão e incumbidos de um cargo de responsabilidade. Nesse 
momento, é importante identificar que o lado infantil está se expressando e/
ou qual limite está sendo ultrapassado. O Rei maduro age com clareza, reco-
nhece seus limites. O Tirano cobra os outros para que lhe sirvam.

Preste atenção em si: quando algo novo dentro de você está para nascer, podem 
surgir sonhos com crianças ameaçadas por um Tirano. Converse com seu Rei 

interno para proteger suas novas criações. 
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O Covarde
A falta de identificação com o Rei

O Covarde é o polo passivo - ou a deflação/falta de identificação - do 
Rei. Por trás dele, encontra-se a identidade do homem que não amadureceu 
o Pai dentro de si, acreditando que todos devem fazer tudo para ele. Como 
perdeu a identificação com seu Rei interno, ele projeta sua energia externa-
mente, esperando essa identificação em outras pessoas. Busca “Pais” exter-
nos que lhe façam esse papel, pois dentro de si há um “lordezinho” que não 
desapega da necessidade de atenção, cuidado e proteção.

Esse arquétipo possui dificuldades de assumir compromissos na vida. 
É o Pai que abandona sua família, seus filhos, pois não aprendeu a assumir 
a responsabilidade por aquilo que ele cria. Duvida da sua potência criativa, 
dos seus valores. É aquele que critica os que assumem papéis de liderança 
na sociedade, sempre apontando defeitos, mas está em constante fuga das 
responsabilidades da sua própria vida. No fundo, também está em constante 
atrito com aqueles que escancaram sua sombra: a recusa em fazer sua passa-
gem para um estágio mais maduro.

 Essa é uma faceta do Rei que tem surgido cada vez com mais fre-
quência diante da alta quantidade de abandonos paternos. É um ciclo vicio-
so, no qual um Pai abandona o filho, que, por sua vez, quando se torna Pai 
também abandona, pois não teve um homem mais sábio para orientar sua 
passagem.

Outra forma desse arquétipo são homens que tomaram consciência 
da necessidade de mudanças na cultura da masculinidade patriarcal, mas 
que decidiram fazer isso recusando o poder do Rei dentro de si, ou então os 
que tentam carregar em seus ombros a culpa por séculos de assédio. Acabam 
ficando em uma posição que não assume sua potência geradora e criativa 
para efetivamente causar mudanças que estão ao seu alcance.

No caso de homens considerados mais sensíveis pela sociedade, há 
uma opressão emocional e também física, desde a juventude, sobre seu po-
tencial masculino, muitas vezes sendo acusados de não serem “homens de 
verdade”. Essas situações acabam reprimindo a ligação com seu Rei interno, 
como se o mundo de líderes fosse dependente do velho modelo patriarcal.

Por trás do Covarde, esconde-se o Tirano. Quando colocado sob ex-
trema pressão, o Covarde vê seus limites, ora tão bem armados, agora ultra-
passados e, então, mostra todo o poder da sua face Tirana. Isso acontece, por 
exemplo, com o homem que, por muito tempo, pinta a imagem de “bonzi-
nho”, mas que, em um momento de lapso, expõe toda sua tirania, cometendo 
as atitudes que tanto criticou.
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GUerreIro

O Guerreiro é nossa energia da ação, intimamente relacionada com a 
emoção da raiva. É um dos arquétipos em situação mais crítica atualmente, 
em razão do grande número de casos de agressão contra mulheres, dentre 
outras questões, como abuso de autoridade e guerras. Nesse contexto, parte 
do mundo tem se virado contra o Guerreiro.

No entanto, esse é um arquétipo instintivo do ser humano e, de al-
guma forma, sempre estará vivo em nós. O Guerreiro, a raiva, precisa ur-
gentemente de direcionamento, observação e disciplina, que é diferente de 
repressão.

O Guerreiro, na sua energia madura, é extremamente importante 
para defender e ampliar os limites do Rei: é imprescindível nos momentos 
que precisamos levar uma ideia, um sonho ou projeto adiante. Ajuda tanto 

a abrir caminhos na vida quanto a nos posicionar de forma clara e 
assertiva diante dos desafios.

A raiva, que ferve e induz o movimento, é a energia pura 
da ação. Podemos visualizá-la na forma de uma chama interna, 
sendo através da mente que o Guerreiro alcança seu máximo po-
tencial. Não à toa que, em diversos filmes de heróis guerreiros, 
vemos o personagem tendo que treinar até seu extremo para que 
os limites mentais sabotadores sejam rompidos.

Uma mente fraca não sustenta toda 
potência energética do Guerreiro e tende 
a permitir a extravasão da energia atra-
vés da violência ou da sujeição ao medo, 
tristeza ou culpa, fazendo surgir as faces 
desequilibradas desse arquétipo.

Através do pensamento, o Guerrei-
ro cria meios de canalizar sua energia e 
direcioná-la de forma assertiva para seus 
propósitos. Com a raiva, ele sustenta seus 
ideais e protege quem necessita dos seus 
cuidados: seja esse homem um profissional 
da área militar ou um ativista LGBTQIA+, 
ambos ativam esse arquétipo para levar 
seus ideais de justiça adiante. 

O Guerreiro vibra em todos nós quando a vida nos pede 
movimento e ação. Ele é a forma madura do arquétipo do Herói que 
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temos como base na Jornada Solar. O Herói que fez suas passagens e que já 
não luta mais contra a Mãe, o feminino e a Natureza. Ele garante a proteção 
e o cuidado para quem está sob sua responsabilidade.

O Guerreiro maduro é também a figura do guardião. Ele guarda a 
passagem entre seu inconsciente e seu consciente. Quando visualiza alguma 
emoção ou memória que emerge das suas profundezas e ameaça o seu equi-
líbrio, ele promove a jornada necessária no seu inconsciente para a integra-
ção do seu interior.

Esse é um arquétipo que, mesmo na sua energia madu-
ra, necessita dos outros arquétipos. Sozinho, o Guerreiro é pe-
rigoso para si e para os outros: sua frieza e foco total no seu 
propósito podem fazê-lo deixar de olhar para os lados. É o que 
acontece com muitos líderes militares, que são resignados às leis 
da energia do Rei(Chefes), mas estão desconectados das ener-
gias maduras do Rei, do Mago e do Amante presentes dentro de 
si - que lhe ajudariam a olhar com bondade e generosidade 
para os outros. Sem ajuda dos outros arquétipos, esses ho-
mens acabam cumprindo ordens que agridem aqueles que 
deveriam proteger.

O Guerreiro precisa de um propósito, pois, sem isso, 
sua ação fica dispersa. Ao seguir tal propósito, ele não des-
via do seu caminho: é como a flecha lançada que não para 
até chegar ao seu alvo. 

Qual é o propósito do seu Guerreiro nessa 
Jornada Solar?
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Sádico
O excesso de identificação com o Guerreiro

O Sádico é o principal arquétipo responsável pela doença social da mi-
soginia, escancarada pelo alto número de casos de agressão à mulher. Todos 
os homens precisam estudá-lo, mesmo os que não consideram manifestarem 
essa energia. É comum que alguns homens levem mais em consideração as 
opiniões expressadas por outros homens, por isso, devemos mostrar em ro-
das de conversa que, embora o Sádico seja uma expressão desequilibrada de 
um arquétipo, ele pode ser saudável.

 O Sádico está intimamente ligado com a Mãe, pois é o Herói que 
não realizou sua passagem de forma madura e plena, honrando e perdoando 
o feminino que existe dentro e fora de si. Ele tem medo do poder feminino, 
daquilo que ele desconhece. Por isso, direciona suas ações buscando a cons-
tante afirmação da sua força masculina através da agressão à vulnerabilidade 
de outras pessoas. 

Esse homem também está atrelado ao Pai. Por um lado, pode buscar 
seguir as leis do Pai como se fossem o caminho para a aceitação masculina 
que tanto deseja. Por outro lado, perturba a lei e a ordem em qualquer lugar 
que vai, apenas para atrair atenção. Interiormente, está buscando testar os 
limites do reino. Está perdido e se sente constantemente ameaçado, mas seu 
inconsciente sempre busca a integração, manifestando os monstros que ele 
precisa vencer. 

Pode passar uma vida inteira na busca incansável pelo Pai e na ne-
gação da Mãe, não entendendo que ele tem que abraçar seu passado, suas 
memórias emocionais, seu feminino, sua criança ferida e vulnerável, para 
finalmente encontrar o Pai/Rei dentro de si.

Vivemos o Sádico toda vez que agredimos verbalmente ou fisicamente 
quem consideramos mais fracos. Como um animal entocado, o sádico está 
sempre pronto para se defender, atacando quem ameaça chegar perto de-
mais das suas emoções mais vulneráveis.

O homem que é tomado pela frieza do Sádico não respeita mais a dor 
e nem a vida, pois criou uma muralha em si que não permite a expressão das 
suas próprias dores. Sua potência criativa está projetada para fora, nos Guer-
reiros externos a ele. Já percebeu como muitos homens veneram esportistas 
e times famosos, projetando neles as conquistas que, na verdade, querem 
para suas próprias vidas?

Esse arquétipo também está presente nos viciados em trabalho, que 

As somBrAs do guerreiroAs somBrAs do guerreiro
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escravizam seu corpo e sua mente em prol de metas absurdas. É impossível 
trabalhar com eles, pois estão sempre exigindo de sua equipe o mesmo nível 
de dedicação. Não respeitam os próprios limites do corpo, estão sempre indo 
além - “Trabalhe enquanto eles dormem” - e, assim, vivem uma vida de rea-
lização material, mas com a saúde emocional e física extremamente abalada.

Se o Sádico ouve uma crítica ao seu comportamento, está pronto para 
brandir sua espada e assustar qualquer um que queira ajudá-lo. Esse homem 
esconde atrás de si um Masoquista,  que, causando dor ao mundo, está cau-
sando dor a si próprio, portanto, adoece.

Masoquista
A falta de identificação com o Guerreiro

A energia do Guerreiro é um chamado para ação, energia que pede 
um direcionamento. Quando não externalizada, internaliza-se, causando 
dor a si mesmo.

O Masoquista foge do combate, não se posiciona. Na espiritualidade, 
nos deparamos constantemente com os valores de “não julgar” e “acolher 
os diversos pontos de vista que chegam até nós”. No entanto, é normal con-
fundir o real significado desses valores e acabar acolhendo tudo que chega 
até nós, de forma a não afirmar nosso próprio posicionamento. Assim, re-
primimos inconscientemente nosso Guerreiro e alimentamos o Masoquista, 
aquele que se autopune.

Quantas vezes punimos a nós mesmos por não dizer aquilo que querí-
amos? Por não ter coragem de terminar aquele relacionamento tóxico?

Atualmente, muitos homens reprimem o Guerreiro dentro de si bus-
cando reparar séculos de violência. Porém, o que precisa ser feito é curar o 
Guerreiro ferido. O Masoquista esconde seu Guerreiro. O Guerreiro, quan-
do extremamente ferido e pressionado, mostra o Sádico que tem dentro de 
si. Novamente, como um animal acuado, ataca aqueles que o espremeram 
em um canto apertado. 

O homem tomado pelo Masoquista possui dificuldades em relaxar e 
ficar tranquilo, pois está sempre preocupado em esconder a raiva que tem 
dentro de si.

Pense em uma ponte entre você e o mundo, onde o Guerreiro seria o 
guardião ideal. Ao ter o Sádico nessa posição, o homem está tentando mos-
trar valentia e força, atacando e conquistando qualquer um que se aproxi-
ma. O Masoquista, quando exposto, não sustenta as ameaças que recebe e, 
acreditando que é aquilo que ele merece, esconde-se em uma moita próxima 
à ponte. Já o Guerreiro maduro não tem nada a esconder, então, observa a 
situação e sabe o que proteger e o que mostrar do território que ele guarda.
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mAGo
 

O Mago carrega a energia do conhecimento profundo. Um 
grande Rei sempre tem um Mago sábio para lhe orientar.

 Em culturas nativas, o Mago está presente na figura 
do Pajé ou Xamã, que é aquele que alcançou um nível de 
conhecimento que não está acessível aos demais.

 O que move esse arquétipo é a curiosidade humana 
em desvendar, cada vez mais a fundo, os mistérios de um 
determinado campo de conhecimento. O Xamã é o porta 
voz dos segredos da vida e da natureza, conhece os ciclos e 

as ervas.
 Está ligado aos processos iniciáticos de morte e re-

nascimento. O Herói, após se entregar ao poder estruturador do 
Rei, é conduzido ao Mago para que faça seu ritual de morte. Das 
profundezas emerge o poder desse arquétipo, que conhece os 
segredos da alma humana.
 

Dentro de todos nós há um Mago que podemos aces-
sar para desvendar segredos do nosso inconsciente. Carl Jung 
trouxe o conceito de “inconsciente coletivo”, que seria, de 
modo genérico, um inconsciente compartilhado entre toda 
nossa espécie.

 Na cultura Guarani, fala-se do Grande Vazio ou 
Grande Mistério, chamado de Namandú, Grande Espírito. O 

Xamã é capaz de acessar esse Grande Escuro e trazer conhecimentos impor-
tantes para seu povo.

 Além do conhecimento, há a capacidade de manipulação energéti-
ca, através do conhecimento dos quatro elementos, ervas e estados psíquicos 
do ser humano.

Nos tempos atuais, vemos o Mago na figura dos cientistas, que man-
têm aceso aquele ancestral desejo em desvendar os segredos da vida. No 
último século, vimos esse lado do mago ascender e se destacar na sociedade, 
trazendo diversos conhecimentos  revolucionários sobre química, física e 
biologia.

 O Mago se manifesta em todos nós quando temos curiosidade em 
algum assunto específico e nos aprofundamos nele, absorvendo um conhe-
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cimento que se destaca dentre as demais pessoas. Nas escolas e universida-
des, passamos pelos ritos iniciáticos de formação - e lá está o Mago dentro 
de nós, despertando.

 Conhecedor da alma humana, o homem tomado pela ener-
gia do Mago maduro faz com que homens dominados pelo Rei 
Tirano ou Covarde voltem ao seu centro, expondo, de forma sá-
bia, suas fraquezas. Mostra a Guerreiros que se perderam do seu 
coração o caminho de resgate ao feminino.

 Conta-se a história de que, na época de Sidarta Gau-
tama, o Buda, havia um Rei Tirano que era temido por ser 
impiedoso com qualquer um que lhe cruzasse o caminho. 
Porém, após conhecer os ensinamentos de Buda, mudou sua 
postura e se transformou em um Rei centrado, bondoso e que-
rido por seu povo. Foi esse Rei, inclusive, que patrocinou expe-
dições de monges para regiões distantes, o que contribuiu para 
que os ensinamentos do Buda permanecessem disponíveis até 
os dias de hoje.

Amadurecer o arquétipo do Mago é dar força a um 
personagem que nos coloca em sincronia com nossos ciclos 
de vida e ritos de passagem. É levar adiante o conhecimento 
e a sabedoria de nosso povo.

Que sabedoria você está pronto a levar adiante?
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O Manipulador
O excesso de identificação com o Mago

 Com tanto conhecimento sobre os segredos da vida e da alma hu-
mana, é fácil perceber como age o homem que é tomado pela energia in-
flacionada do Mago. É o Mago das sombras que conhece os caminhos para 
acessar a fraqueza e vulnerabilidade das pessoas e abusa disso. É o homem 
sociopata, que possui um imenso poder de manipulação do outro.

 Na figura de Dédalo, da mitologia grega, podemos entender as duas 
facetas desse arquétipo. Dédalo é o Mago que construiu, a serviço do Rei Mi-
nos, o labirinto do Minotauro, que tinha como objetivo guardar o monstro, 
que era metade homem e metade touro. Mais adiante, é o mesmo Dédalo 
quem acaba entregando um rolo de fio de linho que ajuda Teseu, a encontrar 
a saída do labirinto que o próprio Dédalo criou.

 Nesse mito, podemos ver a faceta do Mago que carrega em si o po-
der de criar e destruir. Cientistas criaram a bomba atômica, mas também a 
cura de diversas doenças. Para o Manipulador, a natureza se tornou apenas 
um agrupado de matéria-prima para exploração abusiva e destrutiva. Assim, 
satisfaz as vontades de seus senhores e governantes, desrespeitando a vida. 
Ajuda a satisfazer a tirania do Rei, ao invés de auxiliá-lo a encontrar seu cen-
tro.
 

 Jeffrey Epstein foi um milionário norte-americano que criou uma 
rede de abuso a jovens mulheres em situação vulnerável. Segundo testemu-
nhas, diversas pessoas de poder (Tiranos) estavam envolvidas no caso. Je-
ffrey sempre externalizava uma postura fria e reservada, característica do 
Manipulador. Por anos, manipulou todos ao seu redor para encobrir seus 
segredos e aumentar cada vez mais seu poder e satisfazer a tirania de outros 
senhores.

 O Manipulador é também o terapeuta que não respeita os limites 
do seu paciente e o expõe a uma situação desestruturante. O professor que 
não permite que seus alunos façam avanços, colocando-os sempre em uma 
situação precária. O político que manipula o povo com palavras muito bem 
arquitetadas apenas para garantir mais poder a si próprio quando assume o 
“reinado”.

Toda vez que tentamos manipular outra pessoa através de jogos emo-
cionais, escancarando verdades com o único intuito de ferir o outro, estamos 
sob influência desse arquétipo.

As somBrAs do mAgoAs somBrAs do mAgo
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O Inocente
A falta de identificação com o Mago

 É o arquétipo que almeja o posto do Mago, mas não quer passar 
pelos processos de desenvolvimento necessários para alcançar o alto nível 
de conhecimento. É o homem que não cuida nem de sua própria casa, seu 
espaço de poder. Vive delegando aos outros suas responsabilidades mais bá-
sicas - e fingindo que está tudo bem, quando, na verdade, vive em um estado 
de dependência emocional do Outro.

Mas essa é só a fachada, pois, por trás dele está o Manipulador, usando 
da sua inocência para permanecer em uma situação de poder.

 O Inocente aparece no homem agressor, que, após libertar seu Sá-
dico e ver a mulher querendo terminar o relacionamento ou ainda pedindo 
ajuda à polícia, faz-se de coitadinho e sofrido, manipulando emocionalmen-
te a vítima.

 Nem precisamos chegar a casos extremos de agressão física. Pode-
mos ver a manipulação emocional agir no dia a dia de um relacionamento 
tóxico, no qual, o Inocente se coloca constantemente em uma posição de coi-
tadinho, atacando friamente as fraquezas do Outro. Novamente, essa atitude 
busca proteger a própria vulnerabilidade, as próprias carências afetivas.

 Esse é o homem que se recusa a crescer, que pensa que as coisas que 
faz nunca estão boas o suficiente. Sem um Mago interno desenvolvido, ele 
se vê sem recursos para realizar os ritos de passagem necessários. Não age e, 
ainda por cima, sabota aqueles que buscam abrir caminhos na vida, desesta-
bilizando as estruturas alheias com palavras dolorosas.

 Expressa-se também no intelectual reservado, que está sempre re-
fletindo sobre a vida, fingindo para os outros e para si mesmo que ainda 
não sabe o suficiente, sem assumir o conhecimento que possui para passá-lo 
adiante. De todas as maneiras que pode, o Inocente foge da responsabilida-
de de ser um canal de conhecimento para outras pessoas.

 O Inocente mostra, assim, que possui uma energia possessiva: res-
tringe sua energia criativa apenas para si - e  diminui seu próprio potencial. 
Diferentemente do Mago, que passa adiante seu conhecimento, se mantendo 
em um ciclo de aprendizado, o Inocente reprime a natureza cíclica da sua 
energia. Dessa forma, priva os outros de aprenderem com ele, mas prejudica 
principalmente a si mesmo. É o avarento, o mesquinho, que vive sob escassez 
energética, em uma deprimente solidão.

 Não dá ao mundo e também não recebe.
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Um dos gran-
des trabalhos nesta 

nossa Jornada é permitir 
que nosso Amante respire. 

É o arquétipo mais carente de 
modelos maduros atualmente, fa-

zendo com que tenhamos extrema dificuldade em alcançar seu equilíbrio.
Mas há um movimento acontecendo: técnicas terapêuticas que tra-

zem uma nova/antiga visão sobre o amor, sexo e relacionamentos têm con-
quistado cada vez mais espaço, em contraponto à grande quantidade de in-
formação pornográfica que vemos por tantos canais. O tantra é um exemplo 
de como podemos resgatar uma sexualidade saudável ao mesmo tempo que 
atingimos níveis de prazer e satisfação que vão muito além da ejaculação.

O Amante fala da nossa capacidade de se conectar de forma afetiva 
com outras pessoas e o mundo. Rege as sensações, os cinco sentidos e o 
prazer. Aspectos que passaram por uma cristalização deturpada por sécu-
los, quando o prazer carnal foi visto como algo sombrio, oposto ao que é 
divino. Mas como todo arquétipo, o Amante vive instintivamente dentro de 
nós: por mais que tentemos reprimi-lo, ele surgirá de alguma maneira.

AmANTe

A falta do Amante amadurecido talvez seja a principal causa do dis-
túrbio masculino que vivemos nos dias atuais. Sim, pois é através desse ar-
quétipo que o Rei aprende a olhar com empatia para seu povo. Com ajuda 
do Amante, o Guerreiro sai da sua retidão fria e aprende a olhar com o amor 
para o mundo, sendo um guardião da vida. O Mago sai da sua avareza inte-
lectual e divide seu poder com os demais, além de se conectar intimamente 
com a natureza e os ciclos.

A conexão do Amante vai além dos cinco sentidos. Ele sente uma 
profunda conexão com a natureza que está dentro de si e, por isso, também 
se conecta com a que está fora, com um profundo sentimento de pertenci-
mento ao todo.
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Esse arquétipo possui uma profunda 
conexão com a Mãe, mas, no fundo, sua liga-
ção é com a Grande Mãe, arquétipo relacio-
nado à própria Natureza, aquela que provê o 
alimento e o corpo a todo ser humano. Nesse sen-
tido, ele entende as limitações e imperfeições da sua 
Mãe física, não projetando nela a perfeita Deusa Mãe que 
guarda dentro de si.

Na infância, manifesta-se na criança que ama os animais e a natureza, 
que sonha em ter uma casa na árvore. No entanto, situações de repressão 
acontecem no desenvolvimento desse menino, que o levam a se afastar do 
seu Amante, criando as polarizações distorcidas desse arquétipo. 

Em grande parte, isso se deve à falta de rituais de passagem e à miso-
ginia do dia a dia, quando o menino passa a lutar contra a Mãe e o feminino 
para ser aceito como homem. Dessa forma, os relacionamentos amorosos 
acabam sendo um dos únicos caminhos de desenvolvimento para nosso 
Amante.

Pare e sinta: o que te desperta amor, conexão e empatia?
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O Tarado
O excesso de identificação com o Amante

Ambas as manifestações desequilibradas desse arquétipo estão forte-
mente ligadas à Mãe. 

Não é querer depositar na Mãe uma carga ainda maior do que cultu-
ralmente ela já carrega na criação dos filhos e sim trazer luz a algo que está 
presente em nossas vidas e causa verdadeiros impactos na vida dos homens. 
Se os homens mais velhos orientassem os ritos de passagem, talvez teríamos 
mais homens resolvidos com suas mães.

A ligação do Tarado com a Mãe é, muitas vezes, o sentimento da falta 
de afeto, alimento e carinho, mas que não é percebido de forma consciente. 
Assim, ao invés de expressar sua necessidade e buscar satisfazê-la, o homem 
dominado pelo Tarado ataca qualquer projeção desse feminino que encontre 
em seu caminho, tentando excessivamente saciar a fome das suas carências. 
Ele não entende que a Mãe que ele realmente busca é a Grande Mãe, e que a 
sua Mãe física é apenas um canal dessa conexão, um ser humano que tam-
bém está em construção. 

O Tarado possui uma fome material que nunca se vê saciada, alimen-
ta-se compulsivamente de comida, bens, pornografia e drogas. Manifesta-se 
através dos vícios. Coincidentemente, nós, homens, somos os que mais se 
prendem em vícios: alcoolismo, jogos, pornografia. O Tarado é escravo do 
seu corpo, sua mente está dominada por  programações que o condicionam 
a sempre satisfazer sua fome, em um ciclo vicioso que se repete a cada dia.

Não conhece, muito menos domina sua energia sexual. Por trás dele, 
há um Impotente, incapaz de sustentar sua potência masculina. Será por 
acaso que a maioria dos viagras vendidos no mundo são para jovens? Ame-
drontado com a força da natureza, dos instintos, da Mãe e da conexão com o 
feminino dentro de si, o Tarado subjuga o Outro. Sem a conexão do Amante, 
ele age como se tudo existisse apenas para saciar seu grande vazio.

O Tarado não entende que a fonte de prazer está dentro de si mesmo, 
então, se pressiona a manter performances e padrões de uma sexualidade de-
turpada. O sexo, para esse homem, é compulsivo e não respeita os próprios 
limites. Possui dificuldades em atingir grandes orgasmos, pois não conecta-
-se com o presente, com a pessoa que está na sua frente.

Esse arquétipo aparece no homem que está sempre em busca de rela-
ções superficiais que irão mantê-lo protegido de expor suas emoções e reais 
carências afetivas. Não só em homens solteiros, mas naqueles que finalmente 

As somBrAs do AmAnteAs somBrAs do AmAnte
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decidiram unir laços com outra pessoa e vivem fugindo de uma relação ver-
dadeiramente íntima. Esquivam-se das responsabilidades afetivas, traem e 
acabam vendo a vida sexual do casal afundando.

O Impotente
A falta de identificação com o Amante

O Impotente também está intimamente ligado à Mãe - sua versão in-
fantil é o menino chamado de “Filhinho da Mamãe”. É o homem que ainda 
se vê extremamente dependente do alimento materno, projetando suas ca-
rências nas pessoas e no mundo.

Assim como o Tarado, esse homem também cai em vícios tentando 
suprir sua fome, mas a motivação é pelo excesso que recebeu.

Esse arquétipo se manifesta em homens que cresceram afastados da 
sua energia masculina, que não tiveram um desenvolvimento da sua capaci-
dade de agir, tomar decisões e ser independentes. É como se buscassem viver 
o período gestacional para sempre.

Também não conhecem sua potência sexual e acabam sujeitos ao ex-
cesso de estímulos sensoriais do mundo. Esse arquétipo está preso nas som-
bras e, às vezes, até tem consciência do seu cárcere, mas possui dificuldades 
em dar os passos necessários para se libertar da teia de estímulos sensoriais 
que o envolve.

Nos relacionamentos, esse homem se vê refém da energia do(a) par-
ceiro(a). Não sabe como expressar sua sexualidade com naturalidade, então, 
vive sob  grande  pressão sobre o seu desempenho. Culpa-se com excesso 
quando não atende as necessidades do Outro, sem perceber que, antes disso, 
desconhece as suas próprias necessidades.

O Impotente é o maior medo do Tarado. Não é por acaso que, apro-
ximadamente, 70% dos viagras vendidos são para homens de até 27 anos. 
A falta é o maior medo de quem vive no excesso. Assim como a indústria 
farmacêutica lucra com a insegurança dos jovens, a indústria pornográfi-
ca lucra com o excesso. Tudo para manter uma potência que só serve para 
aparência, mas não para o prazer verdadeiro. Os homens oscilam entre essas 
duas polaridades das sombras e esquecem de olhar para o centro, o Amante. 

Para quem vive as distorções desse arquétipo, faria muito bem ativar 
sua energia do Guerreiro, dando a ele um claro propósito para desenvolver 
sua capacidade assertiva e focada. Leve o Herói para se conectar com a Mãe 
e o feminino que há dentro de si mesmo.

Amadurecer o arquétipo do Amante em nós é trazer conexão, perten-
cimento e prazer nas nossas vidas.
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Quem sou eu?
A Responsabilidade de ser Quem se é

Sol em Capricórnio
Elemento Terra

21 Dez 2020 - 18 Jan 2021

Jornada do Herói:
Mundo Comum
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seJA Bem-vindo Ao início dA suA JornAdA solAr.

Este é o início de mais um ciclo. Quanto você já percorreu até chegar 
aqui? Quanto já ouviu, aprendeu, viveu? E o mais importante: quanto já sen-
tiu?

Por sinal, como você está se sentindo agora?

 Responder à pergunta “Quem sou Eu?” é um grande desafio. E per-
ceber o que você sente é um caminho para respondê-la, portanto, a Jornada 
Solar nos leva à descoberta de qual versão de nós mesmos estamos vivendo, 
e se essa versão combina com nossos reais desejos e necessidades. 

Conhecer a si mesmo passa também pela descoberta do que “Não 
sou”: todos aqueles rótulos, máscaras, estereótipos, leis e regras que o ho-
mem recebe desde cedo (às vezes, ainda dentro da barriga da mãe) e que 
acabam adentrando os domínios do seu Eu. Chega um momento na vida, 
porém, em que é preciso limpar a bagunça para que uma versão mais verda-
deira de si mesmo possa existir.

Capricórnio é um signo de terra fria e seca, assim como o patriarcado 
estimula os homens a serem. É preciso levarmos essa parte de nós a conhecer 
outros mundos, mais úmidos e calorosos. Na astrologia, Capricórnio é regi-
do pelo planeta Saturno, ou Cronos na mitologia grega, o senhor do tempo 
- tempo esse que sonhamos controlar, mas que, na verdade, só conseguimos 
acompanhar.

No tempo, nossos antepassados deixaram suas marcas, atravessando 
séculos e diferentes culturas. Agora, somos o presente, vivendo a herança 
que eles deixaram - somos os frutos de suas escolhas. No entanto, também 
temos em nossas mãos o poder da decisão, plantando diariamente sementes 
que germinarão um outro futuro.
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O Mundo Comum

O Mundo Comum das jornadas heróicas é o convívio familiar e so-
cial, dentro do qual o herói se encontra, em algum sentido, protegido ou 
preso pela Mãe, Pai e/ou sociedade. Geralmente, há um mistério ou ameaça 
que rodeia esse lugar: uma floresta na qual todos que entram desaparecem, 
um ogro, um monstro dos mares. O medo mantém o Herói preso aos seus 
limites, fazendo necessário o desenvolvimento de coragem para romper essa 
barreira ou um tranco da vida.

O Mundo Comum de onde estamos partindo na Jornada Solar é den-
tro da energia de Capricórnio, que, como falamos antes, possui relação com 
o patriarcado e com as estruturas sociais em que estamos inseridos.

Independente da sua idade, as experiências da infância continuam a 
limitar o que faz parte do seu Mundo Comum e o que faz parte do assustador 
mundo externo. Sob as leis de “Papai e Mamãe” (seja quais forem as pessoas 
que têm esse papel na sua vida), você estabeleceu sua zona de conforto e seus 
medos.

Esse mecanismo de estabelecer limites é muito importante para a so-
brevivência, é um aspecto evolutivo e instintivo desenvolvido pelo ser hu-
mano. Mas, quando crescemos, precisamos superar esses complexos e olhar 
com olhos de adulto para nosso Mundo Comum, e responder aos Chamados 
para as aventuras de transformação que nos esperam, caso contrário, sere-
mos eternamente crianças no mundo de Peter Pan.

Através do autoconhecimento, hoje reconheço que entrei no Exército 
buscando um reencontro com o Pai. Tive um Pai presente, mas teve uma parte 
da minha infância que ele se afastou por causa de um trabalho em outra cida-
de. Na vida adulta, eu ainda tinha muitos resquícios da dificuldade com limi-
tes e autoridade, criada por situações e ilusões na infância. Tanto é verdade que 
enfrentei muita dificuldade em assumir minha posição de liderança no Exérci-
to, oscilando entre um Salvador e um Rei Covarde. Ao fim de oito anos, percebo 
que eu encontrei, aceitei e abracei o Pai que meu menino tanto buscava.

Eduardo Pereira

A Busca do Pai, nossa Grande Referência
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Sendo nossa principal referência de “ser homem”, não há como reali-
zar um processo de reconstrução da masculinidade sem compreendermos 
a fundo nossa relação com esse homem tão importante em nossas vidas. O 
mesmo se aplica para quem não conheceu seu Pai, o que, infelizmente, é uma 
situação comum atualmente, mas sua ausência também deixa marcas.

O Pai é a porta de entrada para um símbolo muito maior, um arquéti-
po que buscamos preencher. Por isso, quem não conheceu seu Pai pode pas-
sar a vida nesse processo da “busca do Pai”, podendo, até mesmo, renunciar 
sua jornada pessoal para servir a uma religião ou a um chefe que ocuparão 
esse espaço vazio. Em “A Sombra de Saturno”, James Hollis relata que “o séti-
mo grande segredo que atormenta a alma masculina é: todo homem carrega 
dentro de si um profundo anseio pelo seu pai e pelos pais tribais”.

Hoje, encontramos homens das mais variadas idades ainda na bus-
ca do Pai: procurando limites para sua vida, com dificuldade de assumir as 
responsabilidades por aquilo que criam, tentando se libertar do complexo 
materno de forma imprudente e violenta, agredindo o feminino e consumin-
do a natureza. Mas, para realmente resolver uma situação conflitante, não 
adianta olhar para o resultado e sim para a causa, a raiz da questão.

Stanislav Grof trouxe à luz importantes elucidações sobre o quanto 
as fases da gestação e nascimento influenciam toda nossa vida. Com a Mãe, 
somos um, sentimos suas emoções, sentimentos e sensações. O Pai é essa 
presença que afeta o estado emocional da Mãe, trazendo estabilidade ou ins-
tabilidade. Saímos da Mãe e vamos para o Pai, sendo ele o símbolo do mun-
do externo. Ambas as figuras representam limites - de onde eu vim e para 
onde eu vou.

Atualmente, vemos diferentes configurações familiares e um aumento 
cada vez maior de casos de Homens Trans gestando, por exemplo. Respei-
tando a identificação social de cada um, o corpo que gesta ainda terá esse 
tipo de influência na psique infantil do indivíduo.

Em todo caso, para realmente reconhecer os padrões que carregamos, 
não podemos julgar previamente as situações dos outros. É necessário um 
mergulho na sua própria história para entender como padrões vividos com 
Pai e Mãe influenciam sua vida. Qual é o seu mito pessoal? E a história sobre 
sua vida que você repete para si mesmo e para os outros?

O primeiro passo para a cura da masculinidade é, nas palavras de 
Gerson Luiz Zimmer, “Acertar os ponteiros com seu pai: necessidade de com-
preender, perdoar e de alguma forma respeitar, do contrário, atrapalhará.”

De alguma forma, temos que resolver a situação com o Pai. Isso não 
quer dizer que você tenha que forçar algum movimento que já esteja desgas-
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tado, mas, que é necessário compreender e perdoar a história dele, enten-
dendo que o mais importante lhe foi dado: a vida. 

Ao buscar um culpado, entramos em um ciclo que afunda no tempo: 
veremos que o Pai também não teve uma referência de homem inteiro, nem 
o Pai do Pai, e assim por diante. Enquanto ficarmos presos nesse Mundo 
Comum, sob os limites das nossas feridas emocionais, não conseguiremos 
transformar nossas vidas. É, portanto, desfazendo esse nó que poderemos 
criar um solo firme para que nosso Pai interno possa se expressar na forma 
de um Rei maduro, que integra seu Mago, Guerreiro e Amante.

 A Sociedade
Capricórnio nos lembra que não existe um Eu sem uma estrutura so-

cial. Não existe um Eu sem um processo de amadurecimento, que o leva à 
ocupação do seu papel na transformação da sociedade. Buscamos um per-
tencimento útil à comunidade em que vivemos e quando não encontramos 
esse propósito, nos sentimos vazios. A busca por autoconhecimento hoje é 
movida pela pergunta: “Qual é o meu propósito?”.

Seja qual for sua ocupação - professor, vendedor, empresário, Pai, mo-
toboy - todos estamos entregando algo que produzimos através do nosso 
tempo para a sociedade, para outras pessoas - seja esse algo um bem tangí-
vel, como esse livro que você lê, ou intangível, como um gesto de cuidado e 
carinho. Por isso, todo ser humano anseia pelo reconhecimento de utilidade, 
que pode assumir as mais diversas formas - positivas ou não -, mas que, no 
fundo, é um sentimento de querer sentir-se parte do mundo.

Como diz James Hollis em A Sombra de Saturno: “Somos todos socia-
lizados para servir e manter o coletivo, as estruturas familiares e as instituições 
sociais que possuem vida própria, porém, exigem o repetido sacrifício do indi-
víduo para serem sustentadas.”

 
Nesse sentido, consideramos importante ampliar a percepção sobre os 

papéis e comportamentos que assumimos no mundo, pois essa necessidade 
de reconhecimento e pertencimento também passa por distorções. Vemos, 
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por exemplo, a busca pelo reconhecimento dos homens mais velhos, uma 
necessidade tribal de ser abraçado pelos homens que aprovam nosso ama-
durecimento - até aqui tudo bem. A questão é que, às vezes, para receber 
esse reconhecimento, cumprimos com as leis de uma sociedade machista e 
patriarcal para não desobedecer ao “Papai”, seja quem for que assume esse 
papel.

Assim, vemos a necessidade de retroceder alguns passos, já que a ne-
cessidade de ter reconhecimento urgente também nos leva a passar por cima 
dos nossos ciclos naturais de aprendizado. 

Diante disso, muitas vezes atropelamos as fases da transformação, 
como disse Roberto Crema:

Todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer.

Para renascer, se transformar e assim obter reconhecimento, é pre-
ciso antes morrer. E, para morrer, é necessário passar por um processo de 
desapego do obsoleto dentro de si. Os ritos de passagem nos ajudam a fazer 
esse processo de transformação, sendo que a proposta da Jornada Solar é de 
fazermos esse caminho passo a passo, culminando no final do ano em uma 
“Morte e Renascimento”, seguida pelo seu processo de “Retorno transforma-
do”.

Para nos ajudar nesse caminho, utilizamo-nos das etapas descritas por 
Vera Saldanha, que oferecem uma maneira de assimilar as experiências de 
autoconhecimento:

Reconhecer - é um olhar para os padrões nos quais estamos enreda-
dos. Uma atenção para a relação com o Pai e Mãe na época da infância. O 
que podemos estar repetindo?

Identificar - é realmente entrar na emoção, sentimento ou memória 
vivida naquela época, identificando como cada experiência na sua relação 
com Pai e Mãe marcou você. Identifique-se com a emoção, percebendo a 
intensidade com que ainda move sua vida no agora.

Desidentificar - é ativar um estado de observador do que está acon-
tecendo, percebendo que seu Eu maior não é aquela emoção, sentimento ou 
memória. Assim, aqui você cria forças para romper com o padrão.

Fazendo esse processo repetidas vezes, vamos “limpando” padrões de 
comportamento, pouco a pouco nos libertando deles e estruturando novas 
formas de ser.
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O Descanso do Rei
O signo de Capricórnio também evoca a energia do arquétipo do Rei, 

que, assim como Capricórnio, está no alto, e de lá observa seu reino. O ta-
manho do reinado sob domínio do Rei maduro dentro de nós representa o 
que já conseguimos integrar e estabelecer um propósito. Quanto mais traze-
mos clareza às nossas questões mal resolvidas, através do autoconhecimento, 
maior é o reinado.

Segundo Robert Moore e Douglas Gillette, um passo para o amadu-
recimento do Rei é a desidentificação com sua energia. Simplificando: você 
não é um Rei, cara.

Mas, antes de fazer isso, é importante seguir os passos do reconheci-
mento, identificação, para, por fim, conseguir se desidentificar. Para tanto, a 
pergunta não é qual o nosso arquétipo (o Rei, o Tirano ou o Covarde), mas 
sim, em que momentos e situações da vida expressamos cada um deles. Para 
fazer isso, busque identificar sensações, emoções e sentimentos que tem a 
ver com a energia de cada um desses arquétipos. Reconheça, identifique-se, 
desindentifique-se.

Em seguida, temos que descer do trono e deixar o Rei lá no seu lu-
gar, descansando. Isso tira um grande peso dos ombros: você não precisa ter 
controle de tudo, precisa deixar que cada parte dentro de você exista e ama-
dureça. O excesso de identificação com a energia do Rei nos leva ao Tirano, 
que tenta ter controle absoluto de tudo (para que os outros não percebam 
suas fraquezas). O Rei maduro está dentro do homem que sabe dançar entre 
a energia de todos os arquétipos. Ele flui através dos ciclos da natureza, tor-
nando seu reino fértil.

Os três níveis de evolução da matéria
Quando estamos no elemento Terra, estamos no caminho da 

matéria. Vivemos em uma sociedade que supervaloriza esse cami-
nho: status profissional, conforto, carro e celular. Nessa corrida pelo 
pódio, por vezes, atropelamos a vida, desejando possuir um reco-
nhecimento sem ter dado os passos necessários. Ou pior, sem nem 
mesmo nos perguntarmos o porquê de estarmos correndo tanto.  
 Parte disso vem da constante pressão em “ser alguém na vida”, atre-
lado a essa supervalorização dos bens materiais, fazendo com que, desde 
crianças, nossas referências sejam pessoas com sucesso financeiro. Antes de 
um jovem real saber quais são suas aptidões e o que lhe dá prazer, ele já sabe 
que quer ganhar muito dinheiro, limitando suas escolhas.
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Antes de chegar no topo da montanha capricorniana,
passamos por três níveis:

1º Nível - Reconhecimento dos meus dons e talentos. Aquilo que sou 
bom e sinto prazer em fazer. Por vezes, pensamos só no resultado financeiro 
e status social, mas, se não tivermos tesão naquilo que fazemos, dificilmente 
a estrutura se manterá. Aqui buscamos a criança interior na expressão da sua 
essência pura.

2º Nível - Agora que sei meus dons e talentos, organizo-me, imple-
mentando rotinas, estudos e formações para que eu me aprimore neles. Esse 
nível requer sacrifícios (sacro-ofício), aceitação e humildade para aprender a 
servir. É o estagiário, o aprendiz, o aluno. Representa a fase da adolescência e 
início da vida adulta (lembrando que podemos ativar essa fase em qualquer 
etapa da vida).

3º Nível - A integração dos meus dons e talentos aprimorados leva a 
criar uma base forte dentro de mim, da qual irradia a profundidade e força 
daquilo que carrego na minha essência. Esse é o lugar para o Rei maduro se 
sentar: levando consigo a humildade do homem que sabe retornar, sempre 
que necessário, a um dos outros estágios.

 

O Observador
Para que o seu Sol possa realmente se conectar à energia do Rei, é ne-

cessário que você exercite uma posição de observador de sua vida, em um 
estado de espreita.

Para tanto, é necessário que você não se identifique em excesso com 
nenhum dos arquétipos: seu lugar é o centro, observando tanto os movimen-
tos internos do seu ser quanto da sua vida externa. Assim, você irá desenvol-
ver cada vez mais atitudes saudáveis e assertivas frente às situações que vive.

Ao assumir o lugar de observador, você não se identifica com suas 
emoções - tristeza, raiva, alegria, nojo e medo - nem com os sentimentos que 
derivam delas. Você compreende que elas fazem parte de um momento da 
vida e que você possui poder de decisão de como vivê-las da maneira mais 
saudável possível. Dessa forma, você supera a impulsividade, que é a falta de 
decisão sobre suas emoções. Supera também o excesso de controle, que re-
prime as emoções a uma condição de silenciamento. Aprende a se observar 
enquanto expressa suas emoções e, assim, conhecerá cada vez mais sobre si 
mesmo.
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o rituAl

Neste passo, o convite é um preparo para Jornada que está começan-
do. Um treino ao olhar de Observador. Um exame do Mundo Comum em 
que você está inserido.

Responda em três linhas: Quem é você? (sem dizer o que você faz).
Escreva 4 coisas que lhe dão prazer.
Liste 4 Livros e/ou 4 Filmes ou séries que você mais gosta.     
Escreva sobre a relação que possui com sua Mãe em três linhas.
Escreva sobre a relação que possui com seu Pai em três linhas.
Liste 4 sonhos de infância.
Liste 4 rituais de autocuidado que você pratica ou quer praticar (pode 
ser em relação ao seu corpo, mente, espírito ou emoções).
Cite os relacionamentos amorosos que já teve em sua vida.
Relate como está sua vida sexual em três linhas.
Responda: o que te transmite fé?
Escreva como está sua vida profissional em três linhas.
Quais grupos você está inserido hoje? (Família, trabalho, amigos...)
Responda em três linhas: O que te motiva a se conhecer melhor?

Cole uma foto sua atual no quadro abaixo. Escolha uma que 
te represente neste momento de sua vida

Em um caderno, responda às próximas perguntas com a 
primeira coisa que vier à sua mente
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RELATO DE UM HOMEM
Meu pai foi uma figura que me assustou por muito tempo. Eu temia sua voz 

e sua presença, e esse medo era maior quando ele chegava em casa embriagado. Mi-
nha mãe tentava me defender de suas investidas violentas. Cresci sem compreender 
os motivos. Desde cedo, decidi que não queria ser um homem como ele. 

No início da minha adolescência, descobri que minha mãe havia me adota-
do, mas  que ele era meu pai biológico. Eles eram casados e tiveram dois filhos jun-
tos. E eu fui gerado pela mulher com quem meu pai viveu uma relação extracon-
jugal. Na verdade, fui o terceiro filho gerado nessa relação e o único adotado pela 
esposa (minha mãe) do meu pai. Diante dessa informação, minha dor e decepção 
com ele aumentavam e, consequentemente, meu apego com minha mãe também 
era maior. Ela é minha heroína.

Em 2011, meu pai foi diagnosticado com um câncer. Cuidei dele por quase 
oito anos. E esse processo de cuidar foi desafiador para todos nós. Um processo de 
cura, de acolhimento, de reverência, de respeito, de cuidado, de gratidão, amor e 
de muita inquietação. Percebi que meu pai nunca me contou sua história de vida e 
que eu nunca perguntei como tinha sido a vida dele antes de se casar com minha 
mãe. Suponho que ele também tenha tido dificuldades, assim como eu tive com ele. 

Pouco antes de sua morte, eu agradeci ao meu pai por tudo, pedi perdão, o 
perdoei, disse para ele que o amava, agradeci por me amar. Falei em meu nome, no 
de todos os irmãos e irmãs que tenho através dele e das mulheres que ele conheceu. 

22 de novembro de 2018 ele morreu num leito de hospital, nos meus braços. 
Ao som de Palavras no Corpo, na voz de Gal Costa:

Fomos felizes e felizes fomos
E se já não somos, meu amor
Não se preocupe não
Aperte a minha mão
Até a luz sumir em meio à escuridão
Você vai confiar em mim

Minha jornada continua. E eu sei que meu pai é parte essencial na minha 
busca. Sei que minha cura passa por ele. Aprendi com ele coisas que não quero re-
produzir, mas ele também me ensinou lições que quero guardar comigo. Ele foi um 
homem simples e transmitia uma paz profunda quando cuidava da terra. Moramos 
numa casa com um quintal grande, onde a gente plantava feijão, milho, colhía-
mos frutas, caminhávamos com os pés descalços e recolhíamos as folhas secas que 
caiam no chão. Amo plantas, me sinto bem cuidando da terra e, hoje, compreendo 
que essa sempre foi uma forma de reverenciar meu pai o tempo todo.

Fernando Domingos de Aguiar Júnior
Terapeuta integrativo. Prof. Ms. em História e pesquisador na área de gênero e sexu-

alidade. Coordenador da Campanha SOSTT do Coletivo LGBTQIA+ Resistência.
@ofernandodomingo
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Quem sou eu?
Capricórnio       01Jan - 18Jan
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Sol entra em Aquário.
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compromissos  sol em cApricórnio
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Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a 
forma do nosso corpo, esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos 
lugares; é o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 

sempre, à margem de nós mesmos.
Fernando Teixeira de Andrade
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Jornada Solar 2021 

 
Estamos muito felizes que você está conosco, ajudando a construir uma masculinidade mais 
saudável. Acreditamos que a união e a troca de conhecimento é um caminho que torna possível a 
evolução de todos, desde o indivíduo até o coletivo. 

Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, te convidamos a seguir essa Jornada conosco em 
2021, para que juntos sejamos a transformação que sonhamos. 

Você pode tanto comprar uma Jornada Solar 2021 para si quanto revender para sua rede. 

 

Acesse aqui a loja da Joranda Solar 

 

Acreditamos que o conhecimento vale mais quando é compartilhado: nos siga nas redes sociais e 
tenha acesso a conteúdos que servem como suporte e bônus para o uso da sua Jornada Solar 2021. 

 
Acesse aqui nosso perfil no instagram 

 

https://www.jornadasolar.site/product-page/jornada-solar-2021
https://www.instagram.com/jornadasolar/?hl=pt-br
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