
Vida e Obra de Erich Fromm. 
 
 

“Educar para a criatividade é sinônimo 
 de educar para a vida” 

( Erich Fromm.) 
 

 
Falar do humanismo remete-nos a pensar sobre o homem e sua complexidade 

intelectual, emocional, social, religiosa, histórica e cultural. A humanidade dentro da 
psicanálise surge como um princípio ético, para dar sustentação ao valor da pessoa, 
proporcionando-lhe dignidade, amor e reciprocidade. 

Qualquer comportamento exige por parte da pessoa uma atitude consciente ou 
inconsciente, porque ela irá realizar uma história. Uma trajetória de vida está sendo 
delineada, pensada e realizada. São estas decisões impensadas, inconseqüentes  
inconscientes que produzem o sofrimento. 

Cada pessoa, dependendo do seu momento histórico,  de sua cultura, seu meio 
social, político, religioso, econômico, e familiar, poderá sofrer influências afetivas e 
intelectuais. Este ambiente pode ajudar na formação do seu carater e dos valores éticos. 
           A Psicanálise Humanista leva este nome, não para caracterizar uma demarcação 
filosófica ou mesmo uma teoria a ser defendida, dentro da psicanálise. Só o fato de  atender 
um paciente, implica uma atitude carregada de humanismo, esta práxis clínica comtém 
sempre um amor (cuidado, orientação, comprometimento) com este paciente. Estas 
características vão demarcar aquilo que é próprio do homem, o seu dever ético de 
cooperação e solidariedade para com qualquer ser humano. 

A psicanálise para ser entendida em toda sua complexidade, precisa se voltar 
primeiro para conhecer a história de vida do autor e através do seu testemunho vivo e 
verdadeiro, como pessoa e psicanalista,   entender uma prática clínica onde se inclui o fator 
da congruência e da ética. 

Para esclarecer a história de vida de Erich Fromm precisamos conhecer, dois fatos 
que marcaram sua vida: Ser descendente de Pais Judeus, e por ter sido filho único. 
Sublimou esta carência, ampliando o relacionamento com seus parentes.  Seus pais, 
“Naphali Fromm y Rosa Krause, se casaran el 16 de junio de 1899, en Francfort del meno. 
Más nueve meses después, nasció Erich Fromm, a las 19:30 del dia 23 de Marzo de 1900 
en la misma ciudad1.” 

Erich Fromm nasceu em uma família com um padrão social  cultural razoável, seu 
pai era um pequeno comerciante de vinhos e professor de iniciação no judaísmo, sua mãe 
era dona de casa. A sua relação com seu pai foi extremamente distante, pois ele 
demonstrava uma certa rigidez e distanciamento afetivo, situação que acabou refletindo de 
forma direta sobre a mãe, com suas queixas sucessivas nos períodos depressivos, essa 
vivência levou Fromm a experienciar o primeiro contato com o mundo neurótico de seus 
pais2.  

A falta de atenção afetiva, de carinho e aproximação,  proporcionaram-lhe as bases 
para a consolidação da “Psicanálise Humanista”. No olhar de Fromm, é fundamental a 
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demonstração concreta, com atitudes de afeto, e de amor, tão necessários para o 
desenvolvimento emocional. Apesar disso, sua família conseguiu-lhe proporcionar uma 
base muito sólida de valores éticos, dentro dos princípios judaicos, como honestidade, 
solidariedade, compaixão, perseverança e amizade. 

Quando ele foi estudar em Heideberg, percebeu um forte complexo de inferioridade 
em seu pai, ao receber a sua visita notou que ele estava bastante angustiado e com um medo 
horrível de que se ele não passasse no exame de seleção, ele poderia vir a suicidar-se.3  

A paternidade para Erich Fromm foi marcada pela obediência, exigência e 
recriminação do seu pai, isto criou um distanciamento gradativo, acrescentado de medo e 
respeito em lugar de amor. Esta falta de afetividade, afetou principalmente a sua mãe; 
“Sempre me sentia como el defensor de mi madre, que lloraba mucho, de modo que yo 
creia que debia defender-la contra mi padre (...). Él hubiera que jo seguiera siendo un nino 
de três años4.”  

Sabemos da importância do afeto e do amor entre um casal, como isto não 
aconteceu, deslocava este afeto como uma espécie de superproteção ao seu filho. Esta 
ambivalência5 de amor e ódio ao seu pai, provocou uma aliança com os mais fracos, optava 
por defender qualquer pessoa que sofresse alguma injustiça frente a autoridades, sempre se 
comovia com as brigas contínuas em casa; o distanciamento afetivo, a submissão de sua 
mãe, a falta da liberdade de expressão, principalmente no que se refere ao diálogo, levaram 
este futuro garoto a assumir diante de sua existência, com alguns valores fundamentais por 
toda sua vida.  

Na fundamentação de sua teoria tenta elucidar o valor da formação social do caráter, 
tratando-se aqui da forte influência cultural, econômica, política religiosa e social que 
sofreu de seus pais. A formação deste Inconsciente Social tem sempre as matizes de uma 
conotação histórica deste contexto de rede social; o meio exerceu forte influência na 
determinação da formação do caráter, tanto no aspecto positivo como no negativo. 

A sua formação sócio-política se deu a partir da forte influência de um empregado 
de seu pai chamado “Oswald Susmann”.6  Este homem tinha princípios socialistas, com 
uma atitude muito correta diante da existência. Fromm conviveu por um longo tempo, 
recebendo além da atenção, o carinho, o amor, uma forte conscientização social e política. 
Portanto, este amigo íntimo e pessoal, foi seu primeiro mestre, conseguiu dar a este jovem 
na pré-adolescência a valorização necessária, conscientizando-lhe sobre a importância dos 
temas humanitários e políticos. 

Essa visão política, proporcionou-lhe um senso crítico para poder posicionar-se com 
mais clareza sobre as relações de poder. Erich Fromm tinha doze anos nesta época, o seu 
tempo era dividido entre a escola e sua família, tinha muito pouca interação com outros 
garotos de sua idade. Houve um fato marcante nesta idade, talvez a experiência mais 
significativa e intrigante em relação às reações e atitudes humanas. Este acontecimento o 
deixou perplexo, com várias dúvidas e questionamentos sobre o ser humano. “Comecei a 
interogarme por las extrañas y secretas causas de las reaciones humanas”7 
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Houve um fato interessante de uma senhorita de vinte e seis anos de idade, amiga de 
sua família e pintora. Era uma moça prendada, bonita e atrativa. Sabia-se que ela era muito 
ligada ao seu pai, quando este faleceu, falou do seu desejo de ser enterrada com ele. Pouco 
depois de sua morte, ela suicidou-se. Tal experiência iria marcar decisivamente o interesse 
pelos dilemas humanos, este fato chamou-lhe a atenção, além de impressioná-lo. Não 
entendeu os motivos dela para tomar uma atitude tão drástica, optando por terminar com a 
própria vida. 

A adolescência foi marcada por estas duas fortes influências: o amigo socialista e a 
vizinha suicida. A forte inclinação para preocupar-se com as questões humanas teve origem 
na vivência religiosa através do ensinamento de seu pai. A convivência com os valores 
humanísticos religiosos despertou no seu íntimo o desejo ardente de entender e 
compreender as atitudes inconseqüentes e arbitrárias do ser humano. 8 

Esta influência da formação judaica cristã se deu a partir da convivência de homens 
que tinham o compromisso de resgatar a dignidade da vida, o respeito, o amor e a liberdade 
de ser e agir.  “El rabino doctor Nehemia Anton Nobel (l871-1922), de la sinagoga de la 
Borneplatz de Francfort, que era el director de la comunidad ortodoxa de la ciudad, fue su 
primer  “colaborador importante en la huida”. El segundo fue, desde 1920 el doctor 
Salman Baruch Rabinkow, professor talmúdico procedente del hasidismo-habad, el cual  
colaboró en la ruptura de Fromm con la praxis vital judía-ortodoxa y la vivió a su lado.”9 

 A convivência com estes homens e a leitura destes profetas proporcionaram-lhe 
uma idéia clara, da existência do homem em uma determinada civilização, seus dilemas, 
injustiças e violências, mostravam a dificuldade de viver em sociedade.  

No entanto, percebeu no homem este desejo ardente de superação dos seus medos e 
ambições para poder alcançar com humildade e simplicidade a justiça social e humanitária, 
tão necessária para o processo de evolução de consciência do homem no processo 
civilizatório. 

Percebia a importância destes valores humanísticos perspassados pela religião 
judaica, como o amor e a justiça. Observava com muita atenção os valores arraigados no 
caráter dos profetas em defesa da vida e da justiça. O fato do discurso estar incorporado a 
sua vida prática, o convencia de que pelo exemplo poderia mostrar as pessoas incrédulas e 
indiferentes aos problemas sociais.  

Foi a partir desta constatação, que ele soube ligar com extrema sabedoria a 
utilização da psicanálise humanista e existencial, onde o modo de vida, os conflitos 
pessoais, as incongruências, os medos, as perseguições eram uma espécie de caminho para 
proporcionar a capacidade de superar estes dilemas existenciais, com o intuito de se tornar 
mais humano. Para Erich Fromm o tratamento psicanalítico era um método vivencial, 

extremamente criativo para possibilitar as pessoas, a chegar a estágios mais elevados 

de humanidade. 
Ele conseguiu desenvolver uma maior capacidade de  entender-se e aceitar-se na 

limitação de sua humanidade. A psicanálise possibilitou a ele uma experiência de amor e 
afeto.   Com o seu desenvolvimento intelectual e sua maturidade psicológica, percebeu 
dentro do próprio humanismo judaico uma série de questionamentos e observações, 
principalmente no que se refere, à ortodoxia do fundamentalismo judaico.  
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A partir desta experiência não conseguiu mais conviver com os “dogmatismos”, 
porque seu princípio básico sua liberdade de expressão, ficava aprisionado a um silêncio na 
submissão. Esta prática autoritária, doutrinária do judaísmo ortodoxo, em não querer 
estabelecer negociações do espaço territorial entre Israel e Palestina, levo-o a defender 
publicamente os direitos dos palestinos a ter seu próprio pais.10 

Na sua juventude, com apenas dezenove anos, tomou a decisão de abandonar os 
preceitos da religião judaica, indo estudar em Heideberg, como uma busca pessoal para 
superar antigas dúvidas e questionamentos sobre a sociedade dos homens e seus conflitos 
existenciais.  

Nesta cidade, Erich Fromm teve algumas pessoas que o marcaram profundamente, 
no estilo de vida, na apropriação do saber, na incorporação dos valores éticos e na sua 
própria descoberta profissional. Teve a felicidade de encontrar seu orientador da tese de 
doutorado em Filosofia, o Sr. Weber, sobre os cuidados do Talmid Robaskow recebeu uma 
nova orientação sobre o judaísmo. Logo depois Conheceu a sua  analista e depois sua 
esposa Frieda Reichmann. Além de seu analista, didata George Groddek, o grande 
psicanalista entendido em psicossomática.11 

Seu pai faleceu em 29 de dezembro de 1933, nesta época ele já morava em Nova 
York, quando recebeu a visita de sua mãe e logo em seguida ela regressou a Frankfurt. 
Nesta época já fazia um ano da ascensão de Hitler na Alemanha, com a política de 
perseguição aos judeus, iniciou-se o processo de imigração de vários alemães para o EUA. 
Sua mãe faleceu aos setenta e três anos, no dia vinte e três de fevereiro de 1959, na cidade 
de New York, de câncer. 12 

Erich Fromm já demonstrava uma capacidade intelectual muito grande, pois 
conseguiu se doutorar em filosofia em quatro de setembro de 1925, com apenas vinte e 
cinco anos de idade e aos vinte e seis anos, casou-se com Frieda, sua analista pessoal. Com 
apenas cinco anos de casamento ele resolveu se separar de sua esposa porque vivia sempre 
ausente da convivência matrimonial. Groddeck analista de Erich Fromm, mostrou que a 
tuberculose era um sintoma criado para estar distante, e ao mesmo tempo sendo utilizada 
para a não conviver com a sua esposa.  

A partir desta constatação, resolveu alugar um apartamento com duas habitações por 
cento e sessenta francos suíços, à parte de cima onde morava o seu amigo Gustav Krantz. 
Nesta época começou a sofrer a duras penas os desafios apresentados pela existência em 
várias áreas de sua vida. No dia quatro de novembro de 1938, escreve a Horkheimer, sobre 
seu estado emocional, afetivo, econômico e  político.  

Muitas foram as experiências negativas. A séria política nazista de perseguição aos 
judeus, a perda de seu pai, a separação de sua esposa, lhe acrescentou-lhe uma dose de 
tristeza e depressão, perdendo quase o sentido de sua existência. Mesmo sendo doutor em 
filosofia, ganhava muito pouco do Instituto de Frankfurt, que mal dava para pagar a sua 
alimentação e aluguel. Nesta época foi tomado pelo desespero, mesmo porque não 
conseguia escrever e nem atender como psicanalista devido ao seu estado doentio. 

Sem dúvida esta consciência social, impôs-lhe uma série de sofrimentos e 
decepções, os acontecimentos na sua interpretação eram extremamente maus e injustos para 
a humanidade. Muitos de seus desejos não puderam ser realizados, porque seu corpo estava 
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debilitado e existencialmente ele se encontrava na tentativa de resolver seus sintomas 
doentios através da análise que realizava com George Groddeck (1866-1934), na cidade de 
Baden-Baden, onde se encontrava também com Karen Horney e Sandor Ferenczi, que 
vinham repetidamente ao balneário de Budapeste.  

“Em julio de 1931 enfermó de tuberculosis y debió estar separado de sua esposa 
Frieda durante largo tiempo, em Suiza. Groddeck entendió que la enfermedad de Fromm 
era expresíon de su deseo de separarse de su mujer, y al próprio tiempo de la dificultad que 
sufria com ello, y se lo dijo a Fromm sim amajes ni adornos, pero com solidariedad e 
compreensión”13  

Mas esta fase na sua vida provocou em seu íntimo uma valorização das atitudes 
corajosas diante das situações inusitadas e inesperadas, levando a sua pessoa a um 
desespero, precisando buscar força, fé, esperança para sair deste estado depressivo, para 
poder atingir novos objetivos, porque tinha um amor especial pela vida. 

Nessa experiência significativa das limitações da própria humanidade, na falta de 
entusiasmo, numa situação onde só prosperava a dor e a doença, soube no entanto, com 
maestria compreender a vida. A sua atitude mais sabia foi saber vencer os obstáculos, 
utilizando-se destes sofrimentos para recompor-se dentro de uma nova visão existencial. 

O humanismo de Erich Fromm não radica no sofrimento, e muito menos em 
doutrinas sectárias, ao contrário, valoriza o grau de sanidade, à tomada de decisão, e utiliza 
a capacidade dos talentos, dons, impregnados de criatividade, onde o bem maior é fazer da 
própria existência, um lugar de crescimento e expansão emocional, cognitiva e humanitária. 

Sua existência ajudou na consolidação da sua  Teoria Psicanalítica humanista. 
Enfrentou a uma série de obstáculos, não somente por esta proposta, mas também pelo fato 
de ser filósofo com uma orientação analítica social. Um dos fatores que irá desencadear 
uma forte crise entre os postulados da psicanálise clássica, normatizada, vigiada e 
fiscalizada pela Associação Internacional de Psicanálise, por não ser um dos teóricos que 
não seguiam com fidelidade a doutrina Freudiana. 

Um dos seus questionamentos, mais sérios em relação a clínica psicanalítica era em 
relação ao papel entre o analista-paciente que mais parecia um “procedimento médico- 
terapêutico”14, com isto não concordava com a incorporação do modelo médico, de frieza, 
distanciamento e indiferença. 

Ao perceber esta atitude de neutralidade na clínica psicanalítica e para com a vida 
do paciente, decidiu agir diferente, criando a partir da relação terapêutica, a recuperação da 
confiança mútua, da reciprocidade, da amizade, do elo afetivo, do comprometimento em 
restabelecer a saúde do paciente, num ambiente onde ambos, se nutriam-se de uma 
atmosfera de credibilidade e responsabilidade. 

A relação terapêutica do setting analítico precisa proporcionar ao paciente uma 
oportunidade de experienciar, a aceitação de si mesmo, e buscar no seu próprio íntimo as 
capacidades produtivas necessárias para fazer frente ao seu mundo neurótico. Assim, ele 
mesmo traduzia a experiência analítica como “Más bien un amor maternal o parental, o 
para expresalo de forma, todavia más generalizada, un cuidado cariñoso”. 15 

Esta humanidade fez ressurgir do íntimo da clínica aquilo que é mais precioso e 
importante na vida de uma pessoa. Observa no olhar de alguém a segurança e o cuidado, de 
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vivenciar uma atitude de amor, respaldado na confiança, na ajuda, na solidariedade, onde o 
próprio paciente sente-se valorizado e entusiasmado em decidir pelo lado positivo da 
existência. Esta credibilidade devolve a este ser, a decisão única e pessoal de resgatar o 
valor da dignidade de existir.  

O seu contato com Harry Stack Sullivam foi extremamente importante, não por sua 
inovação terapêutica  na psicanálise, mas pelo sua contribuição em valorizar em 
profundidade a teoria das “Relações interpessoais”,  ajudando a formular os novos 
postulados teóricos da PSICANÁLISE HUMANISTA, mesmo sabendo que esta não seria a 
solução definitiva para a finalização da teoria na psicanálise.  

Na visão de Fromm ele acrescenta um novo modo de ver a relação terapêutica 
valorizando as relações inter, intra e transpessoal, indo ao encontro de suas próprias 
expectativas. No seu entender o tratamento na psicanálise deve buscar a eficiência e 
qualidade, despertando os valores humanitários para poder viver a sua plena humanidade. 

Logo depois Karen Horney convidou Erich Fromm para ir a Chicago no ano de 
1933, pois ambos os autores tinham algo em comum, o desejo de  ampliar a sua concepção 
de homem, seus modos de relações sociais e a influência cultural. Num ponto todos 
estavam de acordo, não podiam mais concordar com a absolutização da “libido”, 
necessitava ampliar  teoricamente o modo de ver o homem diante de toda sua 
complexidade, e principalmente a influência doutrinária e dogmática da teoria freudiana no 
processo de formação psicanalítica. 

Em 1936, Harry Stack Sullivan16, convida, também, Erich Fromm para dar cursos 
na recém fundada escola de psiquiatria de Washington, onde a proposta de formação 
psicanalítica era transdisciplinar, ampliando a conceito o homem dentro de uma visão da 
totalidade. O objetivo era congregar vários profissionais das mais diversas ciências para dar 
uma visão ampla e integral do homem em toda sua complexidade, esta atitude abriu as 
portas para integrar as várias dimensões do homem, quanto ao biológico, antropológico, 
social, cultural e político. 

No que diz respeito ao seu matrimonio ele terminou sua relação  por mais de quinze 
anos com Karen Horney. Fromm  relacionou com várias mulheres, Katherin Dunhan, 
Martha Graban, mas acabou se casando com a filha de Henry Gurland, imigrante da França, 
devido à perseguição nazista em 1940 e, no ano de 1944 realizou-se o casamento. Logo 
depois, Fromm, ajudou a fundar em Nova York, a “Associação para o avanço da 
psicanálise,” mas, devido a seu casamento, houve o rompimento com Horney em 1943. 

“Erich Fromm que desde el principio participó de la formación del nuevo grupo 
deberia ser, como no era medico, “solo” membro honorífico (...). El consejo de la facultad 
rechazó esta petición, porque con ello se sancionaria de forma oficial el psicoanálisis por 
parte de no médicos”.17 O desagrado e a decepção foram muito grandes em relação aos 
médicos, do medo que outros profissionais pudessem ser psicanalistas, sentindo-se 
perseguido e pressionado, resolveu abandonar esta sociedade. 

No ano de 1946, ele e outros profissionais da área da psicanálise fundaram o 

instituto de psiquiatria, psicoanálisis y psicologia William Alinson White, com o 
objetivo de estudar as ciências humanistas e sociais. Proporcionando uma formação na 
teoria e prática à “psiquiatras, psicólogos, profesores, párocos, pastores, trabalhadores 
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sociais, enfermeiras, médicos, para ampliar seus conhecimentos na área da psicanálise 
utilizando a nas suas profissões.”18  

Com este objetivo, cria-se uma ruptura com a formação tradicional em psicanálise, 
agora qualquer profissional poderia ter acesso ao conhecimento psicanalítico, não só pelo 
fato de ter que ser psicanalista, mas, enriquecer-se deste conhecimento teórico e prático 
para se qualificar na área de sua atuação profissional, inicia-se neste ano um processo de 
abertura e socialização do saber psicanalítico, dentro de uma visão humanista e 
transdisciplinar, juntando todas as áreas do conhecimento para entender e descrever as 
“COMPLEXIDADES INCONSCIENTES DO HOMEM”. 

Em 1962, se afasta da Associação Psicanalítica internacional (IPA) esta decisão foi 
tomada, no congresso de Amsterdã, quando fundaram a Federación Internacional de 
Sociedades Psicanalíticas (I.F.P.S),19 onde vários grupos contrários ao modelo ortodoxo,  
pronunciaram-se a favor de um novo modo de trabalhar na formação dos futuros 
psicanalistas. No ano de 1956,20 Fromm consegui formar sua primeira turma no México, 
dentro de uma abordagem humanista, fundando no INSTITUTO MEXICANO DE 
PSICOANÁLISIS, na cidade do México. 

Dentro desta concepção teórica “humanista,”21  entendeu-se o compromisso de 
ampliar o grau de consciência do homem sobre sua própria irracionalidade inconsciente, 
possibilitou uma nova visão transdisciplinar e da totalidade em relação aos sérios dilemas 
do homem na modernidade. Está na responsabilidade do psicanalista fazer uma devolução 
tão merecida, através do tratamento psicanalítico aumentando a capacidade produtiva, 
utilizando a sua inteligência, criatividade, para melhorar a sua capacidade de amar, sendo 
útil e contribuindo à sociedade onde ele estava vivendo. 

O sentido e o significado na existência22, estava muito mais distante do simples fato 
de ter um  “Sentido existencial”, era necessário resgatar um amor especial pela vida 
ecológica, cósmica e organísmica, percebia a importância de estar integrado em toda sua 
dimensão mental, emocional, cognitiva, social, transcendental, espiritual, política, histórica, 
cultural e econômica.  Estas diversas faces fazem parte deste Ser, esta atitude pode olhar o 
homem, não mais dentro de uma visão mecanicista e determinista. 

A psicanálise deveria, então somar novos esforços no sentido de dar as condições de 
equilíbrio emocional, através do estudo e da pesquisa de campo, na própria subjetividade 
neurótica. Estar inserido dentro de uma sociedade e, não contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, é passar pela existência sem entender o significado maior de 
pertencer à raça dos seres humanos.  

Despojada de interesses narcisistas e megalomaníacos, na apropriação desesperada, 
dos bens materiais ou para alcançar notoriedade, status, reconhecimento, valorização e 
afeto. O suicídio atávico descompensado tem como objetivo, esconder-se dos fatos mais 
significativos da existência organísmica. Onde o amor, o afeto, a amizade, a solidariedade, 
a cooperação são condições a priori para o pleno estabelecimento da saúde emocional e da 
felicidade humana. 
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A Psicanálise Humanista trata especificamente, do ser humano em toda sua 
complexidade de ações e reações não num sentido comportamentalista, no entanto, para 
entender a plena realização necessita recriar dentro de si o potencial em inteligência e 
sabedoria com o fim último de dar asas à plena imaginação criativa, onde o prazer, a 
alegria, a satisfação, a realização são os gostos cruciais da vontade de viver e de expandir-
se em todos os sentidos,com  um amor gratuito para cuidar de si, amando e defendendo a 
vida em toda plenitude.  

O ser em estado de incongruência produz a discórdia, e confusão. Propaga a 
infelicidade como um elo do seu vazio existencial, sente-se distante de uma ligação mais 
profunda com sua própria natureza. A existência em si mesma, acentua a necessidade de 
estar em condições de interagir com várias áreas vitais, isto inclui o pensar criativo para 
abrir caminho diante das “exigências” que a vida impõe. 

Nestas descobertas ampliam-se as generalizações de conceitos, formas próprias de 
interpretar a realidade e de conhecê-la, esta aproximação com um mundo desconhecido de 
fenômenos emocionais, reativados a partir  dos estímulos visuais e desejos inconscientes, 
impele a pessoa a lançar-se nesta aventura de descobrir-se para poder desobstruir a livre 
expressão de suas potencialidades, nesta apreciação surgirão aprendizagens, interpretações 
reformulações de novos conceitos, possibilitando a cada um uma lapidação mais profunda 
de sua própria humanidade. 

O Humanismo em Erich Fromm se dá a partir da própria existência e em como 
vivenciar a opção de valores fundamentais para a promoção da dignidade do ser. Esta 
experiência dos sucessos e fracassos dos encontros e desencontros, fazem da pessoa um 
centro de reflexão onde, o valor maior são as atitudes e decisões complementares do 
equilíbrio antro-bio-psico-social.  

Esta humanização se dá a partir do mundo emocional onde as imagens arquetípicas 
estão aprisionadas pelas experiências de seus antepassados. As civilizações do passado 
proporcionam um poder a própria genética para atuar sobre os cromossomos. São vários os 
sentimentos que interferem no corpo físico. Com estes conteúdos simbólicos ele se torna 
um campo etéreo e vibracional, também chamado halô energético sintonizado em 
freqüências diferentes. 

Acentuando sua cor quando tem alegria, prazer, ou bem estar. Na manifestação de 
sua áurea, identifica-se as diversas cores. O seu estado emocional, de alegria, prazer, 
felicidade é a máxima expressão dos seus códigos mensageiros, explicitando a essência de 
sua energia inconsciente. 

Um ser não se abstrai somente do mundo fisiológico e de reações da neuroquímica, 
estas são apenas manifestações de uma parte inteligente ligado ao todo organísmico e 
cósmico, onde a natureza manifesta sua máxima sabedoria, priorizando um legado ancestral 
de aprendizagem insubstituível para a humanidade. Onde está a incongruência, o egoísmo, 
a falsidade, a inveja e o ciúme impera a discórdia, a divisão, a competição, a raiva, o ódio e 
por último a doença.  

Nessa situação o ser está muito mais atrelado a um sistema de vida, onde apenas 
experimenta a infelicidade.  
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