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O
 
destas fornece a substância daqueles. Sobre esta base 
material, a tinta materializa o pensamento dos autores, 

expresso em palavras e, talvez, em imagens. Os bons livros são, 
em harmonia com isso, bem enraizados, frondosos pois exibem 

pela exuberância afetiva, mental e espiritual dos autores. Quando 
são livros editados por quem convidou colegas, a árvore-livro pode 
dar frutos judiciosos. Esta deu: dez capítulos muito interessantes, 
construídos com evidente cuidado, seguindo uma lógica que foi 
da Ciência enraizadora, passado pela Arte que desabrocha até à 

apontando o modo como pode levar a uma Humanidade melhor. 
Um livro bem organizado, expressando de modo muito evidente 
a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Comitê de Psicologia 
Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul 

sabido mobilizar.

Os sucessivos capítulos - quatro sobre Ciência, dois sobre 
-

quente o que já referimos. 

Na parte sobre Ciência, Jeverson Reichow abre com um 
texto muito estruturado, literalmente enraizado em numerosas 

importantes referências teóricas que articula com a sua evidente 
experiência clínica para nos levar numa viagem pelo mundo da 
psicoterapia de base humanista e depois transpessoal, deixando-
-nos com a bela metáfora do sherpa que acompanha os clientes 
numa mística viagem aos cumes do Himalaia onde estará a míti-
ca Shamballa - ou, na simbologia apresentada, o conhecimento 
espiritual que pode ser profundamente curativo. Milena Nardi-



e espiritual enquanto vem reforçar o trabalho de estabelecer a 
conceitualização e a terminologia da área transpessoal, articu-
lando-a de modo claro, acessível. Em seguida, Emanuel dos 
Santos estabelece uma discussão cuidadosa e, uma vez mais, 

-
tista bem treinado, fornece evidências fortes sem se precipitar em 

Na parte sobre Arte, Natália Magalhães abre com um texto 

-

consciência e a Psicologia Transpessoal. Depois, Corina Post 
fascina-nos com a história do seu percurso como psicóloga (com 
sólida fundamentação acadêmica, tal como os restantes autores 
desta obra) e como artista, e com o modo como a poderosa e 
manifestamente transpessoal abordagem da “SoulCollage” a levou 
mais longe como artista, terapeuta e ser humano. 

com uma esclarecedora e, uma vez mais, bem referenciada dis-
cussão acerca da diferença entre experiências anômalas (como 

-
gicas. Apresenta-nos detalhadamente um caso clínico de óbvia 

psicológicas e sociais do envelhecimento e com a importância da 
espiritualidade no contexto do mesmo, alertando para o modo 
como esta pode contribuir para um envelhecimento digno e onde 
a criatividade dá a sua contribuição. Do mesmo modo, coloca 
a tônica na necessidade de os seres humanos precisarem de 



e Edgar Timm colocam a tônica na espiritualidade em relação 
com a educação de si mesmo e, diríamos, na sua contribuição 
para elevar a esfera educativa na direção da arte de viver como 
ser humano. Implicitamente, aludem ao tema da Cultura do ser 
humano no antigo sentido agrícola, de encontrar as melhores 
sementes e ajudá-las a crescerem para a luz. Alude igualmente 
àquela espiritualidade saudável que fomenta uma educação sábia 
e não apenas instrutiva em que o sentido de cuidar - de si e dos 

uma educação para a paz como resposta a muitos dilemas psi-
cológicos e sociais da contemporaneidade, sendo por sua vez 
imperioso que a mesma esteja alicerçada em Valores, no Ser e 
no Amor, respeitando professores e estudantes e afastando-se 

na beleza, na utilidade e nos resultados obtidos quando diversas 
tônicas humanas e transpessoais são tocadas em uníssono. Vale 
a pena ler com cuidado e carinho, respeito e interesse pela qua-

Vítor Rodrigues, Lisboa, 19 de Junho 2021




