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Todos somos o produto da relação de um “eu” e um “tu”. 
Cada um de nós aprendemos a ser gente na relação mínima com dois “tus”: pai e mãe. Todos somos 

frutos de uma relação de diálogo, de sentimentos, de emoções, de corpos que se relacionavam com 
corpos que nos fizeram. Daí porque a base da nossa vida é o fato de que há um homem e uma mulher 
que se relacionaram e como fruto disso nasceu alguém. 

Não há ninguém nesse mundo, com exceção de Adão, Eva, Jesus Cristo e os inseminados, que não 
seja fruto desta relação. Não dá para pensar no ser humano como uma ilha, isolado dos outros, da 
sociedade, do contexto em que vive. 

Para que possamos nos conhecer mais profundamente, é necessário que conheçamos as relações 
que mantemos com as outras pessoas que formam o nosso sistema relacional. Em outras palavras, o 
“eu” é conhecido na medida em que se conhece os “tus” com os quais este “eu” se relaciona. 

O namoro é um “eu” que se relaciona com um “tu” procurando conhecer os “tus” do outro “tu”. 
Quando alguém começa a conversar com uma outra pessoa, quer saber quem é. Como se faz isto? 
Perguntando.  

Cada vez que encontramos alguém e entabulamos uma conversar, procuramos explorar, conhecer 
as relações que esta pessoa tem, o que ela faz, com quem trabalha, o que estudou, o que gosta ou não 
de fazer. É o desejo de conhecer as relações que tem, de conhecer o sistema onde está inserida. 

Quando alguém sai à procura de outra pessoa para namorar, existe na sua cabeça, 
inconscientemente, um cheiro (não tenho outro jeito de dizer), que ela vai se sentir atraída por quem 
que tem mais ou menos o mesmo modelo de relação familiar. Isso é mais do que lógico e normal. Se 
você vai constituir uma família, que família você conhece para servir de modelo? Se você foi 
acostumado a dormir em colchão de mola, na primeira noite que você dormir em um colchão de 
espuma vai se sentir mal, pois você está fora do seu ninho. Você vai buscar alguém para casar-se que 
tenha um “ninho” mais ou menos igual ao seu. 

Isto é tão inconsciente, tão simbólico, tão invisível que não dá para explicar. Por exemplo: bati o 
olho em alguém, gostei e pergunto alguma coisa. A maneira como me responde, o tom de voz se foI 
mais ou menos parecido ao tom que estou acostumado a ouvir, entro em sintonia com a pessoa e vou 
procurando saber mais sobre ela. 

No fundo, no fundo, buscamos pessoas segundo o comichão dos nossos ouvidos, parecidas a nós, 
para nos entender e apoiar. É dose ficar ao lado de alguém que é tão diferente que é um estranho no 
nosso ninho. 
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