FRASES RITUALÍSTICAS
REFLEXÃO DE NOITE
ORDEM E PLENITUDE
A ordem é a maneira
Em que o diferente funciona junto.
Dali que a variedade e a plenitude são próprios.
Intercambia, une os dispersos.
E o reúne na consumação
Dali que lhe é próprio o movimento.
Enlaça o efêmero em uma forma
Que augura a perpetuação
Dali que a continuidade lhe é própria.
Porém como uma árvore antes de cair
Libera a fruta que faz com que ela sobreviva
Também a ordem ambula com o tempo
Dali que lhe são próprias à renovação e a mudança.
Ordens que vivem
Se desdobram e se desenvolvem
Nos impulsionam e nos disciplinam
Através de ânsias e temores
Limitando-nos, nos criam também espaços.
Estão além do que nos separa.
Filho ao pai que se matou:
Respeito seu destino e sua decisão
Quero que saibas que tudo continuou bem
E agora você pode ter paz.
Filho a seu pai ao qual encontra depois que ele se suicidou:
Querido pai, você continua vivendo em mim.
E em mim você irá bem
Deixo você tomar parte de tudo o que faço.

Mãe a seu filho, que morreu em um acidente e que continua enlutada por ele:
Honro tua vida e tua morte.
Filha a seu pai que morreu na guerra quando ela era criança:
Querido pai em mim você continua vivendo.
FILHOS E PAIS
Filho a seu pai e mãe, fazendo uma reverência:
Te honro, lhes honro.
Filho à sua mãe que morreu ao dar a luz a ele:
Querida mãe, por favor, dê-me sua benção
Filho que quer seguir ao pai que morreu em uma prisão por suas convicções:
Não te deixarei se você não me der sua benção.
Filho ao pai que adquiriu culpabilidade na guerra:
Papai, deixo você ir, qualquer que seja seu destino e sua culpa.
Filho que tem uma doença que coloca em perigo sua vida, ao pai, se ainda não
pode fazer uma reverência:
Por favor, dá-me um pouco mais de tempo..
Filho ao pai que se suicidou:
Reverencio sua decisão e seu destino.
Sempre você será meu pai e eu sempre serei seu filho.
Filho de um pai alcoólatra à sua mãe;
Mãe exijo que você aceite que eu goste do meu pai tanto como gosto de você.
Filha ao pai quando ela representa para ele a uma mulher (noiva, esposa)
anterior (apontando para sua mãe ao falar):
Ela é minha mãe e eu sou sua filha. Somente ela é adequada (a certa) para mim.
Contra a outra eu não tenho nada que ver.
Esta filha à sua mãe:
Você é minha mãe e eu sou sua filha. Você é a certa para mim.
Eu não tenho nada que ver com a outra mulher do papai.

Filho à sua mãe quando ele representa para ela a um homem (noivo, esposo)
anterior (apontando para sua mãe ao falar):
Ele é meu pai e eu sou seu filho. Somente ele é o adequado para mim (o certo) para
mim
Eu não tenho nada que ver com o outro.
Este filho a seu pai:
Você é meu pai e eu sou seu filho. Você é o adequado (o certo) para mim.
Eu não tenho nada que ver com o outro homem da mamãe.
Filho à sua mãe quando ela fala de maneira desfavorável do seu pai:
Quando você vê a ele, você me vê.
Filha à sua mãe quando teme se converter nela:
Olha, sou como você e eu gosto de ser assim.
PERMANECER
Filho a seus pais quando vê que um deles quer ir ou quer morrer:
Querido pai, querida mãe,
Ainda que você se vá, eu fico.
Te honrarei.
Para mim você sempre será meu pai/minha mãe.
Filho/a a alguém de sua família quando quer dizer “prefiro morrer eu a que
morra você”:
Querido pai (papai), querida mãe (mamãe), querido irmão, querida irmã.
Ainda que você se vá, eu fico
E, querido pai (papai), querida mãe(mamãe,) dá-me sua benção ainda que você se vá e
eu fique mais um tempo.
Filho a um morto da sua família quando ele/ela não se atreve a viver porque a
outra pessoa morreu:
Querido pai (papai) querida mãe (mamãe) querido irmão, querida irmã
Você está morto/ª
Eu viverei mais um tempo, depois também morrerei. (ou, eu completarei o que me foi
dado enquanto dure, depois morrerei também).
Mãe que queria morrer, à sua pequena filha que adoeceu gravemente:

Eu fico e você me fará feliz se também ficar.
Mulher à sua bisavó que morreu depois de dar a luz:
Por favor, tenha carinho por mim se eu ficar com meu marido e com meu filho/a.
Filha anoréxica ao seu pai, que quer ir-se:
Querido papai, ainda que você vá, eu fico.
Fico com a mamãe.
E à sua mãe:
Mamãe, ainda que meu pai se vá, eu fico.
Filha anoréxica aos irmãos mortos de seu pai, ao ver que seu pai quer segui-los:
Por favor dêem sua benção ao meu pai, se ele quiser ficar conosco, e dêem-me sua
benção se eu fico com o meu pai.
Criança abulímica a seu pai quando comer significa querer viver e vomitar
querer morrer:
Papai eu fico. Contigo é muito gostoso. De você o tomo com prazer.
Homem viciado em jogos de azar ao seu avô e pais a quem quer seguir na morte:
Prefiro perder meu dinheiro no jogo que minha vida.
Pai ao filho que o desprecia:
Escuta-me filho meu, eu sou teu pai e você é meu filho.
Pai gravemente lisiado da guerra, a sua filha que quer carregar o seu
sofrimento:
Eu carregarei isto sozinho. Por mim você está livre.
Filho/a a seus pais que abusaram dele/a em sua infância:
Foi horrível. Mas apesar de tudo farei algo da minha vida.
Homem a uma mulher a qual abusaram quando criança:
Permita-me amá-la, assim você estará livre.
Quando alguém fez algo mal/equivocado e sofre por isso:
Fiz mal (me equivoquei) e agora assumo as conseqüências.
Filha a sua mãe, que lhe diz que ela (a filha) é uma puta:
Mãe, sim eu sou um pouco.

Mulher que imediatamente quer protestar quando alguém lhe diz algo injusto:
Há algo de certo nele.
DESPEDIDA E PAZ
Filho/a a seus pais quando já é adulto e vai embora:
Pego o que vocês tem me dado.
É muito e é o suficiente
O resto o farei sozinho/ª
Agora os deixo em paz.
Esposo/a, um ao outro ao separar-se:
Pego o que você me deu .
É muito. O levo comigo e o honro.
E por aquilo que não funcionou entre nós eu pego a minha parte da responsabilidade
E deixo a sua.
Agora te deixo em paz.
Pais a um filho que morreu:
Foi muito bom para nós te dar a vida e fazer tudo o que pudemos pó você
Agora te deixamos ir, e ir em paz
Porém você sempre será o nosso filho e nós sempre seremos seus pais.
Pai ao filho que se matou:
Te conservo num lugar dentro do meu coração
Sempre você será meu filho e sempre eu serei teu pai.
AGRADECIMENTO AO DESPERTAR PARA A VIDA
Querida mãe / Querida mamãe
Pego tudo de ti inteiramente
Com tudo que referir-se a isso
E pagando todo o preço
Que a você custou e que custa a mim.

