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E

xistem ideias tão poderosas que podem exercer impacto emocional sem ser inteiramente compreendidas. Foi este o efeito das primeiras interpretações
e dos primeiros insights que me acenaram com algo que
eu não compreendia inteiramente, mas que me faziam
muito feliz. Levei quarenta anos para entender que era a
possibilidade de compreender a angústia como emancipação incompleta. Freud nos mostrou a necessidade da
insubordinação ou a doença psíquica como privação da
liberdade interior. Mostrou que o sintoma tem uma organização inconsciente cuja base é uma inibição ou proibição que quando é superada leva ao desaparecimento
do sintoma. Superada por um movimento interno de
afirmação.
Estou sendo preciso quando digo que ele nos
mostrou e não que ele disse, porque a partir dele muitos compreendemos da mesma forma, confirmando
regularmente esta observação, não é fato excepcional
nem espetacular: a liberdade cura. O movimento interior

