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É o amor que as pessoas têm por si mesmas.
Muitas vezes as pessoas, por causa de
fraquezas antigas, de crises mais recentes,
não conseguem defender seus interesses
para satisfazer suas necessidades.

Não significa que a pessoa deva ter sempre seus desejos satisfeitos, ser
egoísta ou pisar nos outros.
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Quem se ama de verdade, procura possuir controle emocional, procura
compreender as pessoas, estar sempre, ou a maior parte do tempo, de
bem com a vida e esquecer a opinião alheia, não guarda raiva, rancor, está
sempre disposto a perdoar e ter coragem, confiança e segurança para
recomeçar.
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"O amor-paixão é um sentimento
arrebatador, no qual o sujeito perde a
sensatez, deslocando-se para um plano
de altíssima individualidade, uma vez
que ele não ama o outro e sim o fato de
estar amando, algo que lhe transcende -
amor pelo próprio amor."



• Manifesta-se das mais diferentes formas,
porém é um sentimento simples e natural.

• É considerado sagrado, pois traz em si a
verdadeira manifestação da existência
divina, uma vez que Deus é amor.
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• O amor é ausência de egoísmo.



RESPONDA:

1. Como você entende a relação amor x 
liberdade?
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• Liberdade é classificada pela filosofia, como a independência do
ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade.

• A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável
se realmente os indivíduos tem a liberdade que dizem ter, se com
as mídias ela realmente existe, ou não.

• Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade,
como Sartre, Descartes, Kant, Marx e outros.
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• No meio jurídico, existe a liberdade condicional, que é quando
um indivíduo que foi condenado por algo que cometeu, recebe o
direito de cumprir toda, ou parte de sua pena em liberdade, ou
seja, com o direito de fazer o que tiver interesse, mas de acordo
com as normas da justiça.

• Existe também a liberdade provisória, que é atribuída a um
indivíduo com cunho temporário. Pode ser obrigatória, permitida
(com ou sem fiança) e vedada (em certos casos como o alegado
envolvimento em crime organizado).
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