
Com a sua experiência de vida 
precoce, a percepção transpessoal 
e junguiana, o seu lado artístico 
e criativo, assim como o seu 
percurso pessoal e profissional 
teve etapas poderosas, ricas, 
intensas e inspiradoras, a começar 
pelo ballet e a leitura,  
passando pela pintura e  
a terapia floral, acabando  
com a psicoterapia e a psicanálise 
combinadas com ferramentas 
extraordinárias como a 
equoterapia (a psicoterapia 
assistida por cavalos), a 
psicogenealogia (uma técnica 
surpreendente de investigação 
que analisa a nossa história 
familiar e os acontecimentos que 
marcaram a nossa vida, como 
a psicologia transpessoal e o 
encontro com o mundo dos mitos 
e das Deusas).

Nathalie Durel, terapeuta

«O método que utilizo permite 
ajudar a mulher moderna a 

entender aquilo que se passa 
no fundo de si mesma»

experiência 2. CHaKra Sexual
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esta edição encontra-se esgotada e sem 
previsão de reedição. Fiquei admirada, 
na altura, com o facto de tantas mulheres 
e homens terem compreendido assuntos 
tão profundos sobre eles mesmos através 
deste livro. As mulheres (e os homens) 
do séc. XXI estão em crise, porque estão 
todos ‘finalmente’ a chegar à conclusão 
que a felicidade existencial não é algo que 
se compre. Cada vez mais, entendem que: 
TER e FAZER não levam a SER! A nossa 
sociedade está cada vez mais doente e a 
única maneira de encontrar a sanidade é ir 
para dentro de nós, ao encontro de quem 
somos realmente... de modo a passar a SER 
para FAZER e TER. 

Acha que tem havido um erro ideoló-
gico na base do movimento feminista, 
que induziu várias gerações de mulhe-
res a acreditarem que eram iguais aos 
homens?

Primeiro, creio que precisamos de situar 
o movimento feminista no início de séc. 
XX, que nasce após séculos de patriarcado. 
Como todo o movimento revolucionário, 
tem-se sempre a tendência a ir aos extremos 
para romper com tudo. Surgiu na altura um 
forte desejo nas mulheres em se igualarem 
aos homens por estes serem livres no fazer, 
no pensar e no dizer, ao contrário destas 
que eram subjugadas. No meio desta luta 
pela igualdade de direitos (que ainda hoje 
persiste), muitas mulheres estão confusas e 
passam ao lado de uma grande evidência: 

N esta entrevista, Nathalie Durel 
fala sobre a mitoliga das Deusas 
gregas.

De que maneira é que a mitologia 
das Deusas gregas, enquanto arqué-
tipos, lembra-nos as nossas origens 
primordiais?

A mitologia grega está alicerçada na 
cultura grega. Nela encontramos uma ri-
queza cultural e filosófica que, em muitos 
e variados níveis formatou a nossa cultura 
europeia. Consequentemente, as Deusas 
gregas representam um fiel espelho do 
feminino, seja ele actual ou de outra era. 
Através da consciência destes princípios 
psicoespirituais é-nos permitido equilibrar 
todas as áreas de vida tão frequentemente 
em desarmonia. C.G. Jung, psicoterapeuta, 
dizia que: «Em substituição dos Deuses 
perdidos do Olimpo, abre-se a riqueza 
interior da alma».

As mulheres do séc. XXI
Refere na introdução do seu livro, O 

Feminino Reencontrado, devo confessar 
que adorei pura e simplesmente, que as 
mulheres passam por profundas dúvidas 
sobre o seu verdadeiro papel existencial 
e que a falta de respostas pode deixá- 
-las à beira de grandes crises, nas quais 
surgem patologias, tanto físicas como 
psicológicas. Já conseguiu perceber o que 
querem as mulheres do séc. XXI?

Fico feliz que tenha gostado do livro, de 
facto, foi muito bem recebido na altura em 
que saiu e, até hoje, mulheres e homens 
ainda o procuram. Com muita pena minha, 

Quando a nossa personalidade é 
influenciada 
 
Tal como afirma, as deusas gregas são imagens de mulheres que viveram 
na imaginação humana, representando modelos de mulheres da nossa 
cultura. Como é que, através dos seus padrões inerentes que chamamos de 
arquétipos, pode ser influenciada a nossa personalidade e os acontecimentos 
da nossa vida?
Ler sobre esses padrões ajuda a compreender muito, mas não é suficiente, é 
preciso fazer um trabalho mais profundo. Por esta razão, surgiu a ideia de criar 
uma formação derivada do livro O feminino reencontrado, que é aberta tanto ao 
público feminino como ao masculino, de modo a ajudá-los nesta caminhada ao 
encontro deles mesmos. No ano passado, convidei a especialista Susana Milheiro 
Silva a juntar-se a mim neste lindo projecto. Finalmente, concretizámos este sonho 
que está comigo há 5 anos. O curso está a ser lançado, numa versão para o 
público em geral e outra para terapeutas que queiram aprender a trabalhar com 
o modelo das Deusas.  

Nathalie Durel

nunca serão iguais, porque são mulheres 
e eles são homens, e é esta diferença que 
nos enriquece. Inclusive a Psicologia não 
distingue os géneros, é feita uma leitura 
dos comportamentos humanos como se 
funcionássemos de um modo parecido, mas 
é um grande erro. A abordagem psicológica 
através das Deusas permite reequilibrar 
esta equivocação. 

Refere no seu livro que a grande Deusa 
Mãe ficou fragmentada e os seus atributos 
foram transformados em várias deusas 
separadas. De que maneira é que isso nos 
permite perceber a dinâmica existencial 
das mulheres de hoje?

entrevista



entrevista

24  ZEN ENERGY  Julho 2014

A influência do patriarcado que gosta de 
organizar, dividir e classificar fez, de uma 
certa maneira, estalar o grande feminino 
em fragmentos com certas consequências, 
como por exemplo, as mulheres com a 
tipologia Afrodite envergonham-se da sua 
sexualidade; as Atenas questionam a sua 
capacidade de pensar; as Heras duvidam do 
seu próprio poder; as Deméter desconfiam 
da sua fertilidade; as Perséfones negam as 
suas visões; as Ártemis não sabem interpre-
tar a sua sabedoria corporal e instintiva, as 
Hécates não aceitam o seu envelhecer, e as 
Héstias hesitam em se dedicar ao seu lar. 
Todos são temas universais do feminino à 
procura de se equilibrar neste momento.

Quem somos nós?
Mas, afinal, quem somos nós na reali-

dade e como podemos tomar consciência 
de quem somos e o que queremos?

Procurar quem somos (e também é válido 
para os homens) é um grande desafio. Cada 
uma de nós é um mundo extraordinário, e 
acredito que esta jornada para dentro de nós 
deve tornar-se uma prioridade existencial 
que deveria ser ensinada muito cedo nas 
escolas. Quem sou, de onde venho, para 
onde vou… são perguntas existencialistas 
desde os primórdios da Humanidade que, 
hoje em dia, a meu ver, se converteram 
nos únicos valores aos quais nos podemos 
agarrar. 

A criação através 
do feminino

Explica muito bem no seu livro como 
todas as religiões primitivas viram no 

da cultura matriarcal um desequilíbrio 
foi-se instalando, derivado da negação 
do poder masculino no acto da Criação. 
Consequentemente, e naturalmente, o 
masculino encontrou soluções para poder 
sobreviver. Desde o séc. XIX, que vive-
mos as consequências da supremacia do 
patriarcado que foi dando, aos poucos, 
cada vez mais enfâse ao pensar em vez do 
sentir, ao Ter antes de Ser, à ciência, à 
industrialização, às guerras com conse-
quências brutais para o planeta Terra e 
para os seus habitantes. Neste momento, 
procuramos soluções para nos reequili-
brarmos, mas com certeza que não será 
através de um novo matriarcado mas sim, 
indo ao encontro do equilíbrio entre os 
géneros, procurando soluções para as 
nossas divergências e convergências. 
Teremos que nos abrir, deixar para trás 
os julgamentos e preconceitos para nos 
honrarmos, de modo a podermos criar 
uma nova Humanidade.  

Pode ajudar-nos a entender os porme-
nores do Arquétipo do Grande Feminino 
– da grande Deusa Mãe e de que modo 
ele nos afecta inconscientemente?

Como expliquei anteriormente, adorar 
a Grande Deusa era fundamental para 
o equilíbrio psicológico dos povos pri-
mitivos. Com o passar do tempo, foi-se 
criando o Arquétipo da Grande Deusa 
Mãe, o que pode levar-nos a dizer que: 
No início… era a Mãe. Tanto pelo seu 
poder de nos dar a vida como de a tirar 
e isto até aos dias de hoje. Este arquétipo 
primordial está dentro de nós, homens 
e mulheres, condicionando as nossas 
vidas desde o momento em que somos 
criados. Faz com que além da nossa mãe 
humana também exista dentro de nós, 
uma representação da grande Deusa 
Mãe condicionando o Ser Mulher e o Ser 
Homem quando chegamos ao mundo; 
o bebé não é uma ‘tábua rasa’ como 
gostaríamos de pensar. Ele já vem com 
a influência deste arquétipo dentro do 
seu inconsciente. 

O mito como linguagem 
terapêutica

De que maneira é que o mito como 
linguagem terapêutica nos permite a 
projecção e o confronto com uma parte 
do nosso inconsciente que emerge à 

poder feminino a chave para o mito da 
Criação, e, assim, o Universo era identifi-
cado como uma Grande Deusa Criadora 
de tudo aquilo que existia e que existiu. 
Quer desenvolver esta ideia segundo a 
qual para os primeiros povos, tudo era 
criado através do feminino, sendo que 
a Deusa era quem permitia que a vida 
acontecesse?

Primeiro, temos que tentar imaginar o 
que era sobreviver no meio da Natureza 
naquela época, fazer totalmente parte e 
depender dela. Perante esta realidade, não 
nos custa compreender que criar a vida e 
dar à luz era um acto quase ‘mágico’ que 
pertencia às mulheres e às fêmeas no reino 
animal. Que poder extraordinário! Só um 
ser mágico e poderoso daria a vida (e a re-
tiraria) tal como uma Deusa. É prova disso 
a criação das famosas ‘Vénus’, objectos de 
culto que representam o feminino divino. 
Pelo contrário, as estatuetas que represen-
tam o masculino são quase inexistentes 
e mostram um masculino adolescente 
muito imaturo. 

Como se passou de uma cultura ma-
triarcal e agrícola à cultura da idade 
de metal e masculina e com que con-
sequências?

Não gostava de responder à sua pergunta 
em termos antropológicos ou sociológicos, 
existem pessoas bem mais capacitadas para 
isso. Existe um provérbio budista que diz: 
«A única coisa perpétua é a mudança». 
Estamos aqui a falar de uma lei cósmica, 
tudo está em movimento constante. Perante 
esta lei, acredito que a um dado momento 
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Elisabeth Barnard

Descubra a Deusa que há em si 
a nathalie descreverá nos próximos meses da revista Zen energy cada 
deusa, para que as nossas leitoras possam compreender rapidamente qual 
é a deusa (ou as deusas) pela qual se sentem mais fascinadas ou aquela que 
mais rejeitam, associada às suas próprias histórias existenciais. Que conselho 
gostaria de dar a todas as mulheres que querem dar o passo e tentar conhecer-
se melhor, assim como, estarem mais conscientes para conseguirem ter nas 
suas mãos o leme das suas vidas?
Gostaria de começar por salientar que os artigos serão escritos em parceria 
com a minha colega Susana Milheiro Silva, com a qual estou a desenvolver a 
formação do Feminino Reencontrado – Estudo dos Arquétipos do Feminino, com 
início em Agosto. Relativamente à questão colocada, gostaria de dizer que o 
primeiro passo a dar será sempre não ficarem no vosso cantinho, sejam curiosas 
e corajosas. Arrisquem. Ao estenderem a vossa mão para pedir ajuda, verão 
que existem outras mãos do outro lado para vos acolher. 
Uma abordagem psicoterapêutica orientada para a problemática do feminino 
(como antes referi) é um grande passo para a consciência e integração da 
mulher. Esta é a minha experiência.  

Contactos
Nathalie Durel / www.
terapiadamulher.com 
919 387 411 
Susana Milheiro Silva 
www.susanamilheirosilva.com 
919 747 811 
femininoreencontrado.publico@
gmail.com 
femininoreencontrado.
terapeutas@gmail.com  

superfície do nosso consciente?
Os mitos são a linguagem do incons-

ciente colectivo (conceito elaborado por 
C.G Jung e que está a ser comprovado 
pelos trabalhos do biólogo R. Sheldrake 
através do conceito de campos mórficos) 
tal como os contos, as histórias, as lendas, 
etc. Falam-nos dos arquétipos primor-
diais da Humanidade que nos permitem 
situarmo-nos no meio da confusão do 
nosso mundo actual. O arquétipo é, 
então, o primeiro modelo de alguma 
coisa que podemos também chamar de 
‘imagem primordial’. A palavra 'Arquéti-
po' é construída pelo radical grego arche 
que se refere a: início, origem; enquanto 
tipo significa ‘golpear, gravar, esculpir’, 
referindo-se dessa forma à impressão de 
um modelo, algo primordial ‘gravado’ 
no âmago do nosso Ser. Então, contar (e 
explicar) um mito é sempre significativo 
de uma evolução decisiva da Huma-
nidade relacionada com o colectivo e, 
principalmente, com o conhecimento 
de nós mesmos. Vejamos, por exemplo, 
o mito de Deméter e Perséfone, que nos 
expõe a relação da mãe com a sua filha 
no início da sua adolescência. Remete 
à própria adolescência da mãe que já 
passou e da sua filha que está a acontecer. 
Tomar consciência que, como no mito, 
ter que cortar o cordão umbilical entre 
mãe e filha pela segunda vez, nesta fase 
através do primeiro encontro da filha 
com o masculino, de modo a que se 
torne autónoma afectivamente, pode-
nos parecer um assunto simples… no 
entanto, trata-se de um assunto recorrente 
na relação mãe/filha que poucas mães 
querem reconhecer, principalmente, 
pelo facto que se a mãe não fez bem esta 
passagem na adolescência dela, então 
terá dificuldade em acompanhar a sua 
filha neste momento iniciático da sua 
vida afectiva e sexual. 

Os arquétipos da mitologia 
grega

Como é que todas as mulheres se 
encontram relacionadas com um ou 
vários arquétipos que cada uma dessas 
deidades representa?

Simplesmente, porque o Arquétipo da 
Grande Deusa está dentro de nós pelo 
inconsciente colectivo. Não há como 
fugir dele.
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Quais são os arquétipos da mitologia 
grega que utiliza na sua terapia e, su-
cintamente, como é que representa cada 
uma delas, a genealogia, a personalidade, 
o comportamento e as feridas interio-
res das mulheres da nossa sociedade 
moderna?

A resposta a esta pergunta exige um 
esclarecimento exaustivo que pode ser 
encontrado no meu livro. No entanto, deixo 
algumas palavras-chave que nos mostram 
os arquétipos representados pelas Deusas 
Gregas. Assim:

A mulher – Atena: A FILHA DO PAI 
E DO PATRIARCADO – REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL – ESTRATÉGIA;

A mulher – Afrodite: A AMANTE - AMOR 
– SEXUALIDADE – RELACIONAMENTOS 
– PAIXÃO – INTRIGAS – BELEZA;

A mulher – Perséfone: A FILHA – A 
ADOLESCENTE – MORTE E TRANS-
FORMAÇÃO – INGENUIDADE;

A mulher – Artémis: A IRMÃ – LIBER-
DADE – INSTINTO – NATUREZA – CO-
MUNIDADES DE MULHERES;

A mulher – Deméter: A MÃE – RE-
PRODUÇÃO – GRAVIDEZ – CRIANÇAS 
– NUTRIDORA – DAR;

A mulher – Hera: A ESPOSA – MATRI-
MÓNIO – PARCEIRO – COMPROMISSO 
– PODER;

A mulher – Héstia: A SOLTEIRA – ME-
DITADORA – INTROSPECÇÃO – RESER-
VADA – VIRGEM – LAR INTERIOR;

A mulher – Hécate: A ANCIÃ – MATU-
RIDADE – SABEDORIA – MENOPAUSA 
– EXPERIÊNCIA – A MORTE.

O estudo psicológico de cada uma das 
Deusas e do seu mito permite debruçarmo-
-nos sobre aquilo que podemos considerar 
como ‘as chagas’ das Deusas. Trata-se das 
mágoas profundas que todas elas sofreram. 
O método que utilizo permite ajudar a 
mulher moderna (que carrega dentro de 
si as chagas existenciais de uma ou várias 
deusas) a entender, através da identificação 
com o mito que lhe é contado, aquilo que 
se passa no fundo de si mesma. Z


