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Sintonizando o caminho com a alma 

 

 

 

 

 

 

Segue o teu destino... 

Rega as tuas plantas;  

Ama as tuas rosas.  

O resto é a sombra  

de árvores alheias 

Fernando Pessoa 
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Olá! 

 

Encarar um período difícil e tirar as lições que lá na 

frente o farão valer a pena. Juntar os caquinhos 

após aquele dia terrível e se reconstruir para a 

manhã seguinte, acreditando que será um dia 

melhor. Levantar o olhar do chão e ver os pássaros 

graciosamente no céu. Sorrir com o formato 

divertido da nuvem que aparece através da janela 

do escritório.  

Esses são exemplos de como podemos ver as 

pequenas belezas do momento. Descobrir que o 

caminho é cheio de portais que nos levam a reconexão com a nossa alma, 

ancorando nosso bem estar emocional e suavizando as arestas das situações 

cotidianas.  

Meu nome é Elisa Rodrigues. Há vinte e cinco anos comecei uma jornada de 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.  Estudei diversas linhas religiosas, de 

terapia holística e energética, além de Programação Neurolinguística. Sempre em 

busca de criar momentos de equilíbrio no meio do caos cotidiano e de forças para 

alavancar meus sonhos e desejos. Nos últimos anos tenho atendido profissional e 

voluntariamente como terapeuta holística. Esses estudos e atendimentos me 

levaram a criar o projeto Caminhando em Beleza, um lugar para compartilhar 

ferramentas e histórias que auxiliem as pessoas a sintonizar o seu caminho e a sua 

alma!  

 

Saiba mais sobre mim aqui 

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/sobre/
http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/sobre/
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Todos nós temos maus momentos, péssimos dias e instantes sombrios. Todos. O 

grande problema é que não somos ensinados a lidar com isso. Nem em casa, nem 

na escola, nem entre amigos. Geralmente não temos ferramentas para superar 

essas fases. 

Escrevi o post “5 passos para superar a manifestação da sombra” durante um 

péssimo período em que mergulhei fundo em momentos sombrios por ter ficado 

doente. Depois de mais uma vez por em prática os passos que eu desenvolvi para 

combater esses momentos, resolvi compartilhá-los com as pessoas a fim de oferecer 

uma opção de como encarar essas situações e superá-las, aprendendo as lições 

nelas contidas.  

Esses passos são a somatória de vários conhecimentos que garimpei nesses anos 

de estudo. Incluem técnicas de reconhecimento de sombra interior, Programação 

Neurolinguística, energização, organização e criação de metas. 

Para escrever o post adotei uma fala mais ampla para conseguir atingir todo mundo 

e não ficar enorme. No entanto, senti que os passos ficaram resumidos. Daí surgiu a 

ideia de criar um caderno de exercícios, um lugar que dê suporte para que as 

pessoas realmente pratiquem esses passos. 

Este caderno é a versão guiada e mais aprofundada dos passos, com perguntas 

para você pensar, exemplos para ilustrar cada passo e um lugarzinho especial para 

anotar suas reflexões. Fiz com muito carinho para ajudar nesse mergulho interior, 

que muitas vezes evitamos com medo da dor e do desconforto. Espero que após 

esse processo, você descubra as lições escondidas nesses momentos sombrios e 

veja a beleza da sua jornada!  

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://bit.ly/209Gak4
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A Sombra 

 

Falar sobre a sombra é um assunto extenso, que abarca uma série de conceitos 

gerais e outros individuais. Resumidamente, defino a sombra como características, 

sentimentos, energias e pensamentos que não dou atenção, que acredito que são 

negativos e/ou impróprios e relego a um canto empoeirado da minha mente. Só que 

gostando ou não, me sentindo cômoda ou não com eles, na verdade eles fazem 

parte do meu ser e merecem tanta atenção e polimento quanto qualquer outra 

característica tida como positiva. E se você não vai até a montanha de sentimentos 

relegados, essa montanha desaba na sua cabeça de vez em quando pedindo 

cuidados. 

Mesmo depois de anos estudando desenvolvimento pessoal e fazendo trabalhos 

espirituais, os momentos em que a minha sombra se manifesta são sempre um 

grande aprendizado e um desafio ainda maior. Isso porque a forma como ela se 

manifesta é sempre mais sutil e profunda que a vez anterior superada. Nem sempre 

o que eu fiz antes dá certo de novo, sendo no fim um grande exercício de 

autoconhecimento. 

Durante nosso processo de autoconhecimento a sombra pode se manifestar como 

um “defeito”, que nada mais é do que uma característica mal trabalhada dentro de 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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nós. Geralmente é acionada em momentos negativos e muitas vezes qualificada 

como “falhas” nossas. Coloco tudo isso entre aspas porque realmente não acredito 

que tenhamos defeitos. No geral, vejo características que são nossas válvulas de 

escape ou sinais de alarme, características que são acionadas quando as coisas 

não estão bem dentro da gente. 

Por exemplo: todo mundo conhece alguém que é muito legal, extrovertido, 

companheiro, mas que quando perde a cabeça faz escândalo, fala vários 

impropérios, acusa e machuca as pessoas. Ou aquela pessoa super organizada e 

regrada que quando está com problemas come compulsivamente algo até passar 

mal. 

Isso não quer dizer que essas pessoas sejam agressivas ou compulsivas o tempo 

todo. Simplesmente essas características são suas válvulas de escape! São a 

manifestação física de que alguma coisa não vai bem! Essas pessoas podem estar 

cansadas ou sobrecarregadas ou magoadas ou... E não estão dando atenção aos 

seus sentimentos e necessidades. Essas características são um alerta e não uma 

“falha”! 

Eu geralmente fico mal humorada (às vezes muito mal humorada :D ). E durante muito 

tempo acreditei que era um defeito meu. Que eu era rabugenta. Mas hoje vejo que esse 

mau humor se manifesta quando não estou bem, por vários motivos – cansaço, stress, 

incômodo, sono... Portanto, quando fico mal humorada eu ligo (ou pelo menos deveria) o 

meu sinal de alerta, pois sei que tem alguma coisa errada. 

 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Tenho certeza que você também tem uma válvula de escape, uma 

característica que aflora no seu “pior momento”. Aquela coisa que foge do 

seu controle quando as coisas não estão indo bem. Qual é? Quando foi a 

última vez que ela se manifestou? O que estava acontecendo naquele 

período e como você estava se sentindo? Os sentimentos e eventos ocorridos 

nas vezes anteriores que ela se manifestou também eram esses? 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você descobriu que ela é um alerta de que as coisas não vão 

bem, não é possível vê-la de forma mais positiva (pelo menos um 

pouquinho)? ;) 

 

Conforme nós nos aprofundamos em um trabalho interno, entendendo essas 

características mal trabalhadas e aceitando-as, a sombra pode se tornar mais sutil. 

A sua maior sombra pode se esconder na sua maior qualidade. Isso porque, no 

geral, as qualidades são características fortes na sua personalidade, que são 

positivas porque o seu estado de espírito é positivo. Em um bom momento, essa 

qualidade é uma grande mola propulsora para grandes feitos, mas em um mau 

momento essa mesma qualidade pode ser o que afunda o barco. Por exemplo: 

quando uma atitude é determinação e quando é teimosia? 

Eu tenho como forte característica a independência. É uma grande qualidade de modo 

geral: alavanca os meus projetos, me põe em ação sem esperar alguém para fazer junto, 

me ajuda a nadar contra a maré quando preciso. No entanto, quando não estou bem, ela 

se torna isolamento, uma raiva por “ter que resolver tudo sozinha”. E acabo fazendo 

mesmo, porque afasto todo mundo.  

 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Pense em uma característica que você considera uma qualidade sua e 

imagine como seria a sombra dela. Você já sentiu essa característica-

sombra se manifestando? Como estava seu estado de espírito no momento 

em que ela se manifestou? 

 

 

 

 

 

 

Já tinha feito essa correlação entre esses sentimentos aparentemente 

opostos? 

 

Pode parecer desanimador (afinal a gente quer se aprofundar no nosso 

desenvolvimento para não ter que passar mais por isso, né?), mas é fantástico. Se o 

tropeço for no mesmo ponto que da vez anterior, é sinal que ainda tenho que lapidar 

e polir mais algumas crenças limitantes, sentimentos rejeitados e dores internas de 

forma mais detalhada. Se for completamente diferente, é sinal que estou pronta para 

dar mais um passo na minha evolução, limpando ainda mais meu mundo interno 

para que permita que a minha alma se manifeste cada vez mais. 

Diferentemente do post, onde foquei na explanação teórica dos passos, este 

caderno foi pensado para pôr em prática o processo. Em cada passo inseri várias 

perguntas e reflexões, com espaços para você lançar suas anotações. Também 

coloquei meus exemplos pessoais, para ajudá-lo a se identificar (e coloquei em 

itálico para você decidir se interessa ou não).  

Sugiro que primeiramente leia cada passo por completo antes de começar a 

preencher os campos. Assim terá uma visão mais ampla do exercício, podendo 

responder com mais propriedade as perguntas e refletindo mais profundamente 

sobre os tópicos. 

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
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1º Passo 

Assumir o momento sombrio e 

entender o processo que trouxe a 

sombra à tona 

 

A primeira coisa é você assumir que está em um momento sombrio. Parece muito 

óbvio, mas não é. Isso porque muitas vezes a sombra chega devagar, insidiosa, 

contaminando o seu dia pouco a pouco. E dependendo da atenção que você dá aos 

seus sentimentos, pode ser que quando você perceba já esteja mal até o pescoço! 

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/wp-content/uploads/2015/11/silhouette-series-2-1200029-recorte-freeimages.jpg
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As pessoas percebem de forma diferente quando estão mal. Algumas têm a 

sensação de “uma pedra no sapato”. Não conseguem andar direito, parece que tem 

sempre “algo pegando”. Todos os seus movimentos causam dores internas, tudo 

fica dolorido e incômodo. Outras se sentem “seguidas” ou “acompanhadas”. 

Escutam uma “voz interna” observando e criticando, enfiando o dedo nas feridas 

internas, espezinhando. Vão desanimando, deprimindo, se encolhendo. 

Para mim, momentos sombrios se manifestam como um espiral descendente, um 

sentimento ruim que com o passar do tempo fica mais forte. Me sinto afundando em uma 

sensação escura, como se caísse em um poço sem fim. De acordo com o que 

desencadeou a sombra, esse sentimento ruim pode ser tristeza, depressão, 

agressividade, irritação. 

O Passo 0 é saber como é o estado mental ideal, para servir de base de 

comparação com os momentos sombrios. Não é o melhor dia da sua vida (festa de 

aniversário, seu time campeão, nascimento de filho, aprovação no vestibular, etc.). 

Esses picos de emoção são muito importantes, mas não é como vivemos no dia-a-

dia. Também não é um dia perfeito imaginário, um dia de sonho. É um dia comum 

no qual você sente que está tudo bem, que está tranquilo e disposto a encarar todas 

situações que aparecerem, um dia que você é eficiente e centrado. Não é um dia 

UAU, mas um dia OK. 

 

Pense como você se sente em um dia OK. Descreva seus sentimentos, 

emoções e estado de espírito; como você vê, ouve e sente o mundo; como 

seu corpo se comporta (relaxado, atento, flexível...) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Assumindo o momento sombrio e tendo os conceitos das características em mente, 

você começa então a observar seus pensamentos, sentimentos e ações. Você deve 

fazer uma análise para entender qual é a característica sua que está vindo à tona: 

raiva, agressividade, rebeldia, vitimismo, desespero, insegurança, solidão... 

 

Vamos agora ao momento atual, a sombra que você está enfrentando neste 

instante. De bate pronto, sem pensar muito, qual é o “defeito” ou emoção 

“negativa” que está mais forte agora?  

 

 

 

 

Detectada a característica mais forte que está se manifestando, veja como ela se 

faz presente e quais são os artifícios que ela usa para te levar cada vez mais fundo 

nessa espiral descendente, no círculo vicioso da sombra. Você briga com todo 

mundo e se sente mal? Você chora até cansar? Você tem mil pensamentos de raiva 

e se sente exausto mentalmente? 

Como acredito que tenho que resolver “tudo sozinha”, vou ficando cada vez mais 

chateada porque não consigo mudar meu estado de espírito. Não divido com ninguém o 

problema, porque minha vozinha interna diz para “não incomodar os outros com 

problemas”.  No fim, acabo me afundando cada vez mais no mau momento e parecendo 

um carrinho bate-e-volta dentro de uma bacia! 

 

  
  

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Neste episódio de sombra que estamos tratando, como que essa 

característica se manifesta? Como você se comporta quando está em um 

momento sombrio? Como esse comportamento piora a situação? O que 

aquela vozinha interna diz para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender a tramoia da sua sombra é uma grande vantagem para as 

próximas situações sombrias! Além disso, você acabou de realizar um 

exercício profundo de autoconhecimento e tenho certeza que sairá deste 

passo se vendo de outra forma! 

 

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
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2º Passo 

 Descobrir qual é o 

comportamento que anula esse 

processo 

 

Como você já detectou a forma como a sombra se faz presente e seus artifícios, 

agora é pensar como anular isso. Em vários casos pode ser o comportamento 

oposto, mas isso não é regra. Agora é um momento de refletir como esse 

comportamento pode ser confrontado, qual é a ação que pode reverter essa atitude 

nociva. 

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/wp-content/uploads/2015/11/shadow_walking_feet_80565_o-freeimages-reduzido.jpg
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Além disso, vale lembrar novamente que a sua sombra se manifesta para te avisar 

que as coisas não estão bem. Analise a situação como um todo e veja como 

resolver ou contornar o motivo que trouxe à tona esse aviso. 

Se por exemplo você viu que está intolerante e irritadiço, pode ser que o 

comportamento para anular o afundamento na sombra seja ter paciência. Ou não 

querer ter razão sempre. Ou ser mais amoroso. Ou olhar o outro com mais empatia. 

Ou aprender a escutar. Ou aprender a não dar ouvidos. Ou aprender a ter uma 

postura mais ativa, não se expondo a comentários desnecessários. Ou... 

Enfim, cada momento é um momento. De repente, podem ser todas as alternativas 

acima, mas cada uma em um momento. Não tem resposta pronta, mas sim um olhar 

profundo e corajoso para o que realmente está doendo dentro da gente, o que está 

clamando por cuidados. E aí está a beleza do caminho de aprendizado, de evolução. 

Sinto que muitas vezes são comportamentos que eu não gosto de ter em bons 

momentos, coisas que reluto mesmo quando estou bem. Também podem ser 

características que não desenvolvi bem, que me tiram da zona de conforto ou que são 

diferentes da minha personalidade. No exemplo que estamos trabalhando, seria pedir 

ajuda e compartilhar minhas dificuldades com alguém. Já não gosto de fazer isso quando 

estou bem, imagina então quando estou mal!  

 

 

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Qual seria a atitude que confrontaria ou anularia esse comportamento que 

você identificou antes? Como ela calaria essa vozinha interna? 

Neste passo, solte sua imaginação e liste várias possíveis atitudes, sem 

filtro. Não se preocupe com nada a não ser com anotá-las, mesmo que 

pareçam absurdas. Divirta-se com todas as ideias que você pode ter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fazer este exercício podem surgir respostas bizarras e até 

encabulantes. Anotá-las traz uma dose de descontração que começa a 

desconstruir sua sombra. Neste momento, não se preocupe como você 

vai implementar isso, apenas anote tudo o que passa na sua cabeça. 

  

http://www.caminhandoembeleza.com/
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3º Passo 

Por a constatação em ação 

Parece óbvio, só que não! 

Quando estamos em um momento sombrio, a inércia é enorme e geralmente a 

tendência é sempre o movimento descendente. Tudo nos leva cada vez mais para o 

fundo do poço. 

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/wp-content/uploads/2015/11/stockvault-runner-gone112159.jpg
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Por isso é tão importante entender que a ação é um passo próprio, e não um 

complemento do passo 2. Temos que fazer um esforço tremendo para nadarmos 

contra essa maré e pormos em prática aquele comportamento que anula o 

movimento sombrio. 

 

Agora a partir da lista de ideias realizada no passo 2, selecione aquelas que 

parecem realmente viáveis. Estabeleça critérios para a viabilidade com 

algumas perguntas: 

 Consigo por isso em prática? 

 Como me sentirei fazendo isso? 

 O que é maior: o desconforto de tomar essa atitude ou a dor que 

este momento sombrio está me trazendo agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo o comportamento que ajudará nesse processo, devemos traçar estratégias 

para que ele se manifeste e o momento sombrio comece a ser superado. 

Vamos começar com situações que peçam apenas um passo individual. 

Dependendo do comportamento e situação, você pode desde escrever lembretes 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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em lugares visíveis até traçar um plano com ações e metas para pô-lo em prática. 

Caso seja, por exemplo, comer menos alimentos que lhe façam mal, uma estratégia 

seria ir até a despensa e retirar todos esses alimentos de lá. Caso seja você se 

animar, uma frase ou mantra escrito em um post it no computador pode ser uma 

ideia. 

 

Agora escolha a ideia que você acredita que seja a melhor contrapartida do 

comportamento sombrio. Vamos traçar uma estratégia para implementá-la? 

 Imagine um gatilho que acionará essa nova atitude. Pode ser um 

lembrete no celular, ou uma palavra, ou uma música.  

Por exemplo: toda vez que eu disser ou pensar que estou cansado(a), 

vou respirar fundo três vezes; vou trocar a música de alarme do meu 

celular para aquela bem animada, que adoro, assim acordo mais 

feliz; cada vez que ouvir o comercial da rádio, vou beber um gole de 

água. 

 Se for uma ação prática, liste quais serão os passos para aplicá-la. 

Por exemplo: preciso pedir ajuda a um(a) amigo(a). Qual é o amigo? 

Como vou pedir (telefone, whatsapp, e-mail)? Vamos nos encontrar? 

Quando e onde?  

Liste todas as suas etapas e trace um plano de ação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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O mais importante de tudo isso é que seja algo que você possa fazer logo 

e de preferência com os recursos que dispõe, para que você não continue 

na curva descendente rumo ao fundo do poço. 

Quando estou tendo uma crise de “independicite aguda” :P, tenho que pedir ajuda. E aí 

começa a estratégia: Para quem vou ligar? O que vou pedir? O que preciso compartilhar?  

No meu caso, escolho a pessoa à qual vou pedir ajuda de acordo com o que está 

desencadeando a crise: uma questão profissional, uma dor interna, um problema familiar, 

etc. Uma pessoa pode ser uma boa conselheira em uma área mas péssima em outra. 

Primeiramente, é importante ter claro para mim mesma o que preciso, nem que seja colo! 

 

 

Se a manifestação sombria envolve outras pessoas, uma ótima alternativa é a 

visualização da situação sendo conduzida dentro desse comportamento adequado 

(seu!!! – nada de querer que a pessoa tenha a atitude perfeita). Repita a 

visualização várias vezes, até que a mente a incorpore. Dessa forma, o 

comportamento surgirá de forma mais natural quando a situação ocorrer, pois você 

reforçou o comportamento adequado em detrimento do comportamento que o 

momento sombrio estava manifestando. 
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Lembre-se da situação que está manifestando o seu comportamento 

sombrio. Crie um roteiro na sua mente com a atitude ideal para dar um 

novo rumo a esse momento sombrio. 

 Visualize a(s) pessoa(s), o local, as cores, cheiros e sensações que 

estão vinculadas a essa situação. Sinta o mais intensamente 

possível essa situação. 

 Imagine o gatilho que aciona a sua atitude sombria (frase, ação, 

gestual...) se manifestando.  

Geralmente alguma atitude ou frase de alguém desencadeia todo o 

processo sombrio – uma palavra reprovadora, uma ação negligente... 

 Imagine-se nesse momento tendo a atitude anuladora do 

comportamento sombrio, aquela que você definiu anteriormente.  

Imagine-se falando, gesticulando, sentindo-se como você definiu 

naquela atitude.   

 Incorpore nesse momento a atuação que você considera com mais 

excelência, mais adequada para o resultado que você deseja. 

Esforce-se para sentir isso da forma mais completa possível, 

acrescentando emoções, cheiros, sons, cores. (Dica: dê 

preferência a cores nítidas e fortes para impressionar ainda mais a 

sua mente com essa visualização). 
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O segredo deste exercício é a repetição. Visualize inúmeras vezes até 

que esse comportamento seja automático e que você sinta que não há 

outra possibilidade que não seja a atitude treinada.  
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4º Passo  

Ver o resultado, agradecer e o 

ancorar internamente 

 

Quando você consegue manifestar o comportamento adequado, o momento sombrio 

começa a perder força e está a caminho de ser superado. Ver esse movimento é 

uma das maiores lições que podemos ter durante o nosso caminho. É quase mágico 

ver que aquelas situações que eram tão dolorosas até pouco tempo atrás estão mais 

leves e tranquilas. 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Observe atentamente o movimento. A grande função de nossa sombra se manifestar 

é o nosso aprendizado. Então olhe e tire de tudo isso as lições que achar 

necessárias. 

 

Conseguiu por em prática a sua estratégia? E como foi o resultado? 

Observe tudo: emoções, atitudes, sensações, clima, energia... Tudo que 

envolva essa situação. Compare com a situação inicial, que desembocava 

em um momento sombrio. Houve melhora?  Em que área, momento, 

sentido...? Anote todas essas observações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixo aqui uma sugestão: crie um caderno de aprendizado, onde você 

pode anotar suas reflexões, estratégias e passos, além de lições que 

você capta em vários lugares. É muito interessante ter um único caderno 

onde você compila tudo o que você aprende. Quando eu revejo os meus 

relembro várias lições e frases inspiradoras. 

 

Se você conseguiu algum ganho, conseguiu superar parte do problema, veja a 

beleza disso. 
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Agora tente ver a lição que está por trás dessa situação. Como essa 

situação te ajudou a lidar melhor com questões e dificuldades internas. 

Quais as crenças que foram superadas. Quais os aspectos pessoais que você 

descobriu nesse processo.  

Faça o possível para retirar-se por um período para pensar em tudo isso. 

Este é um momento de profundo autoconhecimento.  

Registre suas reflexões. Você deu um grande passo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrir as lições por trás desses momentos nem sempre é simples. Às 

vezes pode ser confuso nas primeiras tentativas. Mas não se preocupe, 

as respostas sempre vêm. Há casos em que anos depois a pessoa se dá 

conta que a situação x veio ensiná-la a ter a qualidade y, fundamental 

para aquele momento que está vivendo.  

 

Agora, uma ação essencial para consolidar o aprendizado: agradeça. Mesmo que 

você não tenha superado totalmente a sombra. Sinta-se feliz por ser capaz de 

enfrentar e superar suas dificuldades internas (ou pelo menos parte delas), de 

promover sua cura e de ser cada vez melhor como ser humano. Permita que a 

gratidão permeie esse momento. 
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Mais ainda: agradeça à sua sombra. Ela surgiu para lhe ajudar no seu 

aprendizado. Ela foi uma manifestação de que as coisas não estavam bem e você 

precisava reajustar sua rota. Ela também pode ter surgido para curar algo que 

estava machucado aí dentro. Agradeça pelo aprendizado e pela cura. 

 

Crie uma forma de agradecer. Pode ser uma oração pessoal ou de uso 

comum, um mantra, um sorriso imenso, um minuto de reflexão, uma dança 

(ué, por que não? ;) ). Desenvolva um ritual pessoal baseado em suas 

crenças e na forma como você consegue se conectar com a sua essência 

divina e com um Poder Superior. 

Aponte abaixo coisas que você cotidianamente usa em suas conexões com o 

Divino e ideias que poderiam fazer parte desse ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

A gratidão deve ser uma constante. Não espere você conseguir superar 

totalmente a situação, agradeça a cada pequena conquista! Isso 

consolida a sua vitória, incorpora o aprendizado a sua vida e traz uma 

grande leveza ao seu cotidiano.  

 

E com todos esses sentimentos positivos e com o empoderamento que essa 

superação traz, ancore dentro de si este momento. Grave na memória, no coração e 

na alma todos esses sentimentos, sensações, aprendizados e qualidades. Isso é 

fundamental para deixar você cada vez mais forte e apto para superar os próximos 

momentos sombrios. 
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A ancoragem de aprendizados é uma grande ferramenta para nosso 

equilíbrio diário. Em continuação ao ritual de gratidão que você criou 

acima, encerre com uma ação que grave essa sensação profunda de poder e 

conexão dentro de você.  

Ao escolher como você ancorará esse ritual, dê preferência a algo que seja 

facilmente repetível. Um dos motivos é porque queremos criar algo que 

será um hábito para a sua vida, uma ferramenta que será usada e reforçada 

constantemente.  

Seguem alguns exemplos de ancoragem: 

 Escolha um ponto no seu corpo que será seu “botão mágico”. Toda 

vez que você fizer um ritual de gratidão, você pressionará esse 

mesmo lugar a fim de memorizar esse momento em todos os seus 

sentidos – físicos, mentais e emocionais. 

 Use uma palavra ou frase que você repetirá toda vez que terminar 

esse ritual de gratidão.  

 Toque uma música que sempre acompanhará o seu ritual de gratidão. 

 Ponha um cheiro específico nesse ritual (um incenso, colônia, aroma, 

flores...). 

 

Agora sim! Crie um ritual completo para agradecer o seu aprendizado e 

superação. Anote todos os passos que você seguirá, inclusive frases 

que usará. Escrever tornará o ritual mais presente e intenso na sua 

mente. 
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Uma lição importante: por que criar uma âncora repetível? Pulo do gato! Toda vez 

que você se sentir mal, com dificuldades de lidar com um momento sombrio, você 

repetirá essa âncora para trazer à tona todo o sentimento de conexão e poder que 

esse hábito da gratidão te deu! Acione o “botão mágico”, repita a palavra, toque a 

música... 

Mas lembre-se que primeiro você cria e reforça essa âncora, ou seja, faz várias 

vezes um ritual de gratidão para que a sua mente crie o caminho neural dessa 

âncora. Caso contrário, seria como buscar água em um poço vazio.  

Eu costumo encerrar meus momentos de gratidão colocando as duas mãos sobre o meu 

peito, com as palmas voltadas para o meu coração. Depois de tanto repetir esse gesto, 

toda vez que ponho as mãos sobre o meu coração sou inundada por uma profunda 

sensação de gratidão e me emociono com a lembrança de todas as bênçãos que surgem 

na minha mente. Isso é automático e inconsciente, não preciso me esforçar para gerar 

essa sensação, pois ela foi ancorada pela repetição da prece em conjunto com o gesto. 
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5º Passo  

Observar todo o processo e 

verificar se há outro aspecto da 

sombra se manifestando 

 

No primeiro passo nós detectamos a característica mais forte que estava se 

manifestando no momento sombrio e, em seguida, traçamos estratégias para 

superá-la. No entanto, alguns processos sombrios possuem mais de uma 

característica e agora é o momento de procurar a próxima. 

http://www.caminhandoembeleza.com/
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Pode ser que você ainda se sinta mal (espero que não tão mal quanto começou) e 

ainda tenha mais faxina pela frente. Neste caso, repita os passos anteriores, 

detectando a outra característica que aflorou, entendendo qual é o seu 

comportamento que ela usa para se manter, descobrindo qual é o comportamento 

anulador e traçando estratégias para manifestá-lo. Sempre ancorando o aprendizado 

no final. 

Acho fundamental que você faça a revisão do quinto passo, pois estando melhor e 

mais fortalecido poderá se dar conta de características e sentimentos que não 

estavam tão claros no passo um. E reforço a grande beleza dessa jornada: é tudo 

aprendizado! Quanto mais você se empenhar nessa busca, mais frutos colherá e 

mais rápida será a superação de dores e dificuldades internas. 

Quando eu estava nas semanas que resultaram neste material, a primeira sombra estava 

ligada à minha independência, como eu mencionei nos passos anteriores. Fiz as minhas 

ligações, pedi ajuda e me senti bem melhor (além de ter ido no médico também, porque 

algumas coisas tiveram uma repercussão física).  

Mesmo assim, ainda não estava 100%. Na revisão, percebi que a minha segunda sombra 

estava ligada ao meu perfeccionismo. Ele estava me travando e enchendo de medo. Eu 

sentia muita dificuldade de criar conteúdo para o meu projeto e não estava aceitando a 

curva de aprendizado que envolve tudo que é novo em nossas vidas – nunca faremos 

uma coisa perfeitamente bem da primeira vez, pois a excelência pressupõe prática e 

constância. Diante disso, repeti os passos e criei estratégias para lidar com isso – o que 

incluiu o post que deu origem a este caderno de exercícios. 

Então vamos lá de novo? Agora seguem os passos resumidamente: 

 

1º Passo - Assumir o momento sombrio e entender o processo 

que trouxe a sombra à tona  

Qual é o outro “defeito” ou emoção “negativa” que está mais forte agora?  
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2º Passo - Descobrir qual é o comportamento que anula esse 

processo 

Qual seria a atitude que confrontaria ou anularia esse comportamento que 

você identificou? Como ela calaria aquela bendita vozinha interna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Passo - Por a constatação em ação 

Agora a partir da lista de ideias realizada no passo 2, escolha a ideia que 

você acredita que seja a melhor contrapartida do comportamento sombrio. 

Vamos traçar uma estratégia para implementá-la? 

Liste todas as suas etapas e trace um plano de ação. 

Caso seja uma situação que envolva mais pessoas, crie um roteiro na sua 

mente com a atitude ideal para dar um novo rumo a esse momento 

sombrio. 
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4º Passo - Ver o resultado, agradecer e o ancorar internamente 

Tente ver a lição que está por trás dessa situação. Como essa situação te 

ajudou a lidar melhor com questões e dificuldades internas. Quais as 

crenças que foram superadas. Quais os aspectos pessoais que você descobriu 

nesse processo. Anote suas novas observações. 

 

 

 

 

 

 

 

Agora é hora de agradecer! Faça seu ritual pessoal de gratidão, com tudo que 

você tem direito! ;) 
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5º Passo - Observar todo o processo e verificar se há outro 

aspecto da sombra se manifestando 

Como você está agora? Ainda tem alguma coisa te incomodando? Em caso 

positivo, qual é o novo sentimento ou comportamento que está se 

manifestando? 
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Conclusão 

Eu descrevi aqui de forma detalhada os cinco passos que uso no processo de 

superação. Haverá momentos em que os processos serão rápidos e você mal 

sentirá os passos acontecendo. Em contrapartida, haverá dias que é preciso olhar 

atentamente cada passo, pois as coisas estão bem escondidas. 

Mais do que tudo, vale lembrar que nosso mundo interior é um Universo completo. 

Temos tudo dentro da gente: o bem, o mal, a felicidade, a tristeza, a avareza, o 

amor, o ódio, a abundância, a escassez... E todas essas partes merecem ser 

igualmente amadas. Fazemos isso facilmente com umas, mas as que temos 

dificuldade de aceitar é que reservam o nosso grande aprendizado. Isso porque 

essas partes desconfortáveis também possuem uma intenção positiva, ou seja, do 
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jeito delas também servem para defesa, auto-cuidado, atenção, força... Descobrir o 

que elas têm de bom é a revelação de mais um pedacinho nosso.  

Proponho aqui uma grande meta para toda a vida, um trabalho diário e para o resto 

de nossa jornada: Amar-se integralmente e trabalhar para incorporar todas as 

nossas características – “boas” e “ruins”, assumindo que são elas que nos 

fazem seres únicos. Um pouquinho a cada dia. 

Espero que este texto tenha sido elucidativo e ajude os seus processos sombrios. 

Escrevi de forma bem casual, detalhando como as coisas acontecem para mim e 

desejando que isso ajude a você se encontrar dentro da sua jornada interna.  

Se você sentiu dificuldade em algum passo, me escreva: 

contato@caminhandoembeleza.com. Se quiser marcar um atendimento para 

fazermos juntos esse processo, agende um horário através do e-mail  

atendimento@caminhandoembeleza.com.  

Veja aqui mais informações sobre meus atendimentos. 

 

 

Sintonizar o seu caminho com a sua alma requer um processo contínuo 

de autoconhecimento. Somente quando nos entendemos, quando 

observamos o que realmente ressoa dentro da nossa alma e somos 

coerentes com nossos anseios internos é que conseguimos definir por 

onde queremos andar. Aí seremos capazes de vibrar com a beleza 

presente em nossa jornada. 
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Vem comigo!!! 

 

Acredito que não existe fórmula mágica e instantânea para mudar o seu momento. 

As grandes mudanças da sua vida são resultado do alinhamento da sua mente e 

alma com o seu caminho e isso se conquista passo a passo. Ver as belezas da 

jornada é a mais poderosa ferramenta das que uso para afinar essa sintonia. Por 

isso, criei o projeto Caminhando em Beleza para compartilhar descobertas e 

aprendizados e criar uma comunidade de pessoas dispostas a sintonizar suas 

esplendorosas jornadas!  
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Agradeço por ter cruzado meu caminho e te convido a se inscrever na newsletter do 

Caminhando em Beleza e receber um conteúdo exclusivo, escrito e selecionado 

com carinho para aqueles que fazem parte deste sonho. 

 Clique aqui para se inscrever na newsletter

Conheça os outros canais do Caminhando em Beleza, se inscreva e curta nossas 

páginas e fique por dentro de nossas atualizações constantes. 

 

  

Facebook: 
https://www.facebook.com/caminhandoembeleza/ 

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCq7_hUe5cy
Niw71nmLpMibA 

Pinterest: 
https://br.pinterest.com/caminhoembeleza/ 

http://www.caminhandoembeleza.com/
http://caminhandoembeleza.com/newsletter/
https://www.facebook.com/caminhandoembeleza/
https://www.facebook.com/caminhandoembeleza/
https://www.youtube.com/channel/UCq7_hUe5cyNiw71nmLpMibA
https://www.youtube.com/channel/UCq7_hUe5cyNiw71nmLpMibA
https://br.pinterest.com/caminhoembeleza/
https://br.pinterest.com/caminhoembeleza/
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Sintonizando o seu caminho com a sua alma 
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