


Projeção:
O inferno são os outros?



Objetivo da Palestra

• Tomada de consciência
• Menos sofrimento
• Lidar melhor consigo
• Paz interior
• Situações vivenciadas



CORPO

MENTE
(direciona)

ALMA

"Conhece-te a Ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque 
se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em 

lugar algum"- frase do Templo de Delfos na Grécia. 

PORQUE/PARA QUÊ O 
AUTOCONHECIMENTO E 
ESTUDO DA MENTE?





“O inferno são os outros”, para Sartre,
significa justamente isso: porque o outro
também é livre, não podemos controlar
completamente o que ele pensa, o que ele
nos diz, o limite que ele impõe à nos; mas,
ao mesmo tempo, preciso dele para me
conhecer e poder agir no mundo.

Minha liberdade encontra seus 
limites dentro da existência da 

liberdade do outro. 

O outro é o meu espelho.



Mas se o outro é o meu 
espelho....

Porque me irrita e 
me incomoda 

tanto?
Porque espero 

tanto dos outros?



Desenvolvimento da Psique

- Não somos folha em branco
- Vidas passadas
- Tendências/Emoções
- Busca de amor/aceitação/traumas



Circuito de Energia

Luz e Sombra

A sombra é composta basicamente por sentimentos, 
pensamentos, desejos não vividos e emoções, 
chamados de conteúdos internos: apego, medo, 

insegurança, rigidez, frustações, perversões, culpa, 
arrogância, vaidade, prepotência, ciúme, inveja, 

impaciência. 



Projetor TelaTelespectador

Sombra/Inconsciente Consciência/Ego Projeção/Como vejo o mundo

Metáfora do Cinema

A diferença é a reação/emoção das coisas ao redor.



Metáfora 
do 

Quebra-
Cabeça





Qualquer dessas frases está ferindo o ser completo que está na sua frente
Todo mundo é mais do que vemos, sentimos e percebemos

Somos complexos, não somos um quebra-cabeça, somos um cubo mágico!

Entenda que cada pessoa é um todo: alma, vidas passadas, 
infância, desejos e emoções.

Cuidado com os exemplos, inspirações, heróis, bandidos, 
psicopatas, contos de fada.  



Projeção 
Positiva

Projeção 
Negativa

Saia da mediocridade da mente!
Julgamos que alguns são melhores ou piores.
Somos todos humanos, com luz e sombra.



Como saber se estou 
projetando ou apenas 

observando?



• Projeção entre casais
• Projeção dos Pais
• Projeção da Sociedade (pessoas 

famosas)



Níveis de Projeção

Cobrança
A culpa é do outro

Autoconhecimento
Ferramenta



Dicas para o autoconhecimento:

- Observar as emoções, não se culpe. As emoções são 
sinais. Não somos responsáveis pelo o que sentimos, 
mas o que fazemos disso.

- Tenha compaixão com você e seus ‘surtos’, emoções
- Escrever
- Meditar
- E quando sou alvo de projeção?
- Conversar com pessoas de confiança

Para se expressar/conviver de forma mais imparcial/menos 
implicante



Compaixão!

Veja, a partir de hoje, o outro como algo completo e complexo que tem 
uma alma realizando algum aprendizado nessa vida.

Você não sabe a história da pessoa, das vidas passadas e não sabe os 
caminhos que ela trilhou para ser o que é hoje, boa ou má, maravilhosa 
ou insignificante nos nossos conceitos.

Respeite a história do outro e a sua.

Ninguém anda com uma placa falando o que passou, os abusos, as 
dores, os medos e o trabalho interno, as noites de estudo e tudo o mais 
que faz ser o que é.

Entenda que no fundo todos queremos as mesmas coisas e as dores 
são semelhantes, porém com uma capa diferente.




