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Vivemos como se precisássemos acertar sempre! 
 
A vida é um jogo! 
 
 
 



- E se cada situação vivida for uma oportunidade de aumentar nossa 
sabedoria? 
- E se não estivermos aqui para acertar tudo, e sim para fazer 
experiências e aprender com elas? 
- E se a peça principal desse jogo for a nossa capacidade de fazer 
escolhas? 
 
PENSE NAS SUAS ESCOLHAS! 
 
A vida que você vive é resultado das escolhas que você faz! 
Você escolhe e a vida responde. 
 



Se você estiver vivendo situações difíceis neste momento, entenda: “a 
vida não está contra você!” 
 
Talvez essa seja sua chance de aprender que suas escolhas não têm lhe 
trazido felicidade. Talvez você esteja aprendendo a descobrir aquilo 
que NÃO quer mais escolher.  
 
Acredite, sempre podemos aprender a viver melhor, a fazer escolhas 
que nos tragam mais alegria, felicidade, amor e prazer. É quando a 
vida se torna mais divertida! VOCÊ TEM SE DIVERTIDO NA VIDA? 
 
 

O fato de conhecermos muito 
pouco do que se passa dentro 

de nós é o que nos leva a fazer 
escolhas inconscientes, que 
acabam atraindo em nossa 

direção uma vida tão confusa 
quanto o nosso EU INTERIOR 



COMO FAZER BOAS ESCOLHAS? 
 
Se você prestar atenção, vai perceber que muitas vezes nem sabe do que 
gosta, ou o que quer. Muitas vezes escolhe sem se dar conta do que está 
escolhendo, e acaba fazendo coisas que não queria de fato fazer.  
 
MAS se VOCÊ não queria mas acabou escolhendo, QUEM decidiu, então? 
 
A explicação é que, se existisse um único “EU” dentro de você, isso não 
aconteceria. Você sempre saberia o que fazer, para onde ir e o que dizer.  
 

MAS... TEM UM MONTE DE GENTE MORANDO DENTRO DE VOCÊ!!! 
 
 

  
BOA NOTÍCIA! Se você for capaz 

de reconhecê-los e souber 
como se comunicar com cada 

um deles, se ajudá-los a 
perceber as outras partes de 

você, então poderá fazer 
escolhas mais conscientes.  



Você conseguiu perceber que o primeiro passo para uma vida mais feliz 
é conhecer “toda essa gente que mora dentro de você”?  
 
 

VAMOS COMEÇAR? 



EU CRIANÇA 

“EU” que é curioso, aventureiro, aberto para o novo, 
 movido pelo humor, pela alegria e pelo prazer.  
 
HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ NÃO PÁRA UM POUCO PARA CONVERSAR COM A 
SUA CRIANÇA, ESSA QUE MORA AÍ DENTRO DE VOCÊ? 
 
O “EU CRIANÇA” é a parte em você que acredita nas pessoas, é a sua 
inocência, a sua capacidade de confiar. A criança em você é a sua 
espontaneidade, a sua abertura, a sua criatividade. É a capacidade de 
sonhar! 
 
SE A CRIANÇA É ASSIM, TÃO BONITA, PORQUE VAMOS DEIXANDO DE SER 
CRIANÇAS À MEDIDA QUE O TEMPO PASSA? POR QUE A MAGIA VAI EMBORA? 
POR QUE ABANDONAMOS E REJEITAMOS NOSSA CRIANÇA? 
 

... a criança se foi... que silêncio... que tédio... 
 



Que tal um colinho para sua criança? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora feche os olhos... 
 

Resgate a sua criança, recorde-se de quais eram as coisas importantes para 
você. Feche os olhos, veja em sua mente o rosto de sua criança, sinta as 
suas mãozinhas abraçando o seu pescoço, dê-lhe um abraço e sussurre: 
 

... eu gosto tanto de você...   
 



COMO IDENTIFICAR A SUA PRESENÇA? 
 

Quando esse EU está presente você pode se sentir 
inseguro, incapaz de lidar com alguma situação, ansioso, 
medroso, com dificuldade em lidar com figuras de 
autoridade, pode gaguejar, se sentir inadequado, não 
saber o que falar, achar que as pessoas não gostam de 
você, se sentir carente, querer colo, pode se tornar 
voluntarioso. Não consegue avaliar as coisas com clareza 
e quer que seus desejos sejam realizados “agora”. Pode 
exigir amor e atenção e tem dificuldade de perceber o 
outro, já que fixa no “eu” “eu” “eu”.  
 

A criança também tem um lado positivo, quando 
você se sente espontâneo, leve, alegre, brincalhão, 
curioso, aventureiro, quando fantasia, brinca, dança 
solto, cria, quando se encanta com a beleza da vida, 
da natureza, quando brinca com um cachorrinho, 
quando abre seu coração e mostra a estrelinha que 
mora por lá. 



O QUE FAZER COM A CRIANÇA? 
  
A criança em você precisa saber que tem um adulto cuidando dela. Logo, 
ao perceber que você está com a sua CRIANÇA à tona, procure acolhê-la, 
aceitá-la e dar-lhe muito amor. Se ela estiver com medo, insegura, 
tímida, recolhida, faça-a saber que você está com ela, e que não a 
abandonará. Se ela estiver sendo voluntariosa, teimosa, ou se metendo 
em confusões, dê a ela limites. Diga o que pode ou não fazer. Ajude-a a se 
organizar na vida. 
 

Confie no seu bom senso para 
lidar com ela. Fale com essa 
criança dentro de você como 
você falaria como uma 
criança de carne e osso. Ouça 
o que ela tem a dizer e nunca 
a abandone, ok? 
 
 



EU INFERIOR  

INVEJA, TRISTEZA, ÓDIO, MEDO, VINGANÇA, 
AUTORITARISMO, CIÚME... São sentimentos que 
precisamos curar. Sempre que você der de cara 
com o bicho feio que mora em você: essa é a sua 
chance de curá-lo.  

Pense naquela vontadezinha de se vingar, ou naqueles momentos 
silenciosos em que você agradece por ninguém saber de seus horríveis 
pensamentos... Pense na sua capacidade de odiar, invejar, agredir. 
Incomoda, né?  
 
 Ia ser muito melhor se a 

gente não tivesse nada disso 
dentro da gente – você deve 
estar pensando – será que 

não podemos simplesmente 
ASSASSINAR o EU INFERIOR e 

pronto? 



NÃO PODEMOS DESTRUIR O EU INFERIOR, PORQUE ELE É 
UMA PARTE DE NÓS. Seria como se matássemos a nós 
mesmos! 
                          
                 Então...... O que fazer? 
 

Sempre que você der de cara com o bicho feio 
que mora em você, lembre-se: está é a sua 
chance de curá-lo, e ao fazer isso você estará 
ajudando a purificar um pouco o planeta, E FOI 
ISSO QUE VOCÊ VEIO FAZER AQUI!!!  
 
Toda vez que conseguir se lembrar da sua luz, 
toda vez que conseguir transformar esses 
sentimentos em algo melhor, cada vez que 
reciclar um pouquinho desse lixo que está dentro 
de você (e de todos nós), estará participando 
ativamente da CURA DA TERRA! 



O EU INFERIOR precisa ser 
transformado, e para 
transformá-lo precisamos 
primeiro aceitá-lo. Seu 
primeiro desafio é aceitar 
que isso tudo também faz 
parte de você. Goste ou 
não, estas são as regras do 
planeta. 

SOMOS AO MESMO TEMPO: 
luz e sombra... Claro e 
escuro... Amor e ódio... 
Generosidade e avareza... 
Coragem e medo... Somos 
uma luminosa e meiga 
estrelinha cravada no 
coração de um monstro 
medonho e assustador. 



COMO IDENTIFICAR SUA PRESENÇA? 
 
 
 
Na presença do EU INFERIOR você não vê o 
lado positivo da vida ou das pessoas. Você se 
torna desconfiado, cínico, fechado, com 
sentimentos negativos que podem variar 
muito. Raiva, ódio, ciúme, inveja, ganância, 
tentativa de manipular pessoas, de fazer 
comentários maldosos, vontade de agredir o 
outro. Pode-se ter também sentimentos que 
se voltam contra você como medo, covardia, 
auto-agressão, falta de vontade de viver... 
Os atos de depredação também são atos do 
EU INFERIOR, bem como fazer mal a um 
animal, prejudicar alguém em benefício 
próprio. 



O QUE FAZER COM O SEU EU INFERIOR? 
 
 
 

O EU INFERIOR precisa ter um espaço “dentro de você” para se expressar. 
Precisa que você reconheça sua existência, ou seja, a existência dentro de 
você de sentimentos negativos que você preferiria não ter. Essa é a única 
maneira de evitar que essa energia seja jogada para fora, causando danos 
ao seu redor. 
A partir dessa aceitação, o EU INFERIOR precisa ser curado. Precisa do seu 
amor e da sua compaixão. Precisa receber a luz que vem do seu EU 
SUPERIOR. Você pode orar para o seu EU INFERIOR. Quando você perceber 
o mal dentro de você, aceite isso e peça ajuda, peça luz, peça cura. 



                     O EU MASCARADO 

Se pudéssemos aceitar e lidar com o EU INFERIOR, 
talvez não precisássemos falar desse novo EU. Mas 
o fato é que todos nós, ao depararmos com a cara 
desse monstro horrendo, nos sentimos envergonhados e culpados por 
sermos tão feios assim. Nos sentimos culpados pelas sombras horrendas que 
carregamos. 
 
A culpa e a vergonha são tão grandes, que passamos a tentar esconder o 
que julgamos feio ou errado em nós. Não queremos que ninguém saiba que 
somos tão imperfeitos assim. COMEÇAMOS A CONSTRUIR UMA MÁSCARA, E 
CAPRICHAMOS PARA QUE ELA FIQUE BONITA E PAREÇA SER DE VERDADE. 
E assim passamos a mostrar aos outros uma caricatura, uma falsa fachada 
que nos faz parecer alegres, fortes, tranquilos, amorosos.  
 
Também fazemos isso porque queremos garantir que seremos amados, 
admirados e aceitos pelas pessoas.  
 



MAS, quando usamos máscaras, por mais bem-feita que sejam, não 
parecemos muito verdadeiros. De alguma forma, as pessoas percebem algo 
falso em nós. Podemos parecer lindos, perfeitos, equilibrados, e ainda 
assim as pessoas se afastam ou se irritam conosco, mesmo sem saber 
explicar o que as faz agir assim. 
 
 Quer saber a 

verdade? As 
pessoas se 

incomodam e se 
afastam 

porque... 

... porque o EU MASCARADO é  
 

I-N-S-U-P-O-R-T-Á-V-E-L ! 

Carregar máscara de lá para cá, o tempo 
todo, traz um enorme cansaço e a estrelinha 
dentro de nós chora de saudades da época 
em que podia circular com leveza pela vida, 
sem tantas barreiras, sem se importar com o 
que os outros iriam achar caso ela quisesse 
escolher uma outra cor para brilhar.  



COMO IDENTIFICAR SUA PRESENÇA? 

Esse EU pode ser reconhecido com facilidade, pois quando usa uma 
máscara você se sente anestesiado, sem vida, sem vibrar com nada. Na 
verdade, você “NÃO SENTE”. Nem dor, nem alegria, nem amor, nem 
nada. Não se sente parte do que está acontecendo ao seu redor, não se 
sente verdadeiro ao interagir com as pessoas, falta espontaneidade. 
 
Dificuldade em dizer “não”. Sentimento de vergonha, ou de não ser capaz 
de fazer o que deveria. Cobra muito de si mesmo, pode ser 
perfeccionista. Esconde seus verdadeiros sentimentos. Pode ter uma 
sensação de que não sabe de fato quem é, do que gosta, o que quer.   



O QUE FAZER COM O EU MASCARADO? 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                 O EU MASCARADO, diferentemente dos                                                 
            outros, não é real. Logo, após identificá-
            lo, o seu desafio será abrir mão dele.          
             
Esse é o único EU que precisa ser abandonado, pois trata-se de uma 
ilusão. Precisamos rasgar nossas máscaras e deixar que as pessoas vejam 
quem realmente somos.  
 
Você vai precisar parar de fingir, parar de mentir, parar de tentar 
agradar, parar de tentar ocultar o que considera feio em você, parar de 
se esconder, parar de tentar controlar o rumo das coisas e tentar ser 
perfeito. Você terá que correr o risco de desapontar as pessoas e de que 
elas não aceitem, ou nem mesmo gostem de você. 
 
Em algumas situações, você talvez continue usando máscaras, mas 
perceberá que está representando, e o fará sem se misturar ao papel 
representado, sem se esquecer de quem é o verdadeiro você. 



EU SUPERIOR 

Alguma vez você já desejou que alguém  
surgisse do nada e, “num passe de 
mágica”, resolvesse todos os seus 
problemas? Um mestre sábio, poderoso e 
amoroso que ajudasse você a encontrar o 
seu caminho na vida? E se eu lhe disser 
que esse alguém existe, e agora mesmo 
tenta se comunicar com você? Esse 
alguém é o seu próprio EU SUPERIOR. 
 
A PRESENÇA DO EU SUPERIOR É SEMPRE 
MÁGICA! 
 
O EU SUPERIOR sabe que cada um de nós 
é parte de algo muito maior. Sabe que 
estamos todos ligados por uma teia 
invisível feita da mais pura luz. Uma rede 
que liga todos os eventos da vida e que 
dá sentido mesmo àquilo que parece não 
ter sentido algum. 



Por que será que, nos momentos em que mais precisamos, acabamos nos 
isolando da nossa própria luz? Por que nos separamos dessa fonte inesgotável 
de vida e ficamos nos sentindo sozinhos, negando a mão do nosso EU 
SUPERIOR que tanto tenta nos ajudar?  
 
Aprenda a fechar os olhos e sentir essa presença silenciosa que irradia paz em 
sua direção. Aquiete seus pensamentos e abra espaço em sua mente para que 
seu EU SUPERIOR chegue até você. Aprenda também a encontrar suas 
palavras também em uma rajada de vento, no crepitar do fogo, no 
movimento da ondas, na suavidade dos contornos de uma montanha, quando 
o Sol começa a ir para o lado de lá. 
 
 Chame seu EU SUPERIOR para que: 

 Com sua doçura, ele o ajude a acolher a sua 
criança; 

 Com sua força e sabedoria, ele o ajude 
domar seu dragão; 

 Com seu fogo, ele o ajude a queimar as 
suas máscaras; 

 Com sua luz, ele ilumine o seu caminho e 
torne claras suas escolhas. 
 



COMO INDENTIFICAR O EU SUPERIOR? 

Quando em contato com o seu EU SUPERIOR você se sente seguro, 
protegido, em paz. Seu coração torna-se aberto e você é capaz de ter 
sentimentos amorosos por você mesmo, pelas pessoas, pela natureza.  
Você percebe que existe um sentido maior para cada pequeno evento da 
vida, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otimismo, alegria, você não se apega ao que já foi e nem se preocupa 
com o que virá. Seus relacionamentos vão se tornando mais harmoniosos 
e, quando acontecem conflitos, estes são vistos como oportunidades de 
aprendizagem e crescimento. Aceitação da vida como ela é.  
 



O QUE FAZER COM O EU SUPERIOR? 
 
 
………… CONVIDE-O PARA FICAR! 
 
 
O EU SUPERIOR precisa que você crie mais  
espaço em sua vida para que vocês possam 
se aproximar. Esses espaços são criados quando você medita, quando 
contempla a natureza, quando vivencia relacionamentos amorosos, 
quando faz suas orações, quando busca formas de equilibrar o sistema 
energético do seu corpo. 
 
Também precisa ser nutrido. Você alimenta seu EU SUPERIOR quando lê 
livros, vê filmes ou conversa com pessoas que colocam você em contato 
com a sua luz. Por outro lado, precisa também aprender a se afastar 
daquilo que agride você, que o desestebiliza, que o faz ter sentimentos 
mais densos. Afaste-se das leituras, experiências e lugares que o façam 
se sentir mal.  
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EU OBSERVADOR  

O EU OBSERVADOR é uma parte de você que 
consegue se afastar o suficiente para enxergar 
todos os outros EUS, sem se misturar com eles. É 
aquela parte de você que consegue perceber 
quando a criança entra em cena, ou quando é o 
EU INFERIOR o responsável por toda a 
negatividade sentida. É o EU OBSERVADOR que 
percebe quando estamos anestesiados por trás de 
nossas máscaras ou quando estamos vivenciando 
uma paz verdadeira.  
 
Precisamos do EU OBSERVADOR para sermos 
capazes de identificar o que está acontecendo no 
palco da nossa vida. É como se fosse o diretor de 
cena e conhecesse cada personagem.  
 
É IMPORTANTE DIZER QUE O EU OBSERVADOR SÓ 
CONSEGUE FAZER TUDO ISSO PORQUE É UMA 
PARTE DO NOSSO EU SUPERIOR! 
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PRESTE ATENÇÃO! 
 
O EU OBSERVADOR não julga, não 
condena, não absolve… Ele só observa! 
Observa com compaixão e carinho. 

O EU OBSERVADOR ajuda você a mudar de um EU para o outro. Ele é 
como uma ponte, um lugar seguro onde você pode descansar e relaxar 
enquanto os dramas da sua vida se desenrolam. 
 
Precisamos fortalecer esse EU prestando mais atenção em nossas 
reações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Muitas das 
respostas com as quais nos deparamos são respostas automáticas, 
programadas há muito tempo atrás, e que já não são mais adequados ou 
positivas hoje.  



EU CRIANÇA 
Filme “Duas Vidas  

EU INFERIOR 
Filme “O Encantador de Cavalos” 

EU MASCARADO 
Filme “Razão e Sensibilidade” 

EU SUPERIOR 
Filme “O Jardim Secreto” 

EU OBSERVADOR 
Filme “Colcha de Retalhos” 
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CRÉDITOS 
 
 

MEDIADORA 
 
Heliane Vilela Soares 
heliane.soares@gmail.com 
(61) 9962.6605 
STN Centro Clínico Vital Brazil, sala 235 / Asa Norte   
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