


Relacionamentos, existe 

manual de sobrevivência?



O que o amor faria?
• Visualizar, sentir situações conflitantes.

• Perguntar: ‘O que o amor faria nessa situação?

• O que mudou – após receber ‘a resposta do 
amor’?



Campo Magnético da Terra



Manual de sobrevivência no Trânsito –
Direção Defensiva

• Direção Defensiva é dirigir de modo a evitar 
acidentes, apesar das ações incorretas 

(erradas) dos outros e das condições adversas 
(contrárias), que encontramos nas vias de 

trânsito.



Conhecimento

• Você precisa conhecer seus direitos e deveres 
em qualquer situação de trânsito, como 
condutor ou como pedestre, para evitar 
tomar atitudes que possam causar acidentes 
ou danos aos usuários da via.



Atenção

• Mantenha sua atenção no trânsito e não se 
distraia com conversas, com som alto ou no 
uso de rádio ou aparelho celular.



Previsão
• Você não precisa de uma bola de cristal para 

prever os perigos do trânsito, apenas precisa 
prever e preparar-se para algumas 
eventualidades comuns no dia-a-dia, como 
furar um pneu, um buraco ou óleo na pista, 
um pedestre fazendo a travessia fora do local 
adequado, um acidente, etc.



Decisão

• Sempre que for necessário tomar uma decisão, 
numa situação de perigo, ela dependerá do 
conhecimento das alternativas que se 
apresentem e do seu conhecimento das 
possibilidades do veículo, das leis e normas que 
regem o trânsito, do tempo e do espaço que 
você dispõe para tomar uma atitude correta.



Decisão: calmo ou não? 



Habilidade

• A habilidade se desenvolve por meio de 
aprendizado e da prática. 



Não se esqueça:

• A prática conduz à perfeição, tornando você 
um condutor defensivo.



Manual (?) Relacionamentos Saudáveis

• E se fosse possível criar um ‘Manual para 
relacionamentos saudáveis’ – ‘nos ‘moldes’ 
do Manual de Trânsito - Como seria????



Habilidades
• A habilidade se desenvolve por meio de 

aprendizado e da prática. 



Habilidades: Silêncio e Respiração
• “Tudo muda na sua vida apenas com a sua 

permissão. Permissão é a chave e o silêncio é 
o portal para o autorreconhecimento e bem-
estar”.



Habilidades: Pensar e Sentir
• “A sua vida não se trata do que os outros 

pensam de você. Ela se trata do que você 
pensa de si mesmo, pois a sua vida hoje é a 
manifestação real dos seus pensamentos 
ontem”.



Habilidades: Ouvir e Falar 
• “A sua vida não se trata do que os outros 

falam de você, ela se trata do que você fala 
de si mesmo, pois a sua vida hoje é a 
manifestação real das suas palavras de 
ontem”.



Habilidade: Falar 

• “Você fala claramente o que é necessário ou 
deixa o outro ‘adivinhar’?

• ‘Você sabe exercitar as ‘quatro habilidades no 
falar’?



Habilidade: Ouvir  

• “Você consegue ouvir o outro? Mas do que 
isso, consegue ‘sentir o que você está 
ouvindo’?

Ou você só ouve o
que lhe convém????



Habilidade: Falar

Já observaram como falamos quando estamos 
namorando?

E quando estamos 
bravos???

Por que isso acontece???

Isso ocorre porque quando brigamos 
nossos corações se afastam.



AS TRÊS PENEIRAS
• Rapaz:  Sócrates, preciso lhe contar algo.

• Sócrates: O que você vai me contar já passou pelas três peneiras?

• Rapaz: - Três peneiras? - indagou o rapaz.
- Sim! A primeira peneira é a VERDADE. O que você quer me contar 
dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer 
aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve, então, passar pela 
segunda peneira: a BONDADE. O que você vai contar é uma coisa boa? 
Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que 
você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela 
terceira peneira: a NECESSIDADE. Convém contar? Resolve alguma 
coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta?
- Se passou pelas três peneiras, conte! Tanto eu, como você e seu 
irmão iremos nos beneficiar.
Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para 
envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas 
do planeta.



AS TRÊS PENEIRAS



A QUARTA PENEIRA

MOMENTO OPORTUNO!!!!



Habilidades: Ser e de Agir
• “Nós não apenas vivemos no mundo, como 

também o mundo vive em nós. A nossa vida 
e tudo a nossa volta é exatamente a projeção 
da realidade do mundo que vive em nós. 
Você é hoje quem e o que você acredita que 
é”.



Habilidades: Perdoar e Amar• “Queremos todos amar e ser amados, mas estamos 
muito magoados para reconhecer que o verdadeiro 
inimigo é o nosso próprio orgulho, orgulho de 
perdoar e de amar. Não há como conhecer o amor 
sem conhecer o perdão”.

• Jogue fora o ‘check-list’ e aceite cada um como está.



Habilidades: Dar e Receber
• “Uma das maiores artes de ser e viver é saber 

abrir mão das realidades que não servem 
mais na sua vida para receber com gratidão 
uma nova realidade, e depois abrir o coração 
para doar com amor”.



Habilidades: Celebrar e de Recomeçar

• “Hoje é o único dia da sua vida”.

- Habilidade de viver no presente e fazer o seu 
melhor sem gerar expectativas?

- O que você tem celebrado?

(Você celebra tudo aquilo que você alimenta).



Arte de Ser e de Viver
• Baseado no livro ‘Arte de Ser e Viver’ – terapeuta Rex Thomas –. O livro 

apresenta algumas orientações para serem exercitadas ao longo de 
períodos de 7 dias, ao final de determinadas semanas, vamos observar 
algumas transformações naqueles que realmente praticam.

• Consciência: falar, pensar, agir, ouvir, dar permissão para o novo chegar, 
celebrar a vida...



Conhecimento
• Direitos e deveres

Eu tenho respeitado o direito alheio? Eu tenho 
honrado os meus direitos?



Conhecimento
Sombra X Luz

• Você se conhece? Você conhece seu parceiro 
e sua parceira?

• E quando ela (ele) manifesta a sua ‘sombra’ 
como você age? Como seria mais saudável 
agir?



Conhecimento – Amor x Medo
• Você sabia que para ter relacionamentos 

saudáveis é essencial que ele tenha por base 
o amor e não o medo? (especialmente nesse 
novo momento planetário – a caminho da 
Regeneração).



Amor
Libertação, apoio, crescimento, alegria!



Medo
• Manipulação, desconfiança, tristeza, 

frustração



Guardião x Dono
• Você age como Guardião ou como dono? É preciso 

entender e internalizar que só levaremos aquilo 
que conquistamos, nada mais!!! Então cuide 
daquilo que lhe foi permitido usufruir 
temporariamente, mas sem apego, ok?



Atenção
• Quanto você tem dado atenção aos seus 

relacionamentos? Com você e com os demais? O 
quanto você tem investido nesse sentido? Qual 
o seu grau de êxito? O que precisa ser ajustado?

•



Previsão
• Algumas questões posso prever? Posso ser proativo,

observador e evitar problemas?



Decisão
• Você toma as decisões na hora e do modo 

certo? Ou é do tipo ‘político’ que não quer 
desagradar ninguém e acaba desagradando 
todos;

• Qual a importância de se tomar uma decisão 
na hora certa?



Não esqueça:
• Ninguém é perfeito, estamos todos em 

construção, mas a prática conduz à perfeição.

• Sempre é tempo para fazer ajustes para 
construir relacionamentos saudáveis.



Evangelho no Lar e na Vida

• Habituem-se a orar no lar – Evangelho no Lar 
– convide Jesus para estar sempre com você.



Você é Essência Divina, você não é 
esse evento!!!



É o que é agora! 
Aproveite essa linda oportunidade que 

é a Reencarnação!



Encerramento

• Vídeos

- O verdadeiro sucesso

- Soldados... 



FONTES CONSULTADAS

1) Rex Thomas:  www.rexthomas.com.br/

. Livro: A Arte de Ser e Viver:  www.rexthomas.com.br/

2) Site Detran - Elementos básicos da Direção Defensiva: 

http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicos-
detalhes.php?tema=motorista&id=352

3) Banco de imagens diversas da Internet

4) Site com frase de escritores, filósofos, etc: : 
https://kdfrases.com/frase/115170

http://www.rexthomas.com.br/
http://www.rexthomas.com.br/
https://kdfrases.com/frase/115170


Avelina Ferreira de Almeida – Terapeuta Holístico

Telefone: (61) 99903-4727 

. Hipnoterapia 
. TVP – Terapia de Vidas Passadas  

. Tarô Terapêutico
.  Cosmologia  Transpessoal  

. Reiki  
. Magnified Healing

. Terapia floral
. Em breve Constelação Familiar e Coach 

Palestra ministrada no dia 25 de abril de 2018


