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O que se faz entender por “feridas do coração”
Para responder a esta pergunta, citarei o seguinte trecho do Caderno
de Atividades para Identificar as Feridas do Coração (somente em
francês)
“Uma ferida do coração é uma afetação grave que foi sofrida no passado e modificou a estrutura de uma parte do psiquismo, em decorrência de um trauma afetivo causado por um choque emocional intenso
ou pequeno e repetidos choques emocionais. Tais choques deixaram
marcas profundas dentro de nós, influenciando hoje nossos comportamentos e relacionamentos afetivos.”
Mais que mal-estares ou emoções desagradáveis, os choques emocionais que provocam suas feridas foram suscitados por um ou vários
acontecimentos do seu passado. Tais fatos despertaram em você uma
abundância de emoções dolorosas tão fortes que elas ultrapassam o
limite de tolerância do seu psiquismo. Visto que o sofrimento era insu48

portável, você poderia ter-se afundado no abismo da morte (suicídio)
ou da loucura (psicose), o que não aconteceu. Em vez disso, como
sua pulsão de vida era mais forte do que a sua pulsão de morte, você
escolheu, inconsciente e naturalmente, defender-se para sobreviver à
sua dor. Entretanto, seu psiquismo não deixou de ser profundamente
afetado pelas feridas sofridas, cujas cicatrizes ele ainda carrega.

As feridas afetivas podem ser curadas?
Será que ficaremos feridos de forma tão intensa para sempre, que até
os nossos últimos dias, quando estivermos abandonados, excluídos,
rejeitados, culpabilizados, humilhados, traídos, controlados, dominados, inferiorizados, ou desvalorizados?
O processo de libertação apresentado nesta atividade com Exu do
Ouro não tem como objetivo levantar um debate sobre a possibilidade
ou não de curar as feridas do coração. Ele tem como meta amenizar o
sofrimento psíquico causado por essas feridas. Isso se aplica a todas
as feridas, sejam elas quais forem, já que, no psiquismo, elas não estão divididas em gavetas diferentes, mas formam um todo.
Por definição:
 Para satisfazer as necessidades da consciência racional sem a qual
você ficaria à mercê do caos emocional
 Para que você tomasse medidas eficientes no intuito de amenizar o
sofrimento que elas lhe causavam
Minha experiência das feridas do coração e das pessoas de quem eu
já acompanhei no meio religioso,me permitem afirmar com certeza
que, se toda vez que for magoado, você repetir até o final o processo
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apresentado neste caderno de exercícios, você sofrerá definitivamente menos. Não importa o que for: algo em você se acalmará de forma
incontestável. Você terá, de uma vez por todas, mais poder sobre suas
feridas em sua vida, além de alcançar uma sabedoria do coração e da
alma que o deixará indiscutivelmente menos dependente do mundo
exterior. O dica é ter paciência e repetir o processo toda vez que for
magoado, até que ele esteja bem integrado na sua vida. Você descobrirá um dia que os motivos que o machucavam no passado não o
afligem mais de forma tão profunda e não afetam mais durante tanto
tempo, pois você terá aprendido a se libertar cada vez mais rápido
deles e a reconquistar paz no coração.
Permanecer prisioneiro das suas próprias feridas,
por mais profundas que elas sejam, equivale a construir
sua casa no meio de um cemitério para o resto da vida
– Carolyne Myss –
• Desenhe sua casa no meio de um cemitério, prestando atenção no que for sentindo.
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• Agora, desenhe-a em um lugar maravilhoso, espreitando suas
emoções

Você fez dois desenhos. Observe-os com frequência. Eles representam duas maneiras de viver com as suas feridas. Deixá-las á vista
incitará você a escolher cotidianamente o caminho da sua libertação.
Sejam quais forem as feridas que o afetem, é você que decide se vai
utilizá-las para se destruir ou para cultivar um jardim de rosas dentro
de si e ao se redor.
Como utilizá-las para aliviar a sua dor?
É a esta pergunta que esta atividade de hoje vai responder.
O elevador que leva á cura não está funcionando…
você terá de subir pelas escadas
– Ruth Fishel –
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Quando você toma o caminho para tratar suas feridas afetivas, você
precisa aceitar que, no início, o processo leva tempo. Se você subir
um por um os degraus da escada que leva á libertação do sofrimento, você chegará lá. Esses degraus - oito, no total - na verdade são
etapas. Algumas delas lhe parecerão mais difíceis de atravessar e
demandarão mais tempo, enquanto outras lhe darão a impressão de
serem incrivelmente fáceis. Cada um tem sua história. Cada um tem
seu caminho. O importante é manter o foco no objetivo: aliviar seu
coração ferido.

A escada da sua libertação

1

2

3

4

5

6

7

8

Toda vez que você for magoado, suba um por um dos degraus que
levam que sua libertação. Quando tiver atravessado uma etapa, desenhe a si mesmo no degrau correspondente.
Antes de começar sua subida a partir do que vem a seguir, eu gostaria de te incentivar a arrumar um diário para aprofundar os exercícios
sugeridos nestas páginas.
Agora, pense em um acontecimento da sua vida afetiva de adulto que
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o tenha magoado profundamente e que hoje devore seus pensamentos, pois ele ainda o faz sofrer.

• Descreva o acontecimento, incluindo as pessoas envolvidas,
gestos, palavras ou atos que o tenham abalado, sua reação
no momento e o estado de espírito no qual você se encontra
agora com relação a esse passado doloroso.
1) As pessoas envolvidas

2) Os gestos, palavras ou atos que o magoaram

3) Sua reação no momento

4) O estado de espírito no qual você se encontra hoje com relação
a esse passado doloroso
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• O que causou a sua ferida?

 Culpa?
 Humilhação?
 Rejeição?
 Exclusão?
 Abandono?
 Inferiorização?
 “Superiorização”?

 Indiferença?
 Desvalorização?
 Controle?
 Poder?
 Traição?
 Dominação?
 Incompreensão?

Atravesse agora as etapas para amenizar o sofrimento do seu
coração ferido por esse acontecimento.

1ª etapa: a sobrevivência psíquica
Tendo em vista que a sua ferida resulta de um trauma passado, a dor
que você sentiu foi tão intensa que você provavelmente não conseguiu
enfrentá-la no momento em que tudo ocorreu. Você estava em situação de sobrevivência psíquica. Para “manter o pescoço fora da água”,
você precisou se defender. Como você se defendeu?

 Você se acusou, condenou, culpou?
 Você julgou severamente o causador da sua aflição?
 Você o rejeitou?
 Você o criticou e fez complô contra ele?
 Você lhe atribuiu a total responsabilidade do seu sofrimento?
 Você alimentou ressentimento e pensamentos negativos em
relacão a ele?
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 Você desejou que ele sofresse tanto quanto você e fosse puni-

do por ter cometido tamanha maldade?
 Você acusou Deus, a Vida ou o Universo de ter abandonado
você?
 Você reprimiu suas emoções?
 Você alimentou um desejo de vingança?
 Outro?

Independente de quais tenham sido suas reações ao acontecimento
em questão, nesta etapa é importante.
1) que você esteja consciente do seu funcionamento defensivo
2) que você aceite sinceramente como algo normal
Se você tiver preenchido estas duas condições, desenhe a si mesmo
no primeiro degrau da escada da sua libertação. Você agora está pronto para a segunda etapa.

2ª etapa: a conscientização do papel de vítima
Se você estagnar na primeira etapa, nunca amenizará suas feridas
afetivas. Muito pelo contrário: você as alimentará e aumentará. Em vez
de se libertar do sofrimento, você permanecerá prisioneiro dele, pois sua
libertação não dependerá de você, mas sim do mundo exterior. Portanto, você não terá nenhum poder sobre sua própria vida. Você será uma
pobre vítima vencida, e não um corajoso aventureiro vencedor.
• Leia bem as características de vítima e marque aquelas que
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você adimitir que possui na situação que o estiver preocupando no momento?

 Autocomiseracão
 Lamentação
 Juízo acusador (verbalizado ou mentalizado)
 Crítica do seu aguilhão
 Busca de aliados contra ele
 Falta de confiança em si e baixa autoestima
 Dificuldade de se afirmar em presença dele
 Desejo de vingança
 Comportamentos que despertam pena: lágrimas, palavras e

atos manipuladores
 Irresponsabilidade
 Dificuldade de reconhecer suas atitudes defensivas e seus próprios comportamentos causadores de sofrimento
 Tendência a enxergar apenas as atitudes defensivas e os erros
do seu aguilhão
 Sentimento de falsa inocência
 Expectativa de ser amparado, aprovado e defendido por alguém
 Comportamento complementar do pael de vítima: dar uma de
carrasco agressivo e acusador

Todos nós somos vítimas em diversas medidas e diferentes momentos de nossas vidas. Então, não minta para si mesmo. Aceite esse
aspecto seu com compaixão. É a única maneira de reconquistar o
poder sobre a sua vida. Nesta segunda etapa, ainda não estamos
pedindo para você se responsabilizar, mas sim, reconhecer, honesta
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e humildemente, a sua responsabilidade. Quando tiver conseguido
realizar este exercício de reconhecimento, você estará pronto para a
terceira etapa.
Por favor, não vá rápido demais. Leve o tempo que lhe for necessário. Não é porque você entendeu racionalmente o conteúdo de uma
etapa que você está pronto para a seguinte. Se quiser amenizar o
sofrimento causado pelas feridas, é preciso que você integre muito
bem a mensagem de cada uma das etapas no seu modo de viver.
Senão, você não alcançará nenhum resultado. Se conseguir integrá-la, você sentirá uma mudança em si mesmo, saberá que pode se
desenhar em cima do segundo degrau e seguir em frente no caminho
em direção à sua libertação.

3ª etapa: distância com relação aos aguilhões
Para assimilar esta terceira etapa na sua vida, é importante distinguir
um mecanismo de defesa e um mecanismo de proteção.
Um mecanismo de defesa é uma forma inconsciente e instantânea
utilizada pelo seu psiquismo para proteger você da presença de
emoções dolorosas provocadas pelo mundo exterior ou pelo seu
imaginário.
Já um mecanismo de proteção é uma forma consciente que você decide livremente utilizar para se proteger do sofrimento psíquico causado pelo sua ferida. Ele é dotado para garantir a satisfação das suas
necessidades fundamentais de respeito e amor-próprio.
Enquanto o mecanismo de defesa é instaurado pelo psíquico para
fugir de uma emoção dolorosa, o mecanismo de proteção acolhe a
mesma emoção. Ele lhe permite cuidar da criança ferida que existe
dentro de você.
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Portanto, para ajudar você a sair da encruzilhada, enxergar seus sentimentos com clareza e reconquistar o poder sobre a sua vida após um
acontecimento que o tenha magoado, existem duas formas de proteção muito eficientes.
1. Afaste-se durante o tempo da sua recuperação, de todos os motivos
que alimentam sua ferida. Por exemplo, se o seu irmão o tiver humilhado ou traído, tome distância dele, do melhor amigo dele, da filha
dele e do colega de trabalho preferido dele.
Não estamos dizendo para você rejeitar essas pessoas, mas sim se
proteger e se conceder tempo suficiente para fortalecer seu psiquismo
enfraquecido pela ferida e entender melhor os seus sentimentos.
• De que pessoas você teria vantagem em se afastar na presente situação?
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• De que maneira você tomará distância delas?

 Você nã as indagará mais a respeito do seu aguilhão
 Você evitará a companhia delas
 Você lhes pedirá um tempo de afastamento para fazer um cura-

tivo na sua ferida
 Você se afastará delas fisicamente
 Você manterá contato com elas, mas não falará sobre o acontecimento em questão e lhes pedirá para elas também não tocarem
no assunto

2. A segunda forma de se proteger é evitar criticar o seu motivo e fazer
complô contra ele, com o objetivo inconsciente ou não de atrair aliados
e até mesmo salvadores. O ato de criticar é muito nefasto, pois mantém você na posição de vítima e contribui para “tirar a casquinha do
dodói”, em vez de lhe permitir abrandar o seu sofrimento.
• Você criticou seu aguilhão e buscou aliados contra ele?
 Sim
 Não
• Você está disposto a parar de adotar esse
comportamento defensivo, no intuito de cuidar
da sua ferida?
 Sim
 Não
• Você está achando essa etapa difícil de atravessar?
Você tem resistências?
 Sim
 Não
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Aceite estar onde você está, mas, acima de tudo, continue caminhando. Você não vai se arrepender. No entanto, espere ter preenchido
bem as duas condições dessa terceira etapa antes de desenhar a si
mesmo em cima do terceiro degrau e seguir em frente no caminho da
sua libertação interior.

4ª etapa: aceitação profunda e autêntica
Aceitar “a realidade” é uma etapa essencial do processo de alívio das
feridas do coração.
A reação mais comum quando somos afetados por um acontecimento
infeliz é nos resignamos ou resistirmos.
O que significa “resistir”?
Resistir é:
 debater-se
 lutar contra a realidade
 fazer oposição
 rejeitar a dor e o orgulho
 entrar em guerra contra si mesmo e o mundo
 envenenar seus relacionamentos por causa dos seus mecanismos
de defesa
 querer controlar tudo: tanto a realidade exterior quanto o sofrimento
causado pelo acontecimento
 adquirir poder sobre os outros
 dizer “não” ao o que o aborrece e ao que atrapalha seus desejos,
seus projetos e sua liberdade
 cultivar o sofrimento através do imaginário
• Que mecanismos de resistência você costuma adotar quan-
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do é ferido?

O ato de resistir sempre provoca tensões, esgotamento e turbulências
emocionais. Ele mantém o sofrimento, pois impede que a corrente natural da vida siga seu curso e deixa você desprovido das suas forças
profundas.
Aquilo a que você resiste persiste.
– Neal Donald Walsch –
Ao resistir, em vez de encontrar a paz, você cultiva uma tormenta interior que o deixa infeliz.
Resistir é tentar nadar contra a corrente em um rio agitado.
• Desenhe a si mesmo tentando atravessar um rio furioso, nadando ou navegando em um barquinho contra a corrente.
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• Você tem tendência a enfrentar as tempestades da sua vida
lutando contra elas?
 Sim
 Não
• Você às vezes se sente cansado, decepcionado e impotente?
 Sim
 Não
• Você tem o sentimento de estar em paz quando entra em um
combate contra a vida?
 Sim
 Não

• Tendo em vista que o mecanismo defensivo de resistência
ao sofrimento prejudica, não seria melhor se resignar?

O que significa “se resignar”?
Resignar-se é:
 abdicar
 pedir demissão
 submeter-se
 adotar uma atitude de vencido diante de uma provação
 considerar a provação como uma inimiga que não deve ser enfrentada para não sofrer
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 aguentar durante um tempo demasiado longo uma situação difícil
ou uma pessoa ameaçadora
 guardar rancor
 aniquilar-se
 colocar-se em posição de passividade, negatividade e impotência
 alimentar falta de confiança em si e na vida
 fazer papel de vítima dos outros e do passado
• Que mecanismos de resignação você costuma adotar quando é ferido?

• Represente através de um símbolo a situação difícil pela qual
você passou e desenhe a si mesmo diante dela em uma situação de resignação.
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• Como você se sente nessa posição?

• Na sua vida, você geralmente tem tendência a se resignar ou
resistir?

A resignação é triste, a aceitação é alegre
– Dr Jalenques –
Entre a resignacão e a resistência, existe uma terceira opção: a aceitação.
O que significa “aceitar”?
Aceitar é:
 acolher “a realidade”, sem necessariamente aprová-la
 receber, e não rejeitar o que ocorre com você
 abraçar, e não se opor aos acontecimentos
 parar de lutar contra si mesmo
 deixar de fazer guerra em torno de si
 transformar a energia contida no sofrimento em força interior
 deixar-se levar na direção dessa energia
64

 dizer “sim” à vida
 não procurar mais controlar
 abrir-se para o desconhecido
 abandonar-se às suas forças espirituais interiores
 escutar seus sentimentos e sua intuição, de modo a agir no sentido
das mensagens interiores
 tornar-se criador da sua vida
 admitir os limites das suas forças físicas, psíquicas e racionais
 conhecer os benefícios da liberdade interior
 deixar a vida fluir dentro de si mesmo
 melhorar a sua qualidade de vida
 desapegar-se
 sentir-se em harmonia com a vida, as forças do Universo e sua
sabedoria profunda
 escolher a paz
A atitude à qual a aceitação nos conduz é uma atitude justa e apaziguadora, pois ela se inspira na nossa sabedoria interior.
É por esse motivo que a aceitação é a solução mais eficaz que você
pode adotar em face de uma situação difícil. Somente ela pode lhe
proporcionar:
 paz
 serenidade
 amor verdadeiro
 liberdade interior
Um dos mais belos presentes da aceitação é o fato de ela favorecer
uma mudança duradoura e proporcionar paz interior, pois tem como
efeito criar a abertura para a alma da qual o corpo e o coração precisam para se recuperar.
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O único remédio que eu conheço para curar o mundo dos horrores da guerra é cultivar a paz dentro de nós irradiando-a e comunicando-a. E o único meio que temos à nossa disposição para
alcançar o estado de tranquilidade que cura todos os males do
mundo é aceitá-los.

Etapas da aceitação
Relembre a situação difícil que o esteja fazendo sofrer no momento e
atravesse as etapas a seguir para superá-la.
A) Determine como objetivo alcançar a paz interior. Nesse intuito,
faça uma pausa e tire um tempinho para fazer o exercício a seguir. Sente-se confortavelmente e leia este exercício por completo.
Agora feche os olhos. Sinta bem a sua testa até a impressão de
que ela esteja se dilatando. Se alguns pensamentos invadirem a
sua mente de forma espontânea, não os afugente. Não lute contra
eles. Simplesmente toma consciência da presença deles e volte a
prestar atenção na sua sensação. Perceba que, ao se dilatar, sua
testa se descontrai, o que lhe dá a impressão de formar “um todo”
com o Universo. Quando essa parte do seu corpo estiver relaxada,
continue o exercício, dilatando:
 os olhos
 as bochechas
 o maxilar
 o cérebro
 os ombros
 os braços
 os pulmões
 o coração
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 o fígado
 a barriga
 os rins
 as nádegas
 o órgão genital
 as coxas
 as pernas
 os pés
Para terminar, sinta o seu corpo globalmente até ele se fundir com o
Universo.
Agora, toma consciência do sentimento de paz interior que o está
invadindo. É essa paz que você deve alcançar com relação ao acontecimento que o magoou. Para isso:
B) Identifique e aceite as emoções desagradáveis associadas
às suas feridas

 Dor
 Raiva
 Desespero
 Tristeza
 Impotência
 Ódio
 Medo
 Dúvida
 Rancor
 Angústia
 Outro
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Diga, por exemplo:
 Sim, estou sentindo raiva nesse momento, e é normal
 Sim, estou sentindo rancor, e é normal
 Sim, estou sentindo muito medo de ser humilhado e julgado, e é
normal
 Sim, estou sentindo…, e é normal
Saiba que suas zonas de fragilidade o fazem lembrar que você é um
ser humano. Elas existem para aproximá-lo do divino dentro de você.
Para encontrar a paz, é recomendável aceitá-las, sem se comprazer,
nem se identificar com elas. São presentes que a vida coloca no seu
caminho para incentivá-lo a se libertar de tudo o que é supérfluo e atingir o essencial, isto é, a paz e o amor que o habitam e constituem.

C) Faça agora o seguinte exercício de visualização:
Leia-o o primeiro e depois feche os olhos. Sinta suas emoções
dolorosas. Procure acolhê-las. Para isso, siga a direção da energia
que elas carregam. Imagine a sua mesmo deixando-se afundar na
escuridão profunda do abismo das suas trevas interiores. Deixe-se
descer cada vez mais nas profundezas. Preste atenção no que
você for experimentando. Continue descendo até chegar ao fundo.
Você não pode descer mais, então aceite o fato de estar no fundo e
aceite também o seu estado interior, seja ele qual for.

A escuridão dá origem ao seu próprio poder de cura
– Paul Ferrini –
Sinta seus pés solidamente fincados na pedra que lhe serve de apoio.
Não se preocupe, pois, agora, você está livre, ou seja, você tem a es68

colha de permanecer no fundo (vitimização, autocomiseração, busca de
alguém para assumir a responsabilidade no seu lugar) ou pegar impulso
para subir de volta à luz e reconquistar assim o poder sobre sua vida.
Se você ainda não se sentir pronto para subir, não se julgue.
Aceite seus medos e resistências e repita o exercício amanhã ou
daqui alguns dias. Você vai ver que sempre acabamos saindo da
escuridão. É o princípio da impermanência praticado pelos budistas. Se você estiver pronto, suba e vá para a quinta etapa do
processo de libertação das feridas do coração.

Parabéns!
Aqui você pode trilhar 4 etapas das 8 que este módulo dinâmico de
desenvolvimento apresenta, as próximas 4 etapas a seguir:
5ª ETAPA: Retorno a Si Mesmo
6ª ETAPA: A Responsabilidade
7ª ETAPA: A Solicitação dos Recursos Interiores
8ª ETAPA: A Ação Libertadora
No Treinamento Oficial Exu do Ouro você terá acesso a esta
atividade completa para acessar todas estas ferramentas que lhe
empoderará da habilidade de Aliviar as Dores do Coração, esta
dinâmica é parte integrante do Pilar Emocional, um ciclo poderoso
de 07 Dias garimpando esta sua dimensão.
Será extraordinário vivermos juntos esta experiência!
Te vejo lá então!
Mojubá!
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