
Imagine vários Eus morando dentro do mesmo
espaço: dentro de você! Agora! Imagine que esses 
Eus não conhecem uns aos outros e cada um 
quer determinar o caminho que você deve seguir.



Quando nos conhecemos melhor vivemos melhor!

O fato de conhecermos muito pouco o que se passa dentro 
de nós – os nossos Eus - é que nos leva a fazer escolhas 
inconscientes e desastrosas que nos direcionam a uma 
vida tão confusa quanto o nosso interior.



“Mas...eu não queria assim!!!”

Se você não queria e acabou escolhendo, QUEM decidiu 
então? 

https://plus.google.com/+DoutorInvestidor
https://plus.google.com/+DoutorInvestidor


Os outros “Eus “ que moram no nosso 
inconsciente!!!

E quais são eles? 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPyz8ae5gckCFYQLkAodIy4DUw&url=http://ahdoqueeugosto.blogspot.com/2012/09/eu-e-meus-eus-poesia.html&bvm=bv.106923889,d.Y2I&psig=AFQjCNGiauFRYaNyaUhnTqA3PERLL52uMA&ust=1447093423007823
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPyz8ae5gckCFYQLkAodIy4DUw&url=http://ahdoqueeugosto.blogspot.com/2012/09/eu-e-meus-eus-poesia.html&bvm=bv.106923889,d.Y2I&psig=AFQjCNGiauFRYaNyaUhnTqA3PERLL52uMA&ust=1447093423007823


EU CRIANÇA

http://verdademundial.com.br/author/manoela/page/6/
http://verdademundial.com.br/author/manoela/page/6/
http://reflexoes-posts.blogspot.com/2008/12/parei-de-agir-como-crianca.html
http://reflexoes-posts.blogspot.com/2008/12/parei-de-agir-como-crianca.html
http://descobrindoasverdades.blogspot.com/2015/02/eu-nao-gosto-de-carnaval-do-carnaval-eu.html
http://descobrindoasverdades.blogspot.com/2015/02/eu-nao-gosto-de-carnaval-do-carnaval-eu.html
http://sentimentosdaalma.arteblog.com.br/1047453/A-crianca-e-como-um-raio-de-Sol-e-estimulo-como-a-Esperanca-FELIZ-DIA-DAS-CRIANCAS/
http://sentimentosdaalma.arteblog.com.br/1047453/A-crianca-e-como-um-raio-de-Sol-e-estimulo-como-a-Esperanca-FELIZ-DIA-DAS-CRIANCAS/
http://cometernaalianca.blogspot.com/2012/02/tem-jeito.html
http://cometernaalianca.blogspot.com/2012/02/tem-jeito.html
http://www.clickgratis.com.br/criancas/dicas-para-pais/dicas-para-evitar-o-mimo/
http://www.clickgratis.com.br/criancas/dicas-para-pais/dicas-para-evitar-o-mimo/


Você se lembra....

...de um bom momento da sua infância?

...daquelas broncas que vc nunca esqueceu?

...das vergonhas que passou?

...dos bons amiguinhos da infância?

...quantas vezes disse “Sim” querendo dizer 
“Não”?

...da emoção do primeiro dia de escola?

...do bom colo ou da falta dele?



Sabia que essa criança ainda mora dentro 
de você?

Em um grau maior ou menor  

todos nós tentamos abandonar 

a nossa criança, mas sempre 

chega um momento em que 

percebemos que não podemos 

seguir sem ela. 



Se você esqueceu sua criança por muito 
tempo, não pense que vai encontrar só 
sorrisos quando tentar resgatá-la...pode ser 
que ela esteja brava...muito brava!...

Que se sente abandonada, que se vinga e 
cria situações em sua vida adulta!

http://www.finaerica.com/2014/10/como-controlar-a-sua-raiva.html
http://www.finaerica.com/2014/10/como-controlar-a-sua-raiva.html
http://mulheresemcirculo-luz.blogspot.com/2014/06/os-limites-da-raiva-e-do-perdao-parte-2.html
http://mulheresemcirculo-luz.blogspot.com/2014/06/os-limites-da-raiva-e-do-perdao-parte-2.html


O que o seu Eu Criança vem aprontando 
com você? De que ele realmente precisa?

http://www.dennyzen.com/urwell/road-wellness-2/
http://www.dennyzen.com/urwell/road-wellness-2/
https://www.storybizcoach.com/innerchild/
https://www.storybizcoach.com/innerchild/
https://twitter.com/teachingireland
https://twitter.com/teachingireland


EU INFERIOR

http://www.grandefraternidadebranca.com.br/sobre_eu_inferior.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/sobre_eu_inferior.htm
http://www.psicologia.templodeapolo.net/textos_ver.asp?Cod_textos=257&value=Os segredos do Self&mit=Psican%C3%A1lise
http://www.psicologia.templodeapolo.net/textos_ver.asp?Cod_textos=257&value=Os segredos do Self&mit=Psican%C3%A1lise
http://mobbing-und-burnout.sozialnetz.de/
http://mobbing-und-burnout.sozialnetz.de/
http://despertandonaluz.blogspot.com/2011/02/sofrimento-psicologico.html
http://despertandonaluz.blogspot.com/2011/02/sofrimento-psicologico.html
http://madamblogspolcom.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
http://madamblogspolcom.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
http://dasplus.com.br/wp-content/uploads/2015/08/raiva.jpg
http://dasplus.com.br/wp-content/uploads/2015/08/raiva.jpg
http://br.123rf.com/photo_14683122_silhueta-de-um-casal-caucasiano-homem-e-mulher,-apontando-para-o-outro-acusa%C3%A7%C3%A3o-expressar-no-est%C3%BA.html
http://br.123rf.com/photo_14683122_silhueta-de-um-casal-caucasiano-homem-e-mulher,-apontando-para-o-outro-acusa%C3%A7%C3%A3o-expressar-no-est%C3%BA.html


É a parte ainda não desenvolvida, que 
contém emoções, pensamentos negativos e 
impulsos como medo, ódio, tristeza, 
autoritarismo, vingança, inveja....e que 
precisamos curar. É o “bicho feio” que 
mora dentro de nós! 



Você se lembra....  

..daquela vontadezinha de se vingar?

...daquele momento que internamente e em silêncio 
você disse “bem feito” ?

...da inveja que sentiu de alguém por não ter aquele 
carro do ano como o dele?

...do dedo apontado e da língua afiada para dar 
respostas duras e frias para alguém?

http://meublog-vidadecasada.blogspot.com/2015/04/diarreia-de-discussao-todo-casal-briga.html
http://meublog-vidadecasada.blogspot.com/2015/04/diarreia-de-discussao-todo-casal-briga.html


http://www.ctvnews.ca/health/angry-people-may-be-at-greater-risk-of-heart-attack-study-finds-1.1713942
http://www.ctvnews.ca/health/angry-people-may-be-at-greater-risk-of-heart-attack-study-finds-1.1713942
http://www.sodahead.com/living/are-you-quick-to-judge-someone/question-2148295/
http://www.sodahead.com/living/are-you-quick-to-judge-someone/question-2148295/
http://indulgy.com/post/V2PzZfT7O1/when-you-point-your-finger-at-someone-thre
http://indulgy.com/post/V2PzZfT7O1/when-you-point-your-finger-at-someone-thre
http://lounge.obviousmag.org/gutto_carrer_lima/assets_c/2014/08/1005950_629662913711806_1922378155_n-74748.html
http://lounge.obviousmag.org/gutto_carrer_lima/assets_c/2014/08/1005950_629662913711806_1922378155_n-74748.html
http://www.ofielcatolico.com.br/2005/03/o-pecado-da-inveja.html
http://www.ofielcatolico.com.br/2005/03/o-pecado-da-inveja.html


O Eu Inferior é parte de nós. Como curá-lo?

Sempre que você der de cara com o bicho feio 
que mora dentro de você, lembre-se:

Essa é a sua chance de curá-lo!

E o que vc veio fazer aqui? transformar esses 
sentimentos em algo melhor! Como? 
Aceitação é o primeiro passo – reconhecer 
sua existência. E depois buscar ajuda, se for 
o caso, valorizar o lado positivo da vida, por 
meio da vigilância constante(percepção).



Como identificar a sua presença?

- quando não vemos o lado positivo da vida 
ou das pessoas;

- quando nos inflamamos de sentimentos 
negativos;

- quando tentamos manipular pessoas, fazer 
comentários maldosos;

- vontade de agredir o outro ou ter 
sentimentos ruins contra nós mesmos.



EU MÁSCARA

http://estaremsi.com.br/ah-sempre-o-ego/
http://estaremsi.com.br/ah-sempre-o-ego/
http://sha-1.deviantart.com/
http://sha-1.deviantart.com/
http://50coisasantesdos50.blogspot.com/2014/09/quem-sou-eu-personas.html
http://50coisasantesdos50.blogspot.com/2014/09/quem-sou-eu-personas.html
http://reuseideias.com.br/agenda-reuse-teatro-gratis-em-itajai-essa-semana/
http://reuseideias.com.br/agenda-reuse-teatro-gratis-em-itajai-essa-semana/


Se nós soubéssemos aceitar o nosso Eu 
Inferior, o Eu Máscara não existiria. 
Acontece muitas vezes que ao deparamos 
com o nosso “bicho feio” nos sentimos 
envergonhados e culpados e passamos a 
não poder mostrá-lo para ninguém. É aí que 
criamos o Eu Máscara.

http://psicologiaacessivel.net/2015/11/06/quem-eu-sou-x-como-sou-visto/
http://psicologiaacessivel.net/2015/11/06/quem-eu-sou-x-como-sou-visto/


Os “Eus” que nos acompanham

E assim passamos a mostrar aos outros uma 
falsa fachada de quem somos nós para 
sermos aceitos, admirados e amados pelas 
pessoas.



Os “Eus” que nos acompanham
Mas carregar sempre máscaras de lá pra cá torna-

se muito desgastante, pois representar o tempo 
todo faz com que o Eu Inferior fique reprimido. 
Com isso, os sentimentos reais ocultos podem vir à 
tona como um rompante nas mais inadequadas 
situações. Ex. No trânsito, na intimidade do lar, no 
destrato com algum subordinado, etc...

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjC3Z-qo6rJAhVMPZAKHZjXCakQjRwIBw&url=http://www.caculadepneus.com.br/blog/2013/02/comece-o-ano-mais-calmo/&bvm=bv.108194040,d.Y2I&psig=AFQjCNGg4YqTjoPJD8ck3a_ldwZFFt5A4Q&ust=1448496208484317
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjC3Z-qo6rJAhVMPZAKHZjXCakQjRwIBw&url=http://www.caculadepneus.com.br/blog/2013/02/comece-o-ano-mais-calmo/&bvm=bv.108194040,d.Y2I&psig=AFQjCNGg4YqTjoPJD8ck3a_ldwZFFt5A4Q&ust=1448496208484317


Os “Eus” que nos acompanham
Como curar o Eu Máscara?

Logo após identificá-lo, o seu desafio é abrir mão 
dele, pois ele precisa ser abandonado. Você vai 
precisar de:

1. Parar de mentir, de fingir e tentar agradar.

2. Deixar as pessoas verem você como você é

3. Desistir de controlar e buscar a perfeição

4. Não se deformar ou se descaracterizar p tentar 
caber no espaço apertado do pensamento que o 
outro tem em relação a você. 



Os “Eus” que nos acompanham

http://www.midiatismo.com.br/jornalismo/a-teoria-do-espelho-e-o-reflexo-da-mediocridade-no-jornalismo-de-entretenimento-praticado-na-web
http://www.midiatismo.com.br/jornalismo/a-teoria-do-espelho-e-o-reflexo-da-mediocridade-no-jornalismo-de-entretenimento-praticado-na-web


Os “Eus” que nos acompanham

Em algumas situações talvez seja preciso 
você continuar usando algumas máscaras, 
mas perceberá que está usando e não se 
misturará com o papel que está 
representando. Portanto, não 

esquecerá quem é você! 

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-seja-voc%C3%AA-mesmo-image38699931
http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-seja-voc%C3%AA-mesmo-image38699931


Os “Eus” que nos acompanham
EU SUPERIOR

http://aldomon-adriane.blogspot.com/2010/08/003.html
http://aldomon-adriane.blogspot.com/2010/08/003.html


Os “Eus” que nos acompanham
Alguma vez você já desejou que alguém surgisse do 

nada e em um “passe de mágica” resolvesse todos 
os seus problemas?

Um mestre sábio, poderoso e amoroso que ajudasse 
você a encontrar um caminho?

Pois saiba que esse alguém existe e agora mesmo 
tenta se comunicar com você!

https://universonatural.files.wordpress.com/2014/01/seu-eu-superior-sabe-o-que-c3a9-melhor-para-vocc3aa.jpg
https://universonatural.files.wordpress.com/2014/01/seu-eu-superior-sabe-o-que-c3a9-melhor-para-vocc3aa.jpg


Os “Eus” que nos acompanham

Como identificar a sua presença?

Por meio de meditação, auto-conhecimento, 
contemplação, auto-percepção,intuição, ...

http://veraluz.pt/consulta-contacto-com-o-eu-superior/
http://veraluz.pt/consulta-contacto-com-o-eu-superior/
http://portal.macamp.com.br/noticia.php?varId=1283
http://portal.macamp.com.br/noticia.php?varId=1283
https://www.danypadilla.com.br/autoconhecimento/
https://www.danypadilla.com.br/autoconhecimento/


Os “Eus” que nos acompanham

Chame o Seu Eu Superior para que:

Com sua doçura, ele o ajude a acolher a sua 
“criança”.

Com sua força e sabedoria, ele o ajude a domar os 
seus “bichos internos”.

Com sua conscientização ajude a reconhecer as 
suas “máscaras”.

Com sua luz, ele ilumine o seu 

caminho  torne claras as suas 

escolhas.

http://www.trabalhadoresdaluz.org/site/?p=3409
http://www.trabalhadoresdaluz.org/site/?p=3409


Os “Eus” que nos acompanham
Como identificar seu Eu Superior?

- Quando você se sente seguro, protegido e em paz;

- Quando seu coração torna-se aberto  você cultiva 
sentimentos amorosos por vc mesmo, pelas 
pessoas e pela natureza;

- Quando você não se apega ao que já foi e nem se 
preocupa com o que virá;

- Quando  seus relacionamentos se 

- tornam mais harmoniosos  e quando

- os conflitos são vistos como oportu-

- nidades de aprendizado e crescimento.

http://pt.yesshare.com/boquim601/o-eu-superior-o-eu-inferior-e-a-mascara
http://pt.yesshare.com/boquim601/o-eu-superior-o-eu-inferior-e-a-mascara


Os “Eus” que nos acompanham

1. Quais desses “Eus” são reais e quais são 
ilusórios?

2. Como é possível transformar os Eus ilusórios 
no Eu Superior?

3. Existe uma ponte que torna 

isso possível?

4. E que ponte é essa? 

http://blogs.universal.org/cristianecardoso/pt/pense-antes-de-agir/
http://blogs.universal.org/cristianecardoso/pt/pense-antes-de-agir/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjKpfqe-rzJAhUCGJAKHZVOD_sQjRwIBw&url=http://www.ejaculacaoprecoce.biz/10-perguntas-respostas-ejaculacao-precoce/&bvm=bv.108538919,d.Y2I&psig=AFQjCNEBnGV8gJXtE5M2IECrtfY_GIgeyQ&ust=1449138034859711
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjKpfqe-rzJAhUCGJAKHZVOD_sQjRwIBw&url=http://www.ejaculacaoprecoce.biz/10-perguntas-respostas-ejaculacao-precoce/&bvm=bv.108538919,d.Y2I&psig=AFQjCNEBnGV8gJXtE5M2IECrtfY_GIgeyQ&ust=1449138034859711


Os “Eus” que nos acompanham

EU OBSERVADOR

http://www.dorothyzhuomei.com/blog/how-to-defend-against-our-inner-critic-i
http://www.dorothyzhuomei.com/blog/how-to-defend-against-our-inner-critic-i
http://www.turmadobigua.com.br/forum/topic/23901-isca-de-helice-timber-turbine-informa%C3%87%C3%94es/
http://www.turmadobigua.com.br/forum/topic/23901-isca-de-helice-timber-turbine-informa%C3%87%C3%94es/


Os “Eus” que nos acompanham

O Eu Observador é uma parte de você que 
consegue enxergar os outros “Eus” sem se 
misturar com eles. Percebe quando a criança 
está em cena, quando o Eu Inferior toma 
conta ou quando estamos no Eu Máscara.

http://www.gifsemensagens.com.br/amizade_engracada/3.htm
http://www.gifsemensagens.com.br/amizade_engracada/3.htm


Os “Eus” que nos acompanham

Se fosse uma peça de teatro ele seria o 
diretor que conhece todos os personagens e 
reconhece quando cada um deles está em 
cena! 

http://www.eueapsicologia.com.br/marte/traduzir-se/
http://www.eueapsicologia.com.br/marte/traduzir-se/


Os “Eus” que nos acompanham



Filme: “ Duas Vidas”

Filme: “ O encantador de cavalos”

Filme: “ Razão e sensibilidade”

Filme: “ O jardim secreto”

Filme: “Colcha de retalhos”

http://mofrasoul.blogspot.com/2011/08/impressoes-de-nossa-ultima-viagem-17-24.html
http://mofrasoul.blogspot.com/2011/08/impressoes-de-nossa-ultima-viagem-17-24.html
http://www.blogmodainfantil.com.br/leia-perolas-da-imaginacao-infantil-no-tumblr-coisas-que-eu-achava-quando-era-crianca/
http://www.blogmodainfantil.com.br/leia-perolas-da-imaginacao-infantil-no-tumblr-coisas-que-eu-achava-quando-era-crianca/
https://pixabay.com/en/photos/monster/
https://pixabay.com/en/photos/monster/
http://projetodespertando.com.br/dica-2-os-tipos-eu-e-os-outros/
http://projetodespertando.com.br/dica-2-os-tipos-eu-e-os-outros/
http://espacodosol.com/blog/?p=10921
http://espacodosol.com/blog/?p=10921
http://www.mortesubita.org/psico/textos-de-psicologia-bizarra/o-eu-observador-de-gurdjieff
http://www.mortesubita.org/psico/textos-de-psicologia-bizarra/o-eu-observador-de-gurdjieff


Os “Eus” que nos acompanham
Bibliografia:

“Gente que mora dentro da gente”

Patrícia Gebrim

Palestras do Pathwork

Eva Pierrakos

Obras Junguianas

Carl Gustav Jung

Site: www.institutoaleph.com

email: contato@institutoaleph.com


