


Pequenos Tiranos, 

Grandes Aliados:

Com Quem Você 

Caminha?



Você é satisfeito com as coisas como elas são?
Você é uma pessoa saudável?
Vive com gratidão e leveza?

Realiza suas aspirações?
Tem uma vida feliz?

Faz o que fala?



SEU CONDOMÍNIO ESPIRITUAL

 Você conhece os moradores do seu condomínio espiritual?
 Sabe a respeito dos seus hábitos, atitudes e pensamentos?
 Conhece o sistema de crenças e verdades que eles 

defendem?
 Os seus valores estão em concordância com os deles?
 Seus objetivos na vida são equivalentes?
 Querem chegar no mesmo lugar?
 Andam na mesma direção?



SEUS ALIADOS INTERNOS

 Jogam no mesmo time que você. 
 Pensam, falam e agem como você.
 Dão força para ir adiante.
 Sempre apontam a direção, uma saída, uma alternativa.
 Caminham e aproveitam as oportunidades para ir mais 

longe.



SEUS TIRANOS INTERNOS

 Jogam contra você. 
 Te contradiz, são incoerentes e fazem tudo para te confundir.
 Levam você para o labirinto da mente e tentam te convencer de 

verdades que não se sustentam.
 São viciados em ilusão, fuga, alienação e fantasia.
 Sabotam você o tempo todo.
 Levam você a cair no buraco uma centena de vezes.
 São preguiçosos, rebeldes, contestadores e não saem do lugar.
 Reclamam todo tempo e olham para o problema, sem buscar a 

solução.



PEQUENOS TIRANOS    

 Hiper-vigilante, acha sempre que algo ruim, perigoso ou 
errado vai acontecer. 

 Não consegue relaxar e aproveitar a vida.
 Não confia nas pessoas, em si, na vida.

EU PESSIMISTA



PEQUENOS 
TIRANOS    

 Faça a minha vontade!
 Ansioso, impaciente, competitivo.
 Não aceita receber ordens.
 Consegue as coisas abusando e usando as pessoas.

EU CONTROLADOR



PEQUENOS 
TIRANOS

 Arrogante, frio, intelectual, evita as emoções, distante.
 Analisa e toma decisões com a cabeça.
 Tem explicação e teoria para tudo.
 Receitas e teses furadas que não mudam sua realidade.

EU RACIONAL



PEQUENOS 
TIRANOS           

 Acha que só ele sabe fazer melhor, odeia erros, controla o 
jeito da pessoas, não acredita nas próprias capacidades e 
sente muita frustração e decepção interna.

EU PERFECCIONISTA



PEQUENOS 
TIRANOS           

 Adora mentiras mentais e emocionais do tipo: “Faço isso pelos 
outros, por altruísmo, não espero nada em troca”. 

 Tenta tirar o outro do buraco, cai junto e fica lá.
 Retarda sua evolução, deixa de cuidar do que é seu e acumula 

problemas emocionais, mentais e financeiros.
 Sente frustração e desgaste quando não recebe elogios.
 Dependência dos outros.

EU BAJULADOR/SALVADOR



PEQUENOS 
TIRANOS         

 “Ninguém me entende, pobre de mim...” 
 Fica emburrado quando é criticado.
 Quer atenção dos outros.
 Dramatiza, sente-se abandonado, mal compreendido.
 Faz comparações negativas.
 Padrão emocional e temperamental excessivo 

(melodrama). 

EU VÍTIMA



PEQUENOS 
TIRANOS           

 Sempre vê defeitos e inferioridades em si/outros/vida. 
 Raiva, decepção, ansiedade, remorso, culpa, vergonha. 
 Nada é suficiente!
 Para as coisas acontecerem “direito”, precisa se punir, pressionar, 

criticar e cobrar de si e dos outros. 
 Não se aceita como é. Enfatiza o ser, fazer e ter para se sentir 

amado, respeitado e valorizado.
 Infeliz, insatisfeito, negativo.
 Vou ser feliz quando...

EU CRÍTICO



PEQUENOS 
TIRANOS           

 Viciado em trabalho, sua vida gira em torno de atingir metas e 
alcançar resultados ter sucesso e status. 

 Focado e competitivo ao extremo.
 Sente-se recompensado por ser bem sucedido aos olhos dos outros. 
 Emoções e sentimentos “atrapalham” e atrasam suas realizações. 
 Felicidade e paz interior duram pouco. Logo que comemora sua  

conquista, começa a pensar no próximo objetivo.

EU WORKAHOLIC



PEQUENOS 
TIRANOS  

 Foge de situações desagradáveis que precisa resolver e superar.
 Anda em círculos, não cresce, não aprende nem evolui.
 Deixa para depois e espera que tudo se resolva sozinho.
 Reprime raiva, ressentimento e sentimentos negativos.
 Tem relacionamentos superficiais, evita adversidades e adora 

“empurrar com a barriga”.

EU PROCRASTINADOR



PEQUENOS 
TIRANOS          

 Não quer perder nada.
 Não consegue focar nos objetivos.
 Dispersa e se distrai facilmente.
 Faz muitas coisas, busca variação, novidade e estímulos constantes. 
 Acha que a vida é curta demais e tem que aproveitar.
 Foge de si e da ansiedade com agitação e animação excessivas.
 Não consegue aproveitar o momento presente. 
 Não tem nada duradouro na vida (relacionamentos, carreiras, 

hobbies, vínculos etc.). 
 Caótico e frenético.

EU INQUIETO



PEQUENOS 
TIRANOS          

 Só faz o que QUER.
 Não sabe receber NÃOS.
 Melindra-se com facilidade.
 Odeia limites, regras e disciplinas.
 É voluntarioso e cheio de vontades.
 Manipulador e sedutor para obter o que quer.
 O mundo gira em torno de si, de suas necessidades.
 Primeiro Eu, depois EU e depois EU.

EU CRIANÇA TIRANA



GRANDES ALIADOS
 Vive a própria vida, de acordo com as suas possibilidades.
 Vive o próprio destino e os próprios sonhos.
 Faz o que PRECISA ser feito, sem justificativas e desculpas.
 Assume riscos, não se prende a garantias, paga o preço.
 Prioriza, foca, simplifica e faz o essencial.
 Abre mão das futilidades e inutilidades.
 Fica com o que precisa para chegar onde quer.

 Sabe conversar e se colocar nas situações 
difíceis.

 ESPERA, sabe aguardar o melhor momento 
para fazer as coisas.

EU ADULTO POTENTE



GRANDES ALIADOS

EU CRIANÇA 
CRIATIVA

 É espontâneo, natural, não condicionado.
 Tem ideias criativas e não se preocupa com os resultados.
 É destemido e se mostra com facilidade.
 Aberto para o outro, sem reservas nem condições.
 Um copo vazio, cheio de possibilidades.



GRANDES ALIADOS

EU APRENDIZ

 Não se apega a conhecimentos, verdades, crenças.
 Tem a mente aberta, pronta para receber.
 Caminha e descobre por si mesmo.
 É aberto para novas experiências e aprendizados.
 Não se sente dono da verdade.



GRANDES 
ALIADOS

 Vive o AGORA.
 Confia que tudo conspira para o seu bem e sabe que existe algo 

maior em tudo o que acontece para que aconteça da melhor forma.

 Faz o que PRECISA fazer e aceita as coisas como elas são.
 Não se preocupa em ter razão.
 Aprende com os erros e faz diferente.
 Reconhece os limites e segue mesmo assim.
 Busca segurança em si mesmo e não nas coisas externas.

EU SÁBIO



GRANDES ALIADOS

 Escuta mais do que fala. MEDITA.
 Ocupa-se mais com o SER do que com o FAZER.
 AGE, ao invés de falar como deve ser.
 Está voltado para DENTRO e não para fora.
 OBSERVA e acorda das ilusões do ego.
 Distingue o REAL do falso.

EU OBSERVADOR



GRANDES 
ALIADOS

 NÃO TE SABOTA, não puxa o seu tapete.
 Sorri, brinca, se exercita, alimenta-se bem, ama, apaixona-se, 

agradece, chora, solta, desapega, se aprova e SE AMA.
 É ótima companhia para si, cultiva a SOLITUDE com naturalidade.
 ACEITA-SE e muda para ficar melhor.
 É leal consigo mesmo, vive de VERDADES e não de mentiras.

EU MELHOR AMIGO



GRANDES 
ALIADOS

 Vê a dificuldade do outro e SE APROXIMA.
 Faz algo de bom para o outro sem esperar nada em troca.
 Percebe suas responsabilidades no contexto maior e faz algo 

para MUDAR A REALIDADE.
 Sabe que NÃO está SEPARADO DO TODO e que não adianta 

“ganhar” sozinho.
 É GENEROSO no falar, agir, tratar as pessoas e todas as coisas. 

EU SOLIDÁRIO e GENEROSO



GRANDES ALIADOS

 AGRADECE, ao invés de reclamar, mesmo nas dificuldades.
 Faz do seu dia muitos momentos de ORAÇÃO de gratidão.
 Vê ABUNDÂNCIA na sua vida, agradece, não se queixa do que lhe 

falta e cultiva a certeza que sempre terá o que precisa. 
 Sorri das próprias mazelas, agradece o aprendizado e olha para as 

SOLUÇÕES.

EU GRATO



GRANDES ALIADOS

 Olha para DENTRO.
 VÊ e não espera que algo lhe seja ensinado.
 Busca o encontro com a VERDADE.
 Despe-se do ego e vive sua REAL NATUREZA.

EU MESTRE



GRANDES 
ALIADOS

 Já sabe que não existe um EU, nem o outro.
 O material e o imaterial foi UNIFICADO em si.
 Dentro e fora não existe.
 As perguntas cessam, o coração aquieta e a PLENITUDE

permanece.

SER AUTOCONSCIENTE
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