


Perdas / Luto



Nuvens



Animais de estimação



‘Zona de Conforto’

• Estamos sempre buscando ‘nossa zona de
conforto’. Não desejamos sofrer. Não aceitamos
aquilo que nos ‘obriga’ a nos mover numa
direção que julgamos que vai nos causar alguma
espécie de desconforto.

• Quando sofremos a perda, normalmente
sentimos essa sensação de desconforto e
acreditamos que saímos desse lugar já
conhecido.



O Ciclo da vida
• Tudo está em constante movimento. As diversas

filosofias, como por exemplo a ‘Védica’ nos fala
desse ciclo através das divindades: Brahma /
Visnu e Shiva.



O Ciclo da Vida

• Brahma: o novo é criado, após a criação é preciso ser
sustentado, então entra em ação Visnu.

• Visnu – que sustenta o que foi criado, dentro da frequência
de cuidar com amor, sem medo, depois que você percebe
que isso que você está sustentando já cumpriu o seu
propósito é hora de desfazer para que o novo nasça e vem a
atuação de Shiva.

• Shiva: ele desfaz o que não é mas necessário sustentar.

• E a vida vai se sucedendo, sempre em movimento...



A morte, ‘as aparentes perdas: 
fenômenos naturais da Vida

• A morte, as ‘aparentes perdas’, fazem parte de um processo
natural da vida.

• Reencarnou nesse planeta, vai desencarnar um dia.

• Nada é para sempre: nem seu emprego, nem seu
relacionamento, nem seus bens, nada disso...

• Comece a viver encarando tudo como um processo natural,
dando o real valor ‘as coisas’ e você perceberá que o seu
‘processo de luto e perda’ ganhará nova e abençoada
dimensão.



Mudando nossa percepção sobre 
as ‘aparentes perdas’

• Desde sempre fale com as crianças sobre esse processo
natural que é o ciclo da vida.

• Quando começamos a desmistificar a morte desde cedo, nós
mudamos a nossa percepção sobre esse rito de passagem.

• Acostumem-se a se ver como alguém que está aqui de
passagem e ‘logo mais’ vai retornar para a casa verdadeira.

• Leia, investigue, estude, vivencie ‘a vida espiritual’.

• Ensinem aos pequenos desde cedo sobre TER X SER /
GUARDIÃO X DONO.



• Comece a redimensionar aquilo que você considera
prioritário na sua vida. O que você realmente tem que lhe
pertence???

• O que você é realmente?

• Como você tem encarado os ‘chamados bens’?

• Pare agora e pense em tudo material que você ‘possui’: casa,
carro, roupas, calçados, dinheiro, etc. Você se sente feliz? E
se nesse momento tudo isso fosse retirado de você? Você
ainda continuaria feliz?



Guardião x Dono

• Como um dono guarda os objetos, as coisas que ‘lhe
pertence’?

R: Com medo de perder.

• E o guardião, que sabe que não é dono de nada?

R: Ele apenas cuida, sabendo que não é seu,
é apenas para ‘uso provisório’.



Guardião x Dono

• Nada nos pertence. Estamos apenas aqui provisoriamente e
daqui a pouco vamos todos estar em outra dimensão,
vivendo novas experiências, tocando novas músicas...



Luto

• O luto é algo que todos nós teremos que experienciar mais
cedo ou mais tarde em nossas vidas. Sentir dor está OK. É
uma parte da vida.

• Sinta tudo isso e deixe passar assim como as nuvens!

• Não faça como algumas pessoas que pegam ‘a sua dor’, ‘a
sua tristeza’ que, como um animalzinho de estimação leva
para passear, dá comida, deixa ela crescer e ficar cada vez
mais forte e robusto! Cuidado! Esse é um caminho fácil para
doenças!!!



Diversos tipos de lutos, diversas 
perdas

. Luto por desencarne;

. A perda do emprego;

. Infertilidade e aborto;

. Uma pessoa amada que tem uma doença
degenerativa, que vai, por exemplo perdendo a
memória e o controle em todas as áreas da vida;
. Uma viagem planejada que não ocorreu;
. Um relacionamento que se rompeu;
. Um animalzinho de estimação que partiu;
. E tantos outros.



Fases do luto (expectativa de 
morte ou perdas)

Segundo Elisabeth Kubler – Ross – psiquiatra – especialista em
luto:
1º. Negação e isolamento
2º. Raiva
3º. Negociação
4º. Depressão
5º. Aceitação
- Alguns estudiosos, como Louise Hay, nos fala do 6º estágio:
Aprendizado
‘Não sou vítima disso que aconteceu. Essa experiência vai me
fazer crescer’.

. Nem todos vão viver todos esses estágios.



Luto x aprendizado

• O nascimento de um bebê pode ser muito traumático,
dolorido, pode ser uma perda também, em alguns pontos de
vista, e é ainda um ganho tremendo. A parte
recompensadora de trabalhar com pessoas que estão
vivendo o luto é vê-las crescer. Eu acho que uma das coisas
que o luto ensina é que as pessoas que amamos nunca
perdemos. Elas são parte da nossas vidas para sempre.

• O luto é o preço que se paga pelo amor.

Colin Murray Parkes – psiquiatra, especialista em luto



Saudade é o AMOR que fica



Saudade é o AMOR que fica
É possível transformar a dor em saudade. A saudade é o amor

que fica.

Ao sentir saudade revivemos automaticamente momentos,

sensações e sentimentos. Através dela, acessamos todo um

passado já vivido e também um futuro que ficou por viver.

No início, a saudade vem acompanhada de muita dor. Ela de

fato esmaga o nosso coração e parece doer na alma. Mas com o

tempo, é possível olhar para ela com um pouco mais de atenção

e gratidão. Começar a separar a saudade da dor.

Vamos aprendendo que a saudade é o nosso elo de conexão com

quem já não está mais aqui fisicamente. Que sentir saudade é

sentir todo amor que ficou e que nunca irá se separar da gente.



Reinventar a vida



Reinventar a vida

Perder alguém é também perder-se de si mesmo. 

A saída não está na superação e sim na 

transformação.

Quando perdemos alguém parece que perdemos 

o nosso próprio rumo, passamos a não ver mais 

sentido em muitas coisas e a não reconhecer 

mais a vida que conhecíamos até aqui.

É como se nada e tudo mudasse ao mesmo 
tempo. A vida continua como sempre foi e a 

gente não é mais como sempre foi.

Aceite a responsabilidade em deixar o mundo se 



É preciso acender a luz



É preciso acender a luz
Depois de um tempo, as pessoas que nos amam vão

seguir suas vidas e cabe a nós ir em busca de um

pouco de luz.

Cada um deve ter liberdade para seguir no seu ritmo 

e com suas próprias estratégias.

‘É preciso acender a luz’ vem não como uma 

imposição, mas como um chamado para que cada 

um busque coisas que lhe façam bem e sentido para 

seguir em frente. 

O processo de luto é uma elaboração interna.



É permitido sorrir



É permitido sorrir
Em determinado momento do luto, geralmente quando a dor

dá uma brecha e uma pequena alegria desponta, um novo

sentimento costuma surpreender o enlutado: a culpa!

Sentir culpa é absolutamente normal. Mas quem nunca viveu o

luto deve estar se perguntando sobre o que estamos falando…

‘como alguém que viveu tanta dor ainda pode se sentir

culpado?’ É muito simples: de alguma maneira, quem perdeu

alguém pode se sentir culpado por estar alegre dançando em

uma festa, dando risada no almoço de trabalho ou fazendo

algo banal durante o dia… ou por achar que tenha esquecido

da pessoa que partiu por alguns minutos. Se permita ser feliz.
Decidir voltar a ser feliz não é uma traição e essa constatação
leva o tempo interno que cada um necessita.”



Não tenhamos pressa



Não tenhamos pressa
Quando perdemos alguém sentimos rapidamente a

cobrança externa e até mesmo interna para se recuperar

logo. Mas é importante ter a clareza de que o luto é um

processo e não ter pressa é fundamental.

A morte tira tudo do lugar, inclusive o tempo. Parece que

passamos a operar em outra rotação. As pessoas nos pedem

calma mas, ao mesmo tempo, nos apressam para ficar bem.

A gente se cobra para voltar à rotina mas não temos

controle das nossas próprias emoções: um dia estamos bem

e no outro não. Vivenciar o luto é uma verdadeira

montanha russa de sentimentos. É importante ter paciência,

ter a clareza de que cada um tem o seu próprio ritmo e que

nesse processo o tempo não é linear, os altos e baixos são

frequentes e o melhor a se fazer é caminhar devagar,

sem pressa e sem cobrança.



Viva o luto, mas não permita que o luto viva 
em você!

. Viver o luto, sentir raiva, tristeza, dor, etc é saudável, 

mas fique atento para não se demorar muito nesse 

estado, evitando assim maiores complicações, se for o 

caso peça ajuda espiritual, profissional, dos amigos, da 

família, etc.

.Quando você permite que o luto viva 

permanentemente em você, você está a um passo de ser 

acometido de várias doenças.



Um dai de chuva, um dia de sol



Um dai de chuva, um dia de sol

Alguns dias podem ser terríveis para quem sofre

com a partida de um parente ou amigo, mas há

muitas coisas que costumam ajudar nesses

momentos.
Aceitar que a morte deixou de ser algo distante, que só
acontece nos filmes, e chegou na sua vida não é nada fácil.
Não é nada fácil aprender a viver sem a presença física de
alguém que a gente ama muito.
. Nesse processo, nem todos os dias são iguais e alguns deles
podem ser terríveis. O que fazer nos dias piores?



Um dai de chuva, um dia de sol

O que fazer nos dias piores?
- Buscar a presença de crianças, amigos, familiares? Fazer

um trabalho solidário? Participar de um grupo de apoio?

O que aprendemos é que não há uma receita pronta ou 

uma lista fechada de como viver o luto ou de como encarar 

os dias difíceis. Mas que aos poucos cada um vai 

experimentando e identificando aquilo que lhe faz bem –

do seu jeito, no seu ritmo. Não precisamos organizar o luto; 

precisamos escutar, respeitar e ir em busca daquilo que nos 

faça bem. Seguimos!



Um dai de chuva, um dia de sol

O que fazer nos dias piores?



Cuidado: frágil



Cuidado: frágil

Quando estamos vivendo o luto, muitas vezes nos 

sentimos frágeis e vulneráveis. Tenha paciência com você 

mesmo ou com um amigo que passa por isso.

Você está vivendo um processo muito intenso de 
adaptação a uma nova realidade… talvez seja demais 
esperar coerência. Paciência, isso sim, é o que você deveria 
receber de amigos e parentes e, principalmente, de você 
mesmo.



Eu vejo o mundo de outro lugar



Eu vejo o mundo de outro lugar

Sentir-se deslocado do cotidiano, meio ‘no mundo da 

lua’, é normal. E às vezes é transformador. Estar 

próximo à morte e viver o luto normalmente faz com 

que as pessoas repensem a própria vida. 

“Eu sou uma outra pessoa” e “naquele dia, nasceu 

alguém que eu ainda não conhecia”. Muitas pessoas 

se sentem assim durante esse processo. Por isso, 

conhecer pessoas que “já estiveram lá” costuma 

trazer conforto e compreensão.



Estou aqui pra você



Estou aqui pra você

. Quando perdemos alguém, os primeiros dias são de 

grande tumulto, mas os que se seguem podem ser 

extremamente solitários. As pessoas voltam à rotina e 

evitam ao máximo tocar no assunto. Estar disponível 

“para o que a pessoa precisar” é fundamental e, por 

mais que isso pareça algo implícito para muitos, é 

importante falar, demonstrar, oferecer ajuda. E, é 

claro, estar lá de verdade, não só na despedida mas em 

todo processo do luto. Aí é que está grande diferença.



Quem amamos está sempre vivo 
dentro de nós



Quem amamos está sempre vivo 
dentro de nós

Nunca esqueceremos quem se foi, porque ele ou ela
continua vivendo dentro da gente. E cada um vai
descobrir como construir esse novo relacionamento.
Ele ou ela só irá de fator morrer o dia em que não
houver mas ninguém aqui nesse mundo que se lembre
da sua presença. Até lá, quem amamos estará sempre
vivo dentro de nós.



Exercício para lidar com a dor da 
perda

• Respire profundamente algumas vezes e procure
se esvaziar, ficar sereno, sem expectativas, traga
a percepção para o presente e afirme:

‘Eu estou recomeçando minha vida hoje; eu estou
recomeçando minha vida agora...’

. Quando você faz isso você começa a anular tudo
que é passado que está bloqueando a chegada do
novo e permite a chegada do novo.



Tudo está em constante 
movimento



O Universo está em constante 
atualização

• A todo instante ele está recebendo mensagens
do coletivo, que reverberam no campo quântico
e se espalham, dessa forma muitas crenças vão
mudando, muitos estados vibracionais vão se
alterando gradativamente ou rapidamente,
dependendo da velocidade que essas
mensagens chegam e reverberam.

• Quando você aceita essa atualização, você passa
a vibrar nessa frequência e tudo vai se
transformando!



Exercício para reconciliar com pessoas

. Para aqueles que estão sofrendo com a ausência de

alguém que se foi seja por que motivo for, reconheça:

1) Cada pessoa tem direito de escolher ir ou ficar;

2) Alguns partem porque é o momento, outros partem

‘porque fizeram escolhas diversas’.

- Reconheça a divindade que existe em todos os seres,

através desta saudação: sente-se confortavelmente, foco

na sua respiração, visualize, com amor, a pessoa na sua

frente e faça a seguinte saudação:



Saudação do Espírito Humano

‘Eu sou (diga o seu nome) e saúdo o Grande Espírito 

Divino em você.

Eu me vejo em você, e sou grato(a) pela oportunidade de 

compartilhar este momento, em amor e confiança.’



Exercício para trabalhar a percepção das perdas

• Pegue uma folha de papel e divida em três colunas.

• Primeira coluna: situações que foram criadas e que estão
sendo sustentadas (relacionamentos, emprego, etc).

• Segunda coluna: relacione o que já cumpriu o seu propósito
e não precisa mais ser sustentado.

• Terceira coluna: tudo aquilo que precisa ser liberto, solto,
para abrir espaço para o novo.

- Solte o que for preciso, se liberte! Deixe ir!

- Algumas coisas só chegam quando abrimos espaço para elas
entrarem. Abra espaço para o novo, que muitas vezes está há
muito tempo batendo à porta e você insiste em não abrir.



Dance a dança do Universo

• Foque em manter seu campo vibracional
elevado e não prenda nada!

• Deixe ir!

• Deixe chegar!

• Deixe renovar!

• Você vai ver como a vida fica bem mais leve;
você vai perceber que não há perda e sim
transformação!!!!!!



O PODER DAS AFIRMAÇÕES 
POSITIVAS

• 'Como você está se sentindo agora? Bem, mal?

Gostaria de se sentir melhor? Quais são os

pensamentos que fazem você se sentir bem? Você se

sente feliz e olha o futuro com confiança? Não deixe

que os sentimentos de tristeza, raiva, medo e culpa

dominem sua mente. Você pode deter-se neles e

continuar sofrendo, ou pode desviar seu pensamento

para aspectos agradáveis e prazerosos, afirmando com

uma convicção cada vez mais forte as coisas boas que

deseja atrair para sua vida. ’

Louise Hay



AFIRMAÇÃO – PERDA DE MARIDO 
OU ESPOSA

‘Em minha vida já vivi um amor 
intenso. 

O amor que sinto por meu marido 
(minha esposa) mostra claramente 

que esse sentimento é eterno. 
Recordo meu amor por ele (ela) e 

meu coração permanece cantando.’



AFIRMAÇÃO – PERDA DE MARIDO 
OU ESPOSA – SE PERMITINDO 

AMAR NOVAMENTE

‘Estou pronto para amar novamente. 
Estou disposto a experimentar todas 
as formas de amor, enquanto estou 

vivo.’



AFIRMAÇÃO – PERDA DE ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO

‘Meu amor por meu animalzinho é 
muito verdadeiro. Só vou confessar 
minha dor para quem for capaz de 

entender essa perda.’



AFIRMAÇÃO – PERDA DE ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO

‘Recebo com amor todas as dádivas 
que meu animal de estimação deixou 

para mim. Agradeço por todas as 
experiências que vivemos juntos. 

Meu animalzinho será sempre 
envolvido por meu amor.’



AFIRMAÇÃO – PERDA DE PESSOA 
QUERIDA EM DATAS COMEMORATIVAS

Caso da mãe que desencarnou no dia de 
aniversário da filha:

‘Recordo minha mãe com amor. Festejo 
meu aniversário com gratidão e amor. 

Minha mãe tornou possível meu 
nascimento e minha vida. Hoje festejo meu 

nascimento e minha mãe, que me trouxe 
ao mundo.’



AFIRMAÇÃO – PERDA DE PESSOA QUERIDA 
NO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

‘Este é o primeiro Dia de Ação de Graças sem 
nossa mãe, portanto vamos dizer o nome dela 

e lembrá-la com amor na hora da refeição. 
Acendemos esta vela em nome de nossa mãe e 
lhe enviamos nosso amor. Vamos compartilhar 

uma lembrança carinhosa ou uma história 
divertida sobre nosso ente querido que 

continua vivo em nossos corações’.



AFIRMAÇÃO – LIBERTANDO-SE DA 
CULPA E ARREPENDIMENTO

‘Só tenho responsabilidade sobre 
minha vida. Minha vida é um 

presente. Eu me liberto de toda culpa 
e acusação.’
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