
Por que ATRAÍMOS
Relacionamentos              

Destrutivos ou Construtivos?



“ATRAÍMOS” 
ou 

CRIAMOS?



Porque                     
VIBRAMOS ISSO!

Consciente ou 
Inconscientemente



 Sistema familiar e seus emaranhamentos
 Sistema de crenças
 Punição / auto-ódio
 Ganhos secundários
 Conteúdos inconscientes
 Compromissos cármicos
 Aprendizado da alma
 Vidas Passadas
 Medos 
 Lei de ressonância vibratória/atração
 Formas-Pensamento 
 Recriar as feridas da alma
Efeito Bumerangue
 Escolher o medo ao amor
 Identificação com o corpo de DOR



Você está onde você se coloca!



PADRÃO COMPORTAMENTAL

O que se repete e está cristalizado no psiquismo. NÃO 
SE MODIFICA FACILMENTE. 

Reagir não adianta. 

Quanto mais identificado com o sofrimento, mais 
intenso ele se torna. 



FORMAS-PENSAMENTO

Pensamentos e sentimentos 
de orgulho, submissão, 
mágoa, medo, culpa, rigidez, 
vingança, ódio, etc. criam 
imagens no plano astral e  
discursos mentais persuasivos

Produzem “estruturas 
amebóides”, de intensa 
atividade, que ganham 
energia das nossas emoções, 
pensamentos e convicções. 

Tornamo-nos o que ACREDITAMOS ser. 
Seus pensamentos formam sua realidade. 

Você vibra AMOR ou MEDO?





O CORPO DE DOR
Hábitos, apegos e antigas dores marcam nosso campo energético.





GANHOS SECUNDÁRIOS 

• receber atenção
• ser visto
• ser aprovado
• ter amor e pena das outras pessoas
• aliviar sua culpa
• vingar (de si ou do outro)...



DINÂMICAS e PAPÉIS COMUNS NOS 
RELACIONAMENTOS

De que lado você está?

Exibicionista x Dependente
Salvadora x Coitadinho
Controlador x Submissa

Vítima x Torturador
Acusadora x Culpado
Sedutor x Donzelas
Bajulador x Carente

Mãe x Filho
Pai x Filha



A pessoa espiritualmente MADURA diz:
sou responsável por minha felicidade ou infelicidade. 

A pessoa espiritualmente IMATURA diz:
a culpa é do outro, do karma, do destino, de Deus.



SOMBRA

O que a pessoa não deseja ser ou não reconhece em si.

O lado negativo da personalidade, as qualidades 
desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o lado 
inferior, sem valor e primitivo da natureza do homem, 
seu próprio lado obscuro.                            

Carl Jung, 1945



DICAS PARA MUDAR O PADRÃO

• Não se identificar com o sofrimento do corpo. 
• Observar os pensamentos e atitudes, os diálogos mentais e os 

papéis desempenhados pelo ego.
• Parar de se julgar.
• Aceitar as pessoas como são, sem querer mudá-las. 
• Ir além do ego, dos jogos mentais e dependência viciada. 
• Romper com o padrão vítima/agressor, acusador/acusado.
• Entender que o outro NÃO é responsável pelo seu sofrimento
• Parar com o jogo de acusações.



É possível transformar as relações viciadas e destrutivas em 
relações construtivas e iluminadas?

• Por que não quero dar certo?
• Quais sãos os meus NÃOS em relação a isso?
• Que vingança guardo que me impede de ser feliz?
• O que quero TIRAR desse relacionamento?
• O que quero OFERECER a este relacionamento?



O PODER DO AGORA
Transforma relações viciadas em relações iluminadas!

 Fique no presente, com a atenção no AGORA.
 Seja  o observador e não o pensador.
 Seja a serenidade e não o barulho mental.
 Vibre o amor e a alegria e não a dor.

A luz da PRESENÇA faz o amor florescer e impede que a 
mente ou o sofrimento do corpo nos domine.



O problema é que a gente acha que tem tempo.

Buddha



EXERCÍCIO

Meu potencial interno de criar 
relações ILUMINADAS!



FONTES
Artigo, texto e edição

Valéria Bastos site: 
http://somostodosum. com.br

Facilitadora
Valéria Bastos

Terapeuta Holística e Consteladora Familiar
(61) 99217.1295

terapiadevidaspassadas@gmail.com 
http://momentopresentemomentomaravilhoso.blogspot.com.br

http://somostodosum.ig.com.br/p.asp?i=10479&s=1


GRATIDÃO!


