


AS 9 MATRIZES DO 
EU INFERIOR



A personalidade pode ser representada por uma MANDALA 



A MANDALA 

Na camada EXTERNA, aquilo que mostramos, 
está o ‘eu idealizado’, com suas infinitas 
MÁSCARAS: a vítima, o submisso, o amoroso, o 
cuidadoso, o bajulador, o agressivo, o devoto,   
o indiferente, o auto suficiente, o iluminado...



Numa camada mais INTERNA, aquilo que você 
esconde, estão as 9 MATRIZES DO EU INFERIOR. São 
intenções negativas, seu “não” para a vida. 

São camadas de autodefesa criadas como resposta aos 
choques de exclusão, humilhação, rejeição e 
abandono. Podem se manifestar como egoísmo e 
destrutividade e sustentam os pactos de vingança.



PACTOS DE VINGANÇA SUTIS E DISFARÇADOS 

• Querer ver o outro mal, saborear o fracasso alheio, a má sorte, 
torcer contra, agourar, vibrar negativamente;

• Decretos e acordos internos: infelicidade, injustiça, não se dar 
bem na vida, não amar nunca mais, não ter sucesso, não ter 
dinheiro, não se mereço, não me permito ser feliz;

• Auto sabotagem, desistir antes de começar, mente negativa e 
pessimista, sintonia vibracional densa, doenças, imunidade 
baixa, falta de energia, desânimo, sonolência, alienação, etc.



As máscaras são criadas para sustentar papéis sociais. 
Quanto mais projetada externamente, mais forte serão 
suas máscaras. 

Quando a máscara cai , os aspectos do eu inferior que 
estavam escondidos, reprimidos, sufocados, aparecem.

Essa é a fase das desculpas, justificativas, desistência da 
vida, questionamentos, dúvidas, revolta, suicídio lento. 





GULA

Qualquer manifestação incontrolável, de voracidade, 
compulsão (comer, falar, ler, fazer sexo, comprar...)
Isso inclui os pensamentos compulsivos.





PREGUIÇA 

A paralisação diante daquilo que precisa ser feito. 
Um “workaholic” pode ser extremamente preguiçoso 
porque faz muitas coisas, menos o que precisa ser 
feito. Esse fazer se torna uma fuga.





AVAREZA

O desejo de acumular coisas. 
O avarento acumula, não divide, guarda e quer tudo 
para si: coisas, dinheiro, mulheres, homens... 
Avareza de amor, de sentimento, de doação de si, etc...

MEDO DA ESCASSEZ 





INVEJA

Desgosto pelo sucesso alheio e vontade de destruir o 
objeto desejado. Nasce de um profundo sentimento 
de impotência e inadequação e pode se manifestar de 
diversas formas, até mesmo como auto inveja.





IRA

Impulso destrutivo de violência,  irritação, 
impaciência, intolerância, fúria, rancor, vingança... 

Também se manifesta de forma passiva através da 
mágoa, indiferença e auto ódio.





ORGULHO 

O orgulho se vale de muitas máscaras para manter-se 
oculto e camuflado: vaidade, vergonha, arrogância, 
auto imagem, complexo de inferioridade e 
superioridade, falsa humildade... Orgulho de si, se 
achar melhor que outro e orgulho com o outro, não 
voltar atrás, não ceder.





LUXÚRIA

É o uso distorcido da sexualidade, utilização da 
energia sexual para obter poder e controle sobre o 
outro. Pode se manifestar como sedução, ciúme, 
possessividade, dependência. 





MEDO

O medo está presente em todas as matrizes, inclui a 
dúvida, o ceticismo e todos os tipos de pânico. Ele é o 
guardião dos sentimentos negados e suprimidos.





MENTIRA 

A mais enganosa das matrizes do eu inferior, está 
presente nas demais. Ela vai desde a mentira 
descarada (que é dita ao outro para promover a si 
próprio), até o autoengano, esquecimento de si.



. Das 9 Matrizes, qual é o seu protagonista principal? 
Quem estava no comando até agora?

Se você transforma o PROTAGONISTA, 
transforma todos!



.
Essas manifestações são complexos autônomos e 
independentes, criados pela mente e agem como entidades 
que tem muito claro o que querem. 

O QUE ELES QUEREM? 

VIVER



.
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GRATIDÃO!


