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O conflito entre quem somos e quem queremos ser encontra‐se no âmago da
luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A
vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em todas as
pessoas e manifestam a sua força em todas as facetas da vida. Se sabemos o que
é a coragem, é porque também experimentamos o medo; se podemos
reconhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade. No entanto, a
maioria de nós nega ou ignora nossa natureza dualista.



Por que temos acesso a tanta sabedoria e, ainda assim, não temos a força
e a coragem para agir segundo nossas boas intenções, tomando decisões
eficazes? E, mais importante, por que continuamos a nos expressar de
maneiras contrárias aos nossos valores e a tudo aquilo em que
acreditamos?

Vamos entender que isso
ocorre porque não
examinamos nossa vida,
nosso eu mais obscuro, o eu
sombrio, onde está escondido
nosso poder esquecido. É ali,
nesse local mais improvável,
que encontramos a chave
para destrancar a força, a
felicidade e a capacidade de
viver nossos sonhos.



Ignorar e reprimir esse lado sombrio é a
norma. Mas a verdade soberana é que
correr dessa sombra apenas intensifica o
seu poder. Negá‐la apenas conduz a mais
dor, sofrimento, tristeza e sujeição. Se
falharmos em assumir a
responsabilidade que está oculta no
fundo de nossa consciência, a treva
assume o controle, a escuridão acaba
nos controlando, provocando o efeito
sombra. Então o lado obscuro passa a
tomar as decisões, tirando‐nos o direito
a escolhas conscientes, seja quanto ao
que comemos, ao tanto que gastamos
ou aos vícios a que sucumbimos.



O conflito entre quem somos e quem
queremos ser encontra‐se no âmago da luta
humana. A dualidade, na verdade, está no
centro da experiência humana. A vida e a
morte, o bem e o mal, a esperança e a
resignação coexistem em todas as pessoas e
manifestam a sua força em todas as facetas da
vida. Se sabemos o que é a coragem, é porque
também experimentamos o medo; se
podemos reconhecer a honestidade, é porque
já encontramos a falsidade. No entanto, a
maioria de nós nega ou ignora nossa natureza
dualista.

A obscuridade interior nos impede de
expressar inteiramente o nosso eu, de falar a
nossa verdade e de viver uma vida
autêntica. Somente ao abraçar a nossa
DUALIDADE é que nos libertamos dos
comportamentos que poderão
potencialmente nos levar para baixo. Se não
reconhecemos integralmente quem somos,
é certo que seremos tomados de assalto
pelo efeito sombra.

Ao abrirmos essa caixa de pandora, descobriremos que aquilo que está ali
dentro tem o poder de alterar radicalmente nossa vida, e de forma
POSITIVA. Veremos o mundo sob uma nova luz. Abraçar a sombra nos
concede uma plenitude, permite que sejamos reais, reassumindo nosso
próprio poder, libertando nossa paixão e realizando os nossos sonhos.



ocAceitar e trabalhar com a sombra é mais que um processo psicológico ou
uma brincadeira intelectual. É uma JORNADA TRANSFORMADORA –
considera o lado sombrio como uma questão humana, uma questão
espiritual que precisamos resolver se quisermos ter uma vida na qual nos
expressemos por completo.

Não há ninguém no mundo que não tenha um lado sombrio e, quando
levada a sério e compreendida, a sombra irá gerar uma nova realidade
que irá alterar a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos, ao
nosso exercício de pais, à maneira como tratamos o nosso parceiro, como
interagimos com os membros de nossa comunidade e como nos
engajamos com outras nações.



v... DE ONDE VEIO A SOMBRA?

O impulso pela separação criou o contraste – e a guerra – entre a luz e a 
escuridão. Quando a separação se torna patológica, ela se manifesta como 
impulsos da sombra: raiva, medo, inveja e hostilidade.  Assim, a alma 
humana se sente simultaneamente divina e diabólica, sagrada e profana, 
santa e pecadora.

A sombra é o impulso de separação.Mas o impulso divino busca a UNIÃO!

... ONDE ENCOTRAMOS A NOSSA SOMBRA?

. Segredos

. Culpa e vergonha

. Julgamento 

. Culpar os outros

. Projeção

. Separação 

. Conflito



... E AGORA... O QUE FAZER?

‐Pare de PROJETAR

Superioridade...   Injustiça...   
Arrogância...  Defensiva...  
culpar os outros ... Idealizar os 
outros... Preconceito...    Ciúme...

Paranóia

‐Desprenda‐se 
‐ Abra mão do julgamento pessoal
‐Reconstrua seu corpo emocional 



, a forma, a ordem, o crescimentoPLENITUDE

Quando você tiver a experiência de ser a própria fonte e seu
mundo, ao mesmo tempo, você se tornará pleno. A razão para
que a fonte pareça estar longe é que você se identificou com
todas as coisas separadas em seu mundo, negligenciando a
origem criativa que torna tudo possível.



A força da evolução é infinitamente maior que os obstáculos
que impedem o caminho. Você só precisa olhar em volta,
para o mundo natural, e ver a prova de que a beleza, a
forma, a ordem e o crescimento sobreviveram por bilhões
de anos. Ao lidar com a sombra, você está se alinhando com
o mesmo poder infinito.



... Reconheça sua
sombra quando ela
trouxer negatividade
para a sua vida

... Abrace e perdoe sua
sombra. Transforme um
obstáculo indesejado em
seu aliado.



... Pergunte a si mesmo que
condições estão dando origem à
sombra: estresse, anonimato,
permissão para causar danos,
pressão dos colegas , passividade,
condições desumanas, etc.

... Compartilhe seus
sentimentos com alguém em
quem confie: um terapeuta,
um amigo de confiança, um
bom ouvinte, um conselheiro
ou confidente.



... Inclua um componente físico:
trabalho corporal, liberação de
energia, respiração de ioga, cura
interativa, etc.

... Para mudar o coletivo, mude a
si mesmo – projetar e julgar “os
outros” como malfeitores só
aumenta o poder da sombra.



... Pratique a meditação, de modo a experimentar a
consciência pura, que está além da sombra.





A Oração do Perdão

Eu perdôo você... por favor, me perdoe... Você nunca teve culpa...
Eu também nunca tive culpa... Eu perdôo você... me perdoe, por favor.
A vida nos ensina através das discórdias... e eu aprendi a lhe amar e a deixá‐lo(a) ir de minha mente.

Você precisa viver suas próprias lições e eu também.
Eu perdôo você... me perdoe em nome de Deus. Agora, vá ser feliz, para que eu seja também.
Que Deus te proteja e perdoe os nossos mundos.
As mágoas desapareceram de meu coração e só há Luz e Paz em minha vida. Quero você alegre, 
sorrindo, onde quer que você esteja...
É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos!
Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal e sim porque 
acreditou que era a melhor maneira de ser feliz...

... me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era 
bom perdoar e soltar; eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu.

Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas, para que sigam seus próprios sonhos 
e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso, peço que me perdoe e 
me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu.
Muito obrigada!
Mensagem inspirada por Cristina Cairo, num momento de perdão SP 05/4/03
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