
O SEGREDO PARA A LIBERTAÇÃO: 

A SOMBRA

PARTE II



A INFLUÊNCIA DA SOMBRA 

Lá das profundezas de seu lar invisível,
em nossa psique, a sombra exerce um
enorme poder sobre nossa vida. Ela
determina o que podemos ou não
fazer, o que nos atrairá de maneira
irresistível e aquilo que evitaremos a
qualquer custo. Isso explica o mistério
de nossas atrações e repulsas e
determina o que vamos amar e o que
iremos julgar ou criticar. Nossa sombra
influencia que raça ou classe de
pessoas aprovaremos, ou com quem
iremos nos relacionar.



É nossa sombra, nosso self oculto, que dita quanto
sucesso temos direito de criar ou quanto fracasso estamos
condenados a passar. A sombra estipula o grau de cuidado
ou negligência que temos com nosso corpo, a quantidade
de peso extra que carregamos na barriga e o nível de
prazer que nos permitimos sentir, dar e receber. A sombra
nos lança em papéis predeterminados que seguimos
cegamente, desde o trabalho até o amor.



A sombra determina se viveremos uma vida feliz, bem–
sucedida, uma existência sem estresse, ou se lutaremos com
nossas finanças, relacionamentos, carreira, temperamento,
integridade, imagem pessoal ou dependência.

O I Ching nos diz: “Somente quando tivermos coragem
para encarar as coisas exatamente como elas são, sem
decepção pessoal ou ilusão, uma luz se desvendará dos
acontecimentos, através da qual o caminho para o sucesso
será reconhecido”.

Somente na presença do compromisso inabalável de
enfrentar nossos demônios é que a porta para a descoberta
pessoal se abre.



Não podemos seguir a jornada rumo ao lado sombrio para um rápido mergulho ou
uma tarde de lazer. Para entender nossa sombra completamente, é preciso estar
disposto a abrir mão do que achamos que sabemos. A ótima novidade é que
nascemos com um desejo ardente de evoluir e crescer, de nos abrir, de nos
expandir ao todo. Todos nós temos ao menos um lugar onde secretamente
desejamos ser mais, experimentar mais. É ali que nossa sombra espera,
pacientemente, para que venhamos recuperar o poder dos recessos sombrios de
nossa mente inconsciente.



Assim que entramos em contato com nosso lado sombrio, o instinto inicial é
nos afastarmos, e o segundo instinto é barganhar com ele para nos deixar
em paz. Muitos de nós já gastaram muito tempo e dinheiro para fazer
exatamente isso. Ironicamente, são esses aspectos ocultos e sentimentos
rejeitados que mais precisam de atenção. Quando trancamos essas partes
das quais desgostamos, não sabemos que estamos lacrando nossos talentos
mais valiosos. A razão para fazer o trabalho da sombra é se tornar pleno,
parar de sofrer, parar de se esconder de si mesmo. Uma vez que o fizermos,
podemos parar de nos esconder do resto do mundo.



Quando a sombra é abraçada, ela irá
curar nosso coração e nos abrir para
novas oportunidades, novos
comportamentos e um novo futuro.
Quando trazemos à luz da consciência
a nossa sombra, as emoções ocultas e
as crenças que exaurem nossa vida,
transformamos a forma que
enxergamos a nós mesmos, o mundo
e os outros.

Lidar com a sombra é algo complexo –
porém é uma jornada garantida de
volta ao amor.



A sombra está quase sempre ligada a algum
acontecimento traumático ou a uma combinação de
momentos dolorosos. Quando verdadeiramente
compreendemos nossa sombra e suas dádivas , não há
dedos para apontar e culpar nossos pais, professores e
o passado, porque a sombra é um sistema de
libertação para um futuro extraordinário.



Como tudo na vida, criar uma sombra é um processo. Ninguém procura aumentar o 
poder da sombra, mas todos nós o fazemos. A sombra aumenta sempre que você 
recorre ao seguinte:

Manter segredos de você mesmo ou dos outros.
Uma vida secreta dá à sombra material para evoluir. Formas de segredo são negação, 
fraude deliberada, medo de expor quem você é e condicionamento em função de uma 
família desequilibrada.

Fomentar culpa e vergonha. 
Todos somos falíveis; não há ninguém perfeito. Mas, se você se sentir envergonhado 
de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder.

Ser injusto com você mesmo e com os outros. 
Se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil 
concluir que você — e outros — as merece. O julgamento é a culpa usando uma 
máscara para disfarçar sua dor.



Precisar de alguém para culpar.
Uma vez que você decida que sua dor interior é uma questão moral, não terá problemas
em culpar outra pessoa que julgue inferior a você de alguma forma.

Ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta.
Esse é o processo de projeção que muitos não enxergam, nem compreendem muito bem.
Mas, sempre que você tenta explicar a situação como um ato de Deus ou do Diabo, você
está projetando. O mesmo vale para identificar "eles", as pessoas más que causam
problemas. Se você acredita que o problema está com eles, você projetou seu próprio
medo, em vez de assumir a responsabilidade por ele.

Separar‐se dos outros.
Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre "eles" e "nós", você vai
naturalmente identificar seu lado como o lado bom e escolhê‐lo. Esse isolamento
aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra prospera.

Lutar para manter o mal contido.
No fundo do ciclo, as pessoas estão convencidas de que o mal está à espreita, em toda
parte. O que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por
suas próprias criações. Tudo se juntou para dar à sombra um imenso poder.



Demos o primeiro passo para remover o poder da sombra ao expor os
processos que a alimentam. O fato básico é que você ingressou em todo esse
processo por vontade própria, fazendo simples escolhas. Sendo assim, para
escapar, precisa fazer escolhas opostas.

Essas escolhas estão divididas em quatro categorias, como passos a serem
dados:

1. PARE DE PROJETAR

A projeção é muito efetiva. Um falso estado de auto‐aceitação é criado com
base em "Eu estou bem, mas você não está". No entanto, a auto‐aceitação
se estende a outras pessoas; quando você está bem consigo mesmo, não há
motivo para determinar que o outro é que não está bem.



Você está projetando?

Aqui estão as formas típicas que a projeção pode assumir:

Superioridade. "Eu sei que sou melhor que você. Você deveria ver e reconhecer isso."
Injustiça. "É uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo" ou "Eu não
mereço isso.“
Arrogância. "Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até sua presença me
irrita."
Defensiva. "Você está me atacando, então, não estou ouvindo."
Culpar os outros. "Eu não fiz nada. É tudo culpa sua."
Idealizar os outros. "Meu pai era como um Deus quando eu era pequeno", "Minha mãe
era a melhor mãe do mundo" ou "O homem com quem eu me casar será o meu herói".
Preconceito. "Ele é um deles, e você sabe como eles são" ou "Cuidado, esse tipo de
gente é perigosa."
Ciúme. "Você está pensando em me trair; posso ver isso."
Paranóia. "Eles querem me pegar" ou "Eu vejo a conspiração que ninguém mais vê".



Precisar de alguém para culpar. 
Uma vez que você decida que sua dor interior 
é uma questão moral, não terá problemas em 
culpar outra pessoa que julgue inferior a você 
de alguma forma.
Ignorar as próprias fraquezas ao criticar os 
que estão à sua volta. 
Esse é o processo de projeção que muitos não 
enxergam, nem compreendem muito bem. 
Mas, sempre que você tenta explicar a
situação como um ato de Deus ou do Diabo, 
você está projetando. O mesmo vale para 
identificar
"eles", as pessoas más que causam problemas. 
Se você acredita que o problema está com 
eles, você
projetou seu próprio medo, em vez de assumir 
a responsabilidade por ele.

Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na 
sombra que você não consegue encarar. Aqui estão alguns exemplos:

A superioridade camufla o sentimento de fracasso ou o de que os outros o
rejeitariam se soubessem quem você realmente é.
A injustiça camufla o sentimento de pecaminosidade ou a sensação de que você é
sempre culpado.
A arrogância camufla a raiva acumulada e, abaixo dela, há uma dor profundamente
arraigada.
A defensiva camufla a sensação de que você é indigno e fraco. A menos que você se
defenda dos outros, eles começarão a atacá‐lo.
Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado e deveria se
envergonhar.
Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa,
que precisa de proteção e cuidados.
O preconceito camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. O
ciúme camufla seu próprio impulso de desvio ou um senso de inadequação sexual.
A paranóia camufla uma ansiedade entranhada e sufocante.



Quando nos vemos obcecados pelos aspectos das sombras de outras pessoas, é
porque elas também tocam as nossas. Estamos acostumados a pensar que não
podemos nos ver, a menos que seja no espelho — mas é verdade apenas em certo
aspecto. Somos programados para projetar em outras pessoas as qualidades que não
conseguimos ver em nós. Não é algo ruim. Fazemos isso o tempo todo.

A projeção é um mecanismo de defesa involuntária do ego; em vez de reconhecer as
qualidades que desgostamos em nós, as projetamos em outra pessoa. Projetamos
nos pais, nos filhos, nos amigos, ou, até melhor, nas pessoas famosas que nem
conhecemos. Aquilo que julgamos ou condenamos em outro é uma parte rejeitada
de nós mesmos.



2. DESPRENDA‐SE

Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Há mais de uma razão.
Primeiro, as emoções negativas são a ponta do iceberg, portanto, toda vez que
ficar zangado ou ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos
guardados na sombra. Segundo, a negatividade é pegajosa. Ela se agarra a nós
tanto quanto nos agarramos a ela. Esse grude é um mecanismo de sobrevivência.
Os sentimentos acham que têm o direito de existir. Assim como você, seus
sentimentos justificam a existência deles. Oferecem motivos; constroem uma
história convincente. No entanto, apesar de todas essas coisas, você pode se
desprender da negatividade quando souber como.



Quando encontrar meios de desfazer o grude da negatividade,
será mais desprendido. As afirmações seguintes funcionam com
esse intuito de desprendimento:

• Posso passar por isso. Não vai durar para sempre.
• Já me senti assim antes. Consigo lidar com isso.
• Não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa.
• Ninguém jamais ganha no jogo de colocar a culpa no outro.
• Extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa.
• Posso ser paciente. Vejamos se consigo me acalmar em breve.
• Não estou sozinho. Posso ligar para alguém que me ajude a passar por esse 
momento ruim.
• Sou muito mais que meus sentimentos.
• Os humores vão e vêm, até mesmo os piores.
• Sei como me centrar.



3. ABRA MAO DO JULGAMENTO PESSOAL

Não estamos falando de renunciar à sua consciência. Mas, quando a
consciência começa a ser punitiva e o faz se sentir indigno, ela já foi longe
demais. É hora de desprender o julgamento que o mantém preso a uma
limitada concepção própria. No reino espiritual ou de Deus ‐ chame como
quiser —, o sofrimento pode ser curado. Por meio de sua compaixão,
você abre um canal aos poderes de cura. Aspire ser esse canal. Esse é um
dos maiores prazeres da vida e certamente o mais puro.



4. RECONSTRUA SEU  CORPO EMOCIONAL

Uma perspectiva para a reconstrução do corpo emocional inclui ao 
menos alguns dos pontos a seguir:

• Tornar‐se mais inteiro.
• Aprender a ser resiliente.
• Dissipar os demônios do passado.
• Curar antigas feridas.
• Esperar o melhor de si mesmo.
• Adotar ideais realistas.
• Empenhar‐se.
• Ser generoso, principalmente com sua alma.
• Enxergar além dos medos.
• Aprender a auto‐aceitação.
• Comunicar‐se com Deus ou seu eu superior.



AS DÁDIVAS DE NOSSA SOMBRA 

A sombra contém personagens essenciais no roteiro de nossa vida.
A função deles é aprender com a sombra, integrá‐la e permitir que
ela evolua seu raciocínio, expandindo as fronteiras da persona
criada.

O desafio é encontrar o valor que ela possui e trazê‐la à luz do
perdão e da compaixão, de modo que você possa neutralizar a
habilidade dela para arrasar sua vida. Sua tarefa é tirar esses
complexos personagens da sombra e usar força e potência como
combustíveis sagrados para se tornar quem estava destinado a ser
nesta vida.



A sombra não tem apenas as nossas características sombrias, ou aquelas
que a sociedade considera más. Ela também inclui todas as qualidades
positivas que escondemos. Essas qualidades positivas são
freqüentemente citadas como "sombra iluminada". Não sepultamos
apenas nossas obscuridades, mas também os traços positivos — aspectos
poderosos, amorosos e deliciosos. A notícia fantástica e interessante é
que sepultamos tanto de nossa luz quanto de nossa escuridão.

Podemos ter enterrado a genialidade, a competência, o humor, o sucesso
ou a coragem. Talvez tenhamos escondido autoconfiança, carisma ou
força. Talvez a expressão pessoal, a singularidade ou a alegria tenham
sido enterradas depois de ouvirmos: "Não se gabe, ou as pessoas não vão
gostar de você", ou: "É solitário lá no alto".



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



O Efeito Sombra

QUESTIONÁRIO



1. Há quanto tempo você vem trabalhando os mesmos assuntos, seja na carreira, na 
saúde, nos relacionamentos pessoais ou nas finanças?
A Menos de doze meses
B um a três anos
C Mais de cinco anos
D Mais de dez anos

2. Nos últimos doze meses, quantas vezes você guardou algo importante no lugar 
errado, recebeu uma multa de trânsito, teve um acidente ou destruiu algo de valor?
A Nenhuma
B Uma ou duas
C Mais de cinco vezes 
D Mais de dez vezes

3. Com que freqüência você se sente falso, inautêntico, ou acha que precisa de muito 
esforço para fazer com que as pessoas o vejam de determinada maneira?
A O tempo todo
B Ocasionalmente
C Quase nunca
D Nunca



4. Se seus amigos, colegas de trabalho e familiares fossem entrevistados, eles diriam que 
você reclama...
A Raramente, ou nunca
B Talvez uma vez por dia
C Freqüentemente
D O tempo todo

5. Nos últimos doze meses, quantas vezes disse ou fez algo de que se arrependeu depois, 
seja imediatamente ou com o passar do tempo?
A Nenhuma
B Uma ou duas vezes
C Mais de cinco vezes
D Mais de dez vezes

6. Depois de uma realização pessoal ‐ alcançar o peso desejado, pagar as contas de seu 
cartão decrédito, organizar casa ou escritório etc. ‐, quais das emoções abaixo você é mais 
inclinado a sentir?
A Aliviado por ter conseguido, mas cauteloso para não voltar aos antigos comportamentos.
B Orgulhoso, no direito de receber um prêmio por todo seu trabalho duro!
C Inspirado por seu sucesso e comprometido a continuar o bom trabalho
D Ressentido por precisar trabalhar tanto



7. Com que freqüência você percebe que está se sentindo inadequado, indigno,
insuficientemente bom ou não amado?
A O tempo todo
B Ocasionalmente
C Quase nunca
D Nunca

8. Numa escala de 1 a 10, que disposição você tem de falar a verdade, mesmo quando ela vai 
de encontro à opinião dos outros?
A 8 a 10 ‐ Sou muito disposto a falar a verdade
B 5 a 7 ‐ Na maioria do tempo estou disposto a falar a verdade
C 3 a 5 ‐ Ocasionalmente estou disposto a falar a verdade
D 1 a 2 ‐ Quase nunca estou disposto a falar a verdade

9. Qual é o foco primário de sua vida nesse momento?
A Avançar na carreira, melhorar a saúde, construir riqueza ou aprofundar relacionamentos.
B Administrar relacionamentos desgastados ou "apagar incêndios" no trabalho ou em
casa
C Fazer um progresso mensurável na direção de seus objetivos, ao longo de um período
razoável de tempo
D Tentar desviar ou evitar o desastre imediato nas finanças, nos relacionamentos ou na
carreira



10. Com que porcentagem de seu tempo você pode dizer que honra sua palavra e 
suas promessas ‐ seja a si mesmo ou aos outros?
A Menos de 10%
B Menos de 25%
C Aproximadamente metade do tempo
D A maior parte do tempo

11.Quanto tempo você gasta diariamente com fofoca – seja sobre alguém que você 
conhece, lendo tablóides ou assistindo a programas de fofoca na televisão?
A Tempo algum
B Menos de uma hora por hora
C Mais de uma hora por dia
D Mais de três horas por dia

12.Qual das afirmações abaixo você usaria para descrever sua vida?
A Na maior parte do tempo, as coisas funcionam para mim com certa facilidade
B Eu tenho muitos talentos e dons, mas não os utilizo em seu total potencial
C Sou perseguido pelo azar e me vejo numa situação ruim após a outra
D Preciso trabalhar duro só para manter a média



13.Quantas horas por dia você passa trabalhando para atingir seus objetivos de longo 
prazo?
A Nenhuma
B Menos de vinte minutos por dia
C Uma hora ou mais por dia
D Você não tem objetivos de longo prazo

14.Com que freqüência você se sente maltratado, incompreendido, ou como se 
alguém tirasse proveito de você ‐ tanto na vida pessoal quanto na profissional?
A Todo dia
B Freqüentemente
C Ocasionalmente
D Raramente ou nunca

15.Quando lhe pedem que faça algo que você não tem interesse em fazer, você fica 
mais inclinado a:
A Dizer não, de consciência tranqüila
B Dizer não, mas se sentir culpado por isso
C Dizer sim, mas não cumprir
D Dizer sim, mas se ressentir por isso



16. Imagine que sua vida é uma casa com muitos cômodos – de alguns, você gosta, de 
outros, tem vergonha. Quantas pessoas você permite ver todos os seus cômodos?
A Ninguém
B Uma pessoa significativa ‐ cônjuge, amante, melhor amigo ou irmão etc.
C Um pequeno punhado de pessoas me conhece tão bem assim
D Há muita gente em minha vida que me conhece tão bem assim

17. Quando você se sente magoado por alguém ou algo, o que tende a fazer?
A Guarda para você
B Reflete, perdoa e segue em frente
C Confronta a situação
D Fala a respeito com todos, menos com a pessoa envolvida

18. Quando você tem um impulso ou uma idéia de como melhorar algum aspecto de 
sua vida, o que faz?
A Ignora completamente
B Dá alguns passos na direção certa, mas raramente vê o projeto chegar até a linha final
C Diz a si mesmo que "um dia desses, eu faço"
D Cria uma estrutura de apoio ao redor de si mesmo, para garantir que você entre em 
ação



19. Na última vez que você se viu, inesperadamente, com um período de tempo 
livre, o que fez?
A Desperdiçou, fazendo compras em catálogos, vendo televisão ou navegando na
internet
B Usou a oportunidade para seguir adiante em um projeto importante
C Relaxou e se rejuvenesceu tirando um cochilo, meditando ou lendo
D Sua vida é tão caótica que você nem consegue se lembrar de quando teve um 
tempo livre inesperado

20. Quando você comete um erro, o que é mais provável que faça?
A É gentil consigo mesmo e resolve fazer as coisas de forma diferente no futuro
B Coloca as coisas em perspectiva, reconhecendo a si mesmo pelo que fez certo
C Cai na autocrítica
D Interpreta seu erro como uma evidência de que você é incompetente e para de 
tentar





Se marcou entre 3 e 37 pontos
Você está na zona neutra, o que significa que está livre (por ora) de muitas
crenças e ferimentos internos que dão origem aos comportamentos
destrutivos causados por sua sombra. Você possui uma elevada auto‐estima,
suas ações estão proximamente alinhadas aos seus valores e você
provavelmente está realizando um progresso em direção aos seus objetivos
de longo prazo. Continue amando e ouvindo a si mesmo.

Se marcou entre 38 e 75 pontos
Talvez você não esteja vivenciando totalmente o peso e o impacto da sombra
nesse momento, mas, provavelmente, está empregando muito esforço para
reprimir e esconder partes que desgosta de si mesmo e de sua vida. A energia
que está usando para impedir que as coisas fujam ao controle — seja no
trabalho, em casa, ou em relação à saúde e bem‐estar — estaria mais bem
empregada se fosse direcionada na obtenção de seus objetivos e desejos.



Se marcou entre 76 e 112 pontos
Ou você gasta muito tempo e energia tentando administrar a opinião alheia
a seu respeito, ou está profundamente resignado quanto às condições de
sua vida. Isso é a sombra trabalhando, e ela o paralisa na tomada de ações
corretivas. Se for deixada à revelia, o caos interno que está vivenciando
pode levá‐lo ao caminho do desastre. No entanto, a boa notícia é que cada
ato de sabotagem própria apresenta uma oportunidade de despertá‐lo ao
que é verdadeiramente importante. Abra seu coração, examine a sombra e
você começará a ver como a sua dor mais profunda, quando digerida e
compreendida, é moldada para levá‐lo ao seu destino maior.
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