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Aconselho a todos a terem um caderno, agenda, diário ou um simples 
bloco de notas para irem registando as vossas descobertas. 

 

 

1. Espelhos. Somos seres magnéticos e como tal atraímos o que 
somos dentro. Estejam essas energias conscientes ou 
inconscientes. Numa folha com duas colunas, escreve numa 
folha 6 características de pessoas que tu ADMIRAS, que te 
inspiram, por quem sentes uma imensa admiração. Na outra 
coluna escreve 6 características que te IRRITAM, que te 
revoltam e te tiram do sério.  
 

2. Aceitação. O nosso ego vive sempre no exagero. Ou somos 
uns arrogantes e achamos que somos os melhores ou sofremos 
de inferioridade e não conseguimos ver o que temos de 
melhor. O desafio é o equilíbrio e consciência de que temos 
TUDO dentro de nós. Numa folha com duas colunas, escreve 
numa, 10 características que tu gostas e admiras em ti em que 
5 são físicas e 5 referem à tua pessoa e atitude na vida.  Na 
outra coluna vais escrever outras 10 que não gostas ou até 
sentes vergonha em que 5 são físicas e as outras 5 têm a ver 
com a tua postura e atitude na vida. 

 

 

 

 



 

 

3. Biografia. Todos sabemos que as dores dos outros não nos 
doem tanto como as nossas, certo? Num caderno com folhas 
em branco vais escrever a história da tua vida contada na 
terceira pessoa. O fenómeno de transferirmos a nossa historia 
para uma 3ª pessoa é altamente terapêutico e um processo 
de consciência enorme. Começa com a seguinte frase; “Era 
uma vez uma pessoa (menino/menina) chamada ...... que 
nasceu com …. emoções e que para aprender .... teve que 
passar por ....  (ex.). 

 

4. Mortuário. Um dia lá muito mais à frente, todos iremos ser 
lembrados pela pessoa que fomos, pelo que fizemos, pela 
maneira como tocámos os outros e como vivemos. Escreve 
numa folha do teu diário que texto gostavas que fosse escrito 
depois da tua morte? 

 

5. Noticia. Todos nós, em algum tempo da nossa vida, somos 
levados a um limite de saturação que nos obriga a uma 
mudança radical na nossa vida.  De repente conseguimos agir 
e escolher o que há muito adiávamos e que afinal no devolve 
ao trilho da nossa Alma.  Escreve numa folha a noticia da 
mudança que tens vindo a adiar e faz uma pequena 
reportagem, de como afinal se deu essa mudança, o que a 
levou a tal, quem eras tu antes e como te sentes depois. 
 

6. Carta de Amor. Enquanto não nos valorizarmos, enquanto 
não formos tolerantes com as nossas sombras, enquanto não 
soubermos tirar partido dos nossos potenciais, nada faz 
sentido. Sabendo que nada na vida tem valor, equilíbrio, 
alegria e significado enquanto não sentirmos Amor por nós 
próprios, escreve uma carta de amor a ti própria lembrando a 
essa pessoa tudo o que sabes que ela esqueceu. Tudo o que 
gostarias que ela soubesse desde o dia em que nasceu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Tabela de emoções. Todos temos dentro todas as emoções. 
Desde a mais pura e simples alegria ao mais doloroso 
ressentimento à mais comum tristeza. Todos somos capazes de 
amar mas também de odiar. Cabe-nos apenas a nós o 
equilíbrio dessas emoções. Durante um ou alguns dias regista 
num papel todas as emoções que surgem de dentro de ti 
causadas por algo ou alguém exterior.  Não reajas nem te 
prendas à causa, apenas regista qual a emoção que disparou 
dentro de ti e faz um registo dessa lista. 

 
8. Candidatura. Todos já fizemos um dia o nosso Curriculum Vitae 

para nos candidatarmos a um emprego.  Constrói um CV da 
tua pessoa, das tuas capacidades, características melhores, 
assume os teus pontos menos bons, talentos, habilidades, 
gostos e jeitos e faz um resumo da tua pessoa como se 
estivesses a convencer a melhor e mais prestigiada empresa 
do mundo a contratar-te. Ou seja, como te venderias? 

 
9. Valores.  Cada um de nós tem os valores arrumados de uma 

determinada maneira que depois se reflecte nas prioridades 
da nossa vida e onde afinal gastamos mais energia. Faz uma 
lista por prioridade do que é realmente importante para ti 
começando em cima com o que mais valorizas. Sê verdadeiro 
sem julgamento. Depois vê se estás confortável com a ordem 
ou prioridade dos teus valores. 

 
10. Sonho. O que farias se tivesses o tempo, o dinheiro, a 

disponibilidade? Qual é o teu maior sonho?  Um sonho sem 
acção é ilusão costuma-se dizer. Quando não postos em 
práctica os nossos sonhos acabam com o tempo por nos 
parecer exagerados, infantis e impossíveis de por em práctica. 
Partindo do principio de que se estão dentro de nós são 
possíveis sim, e que tal como tudo precisam ser construídos na 
práctica com pequenos passos, o que poderias fazer já hoje 
para honrar esse sonho? 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. Energia. Tudo é energia é o grande conceito actual. Desde o 
nosso corpo, às nossas memorias, pensamentos, emoções, 
tudo é uma energia em constante busca de equilíbrio. E a 
energia segue a nossa intenção, consciente ou inconsciente. 
Usa então a tua escolha consciente para reconheceres 
características que já não queres em ti, escreve-as num papel 
e faz um ritual para as deixares ir. Seja no mar, num pequeno 
fogo, dentro de um balão ou mais simplesmente a olhar um 
espelho e a afirmar para ti própria que acabou aquele 
padrão, aquela característica, aquele apego e que 
finalmente escolhes dar lugar ao seu contrario.  
 

12. Dores. É das nossas maiores dores que saem as maiores 
aprendizagens. Mas muitas vezes a dor é tanta que nos 
focamos mais nela do que na própria aprendizagem. Para 
honrarmos essas dores e a pressão que foi precisa para 
encontrarmos o diamante, precisamos para de fugir e aceitar 
a mensagem desses mesmos eventos. Faz uma lista dos 
eventos mais tristes da tua vida. os que mais te doeram e te 
causaram ressentimento. Escreve à frente em letras grandes a 
lição, o que aprendeste ao passar por eles. Aceita que essa 
maravilhosa aprendizagem teve aquele preço. Faz as pazes, 
agradece e desfruta da libertação. 

 
13. Criança interior.  Todos nascemos a acreditar que os pais são 

os primeiros responsáveis pelo preenchimento do nosso vazio 
interior.  Tendo em conta que ninguém tem uma infância 
perfeita ou os pais que mais gostaria de ter tido por mais que 
tenhamos amado os nossos, esse vazio ficou por preencher e a 
frustração normalmente dura até ao presente. Imagina-te a 
ter uma conversa com a tua criança interior em que lhe pedes 
que desista de esperar que alguém a venha fazer feliz e 
transfere essa necessidade para ti. Assume tu, hoje, que tudo 
farás para a fazer feliz. 

 

 

Vera Luz® 


