
 

 

Alinhamento com a Espiritualidade 

 

Encontro 4 

Resgate da Criança Interior  

Mística: 

Medo... 

“O medo é emoção que se esconde nas entranhas e nas lembranças da criança. ” 

 

o Eu senti medo na barriga da minha mãe, toda vez que ela vibrava essa 

emoção; 

o Eu senti medo ao nascer; 

o Eu senti medo de ser abandonada por aqueles que eu tanto amava; 

o Eu senti medo de errar e até mesmo de acertar, pois nunca quis 

desapontar; 

o Eu senti medo de caminhar, de ser esquecida; 

o Eu senti medo de amar, medo de confiar... 

 

o Escondo, 

o Abafo, 

o Calo, 

o Omito, 

o Silencio! 

o Mas ele pulsa, irradia... 

o Me estagna, Me paralisa. 

o Me perco de quem Sou, Da minha porção DIVINA. 

o Resolvo me cuidar...ACOLHER, Afeto, Autoestima. 

 

o O coração se expande, desperta, aceita o erro, a vulnerabilidade e a dor 

como caminho para então o encontro com o AMOR. 

o AMOR. 

o AMOR ao Ser errante que SOU; 

o AMOR a minha História; 

o AMOR ao Presente que pulsa em Vida DIARIAMENTE; 

“AMOR é a Verdade Essencial da minha Alma. ” 



 

 

Oh Criança, oh criança, onde estás? 

Eu estou aqui,  

Eu vim te acolher, 

Segure a minha mão 

Eu amo você! 

Oh criança, oh criança, 

Agora eu cresci 

És parte de mim, 

Me reconhecer  

A guardiã do Erê! 

Oh Criança, Oh Criança, Vem para dança! 

 

Alimento Emocional da Criança: 

 

Atributos essenciais para que uma criança cresça saudável emocionalmente que 

são:  

o Amor 

o Cuidado  

o Atenção  

 

Sentimentos Infantis: 

 

“Quando Pais gritam ou reprimem crianças de forma hostil ela não deixa 

de Amar os Pais, ela deixa de se Amar. ”  

Elisama Santos 

 

Negligência de Cuidado com as emoções infantis comete o afastamento da 

criança, sua pureza essencial, sua conexão com sua Essência Divina e a 

Percepção intuitiva. 

 

Sistema Límbico e os Desejos: 

Ausência de cuidado das emoções infantis nos faz entrar num estado de 

compensação. 

 



 

 

 

 

o Ingestão de alimentos que nos leve ao prazer; 

  

o Doces, Gordura, Carboidratos, Álcool e Fumo;  

o Necessidade de consumo/comprar para si; 

Necessidade de presentear, agradar o outro 

 

Vulnerabilidade Infantil e a Infância: 

O sentir infantil é para inundar o Ser, não para ser tolhido.”  

Brené Brown 

 

 

o Criança é tolhida no movimento, na fala e toque/tato; 

o Mundo externo impõe o belo e o certo pela visão e audição; 

o A criança passa a contrair, negar e racionalizar suas as emoções e os sentidos 

para receber afeto; 

o Afeto x negação da expressão livre do desejo; 

 

Retorno a Vulnerabilidade Infantil: 

Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional.” 

 Brené Brown 

  

 

o Amor é Incerto e Gera Riscos; 

o Amar nos deixa Emocionalmente Expostos; 

o Acreditar que expressar sentimentos é fraqueza é PERGOSO; 



 

 

o Assumir a vulnerabilidade é o encontro com sua VERDADE e sinal de 

CORAGEM; 

Vulnerabilidade e Exposição: 

“Crescer é Aceitar a sua Vulnerabilidade. ”  

Brené Brown 

Questione-se! 

- O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 

- Como me comporto quando me sinto desconfortável e inseguro? 

- Estou disposta (o) a correr riscos emocionais?  

 

o Fingir que podemos EVITAR a vulnerabilidade com atitudes é 

incompatível com quem nós realmente desejamos Ser; 

o A Vulnerabilidade não foi feita para ser percorrida sozinha (o). É preciso 

de apoio de pessoas que ajudem a trilhar novas maneiras de Ser e não 

julguem. 

o Prestar Ajuda e Saber Pedir Ajuda sem julgamentos e coração livre. 

 

Vulnerabilidade é.... 

Uma couraça pesada demais para omitir. 

 

Irradiamos para o Universo aquilo que SENTIMOS e atraímos exatamente o mesmo. ” 

 

o A falsa proteção exige o condicionamento da força interior, da verdade. 

o Encolhida (o) e silenciosa (o), sem chamar Atenção para minhas 

Imperfeições e Vulnerabilidades perco a referência de Quem Sou. 

 

Brené Brown 

Não devo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas da 

arquibancada. Quem me ama estará ao meu lado independentemente dos 

resultados que eu possa alcançar. ” 

 



 

 

“Somente quando temos coragem suficiente para explorar nossa escuridão, 

descobrimos o poder infinito de nossa própria Luz.” 

  

A Vergonha... 

 Sua força é extraída no poder de não ser comentada; 

 Ela detesta ser o centro das atenções; 

 A palavra e o diálogo lançam LUZ sobre ela e a destroem; 

 

Decretos para superar a Vergonha: 

Use o Japamala para superar a vergonha 

                                                                           
 

o Eu Sou uma Pessoa muito Boa a quem coisas ruins aconteceram. 

 

o Não importa o que eu fiz hoje ou deixei de fazer, EU TENHO MEU 

VALOR. 

 

o Estou em processo de aprendizagem e confio a mim minha evolução. 

 

Decretos Diários para Autoestima: 

 

o Eu MEREÇO ser AMADA (O); 

 

o Eu aceito QUEM SOU; 

 

o Estou PRONTA (O) para viver em ALEGRIA; 

 


