
4a.Aula com a Fê

OS 7 MEDOS INCONSCIENTES QUE SABOTAM O SEU DESPERTAR



Medos inconscientes
MEDO DE ASSUMIR QUE ALGO NÃO ESTÁ BEM E

TER QUE ENCARAR MEDOS E TOMAR ATITUDES
.... "medo de querer o divórcio"

.... "medo de largar esse emprego que foi tão dif í́cil de conseguir

.... "medo de decepcionar a minha família... eles investiram tanto em mim"

.... "tenho medo do que eu vou encontrar"

... esquece que a mudança não precisa ser radical 

MEDO DE SE ABRIR PRO NOVO E DEIXAR IR O

QUE NÃO SERVE MAIS
... valor da segurança - o desconhecido traz muita insegurança

... demorei tanto pra construir tudo isso, vou abandonar e começar tudo do

zero? (você nunca mais vai começar do zero) 

... já investi tanto nessa carreira/relação

... tá ruim mas pelo menos é meu (casa emocional)

... se prende ao que foi e não abre espaço pro novo

MEDO DO SUCESSO #1 - SE ENCONTRAR,

FICAR BEM E DESTOAR DA FAMÍLIA/AMIGOS 
... valor da aceitação social

... se eu ficar bem eles vão se sentir mal (lealdade parental)

... eu não vou ser como eles

... já me sinto diferente, vou me sentir mais ainda

... vou me sentir de "fora", não vou encaixar e vou acabar sozinha

... esquece que todas as relações tem múltiplos pontos de encontro

MEDO DO SUCESSO #2
... e se eu virar uma megera arrogante que se acha melhor

que os outros? - e que vai acabar sozinha e iludida que nem

a miranda

... o esteriótipo da mulher bem-sucedida (a bruxa má)

MEDO DE SE PERDER
... crise de identidade

... quem sou eu se não sou isso?

... medo de se desfazer, liquificar
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MEDO DE ESTAR VIAJANDO NA MAIONESE
... e se eu estiver me iludindo?

... e se eu acabar me colocar numa situação pior?

... mexe no valor da segurança e da previsibilidade

... e se eu estiver trocando o certo pelo duvidoso?

... e se eu perceber que "eu era feliz e não sabia?)
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MEDO DE DESCOBRIR QUE NÃO TEM

MESMO JEITO PRA MIM
(então nem tento pra não me decepcionar)
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F E R N A N D A  S A A D  *  TODOS  OS  DIREITOS  RESERVADOS
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