
As Feridas que impedem a Felicidade 

 

Os Registos Akáshicos são um excelente meio para explorar as feridas humanas que 

geram a situações de “infelicidade”, trazendo à luz importantes informações acerca da 

sua causa, interpretação do contexto vivencial e caminho para a sua resolução.  

Segue uma sucinta descrição sobre as principais feridas que se geram em cada um de 

nós, conforme as vivências da infância e que levam a perturbações no nosso Ser que 

vão determinar certas dificuldades na vida. 

Este conteúdo teve como uma inspiração, passagens do livro de Lise Bourbeau: “As 

Cinco Feridas que impedem a Felicidade.” 

 

1 - O medo do abandono 

Um dos medos frequentes nas crianças é o medo da ausência de seus pais, o medo do 

abandono. A criança, nos primórdios de sua vida, ainda não consegue separar fantasia 

de realidade, e, por também não conseguir quantificar o tempo, entente que as 

ausências podem significar abandono absoluto. 

Se a aprendizagem dessa separação necessária já é complexa em ambientes onde os 

pais lidam com o facto com tranquilidade, no caso de pessoas que tiveram 

experiências de negligência na infância, as marcas deixadas podem acarretar um medo 

de solidão e rejeição contínuos todas as vezes em que a pessoa não tiver perto de si 

(fisicamente) a pessoa amada. 

A ferida causada pelo abandono não é fácil de curar. A pessoa saberá que está curada 

quando os momentos de solidão não forem vistos como desamor e rejeição, e, dentro 

de si, existirem diálogos positivos e esperançosos. 

 

• Despertar da Ferida: Entre 1 e os 3 anos com o progenitor do sexo 

oposto. Por falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. 

Ausência dos pais mal entendida. 



• Máscara: Dependente 

• Corpo: Alto, esguio, curvado, braços que pendem, flácido e sem tónus 

muscular 

• Caráter: vítima. Constante necessidade de presença/ atenção. Indeciso. 

Baixa tolerância à frustração. Com fortes oscilações emocionais. 

• Possíveis doenças: asma, enxaquecas, fobias, histeria, depressão, doenças 

raras/ estranhas. 

 

2 - O medo da rejeição 

É uma ferida profunda que é formada quando, durante o desenvolvimento, a criança 

não se sentiu suficientemente amada e acolhida pelas figuras de referência que 

estavam ao seu redor assim como, posteriormente, pode ser afetada também por 

rejeições em ambiente escolar. 

Como a pessoa, no começo, forma sua identidade a partir da maneira como é tratada, 

se ela for desvalorizada e depreciada constantemente, pode internalizar em si uma 

autoimagem de que não é merecedora de afeto e de que não possui atributos 

suficientes para ser aceite em sociedade. 

O rejeitado passa, então, a rejeitar-se, e, na idade adulta, muitas vezes, mesmo frente 

ao sucesso e obtendo bons resultados, essa pessoa pode apresentar grande fragilidade 

frente a qualquer crítica que exponha seus medos internos de insucesso. 

• Despertar da Ferida: Desde a conceção até 1 ano. Não sentir direito de 

existir. Com o progenitor do mesmo sexo. Com comentários indelicados, 

falta de paciência, momentos de cólera. 

• Máscara: Fugidio 

• Corpo: Contraído, estreito e magro 

• Caráter: desligado do material. Intelectual e perfecionista. Passa de fases 

de grande amor a ódio profundo. Isola-se. Apagado. Julga-se 

incompreendido. Prefere a fuga, passar despercebido. 

• Possíveis doenças: pele, diarreia, arritimia, cancro, problemas 

respiratórios, alergias, diabetes, depressão, psicoses e suicídio. 

 



3 - A humilhação 

Esta ferida é gerada no momento em que sentimos que os outros nos desaprovam e 

criticam. Podemos criar esses problemas em nossos filhos dizendo-lhes que eles são 

estúpidos, maus ou mesmo exagerando em comparações; isso destrói a criança e sua 

autoestima. 

Uma pessoa criada num ambiente assim pode desenvolver uma personalidade 

exageradamente penalizante. Outra possibilidade é o desenvolvimento da “tirania” 

também em si, um mecanismo de defesa em que a pessoa passa a humilhar aos outros 

para se sentir mais valorizada. 

• Despertar da Ferida: Entre 1 e os 3 anos com o progenitor que cuidou do 

seu desenvolvimento físico, em geral, a mãe. Por falta de liberdade. 

Humilhação por desaprovação, crítica ou excesso de controlo desse 

progenitor. 

• Máscara: Masoquista 

• Corpo: Gordo, estatura baixa. Rosto redondo. 

• Caráter: controla para evitar a vergonha de si. Não escuta as suas 

necessidades. É hipersensível. Castiga-se, julgando castigar o outro. 

Recompensa-se emocionalmente com comida. 

• Possíveis doenças: costas, garganta, problemas respiratórios, tiróide, 

fígado, diabetes, coração. 

 

4 - Traição ou medo de confiar 

Uma criança que se sentiu repetidamente traída por um de seus pais, principalmente 

quando o mesmo não cumpria as suas promessas, pode nutrir uma desconfiança que, 

mais tarde, pode ser transformada em sentimentos negativos. Quem não recebe o que 

foi prometido pode não se sentir digno de ter os que os outros têm. 

Pessoas que passaram por isso desenvolvem uma tendência maior a tentar controlar 

tudo e todos ao redor numa tentativa de trazer para si o comando de variáveis que, 

antigamente, faziam com que se sentissem preteridas e injustiçadas. Quando perdem 

o controle ficam nervosas e sentem-se perdidas. 



• Despertar da Ferida: Entre 2 e os 4 anos com o progenitor do sexo 

oposto. Quebra de confiança ou expectativas não correspondidas. Uso de 

manipulação na educação. 

• Máscara: Controlador 

• Corpo: Homem entroncado. Mulher de anca larga. Exige um corpo forte.  

• Caráter: acha-se muito responsável e forte. Procura ser especial e 

importante. Com dificuldade em cumprir compromissos. Manipulador, 

sedutor. De humor instável. Impaciente, age rapidamente. Controlador. 

Não mostra vulnerabilidade.  

• Possíveis doenças: POC, sistema digestivo, fobias, inflamações. 

 

5 - Injustiça 

A ferida da injustiça surge a partir de um ambiente no qual os cuidadores primários são 

frios e autoritários. Na infância, quando existe uma demanda além da capacidade real 

da criança, ela pode ter sentimentos de impotência e inutilidade que depois pode 

carregar ao longo dos anos. 

Em ambientes assim, a criança pode desenvolver um fanatismo pela ordem e pelo 

perfeccionismo como tentativa de minimizar os erros e as cobranças. Soma-se a isso a 

incapacidade de tomar decisões com confiança. 

• Despertar da Ferida: Entre os 4 anos e os 6 com o progenitor do mesmo 

sexo. Não se sente apreciada no seu justo valor. Pais frios e autoritários. 

Tentativa de ser sempre eficiente e perfeito.  

• Máscara: Rígido 

• Corpo: Direito e rígido. Bem proporcionado. Movimentos retos. Pescoço 

tenso. Empertigado. 

• Caráter: perfecionista, exigindo muito de si. Bloqueia os sentimentos. 

Falta de confiança em si. Justifica-se muito. Dificuldade em pedir ajuda. 

Compara-se muito. Dificuldade em demonstrar afetos. 

• Possíveis doenças: “esgotamento”, problemas sexuais, obstipação 

problemas articulares e circulatórios, pele, insónia, problemas de visão. 

 



A Cura das Feridas 

 

• A ferida da rejeição está curada quando a pessoa assume o seu lugar e 

ousa afirmar-se. Consegue também estar bem na sua pele mesmo quando 

alguém o ignora. 

 

• A ferida do abandono está sarada quando se sente bem, mesmo que 

esteja só e quando já não procura a atenção dos outros. Não vive a vida 

com tanto dramatismo. Tem vontade de empreender em projetos, mesmo 

que os outros não apoiem, conseguindo avançar. 

 

• A ferida da humilhação está ultrapassada quando se dedica a atender às 

suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Assume muito menos 

encargos e está, muito mais livre. Deixa de se impor limites. É também 

capaz de fazer pedidos sem se julgar incómodo. 

 

• A ferida da traição está resolvida quando não experimenta tantas 

emoções quando algo/ alguém vem alterar os seus planos. Solta-se mais 

facilmente. Já não procura ser o centro das atenções quando sente orgulho 

em si depois de uma realização mesmo que os outros não o reconheçam. 

 

• A ferida da injustiça está curada quando já não está preso à perfeição, se 

permite cometer erros sem entrar em cólera. Concede-se o direito de 

mostrar sensibilidade sem medo de perder o controlo ou do julgamento dos 

outros.  

 
 

 


