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Vânia Lúcia Slaviero1  

 

 

RESUMO 

 

Nas práticas de Yoga normalmente são usadas técnicas de relaxamento para auxiliar na 
administração do estresse e para anteceder o aprendizado da meditação. Dentro do relaxamento 
pode-se usar a condução da consciência psico-corporal, seguida de visualização criativa. O uso de 
metáforas é muito precioso, pois pode-se trazer recursos que os alunos necessitam de forma 
figurativa, imaginária, desbloqueando as resistências internas para abrir o acesso a informações 
curativas. As metáforas são usadas a milhares de anos por educadores, professores, religiões, 
política, filósofos e até mesmo por grandes mestres como Budha, Jesus, entre outros. 
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ABSTRACT  

 
 
 
 
 In Yoga practices, relaxation techniques are usually used to assist in the management of stress and 
to precede the learning of meditation. Within relaxation, psycho-body awareness conduction can be 
used, followed by creative visualization. The use of metaphors is very precious, as it can bring 
resources that students need in a figurative, imaginary way, unlocking internal resistances to open 
access to curative information. Metaphors have been used for thousands of years by educators, 
teachers, religions, politics, philosophers and even great teachers like Budha, Jesus, among others 
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INTRODUÇÃO  

 

Nas práticas de Yoga normalmente são usadas técnicas de relaxamento para 

auxiliar na administração do estresse e para anteceder o aprendizado da meditação. 

Dentro do relaxamento pode-se usar a condução da consciência psico-corporal, 

seguida de visualização criativa. O uso de metáforas é muito precioso, pois pode-se 

trazer recursos que os alunos necessitam de forma figurativa, imaginária, 

desbloqueando as resistências internas para abrir o acesso a informações curativas. 

As metáforas são usadas a milhares de anos por educadores professores, religiões, 

política, filósofos e até mesmo por grandes mestres como Budha, Jesus, entre 

outros 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Muitas pessoas no mundo moderno têm dificuldade de se concentrar, meditar, 

porque vivem sob estresse diário. Muitos sofrem de ansiedade ou depressão, que 

revelam um agito mental constante. O Depressivo está sendo relembrando a todo 

instante fatos negativos do passado, e a ansiedade é quando a pessoa está 

traçando planos incertos para o futuro sem conseguir se conectar com o presente. 

Em todos os casos torna-se nocivo pois estes fatores alteram a respiração, 

batimento cardíaco, deprimindo ou acelerando o sistema corporal. Para que a mente 

consiga ficar mais centrada, focada, ou tranquila, se faz necessário antes de 

qualquer técnica mais elaborada, ensinar a pessoa a relaxar. Palavra tão distorcida 

no mundo atual, onde é metaforicamente associada a quem não faz nada, ao 

vagabundismo e muitos esqueceram que o relaxamento é primordial a saúde.  No 

oriente é muito comum as pessoas aprenderem na infância a habilidade de relaxar e 

meditar, desde a educação familiar quanto nas escolas. Isto faz parte de suas 

crenças fortalecedoras onde cada um leva este tesouro para a idade adulta 

beneficiando imensamente sua saúde física, mental e emocional. Refletindo até 

mesmo nas relações intra e interpessoais. 

No ocidente isto é rebatido como – “Não está fazendo nada, preguiçoso”. As crenças 

fazem com que as pessoas não se permitam relaxar, nem mesmo em suas férias. 
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Desenvolvem o hábito de levar o trabalho para qualquer espaço: beira mar, 

montanha, parques etc. 

Muitos aprendem a relaxar quando estão a um passo da morte e o médico com 

todas palavras diz: “ou você relaxa, se dá um tempo... ou você vai morrer 

rapidamente”. E a pessoa decide mudar suas crenças. Para alguns ainda dá tempo, 

para outros não. “Quando mudam as crenças, mudam também os comportamentos” 

segundo ROBERT DILTS (1993). 

Para estas pessoas que tem muitas dificuldades de relaxar, meditar, foram 

desenvolvidos métodos que auxiliam imensamente. A habilidade de fazer em 

relaxamento, visualizações criativas, usando metáforas de cura, alcance de 

recursos, vislumbres de objetivos chamados no Yoga de Yoga Nydra e sankalpa.  

 

O aparelho do Dr. Berger, precursor do moderno EEG de hoje, 
detectou no cérebro uma atividade de 10 ciclos por segundo, 
aproximadamente. Ele nomeou este ritmo de Alfa, primeira letra do 
alfabeto grego. À medida que se sofisticaram os aparelhos utilizados 
no controle da atividade cerebral, outros sinais foram detectados: 
Beta, Teta e Delta. Quando você adormece sua atividade cerebral 
muda para frequências mais baixas: primeiro Alfa, depois Teta e 
Delta; antes do seu despertar volta a Teta, Alfa e Beta. Por isso, faz 
muito mal despertar alguém bruscamente e ocasionar uma rápida 
mudança no seu ritmo cerebral. Você pode aprender a entrar nessas 
frequências mais baixas (Alfa e Teta) sem dormir, apenas relaxando e 
ficando conscientemente relaxado, para determinado propósito. Beta 
(13 a 28 cps) Beta é a frequência cerebral normal da maioria das 
pessoas, onde os cinco sentidos estão em franca atividade. 
Relacionadas com essa frequência estão as tensões, preocupações e 
o raciocínio. O cérebro funciona 80% do tempo em Beta. É a ciclagem 
mais rápida e menos sincronizada. Mais instável e sujeita às 
alterações emocionais. O homem ocidental foi educado para viver em 
Beta. Desde que nasce aprende a usar os sentidos e a noção de 
tempo e de espaço. É o ritmo encontrado em pessoas acordadas, de 
olhos abertos. É um ritmo consciente. O fechamento dos olhos, ao se 
iniciar um relaxamento, é importante para reduzir sua frequência 
cerebral, para passar do nível Beta para o Alfa. Alfa (08 a 12 cps). 
Essa frequência está relacionada a um nível de tranquilidade, de paz 
interna e externa, que nenhuma química consegue tão bem. A 
frequência Alfa ideal é de 10,5 ciclos por segundo. Nessa frequência 
as pessoas entram em perfeita sintonia com o Universo. As vibrações 

da Terra em relação ao Universo são de 10,5 ciclos por segundo. 
CELINA CONSUELO RABELLO CAMPOS - NÚBIA MACIEL 
FRANÇA, HAROLDO RAHM J. (1993) RODRIGO PIRES (1995). 
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A NASA, através de uma das Apolos, constatou ser essa a vibração 
da Terra. Portanto, a ciclagem ideal do cérebro humano coincide com 
o ciclo pulsátil da Terra. O relaxamento é uma das formas de se 
conseguir entrar em Alfa, conscientemente e, com isso, conseguir um 
estado de profundo bem-estar. Cada vez que você relaxa, imagina, 
cria ou ora - de coração, está entrando em Alfa. E com o relaxamento, 
você pode entrar em Alfa e então criar e rezar de modo mais 
profundo, intenso e inteiro. Quando está em Alfa, a pessoa tem mais 
poder de concentração, imaginação, memória, capacidade de 
resolver problemas, intuição, tranquilidade e pode acelerar os 
processos de cura. É um estado ideal para gerar mais energia, e 
nesse estado pode haver maior regeneração dos tecidos. É uma fonte 
de rejuvenescimento. Quando dormimos normalmente, reestruturam-
se nossos tecidos. Quando se entra em Alfa, com consciência, 
acelera-se essa condição. Teta (04 a 07 cps). A frequência Teta está 
relacionada com a criatividade. A imaginação visual associada à 
frequência Teta tem um paralelo com os estados de devaneio, que 
muitos cientistas e intelectuais afirmam ser a condição prévia para 
suas intuições mais criativas. Muitos orientais funcionam nessa 
frequência. Nessa frequência se dá a levitação, a insensibilidade à 
dor e a regressão, sendo a pessoa capaz de se lembrar de todo o seu 
passado. Delta (0,5 a 3,5 cps). Nada ou muito pouco se sabe desse 
nível. Representa uma incógnita. É a frequência do cérebro em 
estado de coma, na perda de sentidos, é o nível do sono profundo. Se 
uma pessoa é despertada desse estado não sabe dizer nada a 
respeito do que aconteceu em sua mente, naqueles momentos. Os 
recém-nascidos passam a maior parte do tempo em Delta. É 
chamado estado inconsciente. O homem entra no mundo por Delta e 
sai da vida em Delta.                    
NÚBIA MACIEL FRANÇA, HAROLDO RAHM J. (1993) RODRIGO 
PIRES (1995). 

 

Na NASA foi estipulado que todos funcionários devem fazer a “sesta” – que é um 

descanso após o almoço, depois da sesta hora que acordou – normalmente coincide 

com o momento após almoço. Esta atividade revelou que os reflexos voltam a 

funcionar com mais propriedade. Estudos dizem que após o almoço, horário da 

digestão, há um maior fluxo de sangue no estômago, prejudicando atividades que 

necessitem de raciocínio e atenção, reflexos imediatos. Para reduzir os acidentes de 

trabalho, a sesta diária foi a solução – descanso recostado , ou sentado. 

 

“Segundo um estudo da NASA, divulgado pela revista Time, a sesta perfeita 

deve durar 26 minutos. "Uma sesta de 26 minutos melhora o desempenho em 

34% e o alerta em 54%", dizem os autores do estudo”. 

ANDREIA RODRIGUES (08 de fevereiro de 2018) 
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Caminhe 30 minutos por dia, três vezes por semana: Essa prática, recomendada 

pela OMS, é ótima não só para tirar você do grupo dos sedentários como para 

ajudar a controlar a tensão emocional.  

Relaxamento é o resultado do comando da mente consciente para a descontração 

da musculatura. Tem efeito no físico e no psicológico, levando o indivíduo a 

restabelecer seu estado de homeostase, ou seja, o equilíbrio interno do organismo. 

No estado de relaxamento o descanso é profundo, podendo superar muitas horas de 

um sono, quando este não é de boa qualidade. O estado de relaxamento é um 

estágio intermediário entre o sono e a vigília. Na área médica e na psicologia o 

relaxamento foi largamente estudado e utilizado como tratamento auxiliar de 

diversas patologias e transtornos mentais. O estudo de DR. EDMUND JACOBSON 

(1910), com a ajuda do eletroencefalograma e do eletromiograma possibilitou avaliar 

a relação direta entre impulso do cérebro e tônus muscular. Ele criou um famoso 

método chamado de “Relaxamento Progressivo”, que ensina o relaxamento 

gradativo de cada parte do corpo. Como ele e na mesma época, SCHULTZ (1910), 

um médico neurologista alemão, organizou um método chamado “Treinamento 

Autógeno” inspirado nas tradições orientais e técnicas de sensibilização.   

Os psicólogos da abordagem cognitivo-comportamental utilizam o relaxamento como 

recurso de tratamento com seus pacientes, obtendo grande ajuda.  

Também os estudiosos da Psicossomática, estudando a relação entre corpo e mente 

em muitas doenças, vem indicando o relaxamento como forma de amenizar os 

sintomas dessas desordens, já que o relaxamento tanto atua no soma (corpo) como 

na mente. O relaxamento tem sua origem nos rituais de povos primitivos, que por 

meio desta técnica entravam em estado alterado de consciência para se curar ou 

para obter experiências místicas e assim buscar a cura de um membro da tribo, 

como faziam os pajés e xamãs.  

ANTONIO BLAY (1977), psicólogo espanhol estudioso do Yoga, refere que “toda 

tensão emocional traduz-se numa contração muscular”. Relata que: 

 “Toda representação psíquica conservada dentro da mente, 
expressado em forma orgânica numa contração muscular 
permanente, com a correspondente alteração das diversas funções 
fisiológicas: respiração, digestão, eliminação, coordenação motora, 
etc. Os conflitos psíquicos se expressam, assim, através do corpo, da 
mesma forma pela qual se expressam com frequência através da 
mente, perturbando seu funcionamento normal” ANTONIO BLAY 
(1977) 

http://www.ganeshanet.com.br/artigo_show.asp?id=87&cat=18
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Conclui esse pensamento dizendo que “mediante o relaxamento muscular 

consciente conseguem-se desfazer todas estas contrações, mesmo as 

inconscientes, de modo lento, porém seguro”. Quando essas tensões do corpo vão 

se desfazendo, desaparecem também as tensões de ordem emocional e a pessoa 

passa a conviver com um estado de tranquilidade mental. 

“Chama-se relaxamento o estado diametralmente oposto à tensão; ou seja, a 
ausência de todas as contrações. Estando os músculos relaxados, os nervos 
que os comandam não transmitem mensagem alguma. Inativos, como fios 
elétricos desligados, não recebem nem deixam passar corrente, permitindo o 
repouso dos centros. Assim é que não pode haver reflexo nervoso numa 
parte do corpo onde o relaxamento se fez, da mesma forma que é impossível 
ouvir o rádio que esteja desligado”. HERMÓGENES 

 

O relaxamento, portanto, apresenta inúmeros benefícios, tais como: economia da 

energia gasta nas tensões do corpo, que ao ser liberada promove uma melhora no 

funcionamento do organismo; tendência a manter um bom tônus muscular; as ondas 

cerebrais entram em alpha propiciando o restabelecimento do cérebro e suas 

funções; melhora do equilíbrio metabólico; alivio do estresse que pode agravar as 

dores crônicas; estabilização da pressão arterial; combate ao estresse diário; 

diminuição dos níveis de ansiedade; cultivo da vida interior; reeducação e 

reprogramação da mente; entre outros. Em algumas escolas o relaxamento é 

denominado o estado de sono consciente. Outras trabalham com a respiração 

abdominal ou o prolongamento da fase da expiração para induzir o relaxamento. 

Muitas utilizam imagens mentais, música suave, cores e luzes. Para que haja uma 

boa resposta de relaxamento, alguns cuidados devem ser observados: roupa 

folgada, posição confortável deitado de costas, lateral ou frontal, local tranquilo e 

sem muitos estímulos de luzes e sons, uma atitude passiva e a permissão interna 

para o repouso. Concluindo, num mundo de tantos estímulos externos e mentes 

conturbadas, o relaxamento pode ser um refrescante e delicioso oásis a favor da 

saúde do ser humano. Texto baseado em LUCIA MARIA DE OLIVEIRA NABÃO 

 

Metáfora terapêutica 

Segundo a descrição tradicional, metáfora é uma linguagem que leva a pessoa além 

do usual. Segundo o Dicionário Aurélio, é uma “figura de linguagem em que há uma 

transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma 

http://www.ganeshanet.com.br/artigo_show.asp?id=87&cat=18
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comparação não explícita”. Ou seja, ao invés de se comparar duas coisas e explicar 

detalhadamente, utilizamos algo que se assemelha àquela palavra ou situação.  

Já para muitos terapeutas, as metáforas vão muito além de uma simples figura de 

linguagem. Segundo o pai da Hipnose naturalista MILTON ERICKSON as metáforas 

tem efeitos curativos no subconsciente.  

Através das metáforas é possível ajudar as pessoas de forma descontraída, a 

acessar recursos internos, e a escolher o que é melhor para si. É preciso ter cautela 

e avaliar muito bem às sementes que plantamos.  

É possível trabalhar com metáforas de forma terapêutica sem ao menos comunicar 

para as pessoas que necessitam de ajuda. O Dr. Milton Erickson, um dos pioneiros 

do uso de metáforas com fins terapeuticos acreditava que a psicoterapia consistia 

em substituir más ideias por boas ideias. Ele acreditava que todos temos o poder da 

auto-cura. Segundo ele, muitos dos nossos aprendizados são interrompidos antes 

de serem completados e algumas perspectivas ficam faltando. Histórias, metáforas e 

citações, são uma maneira de fornecer estas lacunas de informações e 

consequentemente facilitar a cura de nossos traumas e dificuldades emocionais. 

Portanto, o educador, professor, terapeuta pode usar as metáforas de uma forma 

ampla sem especificar os problemas daquele que o procura.  

 

Exemplos de metáforas na sociedade 

"O homem é o arquiteto de seu próprio destino. " . Frank Miller 

“ Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz” São Francisco de Assis 

A seguir serão apresentadas metáforas criadas pela autora deste artigo. Metáforas 

inspiradas em acontecimentos reais e outra feita para ajudar uma aluna a encontrar 

um caminho de serenidade dentro de si. Antes de contar a metáfora em consultório 

ou nas aulas, é recomendado conduzir uma preparação corporal e mental para 

absorção ideal do conteúdo e seus significados pessoais. A seguir alguns exercícios 

que podem servir de referência aos leitores deste artigo.  

Vivências para relaxar: 

1-     Rotação do pescoço 

Pressionando a base do crânio com as mãos, gire a cabeça ao redor do pescoço, 

três vezes no sentido horário e três no sentido anti-horário. 

2-     Massagem nas orelhas 
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Massageie todos os pontos da orelha “desenrolando-as” de cima para baixo e 

puxando os lóbulos para baixo. 

3-     Respiração Profunda 

Sente-se confortavelmente, feche os olhos e relaxe todo o seu corpo. Inspire 

profundamente pelo nariz e expire no dobro do tempo. 

Dois minutos bastam para acalmar o sistema nervoso simpático e ativar o sistema 

parassimpático. 

Relaxamento Progressivo de Jacobson: 

Não é preciso imaginação nem força de vontade. 

Retirar acessórios que estirem prejudicando a circulação. 

Quanto mais segura a pessoa estiver do benefício que pode obter, maior ganho terá 

com esta técnica. 

O que combate o estresse é: Uma boa estrutura psicológica formada pela 

capacidade em desenvolver atividades que estimulam reações antagônicas ao 

estresse. Qualquer resposta que seja incompatível com a ansiedade pode ser 

utilizada para combatê-la. O relaxamento estimula um padrão de resposta oposto ao 

padrão ativado por situações estressantes. 

Contrair ativamente um grupo muscular por 5 segundos e em seguida deixa-lo 

relaxar por 10 segundos. 

1-     Mãos e antebraço dominante: Aperta-se o punho 

2-     Bíceps dominante: Empurra-se o cotovelo contra o braço da cadeira. 

3-     Mãos e antebraço não dominante: Aperta-se o punho 

4-     Bíceps não dominante: Empurra-se o cotovelo contra o braço da cadeira. 

5-     Testa e couro cabeludo: Contrair as sobrancelhas 

6-     Olhos e nariz: Aperta-se os olhos fechados enrugando o nariz. 

7-     Boca e mandíbula: Cerram-se os dentes com os lábios distendidos. 

8-     Pescoço: Dobra-se para frente até tocar o peito com o queixo, para trás, direita 

e esquerda. 

9-     Ombros peitos e costas: Ergue-se os ombros para cima e para trás tentando 

juntar as omoplatas. 

10-    Estômago: Encolhe-se contendo a respiração, e solta-se contendo a 

respiração. 

11-    Perna e coxa direita: Tentar subir a perna esticando os dedos sem tirar o 

calcanhar do solo. 

12-    Panturrilha e pé direito: Dobra-se o pé para cima sem tirar o calcanhar do solo. 

13-   Perna e coxa esquerda: Tentar subir a perna esticando os dedos sem tirar o 

calcanhar do solo. 

14-   Panturrilha e pé esquerdo: Dobra-se o pé para cima sem tirar o calcanhar do 

solo. 

Para aprofundar mais repita toda a sequência, desta vez sem a indução da tensão, 

mas somente o relaxamento dos músculos, que já deverão estar, pelo menos 

parcialmente, relaxados. 
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Meditação: 

Com a respiração calma, ritmada e profunda: Apenas concentre a atenção em uma 

coisa de cada vez. Esta é uma pratica cognitiva, que visa a concentrar a atenção em 

uma coisa de cada vez. Estimula-se o puro ato de testemunhar. Gera certo 

distanciamento da representação mental estereotipada ou o padrão cognitivo 

cristalizado, o que por si só já é uma excelente estratégia cognitiva se for 

generalizada para situações estressantes. 

Respire:  

Outra maneira de acalmar a mente é por meio da respiração: expirar e inspirar são 

fundamentais. Isso pode ajudar, inclusive, no autocontrole, durante momentos de 

pico de estresse, quando a respiração se torna curta e ofegante. Inspire lentamente, 

dilatando os músculos do abdômen como se fosse um balão. 

É possível ver o abdômen se elevar. Após encher completamente os pulmões, 

segure a respiração por cinco segundos. Expire devagar pelo nariz ou pela boca, 

comprimindo os músculos abdominais. Quando completar a respiração, inicie a 

sequência novamente. Isso ajuda, também, a diminuir a ansiedade. 

Automassagem: 

1-   Com as palmas das mãos, massageie para cima, a testa, a região superior e a 

parte posterior da cabeça. Repita 3 vezes. 

2-   Esfregue as mãos ativamente até elas ficarem levemente aquecidas. 

Feche os olhos e pressione a base das palmas das mãos gentilmente sobre os olhos 

fechados. Relaxe e respire profundamente. Repita 3 vezes. 

3-   Com o lado externo das palmas, massageie o nariz doas lados até a ponta. 

Repita 3 vezes. 

4-   Massageie as faces. 

Comece pela parte superior, deslocando as mãos para baixo até que as pontas dos 

dedos se encontrem no queixo. 

Repita 3 vezes. 

5-   Massageie a região do “bigode”, do centro para os lados com a ponta dos dedos. 

Repita 3 vezes. 

6-   Exercendo leve pressão contra o centro do pescoço, massageie desse ponto em 

direção aos lados do pescoço (essa pressão afeta o nervo vago, diminuindo a 

pressão sanguínea e as batidas do coração, relaxando todo o corpo). 

Repita 3 vezes. 

7-   Junte as duas mãos no meio das costas e massageie para cima com a mão 

direita e para baixo com a esquerda, massageando assim a coluna. 

Repita 3 vezes e inverta os braços. 

8-   Com a mão direita massageie o ombro esquerdo, o braço esquerdo e o 

antebraço, seguindo o sentido dos pelos. 

Repita o processo com o outro braço. 

9-   Massageie a parte superior da mão esquerda, a palma e ao redor de cada dedo 

(não puxe ou estale). 

Repita o processo com a outra mão. 
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10-  Inspire. Expirando, posicione os polegares na cintura e a ponta dos dedos na 

base das costelas e massageie esta área para fora, três vezes. 

Dessa maneira, exalando e massageando para fora, trabalhe a parte frontal do 

corpo, massageando o tronco da cintura a te as pernas. 

Essa massagem beneficia todos os órgãos internos. 

                                                Exercício Inspirado na Psicóloga MARISA MORAES 

 

A seguir serão apresentadas metáforas criadas pela autora deste artigo. 

 

                                                 Gotinha e o raio de sol  

Era uma vez uma gotinha de água cristalina. Ela se sentia só, era cristalina, mas não 

se via e não se sentia assim. Ela se sentia opaca e se dizia suspensa. Suspensa 

para que algo acontecesse para ela se sentir melhor. Esperava o vento, a chuva, 

esperava qualquer coisa que viesse para ela poder ser como as outras gotas do rio 

ou do mar. Enquanto suspensa queria controlar tudo ao redor; olhava a tudo e se as 

coisas não eram como queria, ficava brava... mal-humorada e reclamava aos ventos. 

Não percebia que era ela mesma que se distanciava de sua paz. A gotinha era 

convidada para chover, mas não chovia, achava que era muita água. Era convidada 

para umedecer as folhas com o orvalho, mas não ia, porque achava a noite era 

muito escura. Era convidada para evaporar e se transformar, mas achava aquilo um 

horror. - Medo! Eu me transformar?! Não sei no que vai dar. E assim, ela ficava 

suspensa à espera de...nem ela sabia o quê. Um dia um raio de sol se aproximou: - 

Olá, gotinha! Tenho visto você há dias. Como posso lhe ajudar? - Você me ajudar?!! 

Impossível! Você é um raio de sol! Nós não combinamos. Respondeu ela. - Como 

você sabe? - Claro! Eu molho e você seca. O raio de sol deu risada e disse: - Então! 

Olha que interessante: quantas coisas podemos fazer juntos! Já pensou nisto? - 

Como assim? A gotinha exclamou. - Sim! Quantos lugares podemos descobrir 

juntos. Podemos até ser úteis juntos: você molha e eu seco. Não é muito divertido? 

E o raio de sol com seu jeito esquisito, vinha se aproximando. Esquentava aqui, 

brilhava ali e a gotinha ia se esquivando. Achava tudo inútil e sem sentido. Passou 

um dia de conversa, dois, três e ... quando a gotinha percebeu já tinham feito 

amizade e já estavam rindo juntos, parecia que ela estava se abrindo para o raio de 

sol entrar. Suas críticas e julgamentos já haviam amolecido. Foi dando lugar para um 

coração mais aquecido e quando percebeu, já estava aceitando as aventuras do raio 

de sol como naturais. - Hoje vou levar você para um lugar especial. Disse para a 
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gotinha. - Wow! Será que estou pronta? - Olha, só aceitando para saber! Disse o raio 

de sol. A gotinha olhou para si e se percebeu mais translúcida. O sol já refletia sua 

luz. E com curiosidade e confiança, aceitou. Fechou os olhos e abriu o coração. E 

voou, voou com o raio de sol, voou além de sua imaginação. Se entregou. E neste 

momento algo muito maravilhoso, mas muito maravilhoso aconteceu: a gotinha e o 

raio de sol se uniram em uma linda lagoa azul, com águas puras, transparentes, a 

natureza ali abundante, um aroma delicioso, um aroma natural. Nadaram, 

mergulharam, desmancharam-se em meio à natureza; se sentiram unidos e plenos 

como sempre sonharam. Conheceram juntos a entrega, o poder da confiança e do 

mais profundo amor.  

 Desenho - M.A.P. 16 anos 

Desenho de um adolescente que mora em Lar social e não pode ser identificado seu 

nome. 

___________________________________________________________________ 

Metáfora – História verdadeira que aconteceu no quintal do Instituto Educacional De 

bem com a Vida em Janeiro de 2021 – onde Vânia, Hélio e Teresa presenciaram. 

                                     

A Morte Não Existe... a VIDA continua. 

 

Esta história aconteceu há 2 meses na minha casa no Instituto De Bem com a Vida. 

Uma lagartinha que passeava no quintal e que decididamente nos deu uma linda 

mensagem. Teceu seu casulo durante a pandemia... em um degrau onde os nossos 

gatinhos: Belinha e Pelúcio passam, os passarinhos ciscam... e mesmo assim ali fez 
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corajosa ou inocentemente sua obra de arte. Um casulo muito pequeno. Um dia vejo 

algo acontecendo... o casulo se abrindo e a borboleta saindo... que encanto e 

emoção. Saindo metamorfoseada... não mais lagarta... mas sim uma linda e singela 

borboleta. Preta e branca por fora... laranjada por dentro. E ali ficou se aquecendo 

ao Sol... e eu só admirando. Descansou... parecia sugar algo de dentro do casulo. 

 (foto real) 

E no mesmo dia começou a voar timidamente... e nosso gatinho Pelúcio quase a 

pegou... se não fosse o Hélio que ali estava trabalhando...coloquei o dedo perto dela 

e ela veio. 

     

 Com muita alegria coloquei-a em uma flor... bem mais alta para que descansasse 

da perseguição. E curioso, ali nesta flor cor de rosa ela ficou 3 dias sugando o néctar 

do Buganvile. Passado mais 2 dias, eu sentada na varanda do quintal, recebo sua 

visita que vem em meu peito descansar. E ali caminhei, trabalhei e ela ficou 

pousada. Quando me deitei para descansar, ela se chacoalhou... estremeceu, 

coloquei uma gota de mel na mão e ela sugou... eu estava emocionada pelo 

encantamento de estar com ela tão perto... senti sua serenidade... fragilidade e força 

ao mesmo tempo. Senti que estava de partida. E eu me sentia grata. E no meu 

peito... novamente repousou e partiu... cumpriu sua linda missão... efêmera e 

eterna... totalmente significativa. Deixou sua beleza, sua leveza, seu encanto e sua 

mensagem para todos nós. 
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 ( Vânia com a Borboleta no peito) 

Os seres podem conviver em harmonia... basta haver delicadeza e respeito. A vida 

não vale pela quantidade... mas sim pela qualidade... porque simplesmente a morte 

não existe! A lagarta que um dia foi ovinho... em borboleta se transformou! A 

borboleta em seu casulo... se libertou... e agora Vive de forma transcendente! Não 

mais em um corpo visível... mas em pura Luz que sempre foi... e É! Gratidão por sua 

visita amorosa em meu coração! Sou mais feliz por você ter me tocado! Não é à toa 

que nosso símbolo no Instituto são 2 lindas Borboletas há mais de 15 anos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As técnicas de relaxamento, respiração, meditação acompanhados das metáforas 

auxiliam a acalmar o corpo e a mente. Permitem que quem as escutam entre em um 

estado de bem-estar e relaxamento inquestionável. Este estado permite que o 

subconsciente seja acessado sem esforço. A preparação e a intenção do professor, 

terapeuta que irá conduzir é tão importante quanto a técnica usada, a metáfora 

escolhida ou criada. As pessoas sentem, muito mais do que está sendo dito. 

“Palavras escolhidas a dedo, palavras doces, adoçam a vida”. Sendo assim, a 

conexão de empatia saudável entre o professor e os alunos antes de se iniciar 

qualquer trabalho é essencial. Um ótimo resultado é quando todos saem do 

ambiente melhor do que quando iniciaram. Mesmo que seja uma reflexão construtiva 

para levar para ser saboreada durante o dia. 
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