


Introdução

Sou grata a todos que decidiram pedir este livro e se 
interessaram em saber mais sobre a ansiedade, este 
flagelo da nossa sociedade atual. Esta informação pode 
ser útil  para si ou para alguém que conhece e que sofre 
de ansiedade. Pode partilhar o l ink abaixo com quem 
desejar saber mais sobre este distúrbio emocional e 
como o ultrapassar.

www.alicesousacoach.com

Eu sei o que é ser um ansioso, porque um dia também 
fui ansiosa, e nem tinha consciência disso. Hoje, ao olhar 
para trás, percebo o quanto a ansiedade bloqueou a 
minha vida, o que sofri e o que fiz sofrer os outros, 
principalmente os que estavam mais próximos e mais 
amava.

Este livro pode ajudá-lo a perceber se sofre de ansiedade 
e que caminhos fazer para a l ibertar e viver em 
equilíbrio. Pode ainda tornar-se consciente de como está 
a afetar a vida das pessoas que o rodeiam ao ser 
ansioso.
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O que é a ansiedade?

• De que forma afeta a vida das 
pessoas?

• Como identificar a ansiedade?

• Será que sou um ansioso?

• Como tratar?
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Um distúrbio 
emocional!

Ansiedade pode ser considerada normal e uma reação 
adequada ao stress. Quando se torna excessiva e interfere 
na atividade normal diária do indivíduo pode ser 
considerada como um distúrbio emocional, e manifestar -se 
por sentimentos de tensão, preocupação, pensamentos 
negativos e medo de enfrentar novos desafios, como 
testes, apresentações em público, entrevistas, ou outros 
eventos que causam stress.

Os sintomas emocionais mais frequentes da ansiedade 
disfuncional são o nervosismo, irritabilidade, raiva, tristeza, 
revolta, culpa e impotência.

Estas emoções podem manifestam-se fisicamente através 
de taquicardia, transpiração excessiva, falta de ar, 
descontrole, dor de cabeça, insónias, entre outras, mesmo 
não tendo consciência do evento que provocou esta 
reação.

Ao nível do comportamento podemos assistir a estados de 
agressividade, impulsividade, discurso acelerado, 
dificuldade em concentrar-se, preocupação constante, 
dificuldade em relaxar, ingestão compulsiva de alimentos, 
principalmente doces.
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Tipos de transtorno

▪ Transtorno de ansiedade generalizada -
ansiedade excessiva sem motivo aparente que 
dura há 6 meses ou mais

▪ Ansiedade social - medo de julgamento ou 
humilhação em situações sociais

▪ Ansiedade de separação - medo de estar longe de 
casa ou da família

▪ Fobia - medo de uma atividade, objeto ou situação 
específica

▪ Hipocondria - medo persistente de ter sérios 
problemas de saúde

▪ Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) -
pensamentos recorrentes que causam 
comportamentos específicos

▪ Transtorno de stress pós-traumático - ansiedade 
grave após um evento ou eventos traumáticos
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Causas da ansiedade

Cada pessoa é única e tem necessidades e interesses 
individuais que devem ser respeitados. Até o tempo 
de cada um manifestar as suas aptidões e talentos 
varia. Mas, por qualquer razão, a sociedade impõe 
metas e prazos considerados padrão e obrigam os 
indivíduos a corresponder coletivamente.

Esta pressão social constante obriga as famílias a 
seguir dentro destes padrões e corresponder às 
expectativas sociais. Esquecendo os valores individuais 
e as escolhas pessoais, causando um enorme stress e 
esforço para corresponder a estas imposições, que por 
vezes são tão anti-natura para muitas crianças e 
jovens, que vivem stressados e pressionados com 
inúmeras atividades e pela necessidade de serem 
bem-sucedidos em tudo o que fazem.

Naturalmente as fragilidades vão-se manifestando, 
surgem os insucessos, e a reação dos educadores 
normalmente é o castigo, a reprimenda, a não 
aceitação do insucesso.
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A responsabilidade dos pais 
e educadores

A exigência e a punição em excesso por parte dos pais 
pode tornar os filhos inseguros e ansiosos.

Muitas vezes os pais e educadores castigam as crianças 
e jovens pelos seus insucessos, usando castigos, 
reprimendas e frases sarcásticas ou irónicas, 
diminuindo-os, e por vezes mesmo ridicularizando-os. 
Esses comportamentos ficam registados no 
inconsciente das vítimas e podem manifestar-se mais 
tarde como ansiedade ou mesmo ataques de pânico.

Este registo da punição perante a falha leva o indivíduo 
a ficar ansioso e com medo de errar e ser questionado 
sobre as suas ações. Torna-se inseguro, tenso e sempre 
preocupado, com o que possa acontecer e com a 
reação dos outros, temendo as consequências de tudo 
o que faz. Naturalmente esconde os seus sentimentos 
e comportamentos, principalmente daqueles a quem 
teme a punição.
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A confiança nos pais 
e educadores

Os jovens ao perderem a confiança nos pais e educadores, 
deixam de se deixar orientar por eles e podem colocar-se 
em risco, por não partilhar as suas dúvidas e medos, 
agindo de forma autónoma, imatura e inconsciente.

Frases proferidas de forma reiterada durante a infância e 
juventude, por parte dos pais ou irmãos mais velhos, 
podem tornar o indivíduo inseguro e ansioso.

As crianças até aos 7 anos registam tudo o que dizem os 
pais e professores, ou outras figuras de autoridade 
próximas, como avós, irmãos mais velhos, professores ou 
outros, acreditando que tudo é uma verdade absoluta. 
Até esta idade não conseguem discernir ou avaliar o valor 
de cada palavra, essa aprendizagem surge a partir dos 7 
anos. E varia de criança para criança.

É muito importante ter atenção a tudo o que se diz a uma 
criança pequena, porque ao ficar registado pode criar 
bloqueios para toda a vida, sem que os educadores 
tenham consciência disso.

www.alicesousacoach.com Página 8

http://www.alicesousacoach.com/


Registos no 
inconsciente

Cada frase proferida é uma sentença! Frases reiteradas 
do tipo:

• "só fazes asneiras", "não prestas para nada", "só 
chateias", "és um empecilho"... , "és impossível!"

• não sabes o que dizes", "és muito pequeno para dar 
opinião", "cresce e aparece"…, "...que vergonha!"

• "és tão preguiçoso", "tu não consegues...", "tu não és 
capaz...", "és muito tímido", "assim não gosto de ti"…

A adjetivação deve sempre ser dirigida à situação e não 
ao sujeito. Os filhos podem ter atos considerados: 
asneiras, inúteis, chatos, empecilhos, incapazes (ainda), 
preguiçosos, detestáveis, vergonhosos, impossíveis... 
mas isso não os classifica.

A criança é sempre linda, maravilhosa, capaz e muito 
amada. Essa é a única garantia que a criança precisa 
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Sugestões para a educação dos filhos

Promover o diálogo, evitar acusar ou culpar. 
Escutar e procurar entender o ponto de vista dos 
filhos. Também ajuda quando nos revemos no 
passado com a mesma idade, a forma como 
percecionávamos o mundo e o que acontecia à 
nossa volta.

Questionar se estão conscientes das 
consequências do seu portamento e a gravidade 
de cada uma delas. Partilhar com os filhos a 
vossa preocupação com a sua segurança, a vossa 
responsabilidade ao educar.

Perguntar:

"como tu te sentirias no meu lugar"?

"como achas que podemos resolver esta 
situação?

A violência, quer física, quer verbal, é sempre 
desadequada. Deixa um registo profundo na 
mente inconsciente da criança e não a fortalece. 
Assertividade é a forma mais eficaz de conduzir o 
jovem para a consciência das sua ações. 
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Compreensão e 
diálogo

A compreensão e o diálogo sobre a 
falha, pode ajudar a conduzir os filhos 
à consciência da situação, e orientar 
para soluções positivas de forma a 
melhorar o seu comportamento.
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Compreensão e 
diálogo

Trazer a consciência para a ação praticada, classificar a 
falha, e não o sujeito que a praticou, porque errar é 
humano e faz parte da aprendizagem. Por exemplo: o 
aluno teve um mau resultado num teste. Ele não é mau 
aluno. O resultado do teste é que foi mau.

Deixar bem claro que essa falha não interfere com o 
amor dos pais pelos seus fi lhos. Porque esse amor é 
incondicional e intocável. Fortalecer sempre os laços e 
tornar a criança ou jovem mais forte, mais segura e 
consciente dos eventos da vida.

Esta atitude de compreensão e benevolência dos pais, 
toca o coração dos fi lhos, despertando neles sentimentos 
de confiança e apreço. Assim, estimulam os fi lhos a 
partilhar os seus medos e inseguranças, podendo ser 
mais apoiados nas suas dúvidas que vão surgindo, a todos 
os níveis, ao longo da vida.
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Consequências da 
ansiedade

O ansioso fecha-se no seu mundo 
interior e esconde-se atrás da sua 
máscara de rigidez e perfeição, procura 
esconder o seu verdadeiro estado, e 
tenta controlar e ocultar as suas 
emoções.

O stress, ansiedade e medos provocam 
desequilíbrio emocional que afetam o 
corpo físico, inibindo o sistema 
imunitário, que se demite da função de 
proteger o corpo, e desta forma dá 
entrada a variadas doenças.
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A ansiedade pode estar 
na origem da depressão

O ansioso teme demasiado as críticas dos outros, tem 
di ficuldade em l idar com essas críticas, e foge da dor que as 
mesmas lhe provocam.

Este estado de alerta constante leva frequentemente a  
estados de esgotamento, em que o paciente cansado, 
começa a perder o controle das suas ações e revela 
comportamentos disfuncionais a nível emocional e 
comportamental, e que se confundem com o estado 
depressivo.

Quando recorre ao médico, apresenta todo um quadro 
depressivo que leva ao diagnóstico da depressão e é 
medicado de acordo. Já encontrei vários pacientes nessa 
s i tuação a  fazer tratamentos para a  depressão, quando na 
verdade estão esgotados de viver em estado de ansiedade.

Outras  vezes procura refúgio no álcool, drogas e outros 
vícios .
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Comportamento do 
ansioso

• Quando o paciente não é submetido a 
uma terapia eficaz vive num estado de 
ansiedade constante, transmitindo esse 
transtorno emocional às pessoas com quem 
convive, criando stress à sua volta.

• Nos seus relacionamentos amorosos procura 
também alguém que esteja em sintonia com 
os seus padrões de exigência, o que lhe 
dificulta a escolha e lhe traz alguns conflitos. 

• E a vida segue...Depois vêm os filhos, os 
desafios aumentam, o estado de alerta cresce 
e o ansioso assume o compromisso de 
educar.

• Naturalmente vai transmitir aos filhos os seus 
valores, o que recebeu do passado, e sem 
perceber até utilizando a mesma forma de os 
entregar... Reproduzindo frases e crenças que 
ouviu durante toda a sua vida, procurando 
proteger o seu rebento.
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A ansiedade é 
transmitida de pais para 
filhos

A decisão de ter filhos e os educar é 
efetivamente uma grande 
responsabilidade.

É muito importante criar um ambiente 
de paz e equilíbrio para a criança crescer 
saudável e feliz. 
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A criança sofre com a 
ansiedade dos pais

Estudos provam que a ansiedade é transmitida de pais para 
fi lhos, não através dos genes, mas sim através do convívio com 
figuras de vinculação ansiosas. Isso justifica o facto de que todo 
o ansioso tem um pai ou mãe ansiosos. Esta heriditariedade 
torna-se mais grave quando tanto o pai como a  mãe são 
ansiosos, porque a tendência é tornar os filhos ansiosos.

As  crianças pequenas são muito sensíveis e sentem todas as 
emoções de quem está à sua volta. Se os adultos estão 
zangados, tri stes, s tressados... a criança sofre e pode 
manifestar-se através do choro ou isolamento. Ela sente-se 
agredida por emoções que não compreende!

A criança pequena sente-se o centro do mundo, por isso pensa 
que tudo o que acontece à sua volta tem a ver com ela. Se os 
pais discutem, ela pensa que é por sua causa, não consegue 
perceber que os pais têm o seu próprio mundo, para ela só 
exis te um mundo: o seu.

Perante uma discursão entre os pais, ela sente-se culpada, 
porque ela vê-se como o sujeito, o agente no seu mundo.
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A educação dos filhos 
é um grande desafio

A educação dos filhos é dos maiores desafios que os pais enfrentam 
atualmente.

No passado parecia que a educação seguia um determinado guião pré-
estabelecido, em que os pais passavam aos seus filhos os valores que 
tinham recebido dos pais e que eram bem aceites pela sociedade.

Esta forma de passar os valores e normas de conduta era muito 
confortável para os pais, que se libertavam assim da responsabilidade 
de educar. Transferiam a responsabilidade do resultado para os 
próprios filhos, porque estes, uma vez cientes dos elevados valores que 
recebiam, tinham a obrigação de entregar resultados condizentes. Por 
exemplo, poder ir à escola era um privilégio, que não estava acessível a 
qualquer um! Hoje é uma obrigação.

Os filhos por sua vez, quando sentiam que tinham recebido pouco, ou 
não tinham tido acesso a recursos que os pudessem catapultar para 
uma vida mais abundante, vitimizavam-se das condições de vida que 
lhe tinham sido proporcionadas, desculpando-se assim da sua 
condição!
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O mundo mudou

E vivíamos neste jogo “do empurra”, sempre 
culpando os outros e todos à volta pela nossa 
sorte!

Hoje percebemos que somos responsáveis pela 
nossa vida. Os outros são somente anjos, ou 
mensageiros, ou agentes, que nos obrigam a 
escolher. E a escolha é o nosso maior poder e uma 
bênção.

Tudo está em constante mudança, tudo é energia 
e flui naturalmente, entrando e saindo da nossa 
vida.

O que nos ensinaram e parecia certo, hoje já não 
faz sentido. Os filhos e os pais estão diferentes e 
reagem de forma diferente. Os valores antigos já 
não ressoam nem nos pais nem nos filhos.
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Por hábito ou total desorientação, os pais
continuam a passar aos filhos crenças enraizadas
no seu inconsciente.

Segundo o cientista Bruce Lipton, nós vivemos
95% do nosso tempo orientados pelo
nosso inconsciente, onde residem todos os
nossos programas automáticos. Todas as nossas
habilidades aprendidas durante a vida estão
alojadas no inconsciente, como caminhar, andar
de bicicleta, tarefas pessoais, ler,

5%
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Mente 
inconsciente

95%

Mente
consciente

5%

Vivemos 95% do tempo inconscientes

escrever, conduzir um carro, 
etc. Só 5% do nosso dia estamos conscientes
do presente, do agora. 

Nos outros 95% do nosso tempo estamos au-
sentes, nesses programas automáticos, revive
ndo o passado ou projetando o futuro.
No inconsciente residem também todas as nos
sas crenças, tudo o que ouvimos e regista-
mos ao longo da vida.
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Cada frase proferida é 
uma sentença

As palavras proferidas pelos pais ficam registadas 
no inconsciente da criança.

Cada frase proferida repetidamente reside agora 
no inconsciente como uma verdade 
absoluta. Assim se justifica o facto dos pais 
continuarem a tentar reproduzir os valores que 
receberam e que acreditaram que eram verdade, 
sem sequer os porem em causa no mundo atual.

Os filhos, de tanto ouvirem as mesmas 
"verdades" também acreditaram nelas, mas hoje 
essas crenças já não ressoam dentro de si, 
podendo criar um conflito interno e 
desorientação, e conduzir a emoções de revolta, 
raiva, injustiça, culpa, afastando os filhos das 
figuras de vinculação quando o convívio se torna 
tenso, ansioso e insuportável.
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Está na hora de assumir o 
comando da vida!
Aceitar a forma de cada 
um ver o mundo!

E é aqui que o amor entra na equação.

Os pais, por amor, desejam tanto proteger os 
fi lhos, incutem-lhes crenças que julgam 
importantes para os preparar para a “luta”, 
que se tornam completamente desajustados 
para a vida atual em que vivemos.

Esta atitude de proteção, de atenção 
constante aos agressores, era perfeitamente 
justificada há 10.000 anos atrás. Estar atento 
às feras, ao frio, à fome, esta necessidade de 
viver em comunidade para estar protegido, 
era efetivamente uma garantia de 
sobrevivência.

Hoje não. Já não vivemos nesse mundo hostil. 
Mas esse registo dos primórdios, do tempo 
do homem das cavernas, reside ainda no 
nosso cérebro reptil iano, e foi sendo 
transmitido de geração em geração, 
residindo ainda no nosso inconsciente.

Viver no presente em modo de sobrevivência 
já não se justifica!
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Como tratar a 
ansiedade?
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Yoga
Para tratar a ansiedade muitos procuram ajuda 
em várias terapias alternativas e práticas físicas, 
evitando recorrer à medicina tradicional, uma 
vez que a medicação não resolve este distúrbio 
psicológico e tem efeitos secundários negativos.

A yoga é uma das filosofias de vida cada vez 
mais procurada, por orientar para o equilíbrio 
em todas as áreas da vida, incluindo a 
emocional, utilizando técnicas de expansão de 
consciência que permitem aos praticantes 
aprender a viver no presente e libertar o stress e 
a ansiedade.

Com uma prática regular de yoga consegue-se 
equilibrar a energia a nível emocional, mental, 
física e espiritual, promovendo toda a circulação 

através de exercícios respiratórios, ásanas 
(posturas de yoga), relaxamento e descontração, 
meditação, yamas e nyamas... com toda esta 
filosofia milenar que já é utilizada aqui no 
ocidente há muito tempo.

www.alicesousacoach.com Página 24

http://www.alicesousacoach.com/


Meditação

A meditação é um caminho excelente para 
o mergulho interno e expansão de consciência.

A meditação guiada torna-se muito fácil e 
agradável, permite despertar da intuição, a porta 
de acesso à conexão interna e comunicação com a 
alma, onde reside toda a informação importante 
para a vida da pessoa, toda a orientação 
necessária para uma vida mais harmoniosa e 

equilibrada.

A vida é uma dádiva divina, que lhe foi 
proporcionada para experienciar, aprender, 
crescer e ser feliz!

Ao ser feliz, saberá educar melhor os filhos e 

ajudar os outros a serem também felizes!
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Hipnoterapia

A hipnoterapia é o caminho mais rápido e
eficaz para libertar as emoções e bloqueios
que o paciente carrega consigo, e que
lhe provocam a ansiedade.

Essas emoções residem nas memórias, e
têm a sua origem na infância ou mesmo em
vidas passadas. Ao regredirmos a esses
momentos em que tudo aconteceu, vamos
ganhar consciência da emoção presente,
porque atraímos determinado evento que
nos trouxe a essa emoção que reside no
nosso peito, e assim iniciamos o processo
de libertação.

Hipnose é um estado de relaxamento 
agradável e seguro. Atualmente utilizo a 
elevação energética com o Stargate, para a 
partir daí, assistidos pelos Guias de Luz, 
passarmos ao processo de cura.

Veja o vídeo abaixo e perceba como 
funciona a hipnoterapia.

https://www.youtube.com/watch?v=9sDJMfyI
Mns&t=11s
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Caso de estudo

Um dos primeiros casos de ansiedade que 
cuidei, foi uma jovem bonita, bem sucedida 
profissionalmente, numa relação estável, 
inserida numa família onde era amada e 
estimada, mas que, inexplicavelmente, 
vivia ansiosa.
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Tratar a ansiedade

A sua auto-estima estava muito baixa e ela dizia: 
“faça eu o que fizer, não consigo gostar de mim”. E 
por vezes sentia-se tão ansiosa que chegava a entrar 
em pânico.

Começamos o processo, com a anamnese, recolhi 
toda a informação disponível, todo o histórico da 
paciente, e nada encontramos que justificasse à 
priori o estado emocional dela.

Na primeira sessão induzi-a a um estado de 
relaxamento, e ela manteve aquele estado de alerta, 
típico do ansioso, e relaxou superficialmente. 
Mesmo assim conduzi-a àquilo que chamamos de 
"lugar seguro", a partir do qual se desenvolve todo o 
processo.

Na primeira consulta o transe hipnótico é sempre 
suave, é quase um relaxamento profundo.
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O relaxamento

Na segunda sessão, a paciente vinha com muitas 
expectativas, e questionar-se se entraria em transe 
hipnótico. Para ajudar na descontração, propus 
fazer-lhe reiki, e assim proporcionar-lhe um 
relaxamento e equilíbrio energético que 
propiciasse a alteração do estado de consciência. 
Ela aceitou, e avançamos com o protocolo 
terapêutico.

Rapidamente entrou em transe e começamos a 
obter mais informações sobre a origem do seu 
problema.

A cada sessão o transe era mais profundo, fizemos 
regressão em idades da sua vida atual e 
descobrimos que tinha sido vítima de bullying na 
escola, não tendo agora consciência de que isso 
tinha ocorrido na adolescência e a tinha 
bloqueado.

Continuamos a regredir e fomos a uma vida 
passada perceber qual a verdadeira origem do seu 
problema.
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Regressão a vidas 
passadas

Deparamos com uma situação que aconteceu há 
algumas centenas de anos, em que ela foi vítima de 
escárnio e críticas pela sua tentativa de realizar o seu 
sonho e ir mais além na vida e trabalhar para a 
raínha. Houve quem tentasse demovê-la insultando-a 
e censurando o seu comportamento, mas ela 
conseguiu vencer, contudo trouxe consigo emoções 
de mágoa e raiva por terem escarnecido dela, e não 
tinha perdoado a quem a tinha agredido. Portanto 
trazia consigo uma tarefa inacabada, uma lição de 
vida que tinha de aprender e superar.

Fizemos o processo de perdão, ela em estado 
expandido de consciência conseguiu entender e 
perdoar os agressores facilmente e assim libertá-los e 
libertar-se da dor que carregava.

Fizemos todo o processo necessário para a 
reestruturação mental e emocional da paciente, e 
quando ela voltou do transe mostrei-lhe um espelho.
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A transformação

Ela olhou-se no espelho, e disse a sorrir: “sou 
eu”.

Pela primeira vez a vi a sorrir com os olhos a 
brilhar de confiança e de aprovação! Nunca 
vou esquecer aquele sorriso brilhante!

O processo terminou com a paciente 
completamente confiante, a gostar de se ver 
ao espelho.

Uma transformação de dentro para fora!

Mais tarde confidenciou-me que as pessoas 
com quem convivia notaram a sua 
transformação, pois ela tinha mantido em 
segredo que estava a fazer terapia.

Ainda bem que ela decidiu cuidar de si e 
investir na sua libertação e felicidade!

Eu sinto-me profundamente abençoada por 
ter acompanhado esta transformação e todas 
as outras que entretanto testemunhei!
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ALICE SOUSA

• Hipnoterapeuta

• Terapeuta Holística

• Facilitadora de Meditação Stargate

• Instrutora de Yoga

• Diretora do Espaço A, em Barcelos

• Email: alicesousacoach@gmail.com

• www.alicesousacoach.com
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