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Arquétipos

O conceito de arquétipo surgiu com Jung que nos alertou para o “Inconsciente coletivo”, isto 
é, uma interconexão que nos une a todos os humanos mediante um amplo sistema de 
arquétipos.

Cada arquétipo funciona como um programa informático completo, com o seu próprio 
conjunto de mitos, símbolos e lendas associadas. 

Pensa que o que decides e o que te leva a agir de determinada forma tem em conta os 
arquétipos que tens mais presentes em ti.

Os arquétipos apresentados seguidamente seguem a classificação de Caroline Myss no 
livro “Contratos Sagrados” (2003).



Arquétipos

Os arquétipos de sobrevivência:
- Criança
- Vítima
- Prostituta
- Sabotador

Cada um representa problemas, medos e a vulnerabilidade.

Quanto mais conscientes estivermos sobre os padrões arquétipos que influenciam o nosso 
comportamento, maior a probabilidade de fazermos escolhas e retiremos lições positivas 
sobre as situações.
Energia neutra.



Sabotador



Sabotador - Guardião da Decisão

Pode sabotar os esforços para ser feliz e sair vitorioso dos problemas.

Se não conseguires identificar quando se manifesta podes perder oportunidades.

É o espelho que reflecte o medo de assumir a responsabilidade da tua vida e 
pelas tuas criações.

Conexão próxima com a capacidade de sobrevivência no mundo físico.

Medo de mudança na tua vida, a mudança exige que aproveites de forma positiva 
as oportunidades de moldar e fortalecer o espírito.



Sabotador - Guardião da Decisão

Reflexão: quando surge?

Como superar:
- Atos corajosos de acordo com a tua intuição
- Atua de acordo com o teu coração e não tanto de forma racional
- Apenas pela ação podes manifestar a tua coragem para a criatividade



Vítima



Vítima - Guardiã da Autoestima

Manifestação:
- quando não conseguimos o que pretendemos
- quando alguém nos maltrata
- quando nos acusam de algo que não fizemos

Vantagens deste arquétipo:
- conter a raiva quando surge o medo de defesa
- usufruir da compaixão recebida



Vítima - Guardiã da Autoestima

Questão fundamental:
- Vale a pena largar o meu poder pessoal e evitar assumir a responsabilidade 

da independência?

É o aspeto de maior vulnerabilidade para muitas pessoas

Pode ser considerada como a guardiã das limitações pessoais



Vítima - Guardiã da Autoestima

Lição
- Avalia a tua relação com o poder e com as relações nas quais a tua atitude 

implica o controle e necessidade de estabelecer limites pessoais

Objetivo
- Desenvolver a autoestima e o poder pessoal



Vítima - Guardiã da Autoestima

Questões
- Responsabilizo-me pelas circunstâncias da minha vida?
- Passo tempo em depressão ou autopiedade?
- Sinto inveja quando os outros parecem obter o que eles desejam da vida?
- Sinto-me vítima dos outros quando as situações não ocorrem como desejo?
- Tenho tendência a sentir-me impotente ou poderosa/o?



Vítima - Guardiã da Autoestima

Lado Sombra

- Sentir-se vulnerável, fraca/o, derrotada/o
- Incapacidade de colocar limites saudáveis
- Drenar energéticamente
- Encontra razões para que nada funcione
- Evita o conflito mas sente-se à vontade 

para falar mal dos outros nas suas costas
- Perpetua a crença de que a vida é muito 

difícil
- Faz sentir mal contigo mesma/o

Lado Luz

- Ajuda a assumir a responsabilidade pelas ações 
e dá coragem para os desafios positivos

- Entende o seu relacionamento com o poder, 
coragem, valor próprio, limites pessoais, 
honestidade, perseverança e autorrespeito

- pode surgir em relacionamentos pessoais, pode 
ensina a manter o seu poder sem ficar com raiva 
ou ser desagradável

- Pode significar empoderamento se conectar à 
intuição e agir a partir de um lugar de sabedoria e 
compaixão

- Encoraja a curar as mágoa e vê-las como 
oportunidades para crescer e ser mais forte



Vítima - Guardiã da Autoestima


