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Olá, 

Quero convidar-te a fazer um exercício para desvendares a origem da zanga.  

Algo que é importante teres desde já consciência é que se quiseres transformar zanga em harmonia é 
importante olhares para dentro. Um movimento desafiante já que é oposto ao que nos foi ensinado. 
Normalmente o que nos foi transmitido foi a colocar o dedo para fora: “é por tua culpa que a mãe ficou 
assim!”.  

Temos que mudar este paradigma! O gatilho não está fora, está dentro! A zanga é um convite para irmos para 
dentro. 

A forma de sair do ciclo vicioso da Explosão é em primeiro lugar ter então consciência que ninguém faz puxar 
o gatilho se ele não estiver dentro de nós.  

Desvendar a Origem da Explosão ajuda a criar um espaço entre a emoção intensa que está a chegar e a nossa 
reação. Porque percebemos que não está relacionado com o que o outro faz mas com o que sentimos de 
forma muito profunda. Não podemos calar o grito de não soubermos de onde vem. 

Antes de te propor um exercício, gostava de partilhar o momento que me dei conta de onde vinha o meu grito 
descontrolado para com o meu filho. Ora lê:  

“Nesse preciso momento parecia um animal primitivo. A imagem que me vem à cabeça é um daqueles gorilas 
com os dentes e garras de fora, com ar assustador e violento. Uma imagem perturbadora. Gritei, menosprezei, 
comparei. Aquilo que o meu filho tinha feito era inadmissível. 

Ele estava a testar os meus limites! 

Ele estava a faltar-me ao respeito 

Claro que a seguir veio o arrependimento. Horrível. Chicoteei-me mentalmente até ficar com marcas. Aquela 
minha atitude estava completamente em desacordo das minhas intenções como mãe. Ora, sendo o meu filho 
uma criança ansiosa e com dificuldades em regular as suas emoções, o meu comportamento devia ter sido o 
oposto ao que tinha sucedido, certo? 

Este era o ciclo que vivia: explosão, culpa, promessa de mudança...  mas a promessa nunca era cumprida. 
Sentia-me aprisionada. Até ao dia que despertei!  

Era em mim que estava o gatilho, não nele!  

Foi depois de umas semanas de grandes tensões e conflitos..  
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Essas semanas não foram fáceis. Estive triste, muito triste. O meu filho teve uma atitude que mexeu bastante 
comigo. Não estava à espera. Várias emoções chegaram, sem bater à porta, e levaram-me a ter reações 
negativas para com ele. Que foram no sentido oposto às intenções da mãe que quero ser. Que foram mais 
fortes do que eu. Parecia que não eram minhas, que não me pertenciam. "De onde vieram estas emoções que 
me fizeram reagir tão impulsivamente com o meu filho? Que me fizeram desconectar dele? De onde veio esta 
dor? Mas porquê? Porque é que fiquei neste estado tão alterado?", questionei-me. 

ESCOLHI observar o que se passava dentro de mim. Algo que nunca tinha feito, normalmente fugia ou 
explodia.  

Mergulhei. Doía. Respirei. E fui mais fundo. E dei espaço para todas as emoções se expressarem no meu corpo. 
O corpo é o que nos liga ao presente. É por aqui que a procura começa. Não fugi. Não reagi. Simplesmente 
Respirei e Observei. Veio a angústia, a injustiça, a tristeza, o medo, a revolta, a decepção... Doía. Senti tudo no 
meu corpo. Simplesmente Respirei, observei e deixei-me guiar pelas emoções. 

"Qual a razão de atitudes tão irracionais? Pareço uma criança!". 

E de repente: fez-se luz. Surgiu uma memória que me adentrou pelo corpo e me abalou o coração. Uma 
menina. Uma menina insegura, sensível e com medo. Uma menina que só queria ser aceite e amada mas que 
muitas vezes não sabia como o fazer e sentia não o ser. E o meu filho, através do seu comportamento, voltou a 
confrontar-me com essa menina. Essa menina que também não foi escutada. 

E assim despertei. Não era a Carla adulta que estava naquele momento a relacionar-se com o seu filho. Não. 
Quem estava ali era aquela menina. A minha criança. 

Há dores que não sabemos de onde vêm. Há feridas que não sabemos qual a sua origem. Às vezes nem 
sabemos que lá estão. Bem tentamos olhar para o lado, escondê-las bem fundo, apagá-las, ... São os vícios, os 
afazeres, as metas. 

Até que. Até que um dia chegam os nossos filhos que, com os seus desafios, nos fazem voltar a olhar para a 
nossa criança. Para as nossas feridas de infância. E assim, se estivermos ATENTOS, observamos que, ao 
contrário do que pensávamos, essas feridas não estão cicatrizadas, estão bem abertas, a necessitarem de ser 
olhadas e cuidadas. 

Todos temos dentro de nós a criança que fomos um dia. A nossa criança interior. 

E naquele momento em que me zanguei com o meu filho, naquele preciso momento que fiquei fora de mim, a 
Carla adulta tinha desaparecido, e naquela sala, estavam presentes apenas duas crianças: a minha e a dele. 
Duas crianças que simplesmente, e apesar do seu comportamento mostrar o contrário, só queriam ser 
escutadas, aceites, respeitadas,  amadas. 
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"O que faria a adulta nesse momento? Tinha gritado?", indaguei-me. 

NÃO. 

Na verdade, muitas das nossas atitudes, ações e reações para com os nossos filhos são largamente 
influenciadas por essa criança que fomos e que por vezes zangada, revoltada e ferida simplesmente reage. 
E, apesar de muitas dessas situações terem sido resolvidas racionalmente, as emoções que sentimos nessas 
situações continuam a existir dentro de nós e só quando estas são olhadas, aceites e cuidadas deixam de 
condicionar o nosso comportamento para com os nossos filhos.  

Sabem aquelas birras que também nós, adultos, muitas vezes temos com os nossos filhos? Aquelas birras 
que, a seguir ao momento de transbordo emocional acontecer, até achamos que foram algo 
desproporcionadas, irracionais, infantis? Quem acham que está presente nesses momentos? 

Podia ser por estar cansada, podia ser a minha "controladora" a querer ver a sua necessidade de segurança 
preenchida, podia ser por outros motivos mas ... para ter aquela reação, para sentir aquela dor, estes motivos 
não bastavam. Havia algo mais. A minha criança necessitava de ser ouvida, abraçada, olhada, amada. E foi o 
que fiz..” 

E tu, quando reages impulsivamente e ficas fora de ti com o teu filho, quem está presente nesse momento: 
o teu adulto ou a tua criança interior? 

Observa. Com Atenção... 

A zanga na verdade não é uma emoção primária. Existem outras emoções que estão por trás dela que são 
justamente o oposto ao poder que a zanga aparentemente traz. Por exemplo, imagina que te zangas com o 
teu filho porque ele não te ouve. A zanga é a emoção visível mas por debaixo da zanga existe provavelmente o 
medo de não ser suficientemente digna de ser ouvida, de não ser suficiente. E de uma forma muito 
inconsciente és transportada para uma memória antiga da tua infância que te causa uma agitação profunda 
dentro de ti. A tua criança que também não foi ouvida... Esta agitação cria o desejo de controlar a situação e 
esse controlo sai com raiva.  

A zanga tem origem em algo que te falta dentro de ti. Este ardor que a zanga provoca vem de dentro de ti. 
Vem da tua criança interior.  

Um dia perguntei-me: Carla, sinceramente porque ficas tão zangada de uma criança de 3 anos não te ouvir?  

A vulnerabilidade que estas emoções submersas me provocavam levavam-me a fugir, a explodir. Só quando 
desvendei de onde surgia esta reação desproporcionada e abracei a minha criança é que a explosão deixou de 
fazer sentido.  



 

 
CARLA PATROCÍNIO * TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 
 

Para desvendares as mentiras da zanga e transformares essa emoção precisas de mergulhar e ir para além da 
superfície. Quando desvendares as verdadeiras emoções, o teu coração abre-se para o teu filho e a explosão 
deixa de fazer sentido.  

Observa a imagem abaixo para teres consciência o que está por detrás da raiva: 

ICEBERG DA ZANGA 

 

 

Após esta breve introdução venho convidar-te a fazer um exercício para desvendares a origem da Explosão. 

Para este exercício peço-te que te abras ao novo, que saias da tua mente e te ligues ao teu coração, ao teu 

sentir. Sente, sente só. Sente... Não penses, simplesmente sente. Vamos a isso? 

O exercício posso dizer tem 4 espaços para preencher, ou seja, tem 4 fases. Na primeira e segunda fase o 

gatilho tem origem no exterior, na terceira e quarta fase o convite é olhar para dentro, o gatilho está dentro. 

Poderás não conseguir concluir a quarta fase e está tudo bem! São memórias difíceis de aceder, que muitas 

vezes tendemos a apagar e só com ajuda lá chegamos mas pelo menos tenta concluir a terceira camada. Ai só 

tens que sentir, sentir, sentir... Sente no corpo... É que acederes a essa terceira camada já te pode fazer 

atenuar a tua explosão.  
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EXERCÍCIO: 

Recorda-te de um momento com o teu filho que te deixou fora de ti. O que te irritou?  

Agora preenche a afirmação abaixo.  

Eu fiquei zangada quando _________________________     porque __________________________________ 

porque me fez sentir  (antes de responderes a esta, mergulha dentro de ti. Sente no teu corpo a emoção que 

se esconde. Dói, eu sei... Respira. Respira... E vai mais fundo. Dá espaço para todas as emoções se expressem 

no teu corpo. É por aqui que a procura começa. Pelo teu corpo. Sente... Não fujas. Não reajas. Simplesmente 

Respira e Sente...) ___________________________________________________________________ porque 

me lembrei de sentir quando era criança _____________________________.  

Seguem alguns exemplos para te ajudar nesse sentido:   

Eu fico zangada quando o meu filho não me ouve e tenho de repetir sempre a mesma coisa porque não me 

sinto respeitada porque me faz sentir que não tenho valor porque me lembro de sentir quando era criança e 

não era ouvida.  

Eu fico zangada quando o meu filho falha num teste porque não me sinto segura porque me faz sentir que não 

sou competente como mãe porque me lembro de sentir quando era criança e não era competente e falhava.  

Eu fico zangada quando o meu filho não me responde bem porque não me sinto respeitada porque me faz 

sentir que não sou suficientemente válido porque me lembro de sentir quando era criança e era ignorado e 

desrespeitado.  

A partir de agora quando o teu filho te irritar por causa de algo diz para ti própria: “o meu filho lembra-me de 

velhos sentimentos – de não ser ouvida. Isto é acerca de mim, da minha criança interior.” 

E a partir daqui, o que fazes? 

Fala com a tua criança! Se quiseres continuar este trabalho, estou aqui!  

A mensagem escondida da zanga é: Ajuda-me! Eu quero mudar! Eu só não sei como!  

 


