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Por mais de duas décadas, eu
venho ajudando as pessoas a se
sentirem melhores, e alcançar o
bem-estar físico, emocional e
mental. Já apresentei este
trabalho a pessoas de várias
nacionalidades nos Estados
Unidos, no Brasil, na Europa e no
Japão. Conto agora em
apresentar a você!

 

01 Introdução
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Parabéns!! Estou muito contente que você esteja aqui. 
Isso demonstra que você tem o interesse na sua
transformação a fim de ter maior liberdade,
mobilidade, e alegria de viver!

Este livro foi pensado para te ajudar a lidar com essa
dor crônica, explicando como ela funciona no seu
corpo e trazendo dicas para trazer de volta o seu bem-
estar físico, emocional e mental.

Ele te conduzirá em uma jornada de
autoconhecimento.

Neste livro, disponibilizado gratuitamente, além de
você, familiares e cuidadores também poderão
aprender como ajudar aqueles que sofrem com dores
crônicas mostrando maneiras de melhorar a sua própria
qualidade de vida.

Roberta Tachi



 

02 Dor
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Antes de mais nada é importante entender que
qualquer alternativa para a melhora da dor não deve
substituir o aviso médico. Ouvir sua dor é um passo
importante para que você possa ter os cuidados
médicos que muitas vezes pode ser necessário. 

Talvez a melhor palavra seja substituir "alternativo" por
"complementar".

De maneira que você deve continuar quaisquer
tratamentos que você esteja fazendo sob os cuidados
de seu médico ou psiquiatra. 

A dor é um sistema de alarme do seu corpo. Da mesma
maneira, que um alarme soaria caso acontecesse algo
de errado na segurança da sua casa, a dor serve para
avisar que algo está pedindo sua total atenção. A dor
é uma mensageira. 

Eu sei que não é fácil ver a dor dessa maneira, mas
você já ouviu dizer daquela pessoa que ou de
nascimento ou por acidentes, perderam os circuitos
internos da dor? Elas não sentem nada e por isso
correm um grande risco de vida. e 



 

 

Se você esbarrar sua mão na panela quente,
imediatamente você vai retirar sua mão dali. Agora, se
você fosse uma daquelas pessoas que não sentem
dor, você deixaria sua mão queimando, e só
perceberia muito depois, talvez até quando fosse
tarde demais. Sabe-se lá o estrago que poderia
acontecer. 

Se você estiver mais presente e consciente da dor na hora
que ela acontece, você vai perceber que a maneira como
você lida com as sensações que experimenta faz uma
grande diferença na intensidade que você sente a dor e
como você sofre. Da mesma maneira que as emoções
afetam seu bem-estar físico, como você se relaciona com
a dor, também afeta suas emoções e seu comportamento. 

Tipos de dor: aguda e crônica

Dor aguda: descrita como a dor que aparece de repente.
Normalmente ela pode ser intensa, mas dura por um
pequeno espaço de tempo. 
Por exemplo, quando você dá uma topada. 

Dor crônica: uma dor que persiste com o tempo e não é
facilmente aliviada. Pode ser constante, ou ir e vir. 
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Essa é nossa primeira mudança: 
Ver a dor como uma amiga cuidadosa que fala alto.



Segundo Jon Kabat-Zinn, cientista e professor
emérito de medicina na Escola de Medicina da
Universidade de Massachusetts, na maioria das
vezes, "a medicina controla a dor aguda muito
melhor do que a dor crônica" (Kabat-Zinn, 2013,
p.362).

Sempre me lembro quando o conheci pessoalmente.
Ele estava sentado literalmente no palco com as
pernas cruzadas, com os olhos fechados meditando
até o momento que a organizadora chegou. Era um
encontro de vários experts para trazer ao mundo
maior conscientização do que é ser humano. 

Nesse dia, Jon nos dizia que havia mais de 800
artigos científicos publicados sobre a abordagem
mente-corpo testadas pela medicina para o
combate à dor, ao estresse, estimulando assim o
bem-estar e a cura. 

Não posso contar todos esses casos a você, mas
espero poder compartilhar alguns resultados
positivos destas pesquisas científicas. De maneira
que você possa saber que não é apenas minha
experiência como professora e terapeuta, mas
também uma realidade comprovada através da mais
moderna tecnologia de ponta. 
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A dor é uma sensação
desagradável que pode
limitar as habilidades e
capacidades de uma
pessoa para seguir uma
rotina diária. 

A dor na verdade é um tipo de defesa do organismo. O
cérebro percebe algum tipo de ameaça ao seu bem-
estar e reduz o oxigênio daquela área, fazendo isso
para te proteger. Ele cria um mecanismo para fazer
você sobreviver àquela situação. O problema é que
como nós nos condicionamos facilmente, toda vez que
acontece algo semelhante, o cérebro repete esse
mesmo mecanismo, na maioria das vezes,
desnecessariamente.

A dor crônica não tem utilidade biológica. Ela é
realmente uma defesa desnecessária. Além disso, ela
traz junto uma bagagem de outros problemas, como: 

alteração do sono,
depressão, ansiedade,
imobilidade, dependência
de medicamentos,
incapacidade para o
trabalho, medo, frustração
e amargura. É difícil a
gente se alegrar quando
está com dor.
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Pode-se dizer que a dor é uma sensação individual e
subjetiva. A sensação de dor é determinada em um
indivíduo a partir das sensações que sentiu em seus
primeiros anos de vida, ou seja, a primeira lesão. 

A nossa subjetividade em relação à dor também está
relacionada ao grau de sensibilidade que cada um de
nós tem. 

É fácil entender o que quero dizer aqui quando
lembramos de fatos passados e conversamos em
família. Cada um lembra de uma maneira diferente.
Muitas vezes os irmãos têm reações totalmente
diferentes, embora tenham os mesmos pais e as
mesmas circunstâncias de vida. 

Falando em família, muitos eventos de nossa infância
deixaram marcas no nosso corpo. Eu vou explicar com
mais detalhes sobre isso na Aula da Dor. Mas é
importante você já saber que eventos assustadores
como intimidação constante e intensa, abuso
psicológico, físico e/ou sexual, negligência, violência
doméstica entre muitos outros podem estar agora
sendo a causa de dores físicas. Pode ser seu corpo se
defendendo de um estímulo do passado que já não
está mais acontecendo.  

Cada um de nós tem sua individualidade e com ela sua
sensibilidade ao mundo, as circunstâncias, à dor e
também ao sofrimento.  



É sobre o sofrimento e a dor que eu quero ilustrar alguns
pontos importantes para você.

Como disse antes, a dor é uma amiga mensageira
barulhenta. Mas não queremos ouvi-la. Não queremos
nem saber que ela está ali. Tentamos evitá-la a todo
custo. E essa aversão à dor e ao sofrimento que nos traz
mais sofrimento. 

Fechando e Abrindo 

Nós tendemos a nos fechar internamente a situações
desagradáveis (sofrimento). Claro, é compreensível que
isso aconteça, mas essa não é a melhor resposta. Deixa
eu explicar melhor a você. 

Se algo tem que passar por mim, quanto mais aberta eu
estiver, mais rápido aquilo passará. Mas se eu me fecho,
aquilo vai passar devagarinho. E pode demorar anos. Faz
sentido para você? 
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Isso não significa reagir. Significa estar presente com a
situação que está vivendo. para o que der e vier. Espero
que você assista ao vídeo que vou enviar a você onde
conduzo uma pequena meditação corporificada para
que você fique aprenda a conectar com sua Presença.
Sua presença é sua melhor aliada na luta contra a dor e
o sofrimento.

Nota: O trabalho da Aula da Dor embora seja um
trabalho sistêmico, não é baseado na Constelação
Familiar.  
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Essa é nossa segunda mudança: 
Comece a abrir mesmo para situações difíceis. 

Não se feche. Não evite sentir.

 



03  Fatores que
Interferem na Dor

 

1 1

Como você pode se
libertar das suas dores
físicas, trazer de volta
seu bem-estar e da sua
família e se sentir
alegre novamente, sem
remédios, sem pomadas
e sem efeitos
colaterais?

 

Vamos falar aqui das emoções que ficaram
armazenadas no seu corpo e se transformaram em
dores crônicas. Esses sentimentos são gerados como
defesa a eventos ocorridos principalmente na infância
e adolescência, muito dolorosos ou confusos para
serem vivenciados completamente à época do
ocorrido. 

Primeiro de tudo é importante perceber que essa
dificuldade de se vivenciar coisas difíceis se dá na
infância pela falta de capacidade emocional e
cognitiva (mental). 
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Quando crianças experimentam eventos traumáticos,
às vezes os adultos dizem: “Eles são muito novinhos
para entender, então, é melhor se não falarmos nada
sobre isso”. No entanto, as crianças são afetadas
porque elas percebem e sentem que há algo no ar, e
se protegem por causa disso. Ou seja, elas guardam
no seu corpo aquilo que não pode ser entendido,
experimentado e liberado. 



A Queda de Samantha

Quando eu morava em Nova York, conheci uma nova-
iorquina muito simpática que me procurou porque
estava com dores nas costas. Mesmo com o
desconforto físico ela tinha um lindo brilho nos olhos
que demonstravam uma alegria de viver. 

Eu apresentei a Samantha este trabalho de conexão
do corpo e mente. Começamos a nos aprofundar por
dentro da dor e ela começou a soltar os tecidos que
estavam endurecidos lá dentro. De repente, ela teve
uma memória de quando tinha 7 anos. Ela estava
brincando em um terreno baldio e estava andando de
costas quando repentinamente caiu em um poço
abandonado. Ela gritou muito, mas ninguém a ouviu.
Ela ficou lá por 5 horas e, no final, conseguiu sair
tentando escalar as paredes encardidas pela sujeira e
pelo tempo, até chegar ao nível da rua.
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O pavor da criança naquele momento era muito
intenso. O susto de ter caído de costas se tornou
maior por não ter podido antecipar com a visão o que
estava prestes a acontecer. O medo da morte
também estava presente ali por não ter sido
resgatada por ninguém, embora ela tivesse gritado
com toda sua força. Cinco horas é muito tempo para
ficar em um buraco escuro, mesmo para um adulto,
imagine para uma criança! Aquilo foi uma eternidade!

Todos esses fatores fizeram com que aquela linda
criança não pudesse processar o escopo de tudo que
foi sentido e pensado naquele momento assustador,
mas o corpo e seu cérebro souberam como protegê-
la. O corpo travou suas costas - o primeiro lugar de
impacto - e as memórias permaneceram presas lá. 

Hoje, como adulta, sem o medo da morte, sabendo
que está segura, e trabalhando comigo, ela pode
acessar os pensamentos, os sentimentos e sensações
físicas do que tinha acontecido naquelas horas
terríveis. As dores nas costas desapareceram e ela
ficou muito feliz por ter conhecido este trabalho. Ela
disse que nunca mais tinha lembrado daquela difícil
memória!
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Tudo isso se passa em nível do subconsciente. E para
sabermos se temos essas marcas guardadas, basta
ver se temos reações desproporcionais a eventos em
nossa vida, e também ver como nosso corpo físico
está hoje.

A maioria dos adultos carregam em seus corpos essas
sequelas. Com o tempo, as articulações, os músculos,
diversos tecidos do nosso corpo vão se enrijecendo e
podem se tornar dores crônicas que os médicos,
muitas vezes, dificilmente identificam a causa. 

Algumas pessoas traumatizadas inclusive podem se
sentir permanentemente danificadas enquanto as
causas não forem identificadas e liberadas.  

Essas emoções, sentimentos e pensamentos estão
“encapsulados” na forma de constrições na fáscia,
que é uma membrana que envolve TODOS os
músculos, órgãos e ossos e está em todo o corpo.
Muitas de nossas crenças limitantes são baseadas
nessas amarras internas do passado em nosso corpo. 

É importante salientar que cirurgias, acidentes, e
doenças também causam muitas dores que podem
ser liberadas através dessa conexão de corpo e
mente como mencionamos anteriormente. 
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04 Como Melhorar

Você sabe que pode eliminar a dor de dentro para fora?
Ou seja, você vai limpar a causa da dor e não só o
sintoma. 

Para isso você deve aprender a ter presença corporal.
Você deve ficar dentro de seu corpo ao invés de vê-lo
como se você fosse uma observadora do seu próprio
corpo. 
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Essa é nossa terceira mudança: 
Aprender a ter presença corporal. 

Não adianta ter somente conscientização. 

 
Normalmente a gente nem pensa sobre isso. Na verdade,
se não aprendermos sobre isso, nem sequer temos
condições de saber o quanto estamos perdendo da vida.
Além claro, de todo o desconforto físico pelo qual estamos
passando. 

Eu acredito que a gente olha a dor no corpo como se
fosse um objeto de observação. Ficamos lá de fora,
percebendo que está dolorido. Mas evitamos ir em
direção à dor.
 
Não temos a presença na área dolorida e nem sabemos
sequer que isso acontece. Isso é uma resposta
inconsciente. A pessoa que tem dor fica mais
fragmentada, separada de si mesma. 



Para você estar mais presente, assista esse vídeo de 5

minutos de conexão diariamente. Eu sei que todos nós
não temos muito tempo disponível, mas eu tenho certeza
de que você pode diminuir o tempo de televisão, o tempo
da social media, e do WhatsApp e dedicar 5 minutos a sua
libertação. 

                Link: https://youtu.be/HmBcXax-8A4

O trabalho da Aula da Dor não é somente essa meditação
de conexão de 5 minutos. São 18 vídeos com diversas
técnicas importantes para cobrir vários problemas na
liberação da dor. Mas se você fizer esses 5 minutos

diários, o seu corpo já vai começar a se modificar. Já
será um grande começo. 

Além disso, você também vai ver se gosta de mim 😊
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https://youtu.be/HmBcXax-8A4


05 Considerações
 Finais

 
Recapitulando: 

Você viu que a medicina tem dificuldade de identificar a
causa e tratar a dor crônica.

Você também aprendeu que a dor faz você ficar mais
fragmentada e separada de si mesma, e com a conexão
interna de si mesma, a dor pode diminuir ou desaparecer
totalmente.  

Também aprendeu que a maneira como você vê a dor faz
com modifique a intensidade da dor. 

A presença corporal é a sua maior aliada no seu bem-estar. 

Conforme o artigo científico de Deepak Chopra, médico e
autor de mais de 75 livros, podemos constatar que: "a
Saúde Integrativa visa tratar a pessoa como um todo e
fazê-lo dentro do contexto de sistemas e práticas

inteiras. Levantamos questões sobre o que constitui a
pessoa como um todo e o que deve ser levado em
consideração para apoiar a criação de um bem-estar

ideal. Propomos que, para dar conta de toda a pessoa
como um todo, devem ser levados em consideração os
aspectos transcendentes da consciência humana, cujo
desenvolvimento é o objetivo de muitas tradições

meditativas" (Chopra,2020, p.1, grifos e tradução nossa).
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Parabéns por você chegar até o final!!

Eu espero que eu não tenha dado muitas informações de
uma só vez. 

Mas caso você não tenha entendido bem, sinta-se à
vontade de me escrever por email ou pelo WhatsApp:

Email: info@robertatachi.com
WhatsApp: +1-914-643-4896

Eu conto em vê-la nos encontros mensais que vou fazer
pelo Zoom para ajudar você a tirar sua dor de uma vez por
todas!

Te vejo lá �

Um grande abraço,
Roberta Tachi 
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