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PORTUGUÊS

POR QUE UTILIZAR OS CARTÕES DE 
RELACIONAMENTO? 

Os Cartões de Relacionamento transmitem temas-chave relacionais 
na vida das pessoas, os positivos e os dolorosos. O objetivo dos 
cartões é ajudar as pessoas a recuarem por um tempo, e refletirem 
sobre os seus relacionamentos (atuais e passados), e trazer à mente 
aquelas pessoas nas suas vidas que tiveram um grande impacto 
sobre elas, para o bem ou para o mal. Os cartões são uma ferramenta 
envolvente e facilitadora, concebida para apoiar este processo de 
“revisão de relacionamento”. É provável que os cartões ofereçam 
ao participante um nível muito mais profundo de reflexão sobre as 
pessoas que eles conhecem e conheceram, do que seria possível 
apenas através do diálogo.

Os temas de relacionamento dolorosos e desafiadores mais comuns, 
são transmitidos nos cartões, p.ex. temas sobre a confiança, a 
desconfiança, as questões de poder e controlo, os relacionamentos 
destrutivos, os ressentimentos implícitos (não verbalizados), a 
vergonha tóxica, a intimidação, a sensação de separar-se de um 
ente querido, o medo da intimidade, o medo do abandono, o medo 
de estar em grupos. Enquanto, do lado positivo, os muitos temas 
retratados incluem os sentimentos de união, o apoio, voar juntos, qual 
a sensação de ter uma pessoa realmente incentivadora na sua vida e 
encontrar sua voz.

Porque Recuar e Refletir Sobre os Relacionamentos Chave  
da Sua Vida?  

Os relacionamentos influenciam tanto quem somos, o que  
sentimos sobre nós mesmos e se temos ou não qualidade de vida. 
A investigação mostra que os relacionamentos podem ferir e sarar, 
não apenas as nossas mentes, mas também os nossos cérebros. 
Precisamos de tempo e espaço para processar, tanto a dor quanto a 
regeneração, na presença de outra pessoa de confiança. Precisamos 



abordar os sentimentos sobre os relacionamentos dolorosos que 
conhecemos, para garantir que não passaremos pela vida a evitar 
a intimidade como consequência, a não ousar amar de novo ou a 
viver a vida preso ou presa na amargura. Precisamos de lamentar e 
encontrar a raiva com poder, ou o protesto saudável, que nos libertam 
de carregar uma bagagem emocional debilitante.

Além disso, precisamos de nos lembrar e de sentir o impacto total 
daquelas pessoas, que enriqueceram profundamente as nossas vidas, 
de nos ligar aos sentimentos de afeto, gratidão, reconhecendo o que 
o seu conhecimento nos possibilitou. A representação de interações 
positivas nos cartões é inspirada no ditado: “Eu sou as pessoas 
que conheci”. De facto, só poderemos desenvolver-nos de verdade 
através dos nossos relacionamentos. Mas precisamos de tempo 
para fazer um balanço, e refletir sobre as pessoas que sentimos 
que nos aceitaram realmente como somos, que entenderam como 
a vida foi para nós, aquelas que nos encorajaram e nos permitiram 
viver a nossa vida de formas ricas e significativas. Como parte deste 
esforço, os cartões podem ser usados como catalisadores úteis, para 
o participante passar de uma consciência mais elevada para uma 
ação positiva, o que significa afastar-se dos relacionamentos que são 
prejudiciais ou destrutivos, e em direção às pessoas que nos ajudam 
a florescer. 

Porque As Imagens E Não Apenas As Palavras Para Refletir Sobre 
Os Relacionamentos Que Importam?  

Ao falar com uma outra pessoa digna de confiança, sobre um 
relacionamento transformador da nossa vida, ou uma interação 
humana extremamente intensa, as palavras muitas vezes desafiam 
uma descrição adequada. Neste contexto, os cartões podem ser um 
ativo. Descritores como “Ele é tão egoísta” ou “Eu nunca poderia ser 
autêntico com ela” ou “Parece que não falamos muito atualmente” 
podem distorcer o significado do que a pessoa quer transmitir.  
As palavras do dia-a-dia, sem os poderosos recursos visuais dos 
cartões, podem falhar em captar com precisão o sentimento da 
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pessoa sobre a qual se está a falar, ou a “ambiência” de uma ligação 
humana, ou o que foi sentido num dado momento entre duas 
pessoas, mas permaneceu não dito.

Além disso, as palavras quotidianas às vezes perdem muito do 
seu poder para representar, através da sua repetição numa série 
de diferentes contextos. Em contraste, a exatidão de uma imagem 
visual pode, de facto, expressar mil palavras, e é tão singular na sua 
interpretação quanto a própria experiência. Igualmente, quando as 
pessoas não têm a certeza do que sentem em relação a uma pessoa 
na sua vida, as imagens nos cartões de relacionamento podem ser 
clarificadoras. Adicionalmente, com as pessoas que são tentadas a 
serem muito mentais, as imagens podem ajudá-las a permanecerem 
em contacto com as suas emoções, “sentirem” em vez de 
“pensarem”. E, claro, utilizar imagens para comunicar o que sentimos 
é, na verdade, muito familiar para nós. Muito do nosso pensamento 
desperto está nas imagens e usamos imagens e metáforas poderosas 
todas as noites como meio de comunicação nos nossos sonhos.

Utilizar os Cartões de Relacionamento Como Iniciadores do Diálogo 
No Contexto de Intervenções Terapêuticas 

Numa terapia de conversação ou no tempo de diálogo, digamos, 
entre o Profissional de Saúde Mental de uma escola e um adolescente 
problemático, os Cartões de Relacionamento podem ser pontos de 
partida vitais no diálogo, especialmente quando a pessoa está com 
dificuldade em descrever experiências relacionais cruciais nas suas 
vidas. Os cartões podem ajudar as pessoas a terem a consciência 
clara do que querem dizer. Isto ocorre porque as imagens nos  
cartões geralmente ajudam as pessoas a formular o que estão a 
sentir, dado que estão livres das limitações do pensamento e da 
linguagem lógicos.

Muitas pessoas acham que o uso dos cartões de relacionamento é 
um imenso alívio. Quando escolhem um cartão de relacionamento 
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que realmente lhes transmite algo, elas têm uma sensação de “sim, 
essa é a relação que eu ambiciono”, ou têm um entendimento que há 
tanto tempo desafiava as palavras, “Sim, entendi agora, tenho tentado 
evitar este tipo de relacionamento toda a minha vida” ou elas têm 
uma compreensão “Tive tantos relacionamentos assim na minha vida. 
Posso ver isso agora”, ou “Vi a minha mãe a ser tratada assim,  
e percebi que estou a repetir o que ela fez.”

Com os adolescentes que não estão habituados a falar sobre os seus 
sentimentos, usar as imagens nos cartões para transmitir o que eles 
sentem, pode ser muito menos ameaçador e muito mais envolvente 
do que apenas dialogar diretamente com um conselheiro. É também 
o que designo de “a terceira coisa na sala”. Portanto, se disser que 
um adolescente está a usar os cartões com um conselheiro, ele ou  
ela poderá sentir-se muito mais seguro ou segura psicologicamente  
na sala, e muito menos envergonhado ou envergonhada, ao 
concentrar-se nos cartões em vez de concentrar-se no conselheiro!

Os Diferentes Modos Através dos Quais os Cartões de 
Relacionamento Podem Ajudar 

Os cartões fornecem uma ferramenta realmente envolvente e criativa 
a uma pessoa para: 

1. Facilitar a comunicação dos Sentimentos 

2.  Esclarecer, identificar e Dar Forma aos Sentimentos em 
Afirmações Significativas 

3.  Refletir sobre o que querem mudar nas suas vidas e o que 
realmente valorizam

4. Libertar a Energia Emocional

Facilitar a Comunicação dos Sentimentos 

Muitas pessoas poderiam sobreviver e recuperar da mágoa e da 
dor que sofreram, se pudessem apenas falar sobre isso com uma 
pessoa que exprimisse empatia. No entanto, algumas pessoas têm 

dificuldade em saber por onde começar. Outras não têm a certeza do 
que estão a sentir e por que estão a senti-lo. Assim, os cartões foram 
especificamente concebidos para facilitar todo o processo de falar 
sobre os sentimentos. Eles oferecem pontos de partida ou rampas de 
lançamento, para ajudar as pessoas a pensarem sobre os principais 
relacionamentos nas suas vidas, em modos que elas poderiam não 
ter feito anteriormente, simplesmente porque elas não tinham os 
conceitos.

Os cartões podem ajudar uma pessoa a considerar os muitos aspetos 
e os níveis de uma experiência. Eles são visualmente muito poderosos 
e evocativos, o que pode impedir a mente de entrar em cena e 
oferecer conclusões incorretas e prematuras e opções limitadas, tais 
como: “Bem, isso é irremediável, não é? “O meu relacionamento 
com o meu pai é horrível. Nunca vai melhorar.” “O meu parceiro 
e eu continuamos a discutir; obviamente, a única coisa que posso 
fazer agora é, deveras, deixá-lo.” Dentro do contexto do diálogo com 
uma outra pessoa de confiança, os cartões geralmente apoiam o 
surgimento de muito mais opções criativas e formas de pensar sobre 
um problema de relacionamento chave. Em resumo, espera-se que 
os cartões encorajem as pessoas a se tornarem mais articuladas 
sobre os seus relacionamentos em geral, e a verem os benefícios de 
pensarem psicologicamente, em vez de ficarem quietas e a espera 
que os sentimentos desapareçam de alguma forma, ou a não serem 
realistas, ao acreditar que um relacionamento que esteja preso em 
padrões negativos entrincheirados, melhorará repentinamente.

Consciencializar, Esclarecer, Identificar e dar Forma Aos 
Sentimentos Em Afirmações Significativas 

Os cartões de relacionamento foram concebidos para fornecer as 
oportunidades para uma pessoa esclarecer, identificar e organizar 
os seus sentimentos sobre as pessoas nas suas vidas (passadas ou 
presentes). Às vezes, os sentimentos podem ser muito pouco claros 
ou confusos. Uma pessoa pode ter a sensação de que ela não está 
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a florescer num relacionamento, mas está insegura quanto à causa. 
Para as outras pessoas, elas não estão conscientes de que, os medos 
subjacentes de abandono ou medo da perda de si mesmos, se 
deixarem alguém se aproximar, significam que estão presos nas suas 
vidas. Se for esse o caso, os cartões podem facilitar a identificação 
dos problemas, torná-los mais claros e, com a ajuda de um adulto de 
confiança, muito mais acessíveis para uma mudança positiva. 

Refletir Sobre o Que Querem Alterar Nas Suas Relações e no Que 
Realmente Querem Valorizar  

Os Cartões de Relacionamento foram concebidos para que os 
participantes façam uma avaliação quanto ao que está a funcionar 
bem para eles nos seus relacionamentos e o que realmente 
valorizam. Os exercícios e os cartões também foram concebidos para 
destacar o que não está a funcionar bem e o que os participantes 
poderão querer alterar. Ao passar pelo processo de trabalhar com os 
cartões, as pessoas consideram com frequência formas diferentes 
de estar com eles mesmos e com os outros. Também costumam 
conversar sobre as opções para resolver um problema permanente 
num relacionamento. Em resumo, os cartões também foram 
concebidos para permitirem que as pessoas pensem, sintam e atuem 
de maneiras mais satisfatórias e poderosas.

Libertar a Energia Emocional

Quando vistos nos cartões, os sentimentos dolorosos sobre 
os relacionamentos podem deixar de deter tanto poder. A sua 
intensidade pode ser reduzida, devido ao processo de nomeação 
dos cartões. Isto pode libertar a energia emocional para um uso 
muito mais criativo do tempo e da energia. Algo acontece quando os 
sentimentos são trabalhados ativamente, de uma forma “operacional” 
como esta. Tendo trabalhado com os cartões, muitas pessoas 
experimentam uma sensação de energia, que, por sua vez, pode 
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aumentar a autoestima, o sentido de agência e a motivação para 
alterar o que não está correto num relacionamento. Muitas vezes  
há uma sensação de poder de que “entendi agora, posso finalmente 
ver o que preciso fazer sobre este relacionamento na minha vida”.  
A clarificação de um sentimento é, frequentemente, um primeiro 
passo muito importante para fazer algo a esse propósito. Para 
algumas pessoas, o conhecimento ganho ao trabalhar com os cartões 
(muitas pessoas têm momentos de descoberta) os ajudam a sair dos 
modos entrincheirados ou negativos de se relacionarem com certas 
pessoas nas suas vidas. 

Como Utilizar os Cartões de Relacionamento 

Facilitar a Utilização Dos Cartões com um Participante 

Encontre uma mesa ou uma superfície grande o suficiente para 
dispor todas os cartões à sua frente, prontos para o participante 
ver, de forma a que ele não tenha que sentar-se pacientemente 
enquanto você os dispõe para serem vistos. Em seguida, peça ao 
participante para observar todas as cartas e reservar um tempo 
para ler as legendas (dê um bom tempo para este efeito). Não diga 
nada durante esse período para que o participante possa realmente 
concentrar-se e sentir o impacto total dos cartões. A seguir, peça ao 
participante para escolher os cartões que realmente “lhes dizem algo” 
sobre a sua vida e também os cartões para os quais, por qualquer 
motivo, se sente atraído. Diga-lhe que não há nenhum problema se 
ele não souber por que é que um determinado cartão tem, para ele, 
uma carga emocional (positiva ou negativa). Logo que os cartões 
tiverem sido selecionados, coloque os outros cartões de lado e peça 
ao participante para colocar os cartões escolhidos na frente deles. 
Pergunte-lhe “Poderia falar-me sobre os cartões que escolheu?”
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O participante poderá ter escolhido um cartão que transmita 
uma experiência relacional positiva ou um que transmita uma 
experiência relacional dolorosa. Os cartões positivos podem 
desencadear conversas sobre o que ele valoriza numa pessoa ou 
num relacionamento em particular. Apoie, de facto, este processo 
reflexivo com os elogios apropriados. Alternativamente, ele pode 
ter escolhido estes mesmos cartões como indicativos do que está a 
faltar nas suas vidas, p.ex. “Temos um relacionamento sólido, mas é 
seguro.” “Nunca fomos voar juntos. É um dos meus mais profundos 
arrependimentos”. Se as cartas forem escolhidas desta forma, a 
falar de algo que falta na vida do participante, tenha empatia com 
a sensação dolorosa de ‘falta’. Depois, se for apropriado, pergunte 
como é que o participante poderá começar a lidar com essa falta; 
que mudanças poderia fazer na sua vida para incorporar mais tempo 
para brincar, etc. Se ele entrar em “é impossível, eu simplesmente 
não posso” ou “sim, mas ...” (o chamado “descontar”) simplesmente 
chame a atenção dele para isto. Pode dizer algo como: “Então, agora 
parece que se sente impotente para mudar as coisas. Isso é normal 
em si, sentir-se sem esperança ou impotente quanto a mudar as 
coisas na sua vida?” Geralmente é inútil dizer: “Sim, pode, pode fazer 
isto ou aquilo…” É simplesmente irritante e pode ser entendido como 
não estar realmente a escutar o que está a ser dito. A motivação 
para mudar tem sempre de vir do próprio participante. Pode ser 
difícil assumir os sentimentos de desesperança ou impotência do 
participante, mas é importante fazê-lo. Contudo, ao mesmo tempo, 
talvez possa perguntar se este é um sentimento normal para ele. 
Tendo feito isso, alguns participantes poderão perceber que a falta 
de esperança fazia parte de sua cultura familiar. Lembre-se de que a 
consciencialização é o primeiro ponto de mudança. 

É Seguro Utilizar os Cartões de Relacionamento?

A metáfora é a “expressão indireta” e esse “caracter indireto” oferece 
segurança. A imagem é separada do eu, vista objetivamente de 
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uma posição de distância, ao contrário de uma situação na qual as 
emoções são sentidas como esmagadoras, perigosas ou sufocantes.

As pessoas também tenderão a trabalhar no nível de profundidade 
e divulgação com que se sentirem mais à vontade. Por causa 
da presença concreta das imagens nos cartões, é também 
provavelmente muito menos ameaçador do que se os sentimentos 
estivessem a ser falados sem a utilização de qualquer ajuda exterior. 
Há, literalmente, algo entre as duas pessoas que desenvolvem a 
conversa terapêutica, o Cartão de Relacionamento, um foco exterior 
a eles próprios. Novamente, isto fornece a segurança psicológica 
necessária para que algumas pessoas se sintam capazes de falar 
sobre os seus sentimentos com outra pessoa.

Aviso aos Facilitadores Sem Formação Prévia Aprofundada em 
Aconselhamento ou Terapia.

Ao longo da história, as pessoas têm sido excessivamente cautelosas 
em relação à expressão emocional. Desde a época de Platão, as 
emoções, em algumas instâncias, foram consideradas perigosas, 
precisando de ser contidas e suprimidas. Tais perspetivas são 
frequentemente baseadas em medos irracionais de que as pessoas 
estarão fora de controlo, a cair aos pedaços, ou a enlouquecer se elas 
se permitem sentir os seus sentimentos. Esta herança pode muito 
bem ser um fator importante, que contribui para a ausência nas 
escolas, de uma educação psicologicamente baseada e informada 
no domínio da neurociência, sobre as emoções humanas e os 
relacionamentos, onde a maioria dos outros aspetos da vida humana 
parece ter uma cobertura adequada.

Muitas vezes, existe a ansiedade de que, sem anos de formação,  
as pessoas devem, em qualquer sentido, evitar “estar com” as 
emoções das outras pessoas. No entanto, a realidade é muito 
diferente. Um grande número de excelentes aconselhamentos 
informais acontece no pub, na cerca do jardim ou no campo de 
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jogos da escola. Se as poucas pessoas formadas como terapeutas 
ou conselheiros fossem as únicas “permitidas” a ouvirem os 
sentimentos das outras pessoas, haveria muito mais sofrimento 
e solidão no mundo do que há hoje. De facto, no Livro Verde do 
governo em dezembro de 2017, Transformar a Provisão da Saúde 
Mental de Crianças e Jovens, a investigação realizada para o 
documento constatou que, passamos a citar: “Há evidência de 
que os profissionais formados e apoiados adequadamente, como 
os professores, os enfermeiros das escolas, os conselheiros e os 
assistente operacionais de ensino, podem alcançar resultados 
comparáveis àqueles alcançados por terapeutas, formados para 
oferecerem uma série de intervenções abordando problemas de 
saúde mental, leves a moderados (como a ansiedade, o transtorno 
de conduta, os transtornos por uso de substâncias e o transtorno de 
stress pós-traumático).

No entanto, tendo dito isto, é vital ter alguma cautela. O desabafo 
emocional a qualquer nível deve ser tratado com o maior respeito. 
Quando as pessoas falam sobre os seus sentimentos, muitas vezes 
abrem-se, deixam cair as suas defesas e tornam-se vulneráveis. 
Consequentemente, é essencial oferecer tanta segurança psicológica 
quanto possível. Assim, para aqueles que desejam dinamizar o uso 
de cartas de emoções, e que não têm competências formais em 
aconselhamento ou terapia, aconselhamos um cumprimento rigoroso 
dos seguintes pontos:

1.  Ofereça uma escuta totalmente sem juízos de valor. Ofereça a 
dignidade e o respeito do tempo e do espaço sem interromper.

2.  Ofereça uma aceitação genuína e compaixão quando existir a 
expressão de sentimentos dolorosos. 

3.  Faça perguntas abertas, não perguntas, que obriguem a um 
“Sim” ou “Não”.

4.  Uma conversa, que é principalmente perguntas com pouca ou 
nenhuma empatia, não será uma conversa de cura. As perguntas, 
se necessário, estão lá para transmitir empatia. 
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5.  Uma conversa cheia de conselhos ou lições “o que precisa de 
fazer é...” não oferecerá segurança psicológica ou cura. 

6.  Nunca critique qualquer coisa que o participante diga sobre 
o que está a sentir. Aceite todas as respostas totalmente 
incondicionalmente, com compaixão e respeito.

7.  Permaneça com a declaração emocional no presente.  
Aprofundar a forma como o presente reflete o passado é o 
trabalho do psicoterapeuta e não uma intervenção apropriada por 
alguém sem formação. No entanto, não há problema nenhum, 
naturalmente, se a pessoa fizer essa ligação. 

8.  Mantenha a declaração emocional (verbal, metafórica ou artística) 
intacta. Se, no entanto, o participante quiser aprofundar este 
assunto, fique até que ele ou ela atinja um ponto natural de 
conclusão.

9.  Em algumas arenas, pode ser adequado explicar ou apresentar 
um contrato claro sobre o que é e o que não é oferecido, por 
exemplo, compaixão, respeito, escuta sem juízos de valor, por 
oposição à interpretação ou análise de sentimentos atuais em 
termos de acontecimentos da infância.

10.  Esteja alerta para a necessidade de aconselhar um psicoterapeuta 
ou conselheiro. Aprenda a reconhecer quando uma pessoa 
precisa de um tipo totalmente diferente de opinião, que exige 
a perícia de terapeutas profissionais e conselheiros. Aprenda 
a diferenciar sentimentos dolorosos e questões intrínsecas à 
existência humana, numa pessoa que está a funcionar de forma 
saudável de uma pessoa cujas experiências emocionais estão 
a interferir com a capacidade de funcionar em sociedade (em 
relacionamentos, num emprego) e que, portanto, parece ter 
um problema de saúde mental debilitante. Esta pessoa pode 
precisar da sua ajuda para entrar em contacto com o seu médico 
de família ou para entrar em contacto com um terapeuta (ver a 
Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia  
(www.bacp.co.uk) ou o Conselho Britânico para Psicoterapeutas 

PORTUGUÊS



(www.psychotherapy.org.uk) para uma registo de terapeutas e 
conselheiros de todo o país). 

11.  Numa conversa informal sobre experiências dolorosas, o 
sistema de defesa das pessoas e a sua resistência em falar mais 
profundamente devem sempre ser respeitadas. O participante 
sabe o que é melhor. 

12.  Muitas vezes é suficiente e tão poderoso simplesmente ouvir e 
sentir empatia com os sentimentos dolorosos.

O Que Não Dizer Enquanto Moderador

Nunca interpretar/inferir significado sobre imagens ou declarações dos 
participantes. (Por exemplo, “os cartões que escolheu provavelmente 
apontam para a raiva que está a sentir debaixo da dor.” Por outras 
palavras, seja sempre curioso sobre o significado do participante, 
nunca dê o seu significado.  Se não tem formação, qualquer 
significado de interpretação/dedução é suscetível de ser sobre os 
seus próprios sentimentos a serem projetados. A interpretação de 
alguém sem formação clínica pode ser perigosa. Pode aumentar os 
danos emocionais que muitas pessoas sofreram enquanto crianças, 
quando lhes foi dito quem eram, o que sentiam e o que pensavam. 
Os participantes devem sempre dizer o que algo significa para eles, 
nunca ser-lhes dito ou ser dado um significado sugerido.

Para jogar pelo seguro, use sempre perguntas abertas e nunca 
perguntas de “Porquê”. Então...  “O que está a sentir quando olha 
para as cartas que selecionou?”  em vez de “Porque escolheu todos 
aqueles cartões tristes?” Para repetir, deixe sempre os participantes 
dizerem o que alguma coisa significa para eles, nunca dê uma 
resposta nem sequer uma sugestão. As cartas de emoções são para 
o participante aprender mais sobre si mesmo, não para que lhes 
diga a eles, mesmo se tiver a certeza de que tem razão! Por outras 
palavras, é perigoso “brincar” aos terapeutas.  Se quer realmente jogar 
pelo seguro, limite-se a ouvir! Pode fazer uma grande diferença pelo 
simples facto de estar lá.

Em considerará os Cartões Particularmente Úteis?  

Os cartões de relacionamento são adequados para quaisquer adultos 
e jovens que desejem explorar, comunicar e aprender mais sobre 
si mesmos, os seus relacionamentos e o seu mundo interior de 
pensamentos e sentimentos. Os cartões podem ser úteis para aqueles 
que estão apenas a começar a explorar os seus sentimentos, ou para 
aqueles que experienciaram anos de terapia. As pessoas trabalharão 
ao seu próprio nível particular.

Contudo, os cartões de relacionamento foram especialmente 
concebidos para serem utilizados como um recurso, pelas pessoas 
que trabalham diretamente com as emoções dos outros, como os 
terapeutas, funcionários da escola adequadamente formados ou 
assistentes sociais.
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Captions Legendas
Being part of a dysfunctional group Pertencer a um grupo disfuncional
Being there for all of them so losing me Estar presente para todos eles e assim perder-me
Clingy, needy love Amor peganhento, dependente
Collecting moments not things Colecionar momentos não coisas
Controlled Controlado(a)
Dead relationship Relacionamento morto
Destructive relationships Relacionamentos destrutivos
Disappointed in love Dececionado(a) no amor
Drifting apart / No energy to mend us Separando-se / Sem energia para nos concertar
Empowered anger / Finding my 'No' Raiva com poder / Encontrar o meu 'Não'
Fear of being in groups Medo de estar em grupos
Fear of being left / Abandoned Medo de ser abandonado(a)
Fear of being myself in case I am too much Medo de ser eu próprio(a) no caso de eu ser demasiado
Fear of intimacy Medo da intimidade
Feeling like it's all my fault Sentir como se a culpa fosse toda minha
Flying together Voar juntos
Hating the 'just me' times Odiar os tempos 'apenas eu'
Hidden resentments / Unspoken contempt Resentimentos escondidos / Desprezo implícito
Just waiting for the next accusation Apenas a esperar a próxima acusação
Knowing injustice: The rage, the hate and the pain that goes on and on Conhecer a injustiça: A raiva, o ódio e a dor que continuam permanentemente
Living the blight of the bullied Viver a praga dos intimidados
Living in the shadow of another Viver na sombra do outro
Mistrust Desconfiança
Muddle between power, love and sex Confusão entre o poder, o amor e o sexo
My life on hold since you left A minha vida em suspenso desde que partiste
No one listens / Too unhelped Ninguém escuta / Demasiado inútil
Oh how we laugh! Ah como rimos!
On the outside of the group Do lado de fora do grupo
Others have all the power Os outros têm todo o poder
Playing together Brincar juntos
Rejected / Not wanted / Uninvited / Redundant Rejeitado(a) / Não desejado(a) / Não convidado(a) / Redundante
Scapegoated / Bullied Bode expiatório / intimidado(a)
So fortunate that they are / were in my life Tão afortunados que eles são / estiveram na minha vida
So many difficult people in my life Tantas pessoas difíceis na minha vida
Someone who believes in me Alguém que acredite em mim
Suffocated by the people / person in my life Sufocado(a) pelas pessoas / pessoa na minha vida
The encouragers Os incentivadores
The pain of endless grief A dor do sofrimento sem fim
The pain of social media A dor das redes sociais
The pain of watching them fight A dor de vê-los a lutar
The sublime of being together O sublime de estar juntos
Together, we can change so much Juntos, podemos mudar tanto
Too discouraged for too long Demasiado desanimado(a) durante demasiado tempo
Too many takers in life and not enough givers Demasiados os que tiram na vida e poucos os que dão
Toxic shame Vergonha tóxica
Unable to find my 'No' Incapaz de encontrar o meu 'Não'
Used and abused Usado(a) e abusado(a)
Without a voice Sem voz
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