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Precisamos de 
um ideal para  

ser felizes?

Revelação pessoal

Ao longo da vida vamos vivendo 
de acordo com esses primeiros 
ideais, sem questioná-los, na 
maioria das vezes.

Ora, nos últimos anos assistimos a formas 
de vida baseadas nos ideais de ter - o meu 
valor depende daquilo que tenho, e de 
fazer - eu sou o que faço e realizo pro-
fissionalmente, por sua vez baseadas nos 
ideais de vida da sociedade global e nos 
seus valores  materialistas, assentes numa 

crescimento pessoal

Desde a infância que aprendemos a mover-nos por ideais: de 
comportamento na família, de resultados na escola, de amizade, 

de laços e relacionamentos familiares, criamos esses ideais 
naturalmente para termos modelos e metas a seguir e na nossa 
atuação vamos comparando o que fazemos com esse ideal que 

escolhemos, com base no que observamos como bom/mau, 
feliz/infeliz, dor/prazer ou que nos é imposto pela família e pela 

escola como desejável e esperado de nós.



lógica de competição e de carência - de 
que não há que chegue para todos - por 
isso temos que ganhar aos outros, que ser 
mais fortes do que eles, que sacrificá-los 
até, se for necessário, como condição de 
sobrevivência.
No entanto, viver de acordo com estes 
valores prevalecentes gera elevados níveis 
de stress agravado  pela falta de tempo para 
o descanso e regeneração e para a vida 
pessoal, com todos os efeitos nocivos que 
isso tem para a nossa saúde, causando desde 
depressões ou esgotamentos a inúmeras 
doenças nervosas ou crónicas, 

Quando os seus valores são 
‘virados de pernas para o ar’
Num estudo referido por Wayne Dyer 
no seu filme The Shift (que recomendo 
vivamente, está disponível no YouTube) 
o autor, que nos deixou no mês passado, 
cita um estudo de 2012/2013 chamado «o 
momento em que os seus ‘valores são vira-
dos de pernas para o ar’, em que a amostra 
de homens e mulheres acompanhada ao 
longo da sua vida registava, no início da 
sua vida adulta, os seguintes valores: no 
caso dos homens, o primeiro valor era 
‘ganhar dinheiro’, seguido da realização 
profissional, de ter prazer e ser respeitado. 
Já no caso das mulheres, esse valores eram 
a família, sentir-se independente, a carreira, 
ser aceite na sociedade e nos seus grupos 
de pertença e a beleza, ser atraente.
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O que é muito curioso foi observar que 
quando os homens e mulheres acompa-
nhados ao longo de vários anos, passavam 
por aquilo que Wayne Dyer refere como 
momentos quânticos nas suas vidas, ou seja, 
momentos-chave de revelação pessoal, 
em que de uma forma clara e pacífica as 
pessoas sentiam que precisavam de mudar 
alguma coisa nas suas vidas, registava-se 
a partir desses momentos, uma alteração 
total e duradoura dos seus valores pessoais 
que no caso dos homens passaram a ser a 
espiritualidade, a paz pessoal, a família, o 
sentido de propósito e a honestidade, vive 
de forma autêntica.
Já no caso das mulheres os seus valores 
passaram  a ser, em primeiro lugar, o seu 
crescimento pessoal, seguido da auto-
estima, da espiritualidade, da felicidade 
e, finalmente, do perdão enquanto ins-

trumento de cura pessoal e re-escrita da 
sua história.
Curioso como diferentes pessoas, de diferen-
tes idades e estratos sociais em determinados 
momentos-chave das suas vidas substituem 
os seus valores materialistas por valores 
espirituais e de auto-realização, passando a 
reger a sua vida pelos mesmos e a viver com 
menos esforço, maior sentido e propósito, 
com mais tempo para si e para os outros, 
é claro com maior felicidade.

Autoconhecimento e 
desenvolvimento dos seus 
recursos pessoais 
Muitas vezes, ainda não conhecemos ou 
não confiamos nesses impulsos e desejos 
criativos e, por isso, não é claro, ainda, 
para muitas pessoas, qual o seu propósito 
de vida ou quais os talentos que tem para 
partilhar e como. 
As boas notícias são que todos nós pode-
mos aprender a reconhecer e descobrir 
esse propósito pessoal, e a pôr em ação os 
nossos talentos e forças pessoais, vivendo de 
acordo com o nosso sincro-destino, com a 
prosperidade e abundância que desejamos e 
merece! E sim, tudo isto está ao alcance de 
cada um de nós, há que chegue para todos, 
os únicos recursos que são inesgotáveis, 
são a criatividade e o talento humanos 
e podemos religar-nos e expandir esses 
recursos conscientemente.

Z

O projeto da sua alma  
No dia 12 de Outubro começará, em Lisboa, mais uma sessão do curso de 8 
semanas My Soul Project TM com o objetivo de o ajudar a reconhecer ou descobrir 
todo o seu potencial criativo e como pode aprender a viver de forma mais fácil, 
satisfatória, abundante, com maior significado, realizando o seu projeto de vida 
único! 
Neste curso serão usados exercícios de mindfulness, visualização  criativa, 
psicologia positiva, art coaching e praticados os princípios do sincro-destino e 
leis da abundância para que possa viver o projeto da sua alma!
Desconto especial de 10% na primeira mensalidade do curso para os leitores 
da Zen. 
Informações e inscrições: Susana@susanaalbuquerque.com.


