seja feliz

Resoluções de novo ano

Ser ou fazer:
eis a questão

Resoluções de ano novo,
definir objectivos, ser mais,
fazer mais e melhor, esse é
normalmente o tópico para
grande parte das pessoas no
início do ano.
No entanto, ainda antes
de chegar a meio do ano, a
maioria já foi engolida pela
rotina do dia-a-dia, somos
tão condicionados para a
performance, num modelo de
sucesso que nos requer fazer
sempre mais, excedermo-nos
todos os dias, não dormir,
não passar tempo com a
família, não ter tempo de
qualidade connosco próprios,
fazer, fazer, fazer…
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o que é curioso é que a maior
parte de nós acredita que não
tem outra escolha a não ser
viver assim...
Enquanto formadora e coach
dedicada a ajudar a todos os que me procuram, a descobrir e viver com a abundância
e prosperidade que desejam (e merecem),
expressando o projecto da sua alma, sei
que, antes de estabelecer seja que tipo
de objectivo for, é necessário conhecer-se
bem, desenvolver a consciência clara de
quem é, quais são os seus talentos e como

expressá-los.
Aquilo que muitas vezes acontece, é que
muitas das pessoas vivem de acordo com
objectivos e valores externos, sim eu sei
que sabe isso, mas a forma como somos
influenciados por este modelo ocidental
(ou anglo-saxónico?) de sucesso é tão subtil
que nem questionamos se, por exemplo,
precisamos mesmo de trabalhar tantas horas
por semana? Ou de ter uma casa enorme
com piscina? Será que isso faz mesmo parte
do projecto da sua alma?
Esses valores pessoais são mesmo seus? Ou

Novo curso
My Soul Project
Criar a abundância e prosperidade que desejo:
My Soul Project©
Começa já no dia 12 de janeiro, no Espaço
Amar, em Lisboa, uma nova edição deste
curso de 7 semanas, onde lhe são dados
os instrumentos para criar a abundância e
independência financeira© que deseja, de
acordo com as 7 leis espirituais do sucesso.
Os leitores da revista Zen Energy terão desconto
de 10% na 1ª mensalidade.
Informações e inscrições:
susana@susanaalbuquerque.com
ou 919251840.

será que são valores colectivos externos, mas
que no fundo, nada têm a ver consigo?
A questão, nesse caso, será primeiro a de
clarificar: qual é o projecto da sua alma? O
que ambiciona dar aos outros de único?
Todos nós somos únicos e possuímos
talentos únicos, mas, infelizmente, não
somos muitas vezes educados para viver
essa singularidade.

A armadilha do fazer
Se reparar, esse modelo de sucesso propõe
que todos sejamos felizes de acordo com
a mesma fórmula: se fizermos muito, se
nos esforçarmos muito, poderemos ganhar
muito e, um dia, descansar e usufruir do

que conquistámos.
Quando paramos para reflectir sobre esta
profunda crença colectiva, vemos que por
detrás da mesma está uma ideia de não
merecimento no presente: para sermos
felizes (um dia, no futuro) temos que
nos sacrificar sem pensar, caminhando,
até aguentarmos ou cairmos para o lado
(literalmente)…
Por detrás dessa crença colectiva, está o
medo da sobrevivência, em que é fácil
ficarmos aprisionados.
A maior parte das pessoas vive de acordo
com esse medo e com os valores colectivos que foram sendo construídos à
volta do mesmo, que nos foram impostos

Ser quem sou – o projecto da minha alma
Este ano, começando já em Janeiro, desafio-o a redescobrir-se e a ser mais
quem é!
Isso mesmo, o mundo, todos os que estão à sua volta precisam que seja a
versão maior de si mesmo! Que tenha satisfação criativa e que viva a sua
melhor vida, tal e qual como a deseja! Que defina e ponha em prática o
projecto da sua alma.
Uma pista que lhe dou é que viver o projecto da sua alma implica fazer o
que mais gosta, expressando os seus talentos únicos e trazendo com isso
mais felicidade aos outros e a si próprio!
Como o tempo que vivemos é de desfazer ilusões: sobre nós, sobre o mundo
que nos rodeia e quem nos governa e com quem nos relacionamos, este
ano tem a grande oportunidade de romper com velhos padrões, crenças
e hábitos que já não lhe servem, que o aprisionam, impedindo-o de viver a
versão maior de si mesmo!
De que está à espera para viver a vida que realmente deseja?

de forma mais ou menos subtil ao longo da vida, levando a que se comparem
continuamente com o vizinho do lado e
sentindo que façam o que se fizerem, nunca
alcançarão a tão desejada meta.
Fazer continuamente, sem ter tempo para
nos renovarmos, para parar e não fazer
nada, para ter momentos de vazio, apenas
nos conduz a situações de esgotamento
físico e psíquico, como têm vindo a demonstrar as mais recentes pesquisas na
área da neurociência e psicologia positiva
das organizações.
Com base no resultado de centenas de experiências que foram feitas com executivos
de empresas, que a determinada altura
entravam em burn out por se regerem por
um modelo de performance e contínua
ultrapassagem dos seus limites físicos e
emocionais, concluiu-se que os executivos
de qualquer empresa precisam de reger-se
pela sua visão pessoal única, e substituir
o princípio que os regia de performance
desenfreada, pelos de propósito, sentido,
Z
renovação e compaixão!

Susana Barroco
MySoulProject
www.susanaalbuquerque.com
susana@susanaalbuquerque.com
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