
Aprendendo a ser feliz1 

Olá, tudo bem?  
Como você tem passado? Aproveitando ainda o que aprendeu sobre Educação 
Emocional? Espero que sim. Espero também que as coisas estejam indo bem no 
ambiente de trabalho, no relacionamento com amigos e em família.  
 
Você se lembra que no início do livro eu dizia que bens materiais, beleza e ter o 
amor de nossa vida aos nossos pés não era o caminho para a felicidade? Se 
ultimamente esse pensamento voltou, lembre-se de que certas coisas que a vida 
nos oferece no dia a dia não são o que realmente irão nos deixar bem.  
 
Pensando no que tem feito ultimamente, será que você realmente frequentou os 
lugares em que se sente bem? Esteve com pessoas agradáveis? Expressou seus 
sentimentos de forma verdadeira? No livro, eu dizia que é preciso aprender a 
reconhecer as suas crenças. Quando você a reconhece, é dado início ao 
autoconhecimento, que é de extrema importância para deixar de lado fatos 
embaraçosos da vida. Esses fatos não podem ter lugar privilegiado em seus 
pensamentos, porque eles omitem de você as centenas de coisas boas que estão 
acontecendo ao seu redor.  
 
Vou falar um pouco para que você possa se lembrar do referencial de felicidade. 
Em filmes, novelas, e tantos outros programas que passam na TV é transmitida a 
ideia de que a felicidade está em lugares comuns dos acontecimentos sociais. O 
casamento com a pessoa amada e perfeita é um exemplo disso. Em toda trama de 
um filme, por exemplo, o mais comum é que no final o par romântico resolva 
todas os problemas que apareceram e fiquem juntos. 
 
Perceba que isso está fora de você. Não é seu. Não é você.   
 
É da natureza do ser humano imitar padrões de comportamento estabelecidos 
como o caminho correto e único a se seguir. Eis aí a primeira crença que temos. 
Desde crianças estivemos inseridos em uma sociedade que o tempo todo nos 
cobra ter um carro novo, um computador de ponta, um trabalho que nos traga 
status e, como se não bastasse, cobra também de nós um casamento perfeito. 
Quando uma dessas metas não é alcançada na casa dos 28 a 35 anos, vêm à mente 
ideias de fracasso, pois não foi cumprido o contrato social. 
   
Nessa hora é que temos de parar, respirar, olhar para nós mesmos e deixar de 
viver em função de criar uma imagem do que você não é realmente.  

 

 

                                                           
1 Texto redigido para agência de marketing digital. 



 

Você se lembra do raciocínio que eu mostrava no Aprendendo a ser feliz? 

 

 
Se você já se considera feliz, então é só seguir em frente. Caso contrário, é 
chegada a hora de olhar para dentro de si.  
 
Por isso, aproveito para convidar você para assistir a uma aula online e ao vivo 
que darei nos dias 01, 02 e 03 de maio, em que sigo adiante com a Educação 
Emocional.  
 
Quero apresentar a você a Educação Transcomportamental.  
 
Esse é mais um de meus estudos como psicoterapeuta e educadora sobre 
comportamento humano.  
 
A Educação Transcomportamental cuida tanto do ambiente escolar, como 
também do ambiente interno de cada indivíduo adulto. Transformações na 
sociedade exercem, sobre você, mudanças constantes, refletindo na forma como 
se relaciona com as pessoas de sua família, de seu trabalho e em suas rodas de 
amizades. 
 
Se você tem filhos, este é um bom momento para estender o olhar que aprendeu 
a desenvolver olhando para dentro de si no livro Aprendendo a ser feliz e agora 
se atentar ao seu lar.  
 
Mas se você não tem filhos, do mesmo modo não pode negligenciar a saúde de 
sua casa, pois deve sempre cuidar do bem-estar de onde você vive. 
 
Faz quanto tempo que você não olha para dentro de si para se perceber? 
Faz quanto tempo que você não olha para dentro de seu lar? 
 
Essa mensagem é um convite para você cuidar de você, pois existe aqui do outro 
lado alguém que quer lhe mostrar meios que você pode seguir e assim conquistar 
autocontrole, conhecendo-se e percebendo que é a partir de si e de suas ações 
que tudo ao seu redor irá progredir. 
 



Tem um link ali no final desta mensagem para você fazer sua inscrição. É 
gratuito. Tudo isso que faço é reflexo do carinho que tenho pela educação, não só 
na escola, mas na educação que nós mesmos devemos nos dar, todos os dias.  
 
Um grande abraço! 
(assinatura) 
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