
a realização dos ideais

Estamos sendo informados por meio de livros e filmes sobre o 
segredo da obtenção do sucesso. Tratam-se de excelentes trabalhos, 
com uma concentração de informações preciosas sobre o poder exis-
tente em cada um de nós capaz de atrair para a nossa existência o 
que desejamos.

Em resumo, devemos saber o que queremos, escrever, mentali-
zar e até desenhar os objetos de desejo. A partir dessa constatação, 
entregar esses sonhos ao Universo e o mesmo se encarregará de nos 
encaminhar, na forma material, no momento em que nossa mente 
aceite recebê-los. O prazo para essa realização dependerá do tempo 
que acreditamos ser necessário para que o processo se desenvolva. Se 
a nossa mente conceber que é difícil, levará mais tempo. Se for algo 
que consideramos fácil, o tempo será menor.

Devemos, também, pensar positivamente sempre e não deixar 
de acreditar que o nosso desejo irá se concretizar sob pena de, quan-
do ele estiver emergindo, a nossa descrença impedir a sua realização. 
Além disso, jamais dizer o que não queremos, pois o Universo en-
tende a negação como uma afirmação.
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Por que algo aparentemente tão simples não é utilizado por 
todos? Por que grande parte da humanidade se sente infeliz em seus 
relacionamentos e a renda está concentrada em um percentual tão 
pequeno de pessoas?

Particularmente, sou partidária da mentalização positiva e, como 
reforço, vi meus familiares crescerem materialmente de forma impres-
sionante, utilizando-se, também, desse recurso por meio da Fé.

A verdade é que tudo o que realizamos em nossa existência 
parte desse princípio: pensamos ou mentalizamos as nossas necessi-
dades e elas são supridas por meio da criação. A dificuldade encon-
trada por todos os que não estão sendo atendidos em suas preces ou 
mentalizações é a do sentimento da falta de merecimento ou falta 
de Perdão, que é o mesmo.

Ao acreditar ser merecedor de pouco e mentalizar muito, dei-
xaremos de atrair o que desejamos e passamos a ter dificuldades de 
sustento no nosso dia a dia. A mente, voltada à grandiosidade, não 
se interessa pelo momento presente e não aceita começar pelo iní-
cio, quer ver o ideal realizado prontamente, permanecendo preso a 
ele e não conseguindo realizar as atividades diárias com interesse e 
tranquilidade.

Os pensamentos começam a rodar, questionar onde e como po-
derá obter o que idealizou, prejudicando e criando sérias dificulda-
des em nossos relacionamentos.

Na realidade, estamos em busca do que os objetos e realizações 
podem nos oferecer: BUSCAMOS AQUILO QUE PENSAMOS 
SENTIR QUANDO OS CONQUISTARMOS.

Queremos ser admirados e, talvez, invejados, queremos ser 
mais do que acreditamos ser e estar acima de algo ou alguém, o que 
reforça uma sensação nem sempre reconhecida: a culpa.

Podemos, também, pensar que queremos ser apenas amados, 
felizes e nos sentir seguros. E acreditamos que uma grande quanti-
dade de dinheiro, bens materiais e um relacionamento afetivo com 
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determinada pessoa irão nos dar essa felicidade e segurança. Não 
 importa de que forma idealizamos o nosso bem-estar,  estamos 
 sempre em busca dele por meio de idolatrias baseadas em bens 
 materiais, dinheiro e relacionamentos.

Sem nos sentir totalmente merecedores pelo sentimento de 
 culpa, poderemos, por meio da força do ego, realizar o que  desejamos 
e, quando o almejado sucesso nos chega, estamos desgastados, às ve-
zes, doentes e, possivelmente, não perceberemos que ele já  chegou. 
A mente continua lá, no início do processo de busca, ainda procu-
rando pelos sentimentos os quais se acreditava que o sucesso mate-
rial lhe traria.

A palavra que resume e traduz essa busca intensa e agitada é 
uma só: AMOR. Nela está contido tudo o que a humanidade pre-
cisa e quer. E é por meio dela que obteremos tudo o que desejamos. 
TUDO, sem exceção.

O importante é que, ao realizar conquistas pela ótica do Amor, 
ninguém irá perder para que saiamos ganhando.   Conquistaremos o 
que desejamos sem que pareça ser uma luta,  deixando vir a nós de 
forma simples, sem complicações.

Por qual motivo, infelizmente, costumamos separar o  sucesso 
material do Amor? Pelo fato de sentirmo-nos indignos do  verdadeiro 
Amor. Além disso, acreditamos que atitudes com base no Amor 
nos mostrariam como fracos, impedindo que realizássemos o que 
desejamos. Esse entendimento existe porque só conhecemos o 
amor do ego, um sentimento dependente e egoísta, que realmente 
 enfraquece.

Como desconhecemos o Amor verdadeiro, optamos pelo medo 
e seus sentimentos decorrentes, como a raiva, a culpa e a falta de 
Perdão, e acreditamos que estes nos tornarão fortes para enfrentar 
tudo e todos. Com o medo assegurando o seu lugar em nós, saí-
mos à “luta”, à nossa guerra diária para a sobrevivência ou sucesso. 
Com o medo presente, quando um ganhar, o outro tem de perder. 
Podemos até dizer que queremos que todos saiam ganhando, mas é 
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improvável que tal sentença seja verdadeira quando estamos em um 
campo de batalha.

Como realizar o que desejamos por meio do Amor verdadeiro?
E o medo o que significa realmente?
Por que sentimos tanto medo durante a nossa existência?
Por que o que conquistamos nunca é duradouro ou suficiente?
Por que passamos por tanta ansiedade e sofrimento?
Fiz essas perguntas há alguns anos, após ter obtido várias con-

quistas as quais idealizara, mas constatado que me sentia pior do 
que antes de tê-las realizado.

A resposta veio por meio de um aprendizado que desfez o que 
eu havia ensinado a mim mesma, colocando-me em contato com o 
verdadeiro Amor, e que vem trazendo para minha existência tudo o 
que eu busquei, com muitos acréscimos.

Esse é novo entendimento que humildemente pretendo passar 
aos que, como eu, buscam se realizar pessoal e profissionalmente, 
mas querem sentir alegria, Paz e tranquilidade continuamente. 

Vamos, agora, iniciar a nossa jornada, buscando realizar, por 
meio do Amor, descobrindo que esse sentimento está sempre pre-
sente, mesmo que não o consideremos como sendo de fato Amor. 

As atitudes que estamos relacionando aqui são todas expressões 
do Amor, não as consideramos assim porque não fomos ensinados 
que TODOS SOMOS DIVINOS, PRODUTOS DO AMOR.

Vamos aprender, também, que a Verdade significa  exatamente 
que, na verdade, nem eu, nem você, nem o outro escolhemos 
agir sem Amor. Apenas não estamos conscientes dele quando nos 
 expressamos de forma contrária a ele. Portanto, no momento em 
que nos expressamos ou agimos de forma não amorosa, estamos 
simplesmente pedindo Amor. Assim, todo o gesto de desamor é um 
pedido de socorro por Amor.



Capítulo 1
obstáCulos

Ao desenvolver nossas atividades voltadas ao objetivo traçado, 
vamos de encontro a inúmeros obstáculos. Eles disfarçar-se-ão em 
vários sentimentos e dificilmente entenderemos do que se trata. 
É possível driblá-los com a Fé, mesmo que não seja  diretamente 
 direcionada ao Criador. O fato de estar voltada a algo que não ve-
mos é o suficiente, e como os objetos de desejo ainda estão em 
nossa imaginação, a Fé que depositamos neles vai nos ajudar a 
 materializá-los ou conquistá-los.

Com os objetos de desejo em mente, partimos em sua  busca. 
Embora nos digam que devemos entregar a sua materialização, 
 iniciamos a jornada para que se tornem realidade, já que o nosso 
aprendizado sobre alcançar objetivos é que devemos nos dedicar para 
conquistá-los. Mas ao mantermos o foco no trabalho que  devemos 
realizar, tornamo-nos insatisfeitos, agressivos e intolerantes. São os 
sinais dos obstáculos que se aproximam:

Julgamento

Com a idealização, internamente, inicia um questionamento se 
o que desejamos é possível de ser concretizado, se somos  capazes, se 
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estamos fazendo o bastante para ser merecedores, estendendo esse 
julgamento para com todos os envolvidos no ideal e também fora de-
le. Oscilamos em nos sentir perfeitamente íntegros para  merecê-lo, 
passando, em seguida, a pensar exatamente o contrário. Revemos 
acontecimentos passados e projetamos o futuro com base neles. É 
a negação instalando-se. Quanto mais queremos afastá-la mais es-
paço ela ocupa a nossa mente, utilizando-se, também, de  outros 
sentimentos decorrentes. Em geral, conseguimos contornar essa ne-
gação por meio da Fé nos objetos de desejo, encontrando motivos 
para nos sentir merecedores, como, por exemplo: estou sendo um 
bom profissional, tenho uma ótima formação, etc., embora sejam 
motivos válidos, não significam nada para a aceitação do próprio 
merecimento, pois são julgamentos.

O julgamento faz parte da mente que não perdoa. Estamos 
sempre julgando o nosso merecimento, além de fazer o mesmo com 
o merecimento dos outros. É um conflito desgastante e difícil. A 
única forma de sair dele é por meio da ENTREGA. Devemos  parar 
de querer saber se somos merecedores, entregando essa decisão  para 
Quem tem o poder de decidir. Não deixaremos de acreditar na reali-
zação, apenas não julgamos. Essa atitude nós passaremos a ter, tam-
bém, com o merecimento alheio.

Com esse comportamento, apaziguamos a nossa mente, facili-
tando, assim, a aceitação do merecimento e a consequente  realização 
do ideal.

ansiedade

A busca dos ideais gera uma grande dose de ansiedade. Isso 
ocorre porque julgamos o nosso merecimento e, não acreditando ser 
merecedores, passamos a sentir culpa ou impotência. Dessa forma, 
sentimo-nos inadequados até para mentalizar o que acreditamos que 
nos trará a sonhada plenitude. Imaginamos determinada situação, 
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queremos acreditar que ela nos dará segurança e alegria. Algo nos diz 
que não é bem assim, mas, como precisamos acreditar em alguma 
coisa, seguimos em frente com a nossa idealização. O ego transfor-
ma a ansiedade em raiva que, em algumas vezes, é manifestada e, em 
outras, reprimida. Seguimos acreditando que é assim mesmo, que 
não há outro jeito, se existir, seria desistir do ideal, e isso o ego até 
aceita, mas nos transformaria em derrotados ou perdedores  antes de 
tentar, o que geraria muita frustração e mais ansiedade.

A ansiedade é um componente da mágoa que sentimos por não 
nos permitir ter e ser aquilo que desejamos. A mágoa afasta o Mila-
gre. Normalmente, ela faz-se mais presente quando nos esforçamos 
a ser e agir de forma contrária ao que realmente gostaríamos, com 
o objetivo de atingir algo. Quando nos perdoamos, isso significa 
que passamos a compreender que o valor daquilo que idealizamos 
não está acima do sentimento criador – o Amor –, que é quem tem 
o poder de criá-lo, a ansiedade desaparece, mas ainda permanecem 
outros, entre eles, o medo.

medo

Esse sentimento é muito hábil em travestir-se em  sentimentos 
positivos. Começa negando a necessidade da realização do ideal 
(que é diferente da entrega, pois nela se mantém a escolha feita, 
 apenas deixamos de ficar presos na sua realização, confiantes na 
 Força do Amor), passando a julgar quem já obteve sucesso e com-
parar a realização do sonho com quem já o realizou e encontrar 
pontos  negativos para desistir dele. Ele assusta com alguns sinais 
de que o processo possa ser verdadeiro e dar certo, entrando em 
conflito com essa possibilidade, deixando-nos em estado de euforia, 
fazendo com que nos sintamos donos de um resultado que ainda 
não foi  obtido. Poderá fazer com que nos sintamos em um estado 
de  carência muito grande, em geral, voltado ao futuro, ancorado 
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no passado. Percebemo-nos sem condições de pagar nossos com-
promissos, sem condições de manter-nos e manter a nossa família 
e começamos a agir como se não tivéssemos o necessário. Sentimo-
nos  terrivelmente sozinhos e derrotados. Passamos a ser mesquinhos 
e pequenos em pensamentos e atos. Tentamos voltar ao ideal, mas, 
com a força desse sentimento em nós, é impossível acreditar em uma 
mudança para melhor. Tudo o que vemos é uma vasta escuridão, na 
qual não encontramos a saída. Com a aproximação do medo, a Fé 
some e  começamos a andar em círculos, batendo em portas que não 
se abrem. Sentimo-nos com muita coragem em um determinado 
momento e, em seguida, acovardamo-nos e nos deprimimos, bus-
cando soluções mágicas para enfrentar a situação, como idolatrias, 
drogas e excessos de diversas ordens. O medo é o rei da idolatria. É 
ele quem nos faz acreditar que há algo ou alguém que poderá fazer 
por nós aquilo que negamos ter o poder de conseguir.

Para sair da escuridão causada pelo medo devemos encontrar 
um meio de visualizar a Luz, conectando-nos com a Energia Cria-
dora, por meio do nosso Espírito. Assim, saberemos que nunca es-
tamos sós, e não fomos derrotados, nem somos limitados, e que, 
com a ajuda Divina à nossa disposição, não há limites para o que 
podemos realizar e que somos, sim, merecedores de tudo aquilo que 
de bom o Universo tem o poder de criar.

A idealização é um sonho, tanto a positiva quanto a negativa. 
Para que o sonho de escassez e falta seja modificado é necessário 
assumir que o sonhamos, deixando de culpar os outros e também a 
nós pelo que está ocorrendo. Isso não está sendo feito a nós, fomos 
nós quem, apoiados pelo medo, fizemos. Ao admitir a nossa respon-
sabilidade em ter sonhado o sonho que não gostamos, permitimos 
que a ajuda Divina o modifique para um sonho feliz, concretizando 
os nossos ideais, em que a abundância e novas realizações far-se-ão 
presentes, tendo como base o Amor e todos os sentimentos positi-
vos que o acompanham.
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O Amor é o causador de todas as realizações, estes são seus 
efeitos. Jamais devemos ficar focados nos efeitos, devemos, sim, 
 voltar-nos para o nosso Ser, que é a conexão com quem cria os  efeitos 
que idealizamos, procurando entender o que devemos aceitar e en-
tregar para que Ele, por meio do Perdão, possa liberar a realização.

Raiva

A raiva é a manifestação da nossa frustração. Ela representa a 
impotência que estamos sentindo. E ela só se manifesta porque fi-
camos frustrados com a falta de força para resolver determinadas 
situações. Quando o nosso conselheiro para as buscas que estamos 
realizando é o ego, o qual se glorifica com um resultado  satisfatório, 
deixando-nos soberbos e até prepotentes. A arrogância advinda 
 desse falso poder dará lugar à raiva no momento em que o objetivo 
não é alcançado ou, se alcançado, não corresponder às nossas expec-
tativas. Em geral, a raiva parece justificar o que premeditamos. Pen-
samos poder passar por cima de tudo e todos para atingir os nossos 
 objetivos e, muitas vezes, utilizamo-nos dela. A falta de Paz advinda 
desse comportamento é somada à culpa.

A nós cabe aceitar a situação tal como se apresenta,  deixando-a 
ser o que é. A aceitação desfará a raiva, pois esta manifesta-se pa-
ra exigir que façamos algo mais, no entanto não é atendendo-a 
que obteremos sucesso. A raiva e todos os sentimentos negativos 
não são aquilo que somos verdadeiramente. São sentimentos que 
d evemos desfazer, e isso é possível por meio da aceitação e entrega 
da situa ção que nos fez senti-los. Quando optamos pela aceitação, 
não  significa que  gostamos da situação, mas que optamos pela não 
resistência ao que é e, dessa forma, vamos enfraquecer o que de ne-
gativo se  apresentou, desfazendo-o e abrindo espaço para a entrada 
do  positivo que  buscamos.
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Culpa

Esse sentimento paralisa qualquer processo de crescimento e 
evolução. A culpa oprime, escraviza-nos, além de fazer o mesmo 
com as pessoas com quem convivemos. É difícil andar com ela, por 
isso, costumamos encontrar outras pessoas que a carreguem para 
nós. E teremos muita facilidade em encontrá-las, podem estar pró-
ximas, sendo o companheiro, a companheira, o empregador, ou algo 
mais distante, como os governantes e a situação econômica do país. 
Raramente, compreendemos que se trata de culpa – esse sentimen-
to não costuma ser comentado claramente, sabemos senti-lo, mas 
não o compreendemos corretamente: sentimo-nos culpados em re-
lação ao outro e passamos a culpá-lo, julgando-o, para aliviar essa 
 sensação desagradável. O ego não suporta a culpa, por isso a trans-
fere. O sentimento de culpa nos faz sentir impotentes, impedindo 
que obtenhamos resultados em nossas buscas por ideais.

Para nos libertar da culpa, o primeiro passo é aceitar que esse 
sentimento existe em nós, e que somos os responsáveis pelo que o 
provoca. A partir dessa aceitação, descobriremos o motivo pelo qual 
a criamos. Quando assumimos a sua criação, entendemos que não 
foi o outro que nos fez senti-la, mas nós mesmos. A partir disso, 
vamos, então, permitirmo-nos a desfazê-la.

É comum, também, acreditar que, ao nos sentir culpados, 
 estamos nos preocupando com o outro. Na verdade, sentimo-nos 
impotentes e queremos o apoio que a culpa nos prontifica a oferecer 
ao outro. Oferecendo nossa ajuda, sentiremo-nos fortes, mas por 
pouco tempo. Portanto a culpa não nos auxilia, nem auxilia ver-
dadeiramente ao outro, apenas nos faz andar em círculos, sem que 
alguém consiga evoluir. À medida que assumimos nossa responsabi-
lidade em olhar para ela, entendemos que se trata de uma ilusão.

A culpa deve-se à ideia/ilusão de que somos somente um  corpo, 
separado do outro, portanto sem nenhum poder de auxiliar sem ser 
por meio do corpo. Na verdade, o maior poder que possuímos vem 
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do nosso Espírito e ele, quando perdoamos e entregamos nosso de-
sejo sincero de que o outro seja ajudado, assim o fará.  Desfazendo a 
culpa aos poucos removemos os focos criadores  desse pesado fardo 
que costumamos carregar.

Falta de peRdão

Dificilmente identificamos a falta de Perdão – ela está diretamen-
te ligada à culpa. Em geral, negamos a sua existência em nós, acredi-
tando que, realmente, não temos nada a Perdoar, pois  pensamos já 
ter perdoado as situações que nos magoaram. Muitas vezes, olhando 
em retrospectiva, sentimos a mágoa surgir, mas trocamos rapida-
mente de pensamento e, por meio dessa atitude, entendemos que 
estamos perdoando.

A idolatria, ou seja, a nuvem fantasiosa que colocamos dian-
te dos ideais, motiva a falta de Perdão. Acreditamos que algo ou 
 alguém tem o poder de nos fazer sofrer ou de nos fazer feliz. Isso é 
impossível, pois somente nós temos esse poder sobre nós mesmos. A 
ideia que faz com que não costumemos Perdoar é esta: “Somos res-
ponsáveis pelo que nos acontece, decidimos a meta que queremos 
alcançar, os sentimentos que queremos ter e todas as coisas que nos 
acontecem ou parecem acontecer, nós as pedimos e as recebemos 
conforme pedimos” (texto do livro Um Curso em Milagres).

Não perdoamos, em primeiro lugar, por desconhecer o pro-
cesso de criação que vivenciamos (devemos estar preparados para 
conhecê-lo, pois é difícil de perdoar-nos quando compreendemos 
que criamos, também, tudo o que nos desagrada – e que estamos 
passando para outros essa responsabilidade que é só nossa). Ao não 
assumirmos a nossa responsabilidade, protegemos a manutenção do 
ego, assim como, quando a assumimos, começamos a desfazê-lo.

E, em segundo lugar, porque, ao idealizarmos algo que  queremos 
obter, acreditamos que aquilo é tudo para nós e que a sua realização 
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nos deixará completos. Mas sabemos que não é assim. De alguma 
forma, temos a compreensão do ser ilimitado que somos. Como, 
então, podemos acreditar que esses ideais que mentalizamos nos 
darão plenitude? Somos merecedores de tudo o que desejamos, mas 
não será a realização desses ideais que fará de nós seres  completos. A 
Paz e a plenitude somente serão encontradas ao aceitar a verdadeira 
Origem da criação de tudo o que acreditamos merecer. 

Tudo o que existe no Universo é criado por uma única  Energia, 
à qual estamos conectados. É nela que devemos depositar nossa Fé 
e confiança para a realização de nossos ideais, não no dinheiro, nas 
organizações e nas pessoas. Estes elementos fazem parte do todo e 
serão instrumentos que permitem a realização dos nossos sonhos, 
como seremos para a realização de ideais de outras pessoas. Assim, 
deixamos de idolatrar quem serve de instrumento para as nossas 
realizações e, ao mesmo tempo, desistimos de querer ser ídolos das 
pessoas para quem servimos como instrumento.

O ato de Perdoar verdadeiramente significa aceitar que a  criação 
é realizada pela Força Divina que há em nós, mas não é a força do 
ego, pois necessitamos nos entregar confiantes para que essa força 
possa nos ajudar a aceitar nosso merecimento.

A falta de Perdão fecha portas para as conquistas profissionais 
e afetivas e a mente para a evolução. Fecha tão bem a nossa mente 
que conseguimos, literalmente, negar a existência desse sentimento 
destrutivo dentro de nós.

Portanto a falta de aceitação de que somos os únicos  responsáveis 
pela nossa felicidade é que a impede. Ao aceitar a responsabilidade 
em ser feliz, deixamos de culpar o outro pela nossa infelicidade, 
passando a criar por meio de atitudes amorosas e dignas, indo ao 
encontro da felicidade que desejamos, permitindo-nos também 
 merecer a realização dos ideais que acalentamos.


