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À PROCURA DE RESPOSTAS 

Nunca a humanidade esteve tão sedenta de respostas e saídas como agora. A pressão das 

dificuldades diárias impele a grande maioria das pessoas a alterar a sua lista de prioridades e a 

colocar no seu topo a descoberta de soluções prementes. Para muitos não existe mais o "deixa 

para depois" ou " agora não dá". Sem essas soluções não há comida na mesa, não há casa para 

viver, não há remédios para garantir a saúde. 

Este é um momento de grande desafio, sem dúvida. Mas, na ausência de respostas imediatas, 

dentro do leque que o mundo nos oferece, começamos a esgravatar por nós mesmos para ver 

se existe algo que ainda não explorámos e que nos possa ajudar... 

Nos períodos de grande desorientação e perda, recorremos, habitualmente, aos poderes 

milagrosos sob as muitas e muitas formas com que se nos apresentam. Também aí, os perigos 

de abuso e manipulação estão presentes e nem sempre o que esperamos encontrar, é, de 

facto, correto e eficaz. 

A falta de novas portas para bater, esgotadas as muitas alternativas, os seres humanos acabam 

por regressar à base e rezar ou refletir sobre si mesmos e sobre a vida, na tentativa de um 

verdadeiro milagre. 

A premência para resolver os problemas aguça o engenho em muitas pessoas. Uma das mais-

valias da situação que estamos a viver está no substancial aumento do interesse pela 

autodescoberta. O desenvolvimento pessoal começou a estar, cada vez mais, nas agendas 

pessoais, empresariais e institucionais. Começámos a acordar o Gigante Humano! 

Este fantástico Gigante Humano está a começar a sua revolução por dentro e a tomar 

consciência do papel que lhe cabe no mundo e na forma como as sociedades vivem. Os 

modelos de vida baseados em visões pobres e disfuncionais que adotámos tornaram-se 

insustentáveis. Por mais que os queiramos sustentar ou reanimar não parece haver espaço 

para se manterem. A divisão entre os dois lados da moeda do poder e da ignorância tem 

mostrado como é inoperante e claramente contrária às leis da vida inteligente e consciente. 

A desresponsabilização dos governantes e dos governados é devastadora para a reconstrução 

do mundo que continua a ruir. Há que mudar, sim, mas sem uma outra consciência a mudança 

assume formas de máscaras e mais uma vez atrasamos o verdadeiro progresso e a almejada 

vida que todos desejamos. 

Em todos os sectores da vida humana, desde os que detêm o poder aos que se submetem a 

ele, a falta de consciência, conhecimento interior e equilíbrio emocional é cada vez mais 

evidente. Continuamos a apostar na reinvenção de modelos externos em vez de 

reinventarmos a visão que temos do ser humano e do propósito da vida para a sua presença 

neste planeta. 

Apesar de ainda muito a medo, por todo o lado, em todos os continentes começamos a querer 

falar uma língua comum, a par dos profundos desequilíbrios que se vão tentando afirmar, 

defendendo o seu território moribundo. Queremos começar de novo, mais sábios, mais 

capazes, mais inteligentes e sábios. Queremos dar um futuro brilhante aos nossos filhos. 



Queremos que eles herdem uma história de Vida que os faz conscientes da sua própria 

genialidade.  

Através dessa língua comum, unimo-nos pela visão sábia de quem somos, por detrás dos 

medos, das lutas, das mentiras e das manipulações. O NÂO à prepotência começa a falar mais 

alto do que medo. A consciência do valor da vida e de cada ser humano desponta de 

mansinho, embora ainda muito timidamente. 

Como reflexo deste despertar, novas abordagens à vida vão aparecendo, começando a ocupar 

um merecido lugar entre os círculos de investigação relativos ao conhecimento e ao 

funcionamento da psicologia humana. 

O ensino democratizou-se a o acesso ao conhecimento é já uma realidade na maior parte dos 

países do mundo. Mas, já passo seguinte, estamos a assistir a popularização de abordagens 

eficazes e construtivas de uma nova consciência humana. Começamos a valorizar o ser 

humano e o seu lugar na sociedade, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um 

agente de intervenção e poderosa influência, bem significativa no coletivo. 

Da noção de formiga estamos a passar à noção de Gigante, já que cada um tem a capacidade 

de influenciar poderosamente muitos outros, quer tenha ou não consciência disso. O Acordar 

deste Gigante está a acontecer um pouco por todo o lado. O resgate do coitado à ignorância e 

ao desconhecimento começa a ganhar terreno. 

O ser humano está prestes a ocupar o seu lugar no mundo e na sua vida pessoal e a assumir-se 

com plena responsabilidade pelo poder pessoal que tem e pela missão que traz consigo. 

Neste livro abordarei o contributo que o Coaching poderá dar a este acordar e o suporte 

indispensável que ele oferece a toda e qualquer pessoa, no despertar da sua genialidade 

natural. 

Estamos prontos para este salto. O seu momento individual depende de cada ser humano, mas 

à medida que mais e mais se alinham nas fileiras do seu acordar mais a mudança de fundo vai 

dando espaço e forma uma nova humanidade. 

É minha esperança que as propostas de reflexão que aqui deixo, ao longo das páginas que se 

seguem possam contribuir para esse grande propósito. 

A si, amigo leitor, desejo as maiores felicidades, como Génio Acordado. 

 

  

 

 


