
Bem-estar e Liderança 
Consciente

Três lições para uma liderança inspiradora

Todos estamos vinculados com um qualquer tipo de liderança. 
Exercendo-a ou escolhendo o líder que melhor nos convém.  
A Liderança Consciente, como a vejo, é a arte de bem-servir. 

Este é o objetivo maior de qualquer liderança. Só assim 
poderemos viver numa sociedade de bem-estar. 

liderança otimista

Ao darmos como certa a existência desta 
“alma da relação”, então abrimo-nos à 
coerência numa segunda regra para este 
modelo de liderança: a sua essência. 

Segunda lição: a origem da 
liderança é imaterial
Qual é o erro estratégico mais vulgar na 
liderança clássica? A especialização, exclu-
siva, em objetivos futuros. Só ter estratégias 
de destino. Alternativamente, deveremos 
ter - igualmente - um especial interesse 
pelas estratégias de origem. Pela energia 
cocriadora (sempre) presente nas relações. 
De onde escolhemos partir? O respeito pelos 
valores, os mestres que pretendemos honrar, 
os sentimentos, as crenças que escolhemos, 
etc. E, ainda que metaforicamente, os ideais 
pelos quais estaremos dispostos a morrer.
A assunção da importância de uma origem 
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Por que ficariam de fora as em-
presas, as escolas e as famílias? 
Nunca se esqueça que todas as 
organizações e comunidades 

nascem otimistas. O que fazer para manter 
essa visão inspiradora na liderança?

Primeira lição: cuidar da alma 
da relação
Duas pessoas encontram-se e conversam. 
Cada uma tinha uma nota de 5€ no bol-
so. Quando se despedem, cada uma leva 

apenas uma nota: a sua. Se duas pessoas 
se encontram e cada uma tiver duas ideias, 
conversam e, quando se despedem, cada 
uma leva consigo quatro ideias. Não raras 
vezes, quando duas pessoas se encontram 
nasce, numa outra dimensão, uma terceira 
entidade a que chamo a alma da relação. 
Agir sobre esta “terceira entidade”, que é a 
alma da relação, é o principal objetivo do 
Rapport em Liderança de que falaremos 
no próximo mês. Contudo, de imediato 
deveremos reter uma condição fundamental. 



sempre presente também nas organizações 
e nas comunidades torna-se, assim, funda-
mental. A isso deveremos juntar a condição 
ótima para decidir assertivamente: ser 
coerente. Torna-se fundamental escolher 
o ponto de onde partimos (condicionante 
estratégico histórico). Digo, do sítio certo, 
com a intenção e motivação corretas, com 
a energia correta. Só assim poderemos 
garantir o nexo no resto do caminho. 
Concluindo, quando aludimos à cons-
ciência em liderança, referimo-nos a uma 
instância subjetiva. Logo, a recursos ima-
teriais inspiradores e evolucionários. Daí 
que num primeiro nível de reflexão surja 
a obrigação de honrar a energia de origem 
das organizações, das comunidades, das 
famílias, etc. Repito, valorizar as ideias, as 
crenças, os valores, honrar os mestres que 
lhe(s) deram origem. Em Portugal temos a 
crença que nenhuma fortuna dura mais que 
três gerações. Isso parece ser verdade. Tal 
acontece, porque se perde, não se respeita, 
a energia de origem. 
As estratégias de origem permitem a coe-
rência na relação com a verdade, a empatia 
inspiradora de todas as mudanças. Mais uma 
vez somos remetidos para a importância 
do imaterial. 

Terceira lição: a Liderança 
Consciente nasce da entrega, 
não tanto do esforço ou  
da razão 
Na minha visão, a liderança nasce da entrega 
e não do esforço. Assim, aprendemos a ser-
vir, pois liderar é servir incondicionalmente. 
O líder consciente é aquele que aposta 
num padrão único de entrega e atenção, 

isto com vista à liderança heroica. O líder 
consciente não é o que diz. Ele é o que é 
na prática quotidianamente.
Na liderança clássica, a maior parte dos 
ensinamentos são sobre aprender a que-
rer liderar e por isso 
falam, sobretudo, a 
propósito da razão 
e do esforço que 
assiste à liderança. 
Existem muitos mé-
todos, poucos para 
ensinar a liderar, 
muitos para ensi-
nar a querer liderar. 
Assim, surge a lide-
rança como um ato 
que nasce do esforço 
e, com este “ liderar ”,  a vontade e a razão 
impõem-se como o argumento mais forte.
Infelizmente, os modelos de liderança 
instruídos nas nossas escolas orientam-se, 

exclusivamente, para o aprender a conhecer 
(análise) e o aprender a fazer (ação). Esque-
cendo a importância de aprender a conviver 
(questão relacional/sistémica) e aprender a 
ser.  Em Liderança Consciente é o conjunto 

de todas elas que é 
fundamental.
Concluindo, alter-
nativamente propo-
nho o foco na aten-
ção e no cuidado, 
pois estes nascem 
(naturalmente) da 
entrega. O mes-
mo acontece com 
o estar ao serviço. 
Lembre-se, só a en-
trega nos devolve a 

nós próprios. Assim, surge a necessidade 
de  cultivar a inteligência arquétipo/ener-
gética/vibracional/espiritual, as dinâmicas 
sistémicas e intuitivas, privilegiando-se 
a conexão com a fonte/origem sempre 
presente. Perante a importância da infor-
malidade nas relações em liderança nasce 
a inevitabilidade do Rapport Energético 
evolucionário. 
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Em conclusão 
Resumindo, os principais pressupostos da liderança que proponho são: se existe 
um relacionamento anímico (incondicional), ou seja, se a relação tem uma alma/
energia própria e independente, gerada na dimensão para além do consciente 
então, a origem da liderança é imaterial. Essa energia necessita de ser cuidada. 
Isto é verdade para qualquer recurso em liderança, seja poder, autoridade, 
empatia, rapport energético, etc.
Torna-se, agora, mais fácil perceber qual é o principal objetivo da Liderança 
Consciente: aumentar a capacidade de gestão do lado informal da relação. 
Justificando-se, deste modo, que tenhamos associadas a este tipo de liderança 
vários mindsets que visam ensinar a gerir o relacionamento na dimensão 
energética/intuitiva/vibracional, inconsciente de forma aplicada (prática). Sobre 
isso falarei nos próximos artigos. Levantando um pouco o véu, falamos de coisas 
simples como a meditação, o silêncio, a OLVE (OBE), a gratidão, o perdão, etc.

Na minha visão,  
a liderança nasce da 

entrega e não do esforço. 
Assim, aprendemos a  

servir, pois liderar  
é servir incondicional-

mente
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