
SPIRE: AS CINCO PERSPECTIVAS 
DO BEM-ESTAR E DA FELICIDADE



Capela Sistina, Michelangelo



O PODER 
DA PERSPECTIVA
 O Renascimento cultural deu 
origem ao gênio criativo. Por cerca de 
300 anos, a arte mais deslumbrante 
foi criada, incluindo a pintura de 
Michelangelo da Capela Sistina e a 
Última Ceia, de da Vinci.



Última Ceia, Leonardo da Vinci



 O Renascimento, intelectualmente, cul-
turalmente e artisticamente, foi uma época 
de incomparável florescimento. A 
ciência e a arte tornaram-se intimamente 
conectadas, na medida em que os artistas 
aplicaram a perspectiva às regras da geo-
metria recém- redescobertas.



 Usando a perspectiva linear, os artistas 
pintaram cenas incrivelmente reais que 
atraíram o espectador. A definição de 
um ponto de fuga direcionou o olhar do 
espectador; o uso do horizonte e das linhas 
ortogonais produziu profundidade 
e autenticidade. Compreendendo 
o modelo matemático que descrevia a 
perspectiva, os artistas recriaram a vida em 
tela, em tetos e em mármore. 



Perspectiva cria
arte. Perspectiva 
cria vida



UMA INSPIRADORA 
PERSPECTIVA
 A perspectiva de concentrar-se no que 
funciona - no que é bom em nossas vidas - 
exige esforço. Bem, talvez não tanto esfor-

ço, mas sim uma nova disposição para 

olhar a vida através de uma 
lente diferente. 



 Os artistas da Renascença usaram a 
perspectiva linear para desenhar uma grande 
arte. Podemos usar uma perspectiva de 
bem-estar de cinco dimensões para 
desenhar nossa vida. Nós, do Wholebeing 
Institute, denominamos esse modelo de ver 

e conduzir o bem-estar de SPIRE.



AS CINCO DIMENSÕES DO 
BEM-ESTAR INTEGRAL

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade



 Temos uma tendência natural 
de nos concentrarmos no que não 
vai bem, naquilo que não está funcionan-
do. Essa tendência é chamada de viés da 
negatividade. Por exemplo, o sistema de 
saúde como conhecemos não tem a ver com 
saúde de verdade, mas simplesmente com o 
combate à doença. As terapias concentram-
-se na ansiedade, na depressão e na doença 
mental.



 Costumamos ser duros com nós mes-
mos em relação às nossas imperfeições  O 
mesmo vale para aqueles que amamos, é 
fácil ignorar o que é bom e nos concentrar-
mos no que está errado. O Dr. Rick Hanson 
disse, certa vez, que “a mente é como 
um velcro para experiências nega-
tivas e como teflon para as positi-
vas".



uma Perspectiva
inspiradora visa 
focar no melhor, 
naquilo que nos eleva



Escola de Atenas, Raphael



BEM-ESTAR 
INTEGRAL
 Quando você olha para a pintura de 
Raphael, A Escola de Atenas, você sente 
como se estivesse dentro deste grande sa-
lão, olhando através dos arcos elevados e
tendo um vislumbre do céu azul e das nu-
vens. Você pode sentir o envolvimento de 
Platão e Aristóteles enquanto caminham em 
direção às escadas, e os grupos de alunos



nas proximidades; todos profundamente 
concentrados em conversas ou atividades. 
Você pode ver toda a imagem, inclusive os 
detalhes, tudo com a mesma facilidade.
 
 Quando usamos uma lente 
inspiradora para olhar a vida, a 
partir das cinco perspectivas do 
SPIRE, começamos a nos ver de novos 
ângulos. Começamos a ver a interação de 
todas as partes do SPIRE na composição do 
todo.



Chamamos essa visão 
geral de WHOLEBEING, 
a perspectiva ampla do 
bem-estar



Wholebeing é uma mistura de duas palavras 
em inglês - whole person e well being). De 
forma mais simples, WHOLEBEING é 
nossa definição de felicidade. Ao 
invés de A happy-ology ou “felicidade-logia”, 
da ideia do sorriso constante, Wholebeing 
se encaixa com a definição de Aristóteles 
de florescimento humano, que ele chamou 
de eudaemonia.



O Wholebeing é a 
felicidade e a plenitude 
do indivíduo. 
Quem não gostaria disso todos os dias? 
Vamos começar a trabalha nessa direção ...



BEM-ESTAR INTEGRAL
TODOS OS DIAS
 Diariamente, a pergunta que mais ou-
vimos e fazemos é: “como você está?” 

A verdade, entretanto, é que a maioria de 
nós raramente responde a essa pergunta 
com profundidade. E, também, nem pergun-
tamos com esse interesse profundo.



 Habitualmente, portanto, nós 
não nos investigamos nem nos 
conhecemos profundamente. No 
entanto, saber responder à pergunta “como 
você está?” é imprescindível, define onde 
estamos em nossas vidas. E, claro, requer 
pensamento e reflexão.
 A verdade é que nesta pergunta se es-
condem outras cinco (as cinco dimensões do 
SPIRE). É por isso que criamos esse e-book.



Queremos que conheça e que seja benefi-
ciado com o conceito do SPIRE. Por quê? 
Porque quando você compreende as 
cinco perspectivas que criam o seu 
bem-estar, consegue ver com mais 
clareza como você está (como você 
está realmente - em cada aspecto da vida).
Relembrando, essas perspectivas que men-
cionamos referem-se ao SPIRE, ou seja, ao 
seu bem-estar espiritual, físico, inte-
lectual, relacional e emocional. 





Ao analisar cada um desses elementos es-
pecificamente, você pode acompanhar 
com mais clareza seu progresso ao 
longo do tempo e implementar pla-
nos de ação para avaliar o que há 
de melhor em sua vida. Você pode, 
então, se inspirar nos exemplos positivos da 
sua vida para “migrá-los” para outras áreas 
que carecem de soluções. 

FAÇA O CHECK-IN SPIRE 
DIARIAMENTE

O SPIRE é uma forma de aumentar a 

autoconsciência. Ao fazê-lo com frequência você 

amplia sua visão sobre você mesmo e sobre sua 

vida, e, sobretudo, torna-se mais preparado para 

conquistar o bem-estar integral. Mas como fazer 

esse check-in SPIRE? Confira a seguir.



INSTRUÇÕES 
PARA O CHECK-IN 
SPIRE 



PASSO UM

Ações

Razões

Avalie como você se sente em cada uma das dimensões do SPIRE e atribua uma nota a cada uma delas (representadas por barrinhas). Essa nota 

deve representar apenas o seu melhor palpite sobre como você está naquele dia, naquele aspecto. Não precisa ser nada rígido. 

Avaliação

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em 
aprender

e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as 
emoções e busco 
mais resiliência e 

positividade



PASSO DOIS
EXPLORE as classificações que acabou de criar. O que mais está por trás de cada uma das avaliações? Cite algumas das causas para sua avaliação 

e escreva as razões sobre a no quadro. 

Ações

Razões

Avaliação

Eu amo meu trabalho Não tenho
dormido bem

O livro que 
estou lendo é 
fascinante.

Estou feliz que meu chefe 
compreendeu que não 
estou no meu melhor 

momento

Sinto-me grato

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em 
aprender

e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as 
emoções e busco 
mais resiliência e 

positividade



PASSO TRÊS
Tente, agora, elaborar uma ação construtiva. Pergunte-se: que ação aumentaria a minha sensação geral de bem-estar (mesmo que ligeiramente) 

em cada uma das dimensões?

Experimente, teste e jogue com sua experiência.

Ações

Razões

Avaliação

Eu amo meu 
trabalho

Não tenho
dormido bem

O livro que 
estou lendo é 
fascinante

Estou feliz que meu 
chefe compreendeu 

que não estou no meu 
melhor momento

Sinto-me grato

Tirar um
 cochilo urgente, 

antes da  
palestra!

Use a tabela a seguir para preencher o seu check-in SPIRE. 

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em 
aprender

e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as 
emoções e busco 
mais resiliência e 

positividade



Ações

Razões

Avaliação

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade



ALÉM DO CHECK-IN 
REFLEXÕES AVANÇADAS SPIRE
Após preencher o seu SPIRE diário, se quiser progredir no autoconhecimento

e na jornada de  florescimento, foque nas seguintes questões:



Como o seu emocional
afeta seus 
relacionamentos?

Que história seu 
check-in inconta

a você?

Como esse check-in 
me representa?

Como ele se 
relaciona com

 ontem?

Quais padrões eu percebo?

Como um aspecto da 
sua vida influencia

nos outros?



Quando você integra todos os cinco 
elementos do SPIRE, o que acontece? 
Como isso afeta sua vida?

Conecte-se com o significado 
pessoal por trás de cada aspecto 

do SPIRE.

Por que é importante para 
você cultivar o bem-estar 
espiritual?

Por que você precisa
disso na sua vida?

Que insights ele
 fornece?



PARA APRIMORAR 
SEU BEM-ESTAR 
SUGESTÕES DE AÇÕES PARA CADA DIMENSÃO DO SPIRE



EXEMPLOS DE AÇÃO

• Observe atentamente sua respiração
• Atente-se às suas sensações, pensamentos e emoções
• Identifique o que é significativo para você
• Lembre-se de seus valores profundamente arraigados

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade



EXEMPLOS DE AÇÃO

• Abrace um ente querido com total atenção.
• Observe o que você aprecia em si mesmo.
• Compartilhe como seus professores afetaram você.
• Diga a alguém o que você aprecia nele.

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente



EXEMPLOS DE AÇÃO

• Releia um texto significativo ou um livro novo
• Siga a sua curiosidade
• Visite um museu e observe atentamente o que você vê
• Faça algo que você nunca fez
• Observe algo novo no mundo

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente



EXEMPLOS DE AÇÃO

• Faça um passeio, dance ou corra
• Conecte-se com a natureza
• Coma uma refeição saudável
• Tire um cochilo

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência 

e positividade

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências

Alimento relacionamentos 
construtivos comigo 

e com outros



EXEMPLOS DE AÇÃO

• Sorria
• Lembre-se de um momento de superação
• Aceite todas as suas emoções como válidas
• Pergunte a si mesmo o que aumenta a sua alegria

Cuido do meu 
corpo e da conexão
entre corpo e mente

Alimento 
relacionamentos 

construtivos comigo 
e com outros

Aceito todas as emoções 
e busco mais resiliência e 

positividade

Levo uma vida de 
proósito e aprecio 

o presente

Engajo-me em aprender
e estou aberto
a experiências



REFLEXÃO FINAL DA 
AUTORA
 Na Escola de Atenas, os dois persona-
gens principais no centro da cena, Platão 
e Aristóteles, estão posicionando as mãos 
em diferentes posições. Platão, à esquerda, 
aponta os dedos para o céu. Ao lado dele, 
Aristóteles mantém a mão aberta, palma 
para baixo, em direção à terra. Cada posi-
ção representa fisicamente suas singulares 
visões filosóficas sobre a vida. Platão aponta 



para a realidade suprema, efêmera e últi-
ma - o ideal, do qual esse reino terreno é 
apenas uma sombra. Aristóteles, por outro 
lado, afirma que a única realidade está bem 
à nossa frente - a conexão terrena com o eu 
e com os outros, com o que podemos ver, 
saborear, ouvir e sentir. A felicidade de 
cada um de nós permeia essas duas 
verdades - o olhar para nossa versão



 ideal e ancoragem com nosso eu autêntico 
e nosso presente.
 A palavra SPIRE, como dito antes, em 
inglês, remete às palavras "respirar" e "ins-
pirar" que literalmente significa"tomar ar" 
Nossa felicidade - nosso bem-estar integral - 
é o objetivo fundamental da vida de cada um 
de nós. Sentir-se inspirado também 
significa ser preenchido com o de-



sejo de fazer ou criar alguma coisa. 
Há também, em SPIRE, a associação com a 
palavra "aspirar"  refere-se à busca de algo 
além, mais alto. É minha esperança que este 
e-book tenha dado a você uma sensação 
de grandeza. Você pode ter raízes para 
manter-se estável sem ignorar as 
asas que inexoravelmente querem 
- e podem - te elevar às alturas.



DESEJO A VOCÊ 
TUDO DE MELHOR
SEMPRE!
Megan McDonough



CEO e co-fundadora do Wholebeing Institute 
global, Megan é uma das principais referên-
cias mundiais em Psicologia Positiva, tendo 
idealizado, juntamente com Tal Ben-Shahar, 
o modelo SPIRE de bem-estar e felicida-
de e criado o Certificado Internacional em 
Psicologia Positiva, uma das formações re-
ferências no mundo. É autora premiada do 
livro “Infinity in a Box” e “A Minute for Me”. 
Paralelamente, atua há duas décadas como 
instrutora de Yoga.
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