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FORÇAS PESSOAIS E A PSICOLOGIA POSITIVA
As 6 virtudes e 24 forças de caráter

Psicólogo e professor, Martin Seligman é o criador do conceito de Psicologia Positiva.

Martin Seligman (12 de agosto de 1942) é psicólogo norte-americano. Professor da Universidade da 

Pensilvânia, Psicólogo, Ex-Presidente da Associação Americana de Psicologia. Autor de contribuição 

significativa na área de Psicologia positiva.

Juntamente com Christopher Peterson, desenvolveu a contraparte ‘positiva’ do Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Desordens Mentais (DSM). Em lugar de focar no que deu errado, olha 

para o que deu certo.

Pesquisando várias culturas, extraíram uma lista de virtudes que têm sido altamente valorizadas 
desde a China e Índia antigas até as culturas ocidentais modernas.

Sua lista inclui seis virtudes de caráter:

• Sabedoria/conhecimento

• Coragem
• Humanidade

• Justiça

• Temperança

• Transcendência

A proposta da Psicologia Positiva é estudar os fundamentos psicológicos 

do bem-estar e da felicidade, assim como os pontos fortes e as virtudes 
humanas.



Sabedoria

Criatividade

. Originalidade

. Adaptável

. Engenhoso

Curiosidade

. Interesse

. Busca de novidades

. Exploração

. Abertura

Pensamento Crítico

. Pensamento crítico

. Pensamento por 
meio das coisas

. Mente aberta

Amor ao 
aprendizado

. Dominando novas 
habili-dades

. Sistematica-mente
adicionando ao 
conhecimento

Perspectiva

. Sabedoria

. Conselheiro

. Pegando a visão 
geral

Coragem

Bravura

. Valor

. Não recuar frente 
ao medo

. Se posicionando 
sobre o que é certo

Determinação

. Persistência

. Indústria

. Terminando o que 
começou

Honestidade

. Autenticidade

. Integridade

Entusiasmo

. Vitalidade

. Entusiasmo

. Vigor

. Energia

. Sentindo-se vivo

Humanidade

Capacidade de amar 
e ser amado

. Amar e ser amado

. Valorizando as 
relações próximas

Generosidade / 
Bondade

. Generosidade

. Nutrir

. Cuidado e 
compaixão

. Gentileza

Inteligência Social / 
Inteligência Emocional

. consciente dos 
motivos / 
sentimentos de si / 
outros

. Saber o que fazer 
para os outros se 
aproximarem

Justiça

Trabalho em Equipe 
/ Cidadania

. Cidadania

. Responsabili-dade
Social

. Lealdade

Justiça / Equidade/ 
Imparcialidade

. Apenas

. Não deixar nossos 
sentimentos e 
vieses influenciar 
nossas decisões 
sobre os outros

Liderança

. Organizar 
atividades em 
grupo

. Encorajar o grupo a 
terminar as coisas

Temperança

Perdão e 
Misericórdia

. Misericórdia

. Aceitar as 
deficiências dos 
outros

. Dar uma segunda 
chance

Humildade / 
Modéstia

. Modéstia

. deixando as 
realizações falarem 
por si mesmas

Prudência / Discrição

. Cuidado

. Cautela

. Não correr riscos 
desnecessários

Autocontrole e 
Autoregulação

. Autocontrole

. Disciplina

. Gerenciando 
impulsos e 
emoções

Transcendência

Apreciação da beleza 
e excelência

. Temor

. Saber

. Elevação

Gratidão

. Gratidão pelo bem

. Expressar 
agradecimento

. Sentir-se 
abençoado

Esperança / 
Otimismo

. Otimismo

. Mente para o 
futuro

. Orientado ao 
futuro

Humor / Bom Humor

. Brincadeiras

. Fazer os outros 
sorrirem

. Alegria

Espiritualidade / 
Senso de Propósito

. Religiosidade

. Fé

. Propósito

. Significado

MATRIZ - 6 VIRTUDES E 24 FORÇAS
Psicologia Positiva



SABEDORIA



SABEDORIA

Criatividade / Originalidade1

Também conhecida como Originalidade e Engenhosidade, 
essa força leva a pensar e a expressar o pensamento de 
maneira muito singular ou especial, uma vez que ela 
geralmente abarca maneiras novas e diferentes de solucionar 
os problemas do dia a dia. Tal qualidade é reconhecida pelas 
pessoas quando lhe dizem que a pessoa que possui essa 
Força como Assinatura tem uma boa ou fértil imaginação. 
Portanto, embora as pessoas não sejam consideradas 
artistas, essa Força aparece quando se aborda com 
Criatividade os problemas que formula e propõe soluções, 
tanto quando realiza as tarefas que lhe foram atribuídas - por 
exemplo, criar novo programa ou novo projeto - ou quando 
organiza algo.
Criatividade também contribui para oferecer soluções 
adequadas àquelas pessoas que buscam ajuda para solução 
de seus problemas pessoais. Por pensar de forma original, as 
pessoas expressam-se também de maneira criativa. A 
Criatividade é uma das Forças da virtude Sabedoria que 
ajuda a trabalhar, construir e aplicar conhecimento para o 
benefício dos outros e de si mesmo.



SABEDORIA

Curiosidade e Interesse pelo mundo2

Curiosidade inclui interesse e busca por novidades e a 
manutenção de abertura permanente para aquisição de 
novas experiências. Possuir interesse ativo nos processos da 
vida em curso e considera novos temas e tópicos fascinantes. 
A Curiosidade é uma Força da Virtude Sabedoria que permite 
concomitantemente ao desenvolvimento de qualquer 
investigação, explorar novos tópicos cujos subsídios tornem 
possível à construção de um mundo de conhecimentos 
adicionais. Para a pessoa com essa Força, qualquer coisa 
pode ser explorada mais a fundo, pois existem sempre novas 
pessoas, lugares, situações e ideias a descobrir.
Quando se está no melhor uso dessa Força, a mente 
permanece fervilhante e maravilhada: você busca, ativa e 
insaciavelmente informações, formulando perguntas para 
obtenção de subsídios que satisfaçam sua curiosidade , mas 
se utilizando sempre do bom senso necessário para não ir 
longe demais com o seu questionamento/busca e não 
despertar desconforto aos outros. As pessoas geralmente 
gostam de ver você por perto, dado que desperta a atenção 
delas e estimula seus interesses.



SABEDORIA

Mente Aberta / Critério / Pensamento Crítico3

Mente Aberta, muitas vezes também chamada de Abertura 
Mental ou Pensamento Crítico. É ela que faz preponderar a 
atitude de pensar e avaliar as informações em profundidade, 
considerando todas suas possibilidades e examinando-as a 
partir dos mais diferentes ângulos.
Essa Força leva habitualmente se assegurar de ter ponderado 
sobre todos os fatos antes de tomar qualquer decisão.
Mente Aberta é, portanto, uma Força que ajuda a pessoa a 
acumular conhecimento sobre determinado tópico, assunto 
ou ponto de vista, pois, quando se utiliza, observam-se os 
fatos, opiniões e sugestões a partir de diferentes ângulos e 
vieses - inclusive os problemas e desafios que podem surgir 
ou ser suscitados, não se precipitando, em hipótese alguma, 
em tirar conclusões.



SABEDORIA

Amor ao aprendizado4

Amor pelo Aprendizado é reconhecido pela paixão que 
suscita o ato de aprender em si mesmo. Essa Força está mais 
presente quando a pessoa passa a dominar novas 
habilidades, tópicos e conhecimentos, pois quando se 
aprende, é possível aprofundar cada vez mais sua 
curiosidade e interesse iniciais, indo fundo em temas novos e 
antigos, não se satisfazendo com uma compreensão 
superficial a seu respeito.
A pessoa com essa Força de Assinatura amplia seus 
conhecimentos através da leitura, em visita a museus e 
bibliotecas, assistindo e participando de aulas, ou quando 
vê/assiste programas educativos.
A pessoa com essa Força é descrita como uma aprendiz e 
reconhece que, quando aprende algo novo, é como se uma 
porta se abrisse e jamais fosse fechada . Essa Força pode 
levar a experimentar um estado de fruição no qual o tempo 
passa voando. Desenvolver a Força Amor ao Aprendizado 
pode ajudar nos relacionamentos, visto que é, possível 
conversar sobre vários assuntos, desde que a pessoa 
permaneça em alerta para não parecer ser a sabichona –
aquele tipo de pessoa que sabe tudo.



SABEDORIA

Perspectiva5

Perspectiva, também conhecida como Sabedoria, e seu nome se justifica por 

ser ela que permite àquele que a expressa ver e contemplar os elementos e 

componentes do mundo em sua totalidade e inteireza, ou seja, em seus 

variados e múltiplos aspectos. Esta condição amplia a compreensão daqueles 

que a têm, capacitando-os a dar os conselhos e/ou sugestões pelos quais são 

demandados. Tal condição, ainda, se por um lado explicita uma maneira 

singular de ver o mundo, por outro colabora com o ato essencialmente 

humano de dar sentido ou significar o mundo. É ela que permite ao seu 

portador abordar, com clareza, questões importantes e difíceis sobre os 

temas fundamentais da vida, qualidade esta muito valorizada pelas pessoas 

ao longo de suas vidas. Essa Força ajuda àquele através do qual ela se 

expressa a realizar um amplo, efetivo e consistente balanço da vida, de 

maneira a conferir sentido prático tanto àquele que faz o balanço como aos 

que dele usufruem. Perspectiva ou Sabedoria, por ser produto do 

conhecimento adquirido ao longo da vida se amplia à medida que as 

experiências das quais ele procede vão-se acumulando e se constituindo em 

algo consistente, e não em mero acúmulo de informações. Quando se 

vivencia o melhor uso desta Força de Caráter, provavelmente a pessoa é uma 

boa ouvinte e sabe qual pergunta formular e em que momento, não se 

limitando a falar para as pessoas simplesmente o que elas querem ouvir ou o 

que você acha que elas deveriam fazer.



CORAGEM



CORAGEM

Bravura / Valentia6

Bravura se alicerça no fato de a pessoa que apresenta essa 
Força na Assinatura, normalmente não se acovarda diante do 
medo. É manifestação sobre o que a pessoa julga certo, 
apesar da oposição a que tal postura possa dar lugar. Por 
outro lado, quem tem essa Força como Assinatura nunca dá 
as costas a uma ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Para 
pessoas com essa Força, agir de acordo com convicções é 
importante.
A Coragem também inclui ousadia física, mas não se limita a 
ela, por envolver também uma dimensão emocional que 
requer o enfrentamento direto das próprias limitações e 
problemas. Desenvolver a Bravura ajuda a evitar as dores 
sentidas no passado e sentir disposição para enfrentá-las 
corajosamente e falar sobre elas. Coragem moral é um 
terceiro componente dessa Força e significa se pronunciar 
sobre aquilo em que acredita, mesmo quando a opinião é 
impopular, e de ás vezes ser a única pessoa a se posicionar 
favoravelmente em relação a determinado posicionamento.



CORAGEM

Determinação / Perseverança7

A Determinação é empregar esforço na execução de tarefas difíceis 
durante um tempo considerável, concluir sempre aquilo que iniciou 
e, consequentemente, superar os obstáculos que poderão surgir 
pelo caminho. A pessoa com essa Força de Assinatura é reconhecida 
como não só trabalhadora, mas também determinada, na medida 
em que insiste em lutar para alcançar as metas propostas. Em 
outras palavras, apesar das dificuldades, aquele que possui essa 
Força insiste em não seguir atalhos, em trabalhar duramente e sem 
interrupção durante longas horas, encarando tarefas difíceis quando 
tem de executá-las. Por sentir sempre motivação para realizar um 
trabalho bem feito, agrada-lhe trabalhar duramente. Determinação 

é, por conseguinte, uma Força da virtude Coragem, uma vez que 
alguns obstáculos podem parecer insuperáveis ou esmagadores, 
mas você os enfrenta bravamente. Tal postura pode, às vezes, exigir 
mergulhar fundo naquilo que faz e, com muita força de vontade, 
enfrentar as adversidades que se apresentarem. Estas podem ser 
externas (por exemplo, determinados prazos ou dificuldades 
colocadas por pessoas que tentam impedir a realização da tarefa) 
ou internas (elevadas exigências do ponto de vista da qualidade). 
Entretanto, a superação desses obstáculos não depende 

exclusivamente de grande empenho ou força de vontade, mas, 
também, de engajamento profissional.



CORAGEM

Integridade / Autenticidade8

Conhecida também como Honestidade e como Autenticidade, a Integridade é uma das 

Forças de Assinatura que leva a pessoa a se apresentar de forma genuína e a agir com 

sinceridade. Os outros reconhecem as pessoas com essa Força na assinatura como 

verdadeira ou autêntica, porque aquilo que enxergam nelas corresponde exatamente 

ao que delas recebem, e que, assim se apresentarem, elas mantêm suas promessas, 

cumprem seus compromissos e se apegam ao que valorizam e que acreditam ser 

verdadeiro. É importante assinalar também ser a Integridade uma Força da Virtude 

Coragem, o que se evidencia pelos seguintes motivos: primeiro, porque nem sempre é 

fácil falar a verdade e dizer aos outros exatamente o que se pensa; segundo, porque 

igualmente não é fácil assumir a responsabilidade pelos sentimentos que se alimenta e 

que se expressa; terceiro, porque exige Coragem também declarar-se autor e único 

responsável pelas ações que se pratica; quarto e último, porque é incomum também os 

indivíduos reconhecerem publicamente serem autor e dono de seus sentimentos e 

responsáveis únicos pelo seu comportamento. Enfatiza-se, igualmente, que se trata de 

grande desafio trazer à tona o que há de melhor dentro de cada um e declarar aos 

quatro ventos que a Integridade é sua Força e que é ela que o ajuda a proceder dessa 

forma. Chama-se atenção, por fim, para o fato de a Integridade aparecer de forma mais 

clara em situações em que se pode escolher agir ou de maneira fácil ou de maneira 

difícil, e que, ao se escolher a segunda maneira, se é genuíno em suas interações com 

os outros, o que contribui para o estabelecimento de relações de confiança.



CORAGEM

Vitalidade / Entusiasmo9

Vitalidade indica encarar a vida com emoção e energia e que 
anseia sempre por começar um novo dia. Participar 
plenamente da vida e não a ver do lado de fora.
A pessoa com essa Força na Assinatura demonstra 
entusiasmo contagiante levando as pessoas a desejarem ficar 
perto, mas é preciso coragem para viver a vida como uma 
aventura e nunca pela metade ou sem vontade. Geralmente, 
a vitalidade atrai outras pessoas, o que lhe oferece 
oportunidades para desenvolver relacionamentos divertidos 
e significativos.
O melhor uso da Força Vitalidade é quando o entusiasmo 
para viver promove impacto contagiante sobre os outros e 
tanto participa plenamente, como se mantém atenta para 
não sobrecarregar os outros com sua energia. Vitalidade 
encontra-se intimamente ligada à felicidade, a viver uma vida 
prazerosa, a se sentir em conexão com o que está realizando 
e a adicionar significado e propósito à vida.



HUMANIDADE



HUMANIDADE

Capacidade de amar e ser amado10

Amor é entendido tanto como amar aos outros como receber 
amor dos outros, e não um ou outro. Estar próximo dos 
outros e se preocupar profundamente com eles são dons 
naturais para quem tem essa Força. São procedimentos ou 
atitudes que valorizam colocar as necessidades de outras 
pessoas no mesmo patamar ou acima das suas e sentir 
prazer em proceder assim.
Há pessoas que também se preocupam profundamente com 
seus sentimentos e bem-estar. A pessoa com essa Força na 
assinatura pode expressar carinho às pessoas que são mais 
importantes em sua vida, pois, provavelmente sabe ouvir.
O Amor é uma Força que envolve relacionamentos 
interpessoais e a capacidade de fazer amizade e cuidar dos 
outros. A pessoa que usa essa Força deve ter notado que 
ama profundamente muitas pessoas, como o cônjuge ou 
parceiro de relacionamento (amor romântico), o pai ou filho 
(amor paternal) e os amigos (amor fraternal).



HUMANIDADE

Generosidade / Bondade

Esta Força é encontrada nos bons relacionamentos. 
Comumente aquele que a manifesta possui tendência para 
alimentar simpatia pelas pessoas.
A razão para assim proceder é gostar de fazer as pessoas 
felizes. Essa atitude a torna conhecida como alguém que 
pratica boas ações, que é generosa.
Quando, em situações difíceis, lança mão da Generosidade 
com que se foi contemplada, como apoiar alguém em sua 
dor, essa Força é mais bem-descrita como compaixão.
Isto ocorre quando demonstra profunda preocupação com o 
bem-estar dos outros e se dispõe a se auto sacrificar com 
vistas à consecução de tal objetivo. Outras pessoas percebem 
entusiasmo e, nessa situação, coisas boas acontecem na vida.

11



HUMANIDADE

Inteligência Social / Inteligência Emocional

Inteligência Social, às vezes também chamada de Inteligência 
Emocional. A perspicácia que essa Força traz, no que tange 
ao convívio social, faz com que a pessoa com essa Força seja 
definida como sociável. Saber o que fazer é uma 
característica. Além da pertinência das percepções, é 
consciente tanto de seus próprios motivos, interesses e 
sentimentos, como daqueles que as pessoas ao seu redor 
alimentam. Esta é uma das razões pelas quais a pessoa com 
essa Força na assinatura sempre encontra uma maneira 
adequada de expressar seus sentimentos e opiniões, 
condição esta indispensável a uma interação com os outros, 
na medida em que lhes permite também compartilhar seus 
pensamentos, propósitos e sentimentos. Em outras palavras, 
sua acurada percepção dos outros e das várias situações 
criadas permite que esteja em sintonia com o seu entorno e, 
portanto, saiba exatamente o que fazer para se inserir em 
uma variedade de situações sociais, sejam elas formais ou 
informais, planejadas ou espontâneas. Esta condição 
também confere vantagem quando a pessoa é colocada em 
posição de liderança ou quando é solicitada a assumi-la em 
um projeto de grupo. Por isso, a Força Inteligência Social é 
útil tanto para pessoa, como para o grupo.

12



JUSTIÇA



JUSTIÇA

Trabalho em Equipe / Cidadania

Trabalho em Equipe, que se relaciona com cidadania, 
lealdade e responsabilidade social. Quem é membro de 
equipe prospera mais no trabalho realizado conjuntamente 
do que no trabalho individual, e isso porque sente, em 
relação aos membros dos grupos dos quais participa e 
trabalha o dever de melhorá-los, em vez de agir visando 
apenas ganho pessoal.
Além disso, quem expressa essa Força apoia seu grupo, 
respeita seus líderes e aprecia a harmonia do grupo maior ou 
da comunidade.
O Trabalho em Equipe outra coisa não é senão uma força 
cívica que ajuda a contribuir na construção de uma 
comunidade saudável ou de um grupo de alto desempenho.
Quando se tem consciência das Forças de Trabalho em 
Equipe e de suas próprias Forças e, também, do processo que 
ajuda a maximizá-las, se é capaz de encontrar o equilíbrio 
entre a sua contribuição para o grupo e as contribuições dos 
outros e se dispõe a se sacrificar para o sucesso da equipe.

13



JUSTIÇA

Justiça / Equidade/ Imparcialidade

Justiça tem como um de seus principais preceitos tratar 
todas as pessoas de forma justa e equilibrada. A obediência a 
esse preceito não requer, no entanto, que tratar todos da 
mesma maneira, mas, sim, de acordo com os princípios da 
imparcialidade e da Justiça. É importante que todas as 
pessoas tenham oportunidade e sejam tratadas com 
igualdade. Acreditar que a opinião de todos é válida, 
independentemente dos sentimentos que nutre pela pessoa. 
Tal proposição reflete a capacidade de se colocar no lugar de 
outras pessoas e na habilidade em achar o meio-termo, 
condições estas que constituem importante. A 
imparcialidade constitui provavelmente um fator crítico, pois 
leva as pessoas a confiarem e se sentirem próximas. Muitas 
vezes, quando surgem dilemas morais, a pessoa com essa 
Força de Assinatura é capaz de ver diferentes perspectivas, 
situação em que se propõe a pensar de acordo com a 
realidade do outro, de modo a não permitir que sentimentos 
pessoais influenciem nas decisões. Como alguém que se 
preocupa com a equidade, se dispõe a defender aqueles que 
foram marginalizados pela sociedade ou são por ela 
maltratados. Quanto mais se exercita para ampliar a mente, 
mais tolerante com outras culturas e perspectivas se torna.
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JUSTIÇA

Liderança

Liderança auxilia na construção do bom funcionamento de 
grupos e de comunidades saudáveis. A pessoa com essa 
Força de Assinatura, além de tratar bem 
indiscriminadamente a todos, aquele que expressa a Força 
Liderança sabe organizar e planejar as atividades, orientar 
todos a alcançarem os objetivos comuns e a se 
responsabilizarem pelos desafios e pela obtenção do 
sucesso.
Quem expressa Liderança igualmente possui competência 
para ajudar todos a se sentirem incluídos na experiência, e, 
mesmo que oficialmente não exerça a função de líder, é visto 
como tal.
Quando o uso da Força Liderança se encontra no auge, 
exibem-se boas habilidades, consciência social e grande 
flexibilidade nas abordagens, com diferentes estilos de 
personalidade, pois, às vezes se é diretivo e, outras vezes, se 
atua na função de suporte.

15
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TEMPERANÇA

Perdão e Misericórdia

Perdão, conhecida também como Misericórdia, cujas 
principais características são: não se prender a sentimentos 
feridos e não guardar rancor. Sem dúvida, quem age assim 
reconhece a necessidade de oferecer às pessoas uma 
segunda chance e tentar fazer as pazes. Ser capaz de "deixar 
para trás" problemas ou conflitos é relativamente fácil para 
quem se orienta por esse principio. Quem assim procede, ao 
ver algumas pessoas tentando recomeçar depois de cometer 
alguns erros, concorda com o princípio segundo o qual 
"águas passadas não movem moinhos". Mais ainda: Perdão é 
uma Força que protege as pessoas contra o o ódio e o 
ressentimento. Para muitos indivíduos, trata-se de grande 
desafio aceitar as falhas dos outros, deixando para trás 
aspectos negativos de sua conduta. A capacidade de deixar 
para trás esses sofrimentos contribui para a saúde física e 
psicológica tanto daquele que a exercita como das pessoas 
que vivem ao seu redor. Há uma série de achados 
interessantes sobre maneiras de se expandir o perdão, mas 
talvez um dos mais importante seja o seguinte: o perdão é 
um processo, não uma decisão a ser tomada. Trata-se, por 
conseguinte, de um ato repetido de deixar para trás.
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TEMPERANÇA

Humildade / Modéstia

Humildade, muitas vezes referida como modéstia. A pessoa 
com essa Força prefere se misturar na multidão a se destacar. 
Sempre coloca os outros antes de si mesmo, e não age como 
se fosse mais especial ou mais importante do que os outros.
A pessoa com essa Força na assinatura se considera modesta.
A humildade é uma Força que protege de agir de forma 
arrogante ou de ser conduzida pelo seu ego.
Em vez disso, a pessoa tem uma visão equilibrada e precisa 
de si mesma e vê seu lugar no mundo como um todo, 
prontamente reconhecendo seus erros, as lacunas na sua 
formação e conhecimento, e suas imperfeições.
As pesquisas descobriram que as pessoas consideram quem 
tem e faz o uso dessa Força, são pessoas modestas, mais 
simpáticas e menos ameaçadoras; assim, a humildade pode 
ser um fator chave em sua capacidade de desenvolver 
relacionamentos. E, ter relações saudáveis, é um dos fatores 
mais importantes na construção de uma vida feliz.
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TEMPERANÇA

Prudência / Discrição

Prudência, muitas vezes referida como Sabedoria Cautelosa. 
A pessoa que expressa essa Força pensa antes de agir, pois 
leva em conta as consequências dos seus atos e tenta não 
dizer ou fazer coisas das quais possa mais tarde se 
arrepender. Toma cuidado para não correr riscos 
desnecessários. Um lema que orienta a vida é “melhor 
prevenir do que remediar”. Sempre pensa antes de falar e 
promove uma distinção clara entre o certo e o errado.
A Prudência é uma Força que também evita a concentração 
intensa em prazeres e desejos rápidos. Por possuir uma 
orientação natural para o futuro, aquele ou aquela que 
expressa essa Força sintoniza em objetivos de curto e longo 
prazo, até mesmo porque possui aptidão para realizá-los.
A Força Prudência contribui para que se enfatize o lado 
prático das decisões e planos a serem implementados e se 
evidencie a capacidade de raciocinar e pensar nas mais 
variadas situações, como, por exemplo, acerca da equação 
custos e benefícios presente nas ações que possa vir a tomar.
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TEMPERANÇA

Autocontrole e Autorregulação

Autocontrole é expresso por pessoas disciplinadas, pois elas 
tanto podem controlar seus impulsos, desejos e emoções 
como julgá-los ou não apropriados. Além de ser capaz de 
manter hábitos de vida saudáveis, também sabe quando 
dizer "basta".
O Autocontrole é uma Força que protege quem a expressa de 
ser frequentemente dominado por emoções, impulsos e 
outros instintos, a manter um sentido de equilíbrio, ordem e 
progresso na vida.
Em síntese, aquele que demonstra esta Força tem 
capacidade de adotar estilo de vida saudável, de gerir suas 
emoções perturbadoras (por exemplo, o sentimento de raiva) 
e de evitar agir exclusivamente sob puro desejo ou impulso.
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T R A N S C E N D Ê N C I A



TRANSCENDÊNCIA

Apreciação da beleza e excelência

Admiração da Beleza e da Excelência acontece quando você 
reconhece e observa, por exemplo, a alta qualidade com que 
algumas tarefas são executadas e a beleza presente em 
situações, fatos e acontecimentos até mesmo rotineiros, 
como nas paisagens e nos seres que povoam a Natureza.
Também é a grande admiração ao fato da beleza não ser 
percebida por aqueles que se encontram ao seu redor.
A pessoa com essa Força também admira a arte, a literatura 
e a ciência, é fascinada pela música, pelo cinema e pelo 
teatro, não somente pelo seu valor estético ou enquanto 
entretenimento, mas também pela arte embutida em sua 
execução e pela contribuição social que oferecem.
A Admiração da Beleza e da Excelência é uma Força que 
ajuda a pessoa que a vivência a se conectar com uma 
dimensão além de si mesma.

20



TRANSCENDÊNCIA

Gratidão

Gratidão é manifestada não só diretamente às pessoas 
quando recebe um presente ou um ato de bondade.
Geralmente, além da vida, se manifesta Gratidão também 
pelos relacionamentos e pela saúde que se conquistou. 
Reconhecer as bênçãos que regularmente recebeu e refletir 
sobre o modo como as tem vivenciado ou como está 
vivenciando. Tal condição se expressa também em 
pensamentos e sentimentos e no que diz aos outros. A 
Gratidão é uma Força que conecta você a um universo maior 
ou a um conceito mais amplo de espiritualidade.
À experiência da graça - a sensação de que você se 
beneficiou das ações de outros. A Gratidão tem-se associado 
a muitos benefícios, incluindo felicidade, saúde física e 
mental, laços de amizade mais fortes e menores 
manifestações de depressão.
Essa Força pode ser grande indutora de emoções positivas e, 
provavelmente, abre caminho para que conexões com outras 
Forças de Caráter como Generosidade, Curiosidade, 
Humildade e Perdão.
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TRANSCENDÊNCIA

Esperança / Otimismo

Esperança se relaciona diretamente com o otimismo.
Acreditar que no futuro existem boas coisas lhe aguardando, 
pois, regularmente, enxerga o lado bom da vida.
Apreciar os aspectos positivos, quando, muitas vezes, os 
outros se concentram naquilo que está errado.
Acreditar que pode realizar os objetivos que estabeleceu e é 
capaz de olhar corajosamente para além de obstáculos, para 
definir e alcançar propósitos.
Quando se encontra no melhor uso dessa Força, a Esperança 
se exprime com otimismo realista em vez do otimismo irreal, 
estilo Polyana, através do qual vê apenas o que quer, em vez 
do cenário completo.
As pessoas se sentem atraídas pelo otimismo, principalmente 
as esperançosas, que tendem a ser mais saudáveis, felizes, 
resistentes e capacitadas a estabelecer relacionamentos 
positivos e saudáveis.
A Esperança é uma Força poderosa que traz recompensas de 
muitas maneiras.
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TRANSCENDÊNCIA

Humor / Bom Humor

Humor inclui gostar de brincar. A pessoa com essa Força 
gosta de sorrir e de rir, de incentivar os outros a se 
comportar de igual maneira.
É uma companhia sempre divertida, pois o Humor é capaz de 
enxergar um lado mais leve até mesmo nas situações tristes e 
estressantes, tornando suportável o insuportável e menos 
comum o convencional.
O modo bem-humorado de agir pode vir a ser o alívio 
ansiado por aqueles que enfrentam momentos difíceis.
Quando usa a Força Humor, a pessoa se torna capaz de 
aprofundar sua visão acerca dos outros e amplia suas 
perspectivas e expectativas no tocante à experiência 
humana.
E, muitas vezes, ofertar lições de vida, entre elas à de nem 
sempre levar a vida tão a sério nem esquecer que a maioria 
de nossas ações pode conter contradições e inconsistências. 
Mais ainda: quando você lança mão dos estados mais 
primorosos de seu Humor, ao utilizá-lo com sensibilidade e 
de maneira positiva, é possível estabelecer ligações fortes e 
relacionamentos consistentes e tem consciência dos 
impactos positivos e/ou negativos que eles podem causar 
nos outros.
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TRANSCENDÊNCIA

Espiritualidade / Senso de Propósito

Espiritualidade ou fé são esferas ou dimensões que se 
encontram intimamente ligadas ao ato de ter fé em uma 
ordem mais elevada e acreditar que a vida possui profundo 
senso de propósito. Quando se alimentam crenças 
específicas sobre o universo, delas decorrem significados 
profundos.
A fé espiritual e suas crenças se tornam importantes, por 
oferecerem conforto, especialmente em tempos difíceis.
A pessoa se vê, geralmente, com uma dimensão espiritual ou 
religiosa ou com ambas dimensões e algumas realizações 
suas têm como objetivo mantê-las.
Entre essas realizações se incluem orar, praticar meditação e 
contemplação espiritual e participar de cultos religiosos ou 
da comunhão com a Natureza. A Espiritualidade é uma Força 
que inclui a ligação com "algo maior" além de si mesmo. 
Além de considerar seu lugar no universo como um todo, as 
crenças que a pessoa cultiva moldam grande parte de sua 
conduta de vida. Encontra-se fortemente ligada à fonte de 
sentido na vida e pode constituir-se em fator importante, por 
contribuir positivamente para a saúde física e mental, para 
consolidação dos relacionamentos, do crescimento pessoal e 
do senso de comunidade.
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