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“Onde está o meu mel? é uma leitura iluminadora e inspiradora... 
simples e poderosa. Captura as batalhas diárias enfrentadas quan-
do trabalhamos em um mundo competitivo e diverso. Moldar nossas 
habilidades de liderança requer coragem, e este conto prova que 
temos a capacidade de liderar, ela sempre esteve lá, tudo o que 
precisamos fazer é alcançá-la... tomá-la e reivindicá-la.” 

Joanna Seraspi, Accenture

“Fantasticamente instigante e uma receita absoluta para uma li-
derança de sucesso e desenvolvimento profissional!”

Lee Wetherilt, CEO Grupo ING, Reino Unido

“Este livro é simples e fácil de ler e ainda assim traz uma mensa-
gem poderosa. Leia este livro!”

Shady H. Diab, Diretor Executivo do Banco Fawry

“A mensagem é simples e clara: ‘o limite do que podemos alcançar 
está na nossa mente’. Obrigada, Ailson, pelo incentivo contido nes-
te rico livro.”

Hannah Fredrick, Legalframes, Reino Unido





Dedico a todas as pessoas incríveis que conheci ao redor  
do mundo. Vocês são maravilhosos! São minha inspiração e minha 

missão! É uma honra e um privilégio servi-los e apoiá-los!

Obrigado por me permitirem ser parte de suas vidas.  
Este livro é para vocês! 

Ailson De Moraes 

Dedico à confiança que todos os pacientes depositam em meu 
trabalho e a minha querida família pelo incentivo e amor.  

E aos encontros da vida, pela oportunidade de trabalhar com  
o Professor Ailson e por sua generosidade de ensinar!

Jaqueline Malheiros





“Apenas aqueles que arriscam ir longe demais  
podem descobrir o quão longe se pode ir.”

T.S. Eliot





Ailson J. De Moraes. Eu sou um indivíduo privilegiado. Minha jornada 
de vida até agora tem sido de aventuras e ricas experiências de vida; 
desde deixar minha terra natal, o Brasil, para a Europa quando tinha 20 
anos, até me tornar um professor universitário, autor, empreendedor e 
palestrante respeitado internacionalmente. Sou professor na Royal 
Holloway, Universidade de Londres, professor convidado em Universida-
des de Singapura, Hong Kong, China e Brasil. Como um palestrante inter-
nacional, eu tenho apresentado temas de liderança e desenvolvimento 
pessoal para uma variedade de pessoas, desde executivos, professores, 
jovens mentes, adolescentes e até alunos e professores do ensino fun-
damental, e me sinto acolhido por qualquer grupo de mentes criativas de 
qualquer faixa etária em qualquer lugar do mundo. Sou fundador da Aca-
demia do Genio, www.thegenius.academy. Por falar três das principais 
línguas internacionais, fui capaz de atingir milhares de indivíduos em 
quatro continentes. Meu maior objetivo: encorajar e ajudar você a fazer 
o melhor com a sua vida. Lembre-se, a vida é uma jornada e você é o ca-
pitão da sua jornada, é você quem decide o destino!

Meu trabalho me leva a vários lugares maravilhosos ao redor do 
mundo, e conheci milhares de indivíduos nas suas próprias jornadas de 
autodescoberta e em busca de uma vida extraordinária. Sei tantas histó-
rias de vida interessantes de indivíduos (pessoas como você e eu) de tan-
tos contextos diferentes e eu agradeço a todos que tão generosamente 
partilharam suas histórias de vida comigo. Minha própria experiência me 
diz que, desde que você tenha uma mente saudável, você pode conquistar 
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coisas absolutamente maravilhosas na sua vida: qualquer pessoa pode se 
tornar extraordinário, é apenas questão de foco e determinação.

Neste pequeno e poderoso livro, estou escrevendo não apenas um 
simples conto sobre Abelinda  Abelha (sim, ela é realmente uma abelha!). 
Eu estou literalmente contando a história de muitas pessoas ao redor do 
planeta, pessoas como você e eu. Pessoas que estão dando o seu máximo 
em suas vidas. Quer ser parte deste grupo? Leia o livro e reflita sobre 
sua vida profissional e pessoal.

Envie um e-mail (profdemoraes@gmail.com) e conte para mim e 
para o mundo que lições você aprendeu com Abelinda  Abelha. Depois de 
ler esta pequena parábola, como você pretende agir em sua vida?

Através dos anos se tornou claro para mim que mediocridade sim-
plesmente não é o suficiente para muitos de nós; e essa revelação foi a 
força motriz por trás deste livro. Nos meus vários anos ensinando milha-
res de pessoas por todo o mundo, descobri que há muitas pessoas, como 
você e eu, procurando uma forma de sair das rotinas mundanas nas quais 
nós tão frequentemente nos permitimos cair. Fechamos nossos ouvidos 
para o desejo que está lá no fundo, clamando por algo a mais. Você quer 
mais da sua vida? Quer viver uma vida extraordinária? Leia o livro e re-
flita sobre os seus próprios desejos.

É um fato bastante conhecido que a maioria das pessoas aprende 
melhor por meio de parábolas ou histórias. Juntando esse conhecimento 
com o meu desejo de ajudar aqueles que procuram viver uma vida extra-
ordinária, comecei a desenvolver Onde está o meu mel?. Esta história 
instigante é sobre Abelinda Abelha e seu caminho para descobrir todo o 
seu potencial. Escondida nesta simples história está uma mensagem po-
derosa para todos aqueles que desejam não apenas aceitar a vida como 
ela é, mas que querem adquirir as ferramentas para assumir o comando 
do próprio destino.

Nunca houve um momento melhor para dar o seu primeiro pas- 
so em direção ao extraordinário, e eu agradeço a você pela honra de  
me permitir dar este passo com você. Agora, vamos para a aventura  
que nos espera!

Jaqueline Malheiros. Sou uma pessoa que busca sempre o melhor no 
mundo e nas pessoas, adoro criar e ajudar. Sou Mãe. Psicóloga – Especia-
lista em Terapia Cognitivo-Comportamental.  Coach pela Sociedade Lati-
no-Americana. Atualmente sou responsável técnica  da empresa Notar - 
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Clínica de Psicologia, atendo funcionários de empresas, tais como 
GERDAU, AGCO, GKN e Saint-Gobain. Gosto de escrever livros que au-
xiliem as pessoas na prática, autora de livros, como: Notar e anotar: guia 
de monitoramento para pais e filhos, com Paulo Knapp. Na horas vagas 
sou professora convidada no Curso de Especialização em Psicoterapia do 
InTCC de Porto Alegre – em vários estados do Brasil. Participo como 
convidada colaboradora do grupo de pesquisa PRODAH Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre. Amo viajar e estar entre pessoas que gosto, acom-
panhada de café, livros, música e boas histórias. Crio livros para ajudar 
crianças na psicoterapia, para aprenderem a lidar com suas emoções e 
dificuldades. Acredito em um futuro melhor. 
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Este conto é baseado  
em uma história real





Os personagens fictícios apresentados nesta história foram 
criados com a intenção de nos revelar as partes simples e comple-
xas de nós mesmos ao enfrentarmos desafios em nosso dia a dia, 
independentemente de nossas características raciais, culturais, 
de nacionalidade, gênero ou idade.

O mel é uma metáfora para aquilo que você quer ou deseja 
na vida – seja isso mais dinheiro, um trabalho melhor, um rela-
cionamento amoroso, saúde ou paz de espírito, qualquer coisa 
que o torne uma pessoa melhor. O jardim da história é a comu-
nidade mais próxima na sua vida; é o lugar onde a maioria das 
coisas acontece. A colmeia é a organização em que você traba-
lha, a escola ou universidade em que estuda, sua família ou a 
comunidade em que você vive. Contudo, seja muito bem-vindo 
em interpretar o seu jardim ou sua colmeia de acordo com a 
sua própria experiência e necessidade. Use sua mente criativa 
e explore a história de modo a aprender mais sobre si mesmo e 
a comunidade que o cerca.

Caracterização



Abelinda

Abelinda é uma abelhinha muito trabalhadora, que traba-
lha duro desde cedo da manhã até o fim da tarde. Ela era apenas 
uma humilde coletora de néctar, mas em seu coração ansiava por 
alcançar mais na vida. Ela queria ser mais do que uma humilde 
coletora de mel, mas suas crenças e seus medos a atrapalhavam. 
Porém, quando a vida interveio ela foi forçada para fora de sua 
zona de conforto e precisou crescer da forma que a situação lhe 
exigia. Aprendendo com os outros, alcançou o potencial que já 
tinha e começou a se tornar a abelha que sempre havia sonhado 
em ser.

Davi

Davi é o diretor administrativo de uma grande fábrica. Já 
que a vida pode se tornar muito estressante no trabalho, ele gosta 
de ir para casa durante as tardes e relaxar no seu jardim. Mes-
mo sendo bem-sucedido em sua vida profissional, Davi é humilde 
e trata todos com respeito. Ele não subestima Abelinda por ela 
ser uma abelha, ao contrário, se torna amigo dela e sempre tenta 
ajudar como pode.

A Abelha Rainha 

Em tempos de prosperidade, a Rainha geralmente não é 
uma má líder, mas, como a maioria dos líderes, ela ainda tem 
algumas coisas a aprender sobre liderança antes de se tornar 
uma líder eficaz. Em tempos de crise, a colmeia não pode contar 
com a Rainha, então olha para seus súditos para salvar-se do 
perigo iminente. Ela ainda precisa aprender a importância de 
priorizar tarefas de acordo com importância e urgência. Preci-
sa aprender a delegar tarefas menos importantes, a planejar, 
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etc. A Rainha, contudo, incentiva Abelinda a usar seus talentos 
para liderança nessa importante tarefa. Ela fica feliz quando 
Abelinda toma as rédeas e traça um plano bem-sucedido para 
salvar a colmeia.

O Apicultor

O Apicultor é um homem irritadiço, presunçoso e egoísta, 
que não tem consideração por ninguém além de si mesmo. Ele acre-
dita ser superior às abelhas e que, por isso, pode fazer o que quer 
e colher mel sempre que quiser. Ele não tem compaixão pelas abe-
lhas e as trata como suas escravas.

General Formiga Trabalho Duro

General Trabalho Duro é o comandante das forças militares 
das formigas e é, também, mão direita da Rainha. Ele é uma formi-
ga muito trabalhadora e um estrategista brilhante. Está sempre 
traçando planos para melhorar as estratégias de defesa e de ata-
que do formigueiro. Ele trabalha bem em grupo e não tem medo de 
enfrentar um desafio aparentemente impossível. Tem uma gama 
de informações ganhas pela experiência e sempre tenta ajudar os 
outros, compartilhando seu conhecimento, os ajudando a crescer. 
É um líder à sua própria maneira.

A População de Abelhas

As abelhas da colmeia nº 54 são todas operárias, mas se 
tornaram tão acomodadas em suas circunstância e rotina diária 
que nenhuma estava preparada ou mentalmente apta para lidar 
com a crise do mel quando aconteceu. Elas zanzavam com medo 
pela colmeia, temendo o pior e incapazes de resolver a crise. Não 
tinham o poder de pensar por si próprias, elas precisavam de um 



líder para tomar o controle e as liderar na direção que precisavam 
ir. Entendem o trabalho em equipe e aceitam o fato de que bons 
times precisam de bons líderes.

As Formigas

As formigas são um grupo de indivíduos organizados e que 
trabalha duro. Tudo é ordeiro, todos sabem o que é esperado de 
cada um e sabem o que fazer para atingir seus objetivos. Elas 
compartilham o trabalho no ninho e se ajudam quando podem; vi-
vem sob a filosofia de “um por todos e todos por um”. Se entendem 
bem com os outros e entendem, também, o princípio de trabalho 
conjunto e tudo o que pode ser alcançado através dele.

Qualquer que seja o estágio da vida em que estivermos, to-
dos temos algo em comum: a necessidade de encontrar o nosso 
“mel” e triunfar em tempos de mudança. No fim das contas, somos 
iguais; somos todos humanos buscando o “mel” da vida.

Aproveite a leitura!
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A história de Onde está o me mel? foi criada, a princípio, 
para me ajudar a lidar com o meu entendimento do potencial hu-
mano. Criei esta história com base na minha própria experiência 
de vida, que me mostra que qualquer um pode se tornar extraor-
dinário com a dose certa de foco e determinação. Ela mostra que 
ao trabalharmos com nosso potencial, podemos nos tornar alguém 
que nunca imaginávamos; esta é uma história de vida – descreve 
Aílson, um dos autores deste livro.

Todos nós temos potencial adormecido, mas encontrar for-
mas de acessar esse potencial é onde moram as nossas limitações. 
Onde está o meu mel? é a história de uma simples abelha, feliz 
no mundo como ela o conhece, porém ávida por algo mais. Quando 
uma tragédia acontece e as abelhas encaram a morte iminente, 
cai sobre Abelinda Abelha a responsabilidade de encontrar uma 
solução.

Seria esse um desafio muito grande para ela? Ou poderia 
ser esse o empurrão que ela precisa para revelar seu verdadeiro 
caráter de líder?

Esta história não é somente uma leitura estimulante e agra-
dável, ela oferece conselhos e nos ensina a aproveitar ao máximo 

A história por trás  
da história de  

Onde está o meu mel?



as nossas habilidades e o nosso potencial para que, por fim, nos 
orgulhemos de nossa própria individualidade.

Pessoas que leram o primeiro manuscrito revelaram que a 
história de Abelinda Abelha corresponde a estágios de suas pró-
prias vidas. A história de Abelinda melhorou suas habilidades de 
liderança, autoconfiança, planos de carreira, perspectivas de ne-
gócios e até mesmo suas relações pessoais. Ficamos felizes em 
poder “servi-los” com Onde está o meu mel?.

Convidamos também a refletir sobre a história de Abelinda 
Abelha e a interpretá-la e aplicá-la à sua própria realidade, de 
forma que a dê valor. Nossa sincera esperança é que você inter-
prete o conto de Onde está o meu mel? colocando-o em prática na 
sua própria vida e que descubra Onde está o SEU mel. Boa sorte!
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“Onde está o meu mel? é uma leitura iluminadora e inspiradora... 
simples e poderosa. Captura as batalhas diárias enfrentadas quan-
do trabalhamos em um mundo competitivo e diverso. Moldar nos-
sas habilidades de liderança requer coragem, e este conto prova 
que temos a capacidade de liderar, ela sempre esteve lá, tudo o 
que precisamos fazer é alcançá-la... tomá-la e reivindicá-la.”

Joanna Seraspi, Accenture



Como muitos de nós, Abelinda Abelha era uma abelha muito 
trabalhadora. Toda a amanhã ao amanhecer ela saía a procura de 
néctar e pólen e retornava à colmeia quando o sol se punha, sim-
plesmente exausta por causa do longo dia de trabalho. Alguns dias 
ela tinha sorte e achava néctar perto da colmeia. Outros dias ela 
tinha que voar bem longe para coletar apenas um pouquinho de mel 
nas partes mais distantes do campo.

Um dia, Abelinda saiu à procura de néctar, da mesma forma 
que havia feito toda a manhã em sua vida de trabalho. Quando 
voava para fora da colmeia, passou pelos degustadores de mel, 
que estavam saboreando uma relaxante xícara de mel antes do 
trabalho. A visão encheu Abelinda de inveja, e ela saiu da colmeia 
sentindo-se extremamente infeliz com sua vida. Ah, ela sabia que 
tinha um trabalho consideravelmente importante, pelo qual ela de-
veria ser grata; mas em seu coração ela desejava fazer mais. Ela 
queria mais da vida do que ela estava conseguindo. Sonhava com 
uma vida melhor, em ser um indivíduo respeitado na sociedade 
das abelhas, e viver uma existência confortável e plena. Estava 
cansada de se dar por satisfeita com mediocridade. Ela queria 
ultrapassar as fronteiras atuais do seu dia a dia e alcançar as es-

Abelhas trabalham duro! “Sonhos se tornam  
realidade através do trabalho duro.”

Episódio um
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trelas. No entanto, como muitos de nós, ela era contida por seus 
medos, convencida de que seus sonhos eram apenas impossíveis de 
se realizarem.

Completamente deprimida, Abelinda zanzou de mal grado 
de um jardim a outro, ruminando. Ela queria que houvesse algum 
jeito de mudar sua vida e se tornar a abelha que ela sonhava em 
ser. Quanto mais pensava nisso, mais deprimida ela ficava. Ela não 
conseguia acreditar que conseguiria superar suas circunstâncias 
e obter a vida que sempre sonhou em ter. Ela simplesmente não 
havia nascido com as habilidades certas para ser mais do que uma 
humilde abelha operária, ou era o que ela pensava...

“Sonhar com uma vida melhor faz você feliz!”


