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Imagine a cena: um seminário sobre dinheiro para milionários americanos cuja única 
identificação era o tamanho da fortuna de cada um. No lugar do nome, a etiqueta 
pregada na lapela estampava o saldo bancário: US$ 8 milhões, US$ 20 milhões.  
 
Logo no início do evento, realizado anos atrás nos EUA, a psicóloga americana Sukie 
Miller, uma das palestrantes, encontrou o que mais lhe pareceu ser um milionário 
excêntrico, que, sem qualquer cerimônia, lançou a seguinte frase: "Está vendo essa 
moeda? Você pode colocá-la em qualquer lugar do mundo que eu farei com que valha 
uma quantia muito maior!"  
 
Mesmo com sua larga experiência, a PhD em Psicologia e Religião Comparada chocou-
se e chegou a pensar que estava num antro de arrogância. "Depois de uma semana, 
porém, tive a certeza de que ele era realmente capaz daquilo", conta Sukie. "Ele era o 
tipo da pessoa que tem um 'love affair' com o dinheiro."  
 
O exemplo do milionário é um dos cases mais citados pela especialista para ilustrar 
como a relação que as pessoas estabelecem com o dinheiro pode fazer a diferença 
entre o sucesso e o fracasso financeiro. E é justamente esse tema que Sukie Miller 
abordará no workshop "Dinheiro: vícios e virtudes", em São Francisco Xavier (SP), 
entre os dias 27 e 29. "Estamos mais acostumados a nos preocupar com o fato de ter 
ou não dinheiro, mas o mais importante é saber que tipo de relacionamento temos 
com ele", diz Sukie. "Quando você descobre qual é essa relação passa a ser livre e 
pode dominar a situação." 
 
Sukie Miller é uma das fundadoras do Instituto Esalen, na Califórnia, referência 
mundial da psicologia aplicada a dinâmicas de grupo. Também é membro do Instituto 
C. Jung de São Francisco e tem formação em psicossíntese, modificação do 
comportamento e medicina humanística. "Por meio de jogos lúdicos, exercícios e 
experimentos, as pessoas são levadas a entender como a energia do dinheiro afeta 
suas vidas", diz o terapeuta Edmundo Barbosa, diretor do Instituto Gaia, responsável 
pelo workshop.  
 
Tirania, medo, amor, sedução, fascínio, controle, obsessão. As pessoas desenvolvem 
vários tipos de relação com o dinheiro, mas o que predomina normalmente, segundo a 
psicóloga, é a escravidão. "O dinheiro é o mestre e a pessoa, o escravo", exemp lifica. 
"Quando o dinheiro controla tudo na vida de uma pessoa, algo está errado", sentencia.  
Para entender qual é essa relação, faz-se necessário uma volta às origens. O que os 
pais ensinam aos filhos sobre dinheiro é muito mais importante do que se pode 
imaginar. "Os pais precisam entender que o dinheiro não deve ser visto como dinheiro, 
mas como um professor que irá ensinar valores aos filhos", diz Sukie. "O que você 
aprende na infância é muito importante, pois as mensagens que nos são passadas 
sobre dinheiro ficam para a vida toda, para o bem ou para o mal."  
 
Um olhar mais atento pode mostrar o que o dinheiro representa na vida e como ele 
permeia as relações. "Eu não pensava duas vezes em pagar uma viagem para o meu 
filho, mas adiava um check-up para mim", conta Barbosa. "Isso significa que a energia 
do dinheiro que representa o amor que tenho pelo meu filho é diferente daquela que 
envolve as minhas necessidades", explica.  
 



Mas antes de se perguntar quão íntimo ou bem resolvido você é em se tratando de 
dinheiro, saiba que, de uma forma geral, o relacionamento do mundo com o dinheiro 
está mudando. "O dinheiro é a mola propulsora do mundo, mas hoje, nós pouco temos 
contato físico com ele", pondera. 
 
Trata-se, na verdade, de uma relação cada vez mais antagônica. Ao mesmo tempo em 
que ele está cada vez mais presente em nossas vidas, a explosão do uso dos cheques, 
cartões de créditos faz com que o contato com a moeda seja mais escasso. "Você tem 
uma relação diferente com as pessoas nas quais não toca", diz Sukie. "Com dinheiro é 
a mesma coisa, depois que as pessoas deixaram de tocá-lo tornaram-se cada vez mais 
distantes, ainda que mais dependentes." 
 
Na opinião de Sukie, os comportamentos compulsivos nos quais o dinheiro é o principal 
combustível são o melhor exemplo de uma relação equivocada. Por exemplo, um 
jogador compulsivo, de acordo com a psicóloga americana, tem uma relação de fé com 
o dinheiro. Já no caso do comprador compulsivo, o vínculo é a carência. O objeto 
adquirido é associado à felicidade, ao prazer efêmero. "Antes de comprar qualquer 
coisa, essa pessoa precisa se perguntar por que ela ela está comprando aquilo", 
aconselha Sukie. "Se souber responder à pergunta ela passa a comandar a relação e 
volta a ter controle." 
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