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Alguma vez você já imaginou que pode estar agindo

contra si mesmo?

 

Este pequeno livro, simples e prático, tem como

objetivo  trazer rapidamente compreenção do que é e

como lidar com a autossabotagem.

 

Entenda alguns dos principais motivos que faz com

que  a autossabotagem esteja presente na sua vida e

atrapalhe seus planos e saiba como fazer para romper

esse ciclo, sem grandes dificuldades.

 

 



Esta resposta você concluirá lendo uma frase

de Clarah Averbuck. Às vezes, está tudo lindo,

tudo indo muito bem. Bem demais, meu

sensor de autossabotagem apitou e resolvi

estragar tudo .

Você pode pensar na autossabotagem como

uma erva daninha, você nem a percebe a

principio, mas ela vai ocupando espaço,

quando você percebe ja danificou tudo. Só

resta lidar com o dano causado.

Não percebemos tão facilmente a ocorrência da

autossabotagem, ela ainda é um desafio que

parece ter vida própria, muitas vezes sentida por

nós como algo incontrolável. 

É fácil perceber se você está se
sabotando?
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Significa as ações que provocam

danos à própria pessoa que produz a

ação. É a pessoa agindo contra ela

mesma. 

    

 Manifesta-se em uma ação que

impede que algo que é benéfico

possa acontecer ou em uma ação

que ocasiona algum tipo de prejuízo. 

     

“Autossabotagem, é você estar com a

faca e o queijo nas mãos pra fazer as

coisas darem certo e acabar dando o

queijo para os ratos e enfiando a faca

no próprio pescoço” (Clara Brant).

     

 

 

 

Mas o que significa
autossabotagem
afinal? 
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Não importa se há consciência do processo ou não, tudo, exatamente tudo

que você faz e reflete em algo contra você mesmo, significa

autossabotagem. 

 

Quando algo, por exemplo, impede o seu  desenvolvimento em alguma área

da vida que você queira crescer ou algo que atrapalhe qualquer área da sua

vida, você está indo contra você. 
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Para ficar mais claro, veja alguns exemplos de quando
está ocorrendo uma autossabotagem e tente identificar

alguns dos mecanismos que já aconteceu ou ainda
acontecem com você.
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Identifique:

01 02

03 04

Há possibilidade de

fazer algo que será

bom para você, mas

você não age.

Não se desenvolve,

mesmo tendo

condições para isso.

Negligência. Não faz o

melhor que pode fazer,

não usa sua real

capacidade de

desempenho no que

está fazendo.

Conformismo. Alguma

coisa acontece e

impede você de fazer o

que planejou e você

justifica: Não era para

ser! Deixa pra lá!
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Sente preguiça ou

procrastina.

Avaliar-se sempre de

forma inferior ao que

você realmente é.
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07 08 Tem muita dificuldade

em sair da zona de

desconforto (conforto).

09

09 10
Falta de

comprometimento com

suas decisões, por

exemplo, acreditar que

merece comer algo

para compensar um dia

ruim, quando na

verdade tinha tomado

a decisão de

emagrecer.

Dificuldade em ter

responsablidade, por

exemplo, escolhe um

divertimento diante de

algo importante que

tem para fazer e desvia-

se de algo que poderia

levar a um crescimento

pessoal ou profissional. 

Começa vários projetos

e não consegue

concluir nenhum.

Espera que outra

pessoas resolva

problemas.

Não encara desafios,

tende a fugir e

justificar.
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15 16

13 14
Tem medo de críticas.

Algum comportamento

que reflete na escolha

de não fazer, mesmo

sentindo vontade de

fazer.

Acomodação.

Acomoda-se às

situações, mesmo

quando são medíocres.

.

10

Começa vários projetos

e não consegue

concluir nenhum.

Atribui a si demasiados 

julgamentos depreciativ



17 18

19 20

É perfeccionista e

muitas vezes não faz

algo porque acredita

que não está perfeito.

É pessimista, sempre

enxerga o lado

negativo de uma

situação e pior,

justifica.

Possui criticismo

exagerado, tende a

criticar demais

qualquer coisa ou

situação.

Atribui a si demasiados

julgamentos

depreciativos.

.Começa vários

projetos e não

consegue concluir

nenhum.
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Tudo isso e outras atitudes

representam de alguma forma uma

espécie de cilada contra você mesmo.

Uma cilada provocada pela sua

própria mente. Essas atitudes

frequentemente vão gerar sensações

de desrespeito e desconfiança a seu

próprio respeito. 

 

Para conseguir lidar com as incertezas,

que não é fácil, inclusive para o cérebro,

são produzidas limitações na tentativa

de diminui-las, porém há prejuízo, elas te

forçam a ter pensamentos que

provocam a desistência de muita coisa

na vida que são importantes para você,

podendo gerar constantes frustrações. 

Quando há falta de autorrespeito e desconfiança, a

sua identidade é sempre afetada. Estabelece-se uma

avaliação negativa sobre si e, causa incertezas e

inseguranças perante a vida. 

 

.
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A incerteza torna o comportamento

muito instável, produzindo uma série

de dificuldades, de paralisações,

impedimentos, sacrifícios e esforços

além do necessário.

 

Isso ocorre de maneira

inconsciente por diversas razões.

Os mecanismos de defesa do ego

emergem para justificar tudo isso e

direcionar você a acreditar nas

próprias justificativas. 

 

 

Toda ação que bloqueia seu desenvolvimento, ou de

alguma forma te impede de se tornar você mesmo,

impede o que você quer criar, impede você de aprender

o que deseja, seja em que área for; relacionamentos,

trabalho, carreira, dinheiro, etc.
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Cognitivamente, ou seja, o seu

pensamento lógico não encontrará

sentido pensar na possibilidade de

que você possa agir contra si mesmo,

entretanto, um processo de

autossabotagem é silencioso e

acontece no modo automático.

 

 

Isso porque você não daria conta de

aceitar o fato de que você não sabe,

não consegue, de que se sente inferior,

que tem medo, que não é tão bom

quanto as outras pessoas, etc. 

 

 

 

há uma necessidade de autoproteger de

sentimentos desestruturantes  ou  uma culpa.
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Esses mecanismos farão

você muitas vezes

racionalizar, projetar ou

outros mecanismos que

refletem em

justificativas e

explicações, sejam em

pensamentos, atitudes

ou comportamentos,

sempre com foco no

negativo, tais como as

críticas. 

Você aposta todas suas fichas nos
mecanismos de defesa
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A cilada da mente
Mesmo que  possa parecer haver justificativa para tudo isso, nos

seus pensamentos;, que refletem em ideias do tipo; “não era

para mim”, “não dava tempo”, “não consegui porque não quis”,

ou que “não preciso disso”, “deixa para depois”, seja lá como

tentar se autoconvencer, sempre que você estiver colocando

limitações e justificativas, você está envolvido num processo de

autossabotagem. 

Neste mecanismo de cilada da mente, pode haver uma crença

de não merecimento, de incapacidade ou de possibilidade.

Sempre tem uma crença, uma convicção ou um paradigma que

irá expressar-se em limitações que podem arruinar toda sua vida.

IInfelizmente raramente é identificado como autossabotagem o

prejuízo causado por si mesmo. Muitas vezes esses esforços são

também justificados como se tivesse sido realmente necessário

e leva a pessoa a sentir que não tem saída. 16



Está em uma zona de desconforto porque na verdade o

julgamento e a culpa acarreta uma cobrança muito

grande de você quando você opta em permanecer onde

está, provocando extremo desconforto, apesar de

chamarmos de zona de conforto.

Um exemplo muito comum, que você  viu acima, é a

procrastinação, que se refere a algo que você não está

fazendo ou está adiando. Em um diálogo interno,  as

vozes que falam com você através de você, podem

produzir conversas.
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Vontades  
                   X

conversas do tipo:

Porque você não começa amanhã?

 

Isso é muito chato de fazer, 

depois eu penso nisso.

 

Se eu fizer isso, vou me 

cansar muito.

 

Eu não sei se isso vai dar certo, 

melhor não arriscar.

Todo mundo consegue, 

menos eu.

Não é culpa minha não 

conseguir, não adianta insistir.

 
 

Estou "sentindo" 

que não vai dar certo.

Estão se aproveitando de mim.

 

Não consigo me ver fazendo isso.

 Muitos outros diálogos na mente 

que impedem a realização de algo.
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A intenção é manter o estado de

conforto da mente, diminuir a

incerteza e continuar no looping,

pois o que é familiar, não gera o

esforço mental que seria necessário

para aceitar as dificuldades. 

 O fato você não fazer nada, pode

parecer inofensivo,  mas eu preciso te

revelar uma coisa muito importante e

que pode ser surpreendente: Apesar

de parecer que procrastinar não tem

tanta força, uma ação contrária está

ocorrendo.

Você cria uma frequência vibratória

muito baixa e negativa. Oposto ao que

você quer. Uma ação contrária que

produz sensação de incompetência e

incapacidade ou oposto. In
te

nç
ão

 e
 p

re
ju

íz
o
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Procrastinar não é não fazer nada,

é fazer uma ação oposta ao
que é bom para você. 

 E se não faz o que é
preciso, é negativo e, assim

é contra você.
 



Procrastinar é ter preguiça, é não
fazer o que é bom para você,

quando não está fazendo o que é
bom, está fazendo o que é ruim. 

 

21



O peso da
 ignorância na autossabotagem
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O que está 
            escondido?

Na autossabotagem, há

um conteúdo interno

ignorado, a sombra. É a

sombra que está

mantendo o processo

autossabotador. 

Uma parte de você que foi

criada para te proteger de

algo reprimido que você,

sem saber, avaliou

anteriormente como

perigoso de alguma forma.

Por causa de uma

estrutura das crenças e

dos paradigmas, muitos

desses pensamentos se

tornam automáticos e

constroem  uma ação mais

rígida a respeito das

pessoas, do mundo e de si

mesmo. 
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É mantida uma necessidade de evitar situações onde há

possibilidade de sentir-se desconfortável por algo que

ficou esquecido ou reprimido dentro de você. Carl Jung,

discípulo de Freud, o criador da psicanálise, chamou

esses aspectos reprimidos de nós mesmos como "lado da

sombra”. 

 

Conteúdos reprimidos

O termo sombra refere-se àquela parte da

personalidade que foi reprimida em benefício do

ego ideal. 

 

Significa que preciso de um “outro eu”, um “eu ideal”,

porque acredito por alguma razão que meu eu real não é

mais validado e por isso é comum que a sombra apareça

como uma personalidade inferior ou uma subpersonalidade.

 

 

Ego ideal
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Parte conflitante, personagem, fragmentos nossos, ou seja,

algo interno se preenche de justificativas externas. A sombra

pode assumir ou se confundir com a personalidade da

pessoa e a leva a interpretar de maneira muito prejudicial

contextos que não são reais, como sendo reais. Quanto

maior a sombra, maior será o desequilíbrio e a desconexão

com o Eu verdadeiro, com o seu self, é proporcional. 

 

 

 

A sombra

Para facilitar o entendimento, imagine que temos

de fato um personagem, uma espécie de boneco

vivendo como nós, tomando nosso lugar como

um “outro eu, ou outros eus.”

 

 O “outro eu, ou outros eus.”

Eu ideal
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O seu
desenvolvimento
fica muito
limitado.

Tudo isso limita muito seu

desenvolvimento, porque

haverá um esforço da mente

inconsciente para manter um

paradigma. 

 

Porém, um paradigma não é verdadeiro, é só um modelo

mental que pode ser mudado porque são as ideias que

formam os padrões mentais. Além de prestar atenção aos

padrões de comportamentos perfeccionistas, que é

considerado como uma autossabotagem, também é

importante e muito importante desistir da ideia de Ser

perfeito.

 

 

A necessidade de ser perfeito esconde uma sombra, é um

mecanismo de defesa para algo que você acredita que é

preciso manter escondido. Como a perfeição não existe e

ninguém é perfeito, você nunca terá essa necessidade

satisfeita.

 

 

26



O preço da
perfeição

Ser perfeito ou o perfeccionismo

irão produzir pensamentos muito

limitadores. Uma pessoa

perfeccionista direciona seu foco

de atenção a tudo que não está

bom, ao lado negativo das

situações. Tende a desfocar no

que pretende para foca no que

não pode dar errado. Tem mais

conexão com o medo do que com

a vontade de conquistar algo.

como você “deveria” ter feito

melhor. 

 

 

Esse filme  mental vai diminuir drasticamente a capacidade de

lidar com as coisas, de construir uma meta ou ter um propósito.

Todo esse diálogo recheado de pensamentos distorcidos cria

uma ideia do seu futuro com sensação de incerteza e sempre

com medo de errar.
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Emoções
É comum perceber pessoas

usando emoções positivas como

autodefesa, como forma de

autoproteção, a estratégia usada é

manter longe as emoções desse

tipo. É insano, mas é verdade, para

que ela esteja protegida de que

algo pior aconteça e não saber

lidar com aquilo. Com esse

preparo acredita que não vai

desmoronar, por exemplo,

quando há algo bom

acontecendo com essa pessoa,

 

ela pensa no que pode dar errado, a intenção positiva é uma

preparação para não sofrer caso não aconteça da melhor forma. 

 Uma pessoa perfeccionista costuma não permitir sentir alegria.

Tem sentimentos  opostos, pode ter uma tendência a fugir das

emoções positivas. 
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É muito insano, mas tem base no

mecanismo de autodefesa

visando fugir do sofrimento, pois

já estava esperando por isso e,

portanto, não será nenhuma

surpresa. Essa estratégia mental

tem como objetivo principal

reduzir a incerteza de algo para

continuar na zona de conforto

desconfortante.

A insanidade disso é que a pessoa se prepara para lidar com a

falta. É como ter uma estratégia de economizar o que é bom, é

um comportamento estúpido, como estar com sede diante de

uma nascente de água e não beber nada, para não faltar

depois, sem considerar que é uma nascente de água. Outra

forma de pensar é que quando se espera o pior e ele não

acontece, ela terá um lucro. 
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Para mudar esse paradigma e quebrar essa

sequência da sabotagem você terá que exercer

a sua força de vontade.

 

A quebra das sequências da autossabotagem passa pela

tomada de consciência, pela tomada de decisões e

escolha de ações estratégicas para mudar o paradigma

que cria o problema. 

 

Como quebrar a
autossabotagem

 



Não espere essa força de vontade, ela não
existe por si só, o que você precisa fazer é

colocar uma força na sua decisão de mudar,
porque na realidade num processo de

autossabotagem, a vontade é sempre escassa. 

 

Fortaleça-se!



Quando há autossabotagem, a vontade é muito fraca.

Fortaleça sua vontade. A força é referente a encarar as

sombras de frente, aceitar os medos, dificuldades,

enfrentar as inseguranças, resistir às dores, as preguiças,

a força da programação instalada na mente e aos

paradigmas, para poder perceber quando as coisas que

acontecem estão te impedindo ou te distanciando do

que você deseja conseguir. 

 

O que você deve fazer é transformar toda a informação em

AÇÃO e colocar persistência nessa decisão. Quando você

toma a decisão de fazer o que é produtivo para você, aos

poucos, com persistência e disciplina, rompe-se o circuito

das dores, acidentes, preguiças, as baixas de energia, de

disposição, os obstáculos e a falta de comprometimentos. 

A forma mais eficiente e pratica para desmontar essa

poderosa estrutura chama-se: 

 “Poder da decisão e ação”.

A força "da" vontade
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Dificuldade para
tomar decisão?

Uma decisão pode mudar
toda sua vida.
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Tomar decisões é uma atitude relacionada com as

crenças, o que você acredita sobre algo que pretende

decidir. Dependendo dessa crença, caso seja

distorcida, vai dificultar a tomada de decisão. A

decisão significa muitas vezes ter que sair da zona de

conforto,nada confortável.

A zona de conforto é como quando você está com frio,

encolhido, mas fica ali, com preguiça de levantar,

prefere continuar ali com frio, em vez de levantar,

passar um pouco mais de frio, mas finalmente, voltar

com um cobertor mais quentinho. O primeiro passo vai

ser você tomar uma decisão de sair desse lugar,

levantar e ir à busca do cobertor. Assumir essa decisão

e sentir um pouco de desconforto, de frio. 34



Uma decisão importante que requer de você a intenção

de obter o resultado. Com foco no que quer conseguir

realizar, no caso do frio, de estar quentinho, experimentar

o prazer de estar aquecido. Focar sempre no resultado.

Uma forma de atacar a autossabotagem de maneira

eficiente, é ressignificar partes de você que acreditam

em determinadas coisas que causam prejuízos. Para

isso é necessário entrar em contato com os motivos

internos, sentir como é a manifestação desse efeito no

processo de autossabotagem para decidir virar essa

chave. Essa é sua decisão. Essa é a primeira coisa que

você precisa fazer. 
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É preciso aprender a tomar a decisão de desistir do

que não funciona , do que  não promove crescimento

e, decidir fazer o que é importante.

 

 

A coisa mais importante que você vai fazer por você é

tomar essa decisão. Decida-se acabar com a

autossabotagem e colocar muita vontade para sair da

zona de desconforto, caso contrário vai continuar no

mesmo estado que esteve até agora, sentindo

necessidades que nunca serão satisfeitas, por causa dos

aspectos sombrios da mente e com isso o seu ego toma

conta da situação, quando deve fazer exatamente ao

contrário, você estar no comando do seu ego, das suas

partes. 
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Escolher as ações coerentes com a decisão é tão importante
quanto tomar a decisão certa. Uma dupla invencível.

 

01 02Nada é mais difícil e,

portanto,

tão precioso, do que

ser capaz decidir. –

Napoleão Bonaparte

 

É muito importante agir

como for preciso e

necessário. Para isso

deve-se recorrer à força

de vontade. 
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Muitas vezes não é fácil fazer isso porque a

autossabotagem requer bastante força na decisão,

comprometimento para agir de acordo e não deixar de

fazer o que é necessário para quebrá-la. 

 

Tudo pode acontecer, pense se alguma vez você já sentiu

uma dor que sumiu do nada. Mas durou tempo suficiente

para você deixar de fazer algo ou não ir a algum lugar;

Uma dor desnecessária que vai acontecer naquele

momento que impede você de fazer o que precisa fazer,

depois desaparece. 

Lembre-se:
É necessário resistir para não
cair na cilada da mente.

Não é tão fácil
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 “Uma vez tomada a
decisão de não dar
ouvidos mesmo aos
melhores contra-

argumentos é: sinal de
caráter forte.

 
Friedrich Nietzsche 

UMA FRASE AQUI

https://www.pensador.com/autor/friedrich_nietzsche/


A força do comprometimento

Só um comprometimento verdadeiro vai

criar um relacionamento de respeito

profundo com você mesmo. Esse é um

desafio. Você deve se comprometer com a

sua mudança, pois você é a única pessoa

que pode fazer isso. 

Essa decisão de mudar vai permitir que

você sinta-se capaz de viver, de merecer

felicidade, de enfrentar a vida com boa

vontade, de atingir as suas metas com

mais facilidade, de se sentir realizado. 
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É preciso muito cuidado com a autossabotagem, para não

cair no modo automático, uma vez que você decidiu fazer

algo, faça. Não crie ilusões com justificativas, preste atenção

às crenças desestruturadas, irracionais, sem lógica. 

 

Não acredite que “depois” é mais fácil. Depois você faz.

Outra hora você consegue, essa é a mais pura ilusão da

mente que fará você:

 

Não creia nessa ilusão,
agora você já sabe o que
está por trás disso, você só
fará algo associando
decisão, muita força na
vontade e muita
disciplina. Agora é sempre
a hora certa, porque
depois não é melhor e
nem será mais fácil. E o
que está no passado, já
passou. 41



A autossabotagem tem um circuito, é quase uma neurose,

confrontam as vivências e fica se repetindo por causa das

experiências de referência, reforçando as crenças, as

sombras, repete todas as atitudes que são ruins, é um

looping, destrói os seus sonhos, assuas metas e até

mesmo os seus mais simples objetivos. 

 

Quando você está dentro do looping repetindo sem

consciência, fica parado no mesmo lugar, congelado,

pensando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e

sentindo as mesmas coisas. É realmente uma zona de

desconforto. 

 

O looping
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É só lembrar quantas vezes

você já deixou de fazer

algo que seria muito bom

para você. Ou fez algo que

prejudicou alguém. Vive

sensações constantes de

culpa. Se sua vida é uma

série de arrependimentos. 

Quantas vezes você ficou
no looping criando
autossabotagem? 
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Às vezes é necessário atribuir 

um novo significado ao conteúdo

 dessas sombras criadas, 

possivelmente na infância,

 Elas  ficam quase acopladas

ao nosso  lado nos dizendo

que: 

“não podemos isso”, 

“que devemos aquilo”, “que

isso ou aquilo''.
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Quando não conseguir se livrar facilmente, inicie

tomando consciência. A tomada de consciência é

importante para controlar quando alguma coisa estiver 

 causando a fuga da responsabilidade. É preciso a

consciência para tirá-la do automático, porque ela se

manifesta de forma inconsciente trazendo muitos

prejuízos que não associamos a uma autossabotagem.

 

Tome muito cuidado e saia do looping, coloque força na

sua vontade, sem nenhuma delicadeza, nesse aspecto

vamos ter que lidar com autossabotagem como se ela

fosse uma inimiga de guerra. Você será o guerreiro que

precisa vencer as ciladas mentais.

 

 

Consciência, a aliada 
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Vencer a batalha
Vencer essa batalha requer ferramentas :

São   cinco ferramentas que o guerreiro

precisa para vencer essa batalha com a

inimiga autossabotagem. 

1. Controle

2. Paciência

3. Disciplina

4. Vontade

5. Persistência/ Senso de oportunidade



Pense em todas essas situações onde você agora conseguiu

perceber que deixou de fazer algo e deixou  as situações

externas a você, vencer a batalha. Em situação mais estrema,

talvez até fosse  foi se colocando aos poucos em cinzas, se

destruindo aos poucos destruindo os seus sonhos, destruindo

os seus prazeres, suas alegrias, destruindo tudo que era bom

para você, importante para você, que lá no fundo você sabia

que era algo bom, mas não sentiu que tivesse algum controle

sobre isso.

Reflita

Talvez neste momento você não consiga avaliar

desse jeito. Talvez tenha uma crença de não

merecimento e quando acontece isso a

autossabotagem terá que ser combatida com

muita firmeza para ressignificar essa forma de

pensar.
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Para você superar qualquer que seja o efeito da ação contra si

mesmo e se tornar vitorioso é preciso quebrar esse circuito, caso

contrário, não sairá de onde está e continuará dizendo que nada

funciona ou na síndrome da Gabriela, que você nasceu assim,

etc. Infelizmente quebrar essa sequência de autossabotagem

não é fácil.

Decida-se romper essa sequência... Saia desse
looping!
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É preciso firmeza nas estratégias do

guerreiro. É necessário romper essa

sequência para haver essa

possibilidade de você se encontrar

nos seus objetivos. 
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Todas as vezes que

você criou

autossabotagem. 

Tome consciência
de: 

 

Lembre-se de todas as

vezes você já deixou de

fazer algo que seria

muito bom para você. 

1.
2.
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Todas as vezes fez algo

que prejudicou alguém,

mesmo sem querer e se

sentiu culpado.

Das sensações

constantes de culpa

que já sentiu ou que

sente.

3
4

INSIRA O TÍTULO
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Se sua vida é uma

série de

arrependimentos. 

Todas as vezes que

você se arrependeu

por não ter feito algo

no passado

5
6

INSIRA O TÍTULO
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Todas as vezes que

você se arrependeu

por ter feito algo. 

Perceba o looping

em que você esteve.

7
8
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Pense que isso está acontecendo agora, neste

momento! 

O que está deixando de fazer? Quanto você ainda

deixa de fazer algo, sem considerar que lá na frente

você vai constatar que seria bom para você ter

escolhido fazer. E você vai se arrepender novamente. 

 

 

 

Pode ter uma sombra, por trás desse comportamento

inconsciente. Talvez um sentimento de incompetência

pessoal, talvez uma sensação de desvalorização. Essas

sensações sempre produzem autossabotagem.

Valorização e competência são dois componentes

fundamentais da autoestima. 
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Pense que isso está acontecendo agora, neste

momento! 

 

O que está deixando de fazer? Quanto você ainda

deixa de fazer algo, sem considerar que lá na frente

você vai constatar que seria bom para você ter

escolhido fazer. E você vai se arrepender

novamente. 

 

 

 

Pode ter uma sombra, por trás desse comportamento

inconsciente. Talvez um sentimento de incompetência

pessoal, talvez uma sensação de desvalorização. Essas

sensações sempre produzem autossabotagem.

Valorização e competência são dois componentes

fundamentais da autoestima. 
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O que você ainda deixa de fazer hoje e que se você

tivesse senso de competência e autovalorização,

você não deixaria? Se já tivesse feito, o que teria

mudado a sua vida hoje? Se fizer a partir de agora, o

que acontecerá? Pense nisso!!

 

 

 

 Quando você pensar sobre isso, poderá perceber qual

é a sua mentalidade, representação, programa ou

esquema que funciona na sua mente. É uma mente

que está voltada ao desenvolvimento e, que cresce

com as situações ou é uma mente estagnada?
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Reflita sobre a existência de uma sensação de

desvalorização ou uma sensação de incompetência

pessoal. Não na habilidade de você fazer algo, mas

na sensação de você com você mesmo. Se existir,

se desfaça dela. 

 

 

 

 

 

Talvez neste momento você não consiga avaliar

desse jeito. Talvez tenha uma crença de não

merecimento e quando acontece isso a

autossabotagem terá que ser combatida com

muita firmeza para ressignificar essa forma de

pensar.
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Você deve comprometer-se agora e assumir a

responsabilidade por essa decisão, agora. 

Qual o tamanho do seu
comprometimento?

 

Vamos reforçar: É preciso ficar

muito bem compreendido. 

Quando você adia algo, apesar de parecer

inofensivo procrastinar, deixar para depois

porque afinal é só uma não ação, mas não é

bem assim internamente que isso acontece. 

Internamente é sempre entendida como uma

ação oposta ao que você quer. A ausência de

ação é uma escolha, escolha de ir contra si

mesmo, opondo-se a tudo que seria benéfico.
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Evidente que vai afetar muito sua autoestima.

Ao ignorar essa informação você pode ter

problemas que são irreparáveis. 

Autoconhecimento

Só o conhecimento te traz poder e liberdade.

Quanto mais sabe a seu respeito, mais o poder

é seu.
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Pensar no ganho e na perda;

Por exemplo; 

Atitudes que podem
facilitar a manter uma

decisão:
 

●Fazendo exercício físico; Concentre no

benefício do seu corpo decorrente da sua ação

em 3 meses. Pense também se escolher não

agir, como estará em 3 meses.

 

 ●Dieta: Pense como estará em 3 meses

quando pensar em se sabotar. Ou pense que

nunca irá chegar onde quer se abrir frequentes

brechas nas escolhas. Faça uma viagem lá no

futuro, veja seu corpo em 3 meses de dieta, e

volte com a firme decisão de ter aquele corpo.
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●Entrar num curso; pense o que ganhará

investindo tempo no estudo. Pense também, se

não entrar, o que acontecerá quando passar

esse tempo, no final da duração do curso

escolhido, por exemplo, e você ainda está

estagnado pensando sobre fazer ou não.

 

Escolha acreditar que você merece ter o que

quer. Consegue desenvolver-se para ter o que

quer. Perceba o que é importante para você

sobre o que está decidindo e lembre-se disso a

cada escolha de ação. Apoia-se nas suas

decisões.

 

.
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Não tenha medo de frustrações, errar faz parte

da vida de quem se propõe a fazer. Considere

os erros como oportunidade para aprender

algo. 

 

Quando perceber que se autossabotou, jamais

se julgue ou se culpe. Refaça sua rota e

recomece. Pode acontecer muitas vezes. 
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Nunca, nunca, nunca se sinta culpado por não

conseguir de imediato. lembre-se das

estratégias do guerreiro. Persista. Tenha

paciência, controle seu autojulgamento. Tenha

força na vontade para atravessar por essa

etapa. 
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Questione-se: 

●O que estou acreditando quando

me saboto? 

●Como eu seria com mais força e

disciplina?

●O que prefiro acreditar em vez

disso? Se por exemplo acredito que

sou fraca, como seria se eu

acreditasse que posso ser mais forte? 
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Lembre, a mente é sua. 

Controle-a.

65



Profª Ma. Magna de Oliveira Melo

Doutoramento em Psicologia

Mestre em Psicologia Clínica e da saúde

Psicanalista

Especialista em:

Neuroeducação

Dificuldades de aprendizagem

Psicopedagogia

MBA em Educação cognitiva

Formação Internacional em Terapia Breve

Ericksoniana com Jeff Zeig.

Formação Internacional em Coaching Integral

Sistêmico. ICI

Formação com Certificação Internacional pela

NLP em Practitioner e Master em Programação

Neurolinguística com

Formação em Terapia Super Breve e hipnose -

Sociedade Brasileira de Hipnose

66



Formação em Terapia do campo do

pensamento

                 Formação Psicologia Positiva

Fundadora da Actool Consciência em

desenvolvimento

Criadora do projeto Equilibrium

Autora dos livros

 O outro Eu-Potencializando a autoestima

  Diário O outro Eu- A arte de amar

incondicionalmente a mim mesmo!

Criadora do programa O outro Eu-

Potencializando a autoestima

Co-autora dos livros:

Neuroeducação para educadores

O cérebro que aprende

Caráter se aprende na família e na escola 

 

67



Para mais informações: 

 

www.actool.com.br

E-mail: actool@actool.com.br

Whatsapp- 5511 981175807
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http://www.actool.com.br/


Este diário é para a elaboração de um

autorrelato sobre você e construção de um

manual de conhecimento sobre si mesmo.
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Este livro aborda de forma muito completa e

espetacular a autoestima, e conta com

importantes referências no tema. A minha

intenção com este livro “O outro Eu-

Potencializando a autoestima” é que o leitor não

apenas consiga identificar de maneira clara

como está o nível da sua autoestima, mas elevar

seu conceito e melhorar em amplo sentido, de

maneira consistente e efetiva.
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“O Outro Eu- potencializando a

autoestima” 
 

Este livro também compõe o

programa: O outro Eu-

Potencializando a autoestima.

(Disponível na versão EAD e 
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www.projetoequilibrium.net/o-outro-eu
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