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Você pode até ter se esquecido de quem você é, 
mas a sua verdadeira identidade, sua essência está aí
dentro de ti. 
Se permita reencontrar a sua originalidade e o seu
valor.
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DEDICO ESSE LIVRO A MINHA FAMÍLIA, QUE SEMPRE ME
APOIA A REALIZAR MEUS SONHOS E DESEJOS. SÃO

VOCÊS QUE MAIS SENTEM MINHA FALTA, TODA VEZ QUE
MERGULHO EM UMA NOVA AVENTURA. MEUS FILHOS,

MEU MARIDO, BUSCO SER MELHOR A CADA DIA POR
VOCÊS TAMBÉM. SEI QUE QUANTO MELHOR EU ME
TRATO, MELHOR CUIDO DE VOCÊS E DAS NOSSAS

RELAÇÕES.
 

AOS MEUS PAIS, QUE ME DERAM A VIDA, TENHO POR
VOCÊS MUITO AMOR E GRATIDÃO. 

 
VOCÊS ME DERAM OS NÃOS NECESSÁRIOS PARA EU

APRENDER A COLOCAR MARGEM E ME DERAM OS SINS
QUE ME IMPULSIONARAM A SER QUEM EU SOU.

OUSADA PARA SAIR DA CAIXA E CORAJOSA POR TRAÇAR
O MEU CAMINHO.



Hoje, eu sou apaixonada pelo universo 
feminino, mas não foi sempre assim.

Eu já te contei que há oito anos eu me 
reconheci como mulher. Essa descoberta 
começou na minha formação em 
Programação Neurolinguística, porque foi 
lá que eu aprendi sobre olhar a vida com mais ousadia e me permiti olhar
para além da caixinha que eu me colocava. Depois da PNL, mergulhei no
universo da parteria, com a querida parteira mexicana Naolí Vinaver, e
durante uma imersão de 21 dias, conheci um ser mulher de dentro pra
fora e totalmente conectada com a natureza e com as forças do universo. 

Após a parteria me formei como Doula de parto e pós parto, Educadora
perinatal e me especializei em Psicologia Perinatal.

O Mundo materno ficou muito mais forte aqui dentro, principalmente
depois que eu me tornei mãe. E até agora já foram 4 gestações. 
Essa minha descoberta do poder feminino me fez escolher com quem eu
gostaria de trabalhar no decorrer da minha caminhada nesta vida.

Trabalhar com mulheres é o meu grande propósito, e desenvolver
mulheres e suas carreiras é o meu servir neste mundo.

Quanto mais eu atuo no desenvolvimento feminino, sinto cada vez mais
forte em meu peito a certeza de que nascemos com diversos dons e
talentos únicos em cada ser humano. Descobrir e Potencializar esses
recursos internos e transformá-los em entrega para o mundo é a forma
saudável e leve de vivermos uma vida de realização e significado.

Em meu trabalho, eu ajudo mulheres a viver a sua vida e contar a sua
história de forma que sintam orgulho de ser quem elas são. Essa
construção é baseada em autoconhecimento, reconexão feminina e
Inteligência Emocional.

Este E-book surgiu porque eu senti um desejo muito forte de entregar o
que eu conheço, desenvolvo e trabalho para ajudar cada vez mais
mulheres na sua descoberta do seu poder interior.

"SENTI UM DESEJO MUITO 
FORTE DE ENTREGAR O 
QUE CONHEÇO"



A vida começou em nós, mulheres. Somos o ventre nascente. O primeiro
lugar dos seres no plano terrestre é o corpo feminino. Por aí, já podemos
perceber tamanha força que temos. A essência feminina está nos
constantes encontros com o seu poder pessoal. Esse é o real
empoderamento de que tanto se fala.

Nossa força está ligada a energia do sentir. Somos seres emocionais,
instáveis, cíclicas e intuitivas. Reconhecer essas características em nós,
nos torna mulheres mais fortes.
Não existe nada de errado em se emocionar, chorar, se calar... acordar de
manhã bem e ao meio-dia querer berrar com o mundo e ainda assim, ao
final do dia ir dormir chorando. Somos seres instáveis emocionalmente.
Isso não é fraqueza. Essa é a nossa natureza!

Quando aceitamos nossa natureza interna, acolhemos o fato de que não
somos e que nunca seremos perfeitas. A busca pela perfeição, por
sempre ter que dar o seu melhor custe o que custar é a pior imposição
que podemos nos dar. 

“O Perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao
sentido da vida; ele é um desvio perigoso” Brené Brown - A Coragem de
ser Imperfeito.

Na verdade, toda vez que colocamos em uma frase as palavras ter que,
(tenho que) já começamos uma batalha de injustiça conosco mesma.

Talvez, você nunca tenha pensado a esse respeito, mas quando impomos
algo para nós, estamos contribuindo para a nossa Autoestima ir para o
buraco. Nos obrigar a fazer algo para não nos sentirmos culpada, algo que
é pesado ou que vai contra os nossos desejos e valores na vida, é um
prato cheio para a nossa desconexão com a força feminina.
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CAPÍTULO 1 - FORÇA FEMININA



E uso a palavra força não no sentido de força física, mas sim de força na
alma, de energia feminina como combustível para a nossa realização na
vida. Imagino que tu estejas te perguntando, E de onde vem essa nossa
força, então?

Vem da aceitação em ser quem somos. Vem do autoconhecimento, da
descoberta do seu eu, do olhar para ser quem você quer ser com os
recursos que você tem. 

Esses questionamentos nos 
trazem novas respostas sobre
a grande interrogação da nossa 
vida que é o quem sou eu?

Depois de tantas experiências 
de vida que tivemos, no 
decorrer da nossa caminhada
até aqui, passamos por muitas situações dolorosas que vieram
carregadas de travas emocionais recheadas de repreensão, punição,
culpa e medo.

Muitas vezes, no começo, quando tentamos ser e agir de acordo com o
que fazia sentido para nós, recebemos das pessoas próximas,
julgamentos, desaprovações da nossa conduta e da nossa fala. Anos
vivendo assim, se sentindo inadequada, faz com que, quando olhamos
para nós, não nos sentimos aceitas e valorizadas.

Perdemos nossa originalidade, nossa autenticidade.

E aqui, vem uma ENORME questão. Segue comigo no raciocínio:

Quem eu era lá no começo? Quem eu era e
deixei de ser? Que lado meu, que

características minhas não podem mais
se manifestar em mim? 

Colocamos a culpa no outro por não nos valorizar  e não nos aceitar como somos.

Aceitamos o que o outro fala a meu respeito com muito mais propriedade do que 

o que eu mesma falo a meu respeito.

Dou mais valor e tem um peso maior, o que o outro diz do que o que eu digo.
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Agora me responde com toda a sinceridade, Quem é que não te aceita e
não te valoriza?

Imagino que tenhas chegado à conclusão que, SIM, a nossa valorização e
aceitação, precisam vir de nós para chegar no outro.

Quando entregamos para o outro a força em resolver as coisas por nós,
quando a força das escolhas da nossa vida são feitas por um outro, não
estamos nos colocando no nosso lugar de origem e nem colocando as
pessoas ao nosso redor onde deveriam estar. Aí a vida vira uma bagunça
porque está tudo fora de ordem

Quando eu aceito a minha humanidade, a minha condição de ser humano,
sem culpa e sem vergonha, eu enxergo a alma e o amor incondicional que
ela tem por mim.

"Uma mulher que se aceita, com as suas potencialidades e suas

fraquezas, tem um brilho especial, o brilho da valorização interna.

E esse valor, reflete nas suas ações e nos seus relacionamentos".

QuANDO DUVIDAMOS DE NÓS MESMAS,
DEIXAMOS QUE O OUTRO ENTRE COM TUDO

NA NOSSA VIDA
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É importante aprendermos a nos proteger. E para isso, nós precisamos
nos refugiar em nós mesmas, mas se vamos para dentro de nós e
estamos nos culpando, nossa energia se torna tão baixa que não
conseguimos imaginar um cenário diferente.

A CULPA CORRÓI, TE MALTRATA, MACHUCA NÃO TE ENGRANDECE, NÃO TE
AJUDA A EVOLUIR E VOCÊ NÃO APRENDE PORQUE NÃO SE RESPONSABILIZA E
ASSIM, VAI CONTINUAR REPETINDO AS ATITUDES ERRADAS.

Uma palavra que é muito importante para o nosso crescimento
emocional é a Autocompaixão. E para compreendermos na prática o que
ela significa, responde aqui essa pergunta:

O que eu não faço por mim, como eu faço para o outro?

Quando nos percebemos maduras, confiantes e seguras em ser quem
somos, nos permitimos escolher, tomar decisões e nos sentir fortes para
assumir as consequências delas.

Acolher os sentimentos que chegam, é um exercício eficiente para a
construção de uma maturidade emocional. Quando conseguimos nomear
o que estamos sentindo e porque estamos sentindo, conseguimos
colocar luz, clarear as nossas emoções e entender, em muitos casos,
porque estamos assim. Entender por que estamos escolhendo estar
assim.
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Sabe aquela sensação de que você se afastou tanto de si que você nem
sabe mais quem você é? E fica o questionamento no ar... quem me
roubou de mim?
Essa sensação de vazio na alma acontece porque negligenciamos quem
somos, entregamos o poder da nossa vida nas mãos de outras pessoas e
agora nos sentimos estranhos na nossa própria casa.

Olhar para si é assumir esse regate para sua casa, sua alma feminina, seu
ser mulher do seu jeito, no seu ritmo, nos seu tempo.

É perceber que agora, o colo que você tanto precisa, a atenção que você
tanto deseja, o olhar que te faltou e que causou um rombo na tua alma, é
responsabilidade tua te dar. Tu agora já és mulher adulta e tens todas as
condições para acolher a tua dor, a tua falta.

Sei que pode até parecer tarefa simples, mas não é. Não é fácil, se olhar,
se escutar, se conhecer. E mais difícil ainda é aceitar, pontos nossos que
negamos uma vida inteira.

Por isso, se tu percebes que precisas de ajuda para te conhecer melhor e
desejas aprender a lidar com as tuas dores porque sozinha tu não estás
dando conta, peça ajuda. Procure ajuda profissional. Pedir ajuda é sinal
de força, de maturidade e não, sinal de fraqueza.

A única maneira de voltar para sua força interior é enfrentando algumas
verdades assustadoras sobre você. E toda dor que você tentou tanto
esconder.

Quando estamos longe da nossa força, quando estamos longe de nós,
estamos distantes da nossa essência e o pior, estamos tentando nos
procurar no outro e é por isso que nunca nos encontramos. 

Relacionamentos, família, trabalho, realizações... Não nos encontramos e
nos tornamos uma viajante constante. Para voltar, é preciso enfrentar o
que nos faz partir. Medo, culpa, vergonha, inseguranças... Personalidades
... Nada disso mais é seu ou é você.
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Nós somos acumuladores de emoções. Nossas e dos outros, somos
acumuladores de sentimentos, emoções e palavras que não são nossas.
É preciso fazer uma faxina interna. Descobrir o que é seu e o que não é. O
que precisa sair e o que você quer que fique. Faz parte da construção da
nossa musculatura psíquica, me apropriar do que é meu e liberar o que é
do outro.

Eu só tenho espaço para ter novas coisas se eu liberar. 

Não tenha medo de espaços vazios, eles são a alma para novos começos
a surgir.

Os sentimentos muitas vezes estão na nossa vida para nos servir.

A maioria das pessoas foge da dor.

Toda dor nos traz um presente. Quando eu enxergo o propósito da dor, eu
consigo receber o presente.

Eu só posso curar o que eu posso ver e reconhecer. E eu só posso
reconhecer o que eu permitir chegar na superfície das minhas emoções.

Se cuide, se olhe, se escute, se acolha, se ama. Você é a pessoa mais
importante na sua vida! 

Se curta, aprecie ser quem você é e viva a sua verdadeira identidade.
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Tudo começa pela autoestima e tudo está conectado a ela. Ela é a base, a
força estrutural que nos mantêm de pé, ou que nos faz cair. Ela começa a
ser lapidada desde o ventre da nossa mãe e nos acompanha até o último
minuto de vida.

A autoestima é constituída por três pilares, Pensamento, Sentimento e
Comportamento ou melhor, Mindset, Amor-próprio e Autoconfiança.

Mais de 2500 Mulheres já passaram pelos meus Cursos, Palestras,
Atendimentos de Psicoterapia e Círculos de Mulheres nos últimos 5 anos,
e é comum encontrar entre elas, queixas de:

Medo de rejeição, 
Competitividade em excesso, 
Desvalorização Pessoal
Sensação de incapacidade
Falta de confiança em si mesma
Dificuldade em reconhecer e comemorar suas conquistas e vitórias.

Todas essas queixas estão relacionadas a baixa autoestima.
Como eu te contei no primeiro parágrafo, a autoestima é o resultado de 3
elementos: os pensamentos que temos a nosso respeito, os sentimentos
gerados por esses pensamentos, e pelas ações que realizamos
abastecidas por esses sentimentos.

Aprender a construir uma boa percepção de nós mesmas, favorece
nossas relações, pois nos conhecemos melhor, nos valorizamos e nos
gostamos mais.

Quando nos conhecemos de forma verdadeira e profunda, nos vemos
com os nossos olhos e desenvolvemos a autocompaixão atrelada a
autoestima. Mas quando nos conhecemos através do olhar, do
reconhecimento ou do julgamento do outro, ficamos a mercê de agradar,
de fazer algo para o outro para ser reconhecida e valorizada. 

 

Capítulo 2

Autoestima - A Força Estrutural
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É através dos nossos pensamentos onde tudo começa. Por isso, é
extremamente necessário dar uma atenção maior a tudo o que pensamos
sobre nós mesmas.

Você já parou para pensar quais são as suas opiniões a seu respeito?
Quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você se diz?

Para entender a importância dos pensamentos, neste livro vou trazer 4
olhares diferentes sobre ele que são: Crenças limitantes, Autocrítica e
Excesso de Controle, Volume dos Pensamentos e mudança de Mindset.

pensamentos

 
karine becker



É através dos nossos pensamentos que
chegam muitas crenças limitantes em nossa
 vida, várias travas emocionais.

Muitas questões que nos travam, que nos
impedem de dar passos importantes na vida, 
chegam através dos nossos pensamentos.

Talvez a sua promoção ainda não tenha
chegado, não porque seu gestor é um sacana ou que não gosta de ti, ou
ainda por causa da economia que ficou prejudicada por causa da
pandemia. Eu te instigo a pensar que a sua promoção, o seu aumento,
sua transferência ou então, o novo emprego, ou o seu tão sonhado
negócio próprio ainda não tenha chagado porque algo em ti está te
travando, te impedindo de receber esse reconhecimento e essa
valorização. 

Para aprofundarmos esse assunto, vou te explicar melhor sobre essas
travas emocionais.

O que são crenças limitantes? Um tema que está tão em alta, que várias
pessoas falam, mas que poucos entendem. Fazendo umas pesquisas
sobre o tema, encontrei essas respostas:

• Crenças são nossas verdades individuais, é tudo aquilo que nós
continuamos a acreditar que é verdade.
• Crença limitante é algo em que tu acreditas e que te limita de alguma
forma.
• Muitas vezes não condiz com a realidade. Elas existem apenas porque tu
estás dizendo a ti mesma que aquilo é uma realidade.
• As crenças limitantes são uma espécie de desculpa para não fazer o que
tu realmente gostarias de fazer. Elas te mantêm na tua zona de conforto
e segurança. E isso pode limitar muito o teu desenvolvimento pessoal e
conquista dos seus objetivos.

crenças limitantes
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Concordo com todas essas respostas, por isso as trouxe aqui. Mas quero
te explicar cada uma delas melhor.

As verdades, muitas vezes são crenças limitantes, porque não as
atualizamos conforme o nosso crescimento e evolução como ser
humano. Continuamos a acreditar naquelas verdades primitivas dos
nossos pais a nosso respeito ou a respeito da vida. Carregamos uma vida
inteira as verdades que as pessoas mais próximas de nós têm sobre
dinheiro, amor, sucesso, relacionamentos, felicidade e sobre a nossa
capacidade de realização e sobre quem somos.

Aquilo que era verdade a anos atrás, não necessariamente continua
fazendo sentido hoje.

A forma mais honesta e madura que temos para lidar com as nossas
verdades, desculpas e falsas sensações de segurança, é tornando-nos
conscientes em nossas escolhas, nos questionando se realmente isso faz
sentido e se faz, por quê? SE por um acaso você perceba que não faz
mais sentido, descubra o que te faz sentido para substituir aquilo que já
foi verdade, para outro ponto que seja mais relevante e significativo
neste momento.

Para entender como as crenças limitantes atuam, é importante saber que
elas determinam teus comportamentos, teus resultados, tuas decisões,
como tu enxergas o mundo, sua percepção de si mesma e das coisas ao
teu redor.

Se tu mesma não acreditar na tua saúde, no teu empreendedorismo, na
tua fé e não desenvolver crenças poderosas, as coisas não vão funcionar
direito e tu não te sentirá vivendo em alta performance.

Acredito que neste momento você deve estar se perguntando como
descobrir e trabalhar suas crenças limitantes, certo?

Eu posso te ajudar com isso: Para descobrir suas crenças limitantes
pense sobre algo que você gostaria de fazer e não faz. Então, procure a
justificativa que você encontra para não fazer. Essa justificativa
geralmente está no “porque” da frase. Por exemplo, vamos dizer que você
diga: 
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“Não posso conseguir um bom emprego porque não tenho curso superior.”; “Não
posso tomar a iniciativa porque isso é o homem que deve fazer.”; “Não posso ter
um negócio próprio porque a economia está ruim”.

Assim que você encontra uma justificativa para não fazer algo, você
não irá fazê-lo.

Agora, tente lembrar da última vez que você queria alguma coisa e
não conseguiu. Muito possivelmente foi uma crença limitante que te
parou.

Se você parar para pensar, perceberá que muitas das dificuldades e
frustrações da vida são derivadas das nossas crenças limitantes.
O segredo está em saber diferenciar o que é simplesmente uma
crença que pode ser superada do que é uma realidade que não têm
como ser mudada.
A maior parte das coisas que você quer alcançar pode ser
alcançada. Você só precisa sair da frente do seu próprio caminho.

Vou compartilhar aqui contigo alguns exemplos de crenças
limitantes que normalmente eu escuto no consultório e nos
atendimentos de Mentoria:

Passei da idade para isso
É preciso sorte para ter sucesso
Isso é impossível de fazer
Não tenho qualificações necessárias
Eu não consigo
Tenho medo de falhar
É tarde demais
Não há nada que possa ser feito
Sou assim e não consigo mudar
Nessa empresa só entra quem tem QI.
Não tenho tempo suficiente
Não sou boa o suficiente.
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Autocrítica e 

Excesso de Controle

Sabe aquela sensação de que precisamos controlar tudo ao nosso redor
para que nada saia errado? Parece que estamos sempre numa missão
impossível e que tudo deve estar do jeito que planejamos e que fracasso
seria se algo desse errado? Por isso, excesso de controle é um estado de
alerta constante. Quem que aguenta?

O nosso excesso de controle acontece por falta de autoconhecimento.
Quando não conhecemos nossas potencialidades e somente olhamos
para o nosso ponto a desenvolver, somos muito injustas e desonestas
conosco mesmas.

Olharmos no espelho e ver somente o que não agrada, se penalizar e se
culpar por todo e qualquer erro, ou até mesmo, não se permitir errar e
viver na busca incansável da perfeição, são maneiras de dizer a nós
mesmas que não somos boas, que o que temos não nos basta, que não é
bom ser quem somos.

Agora eu te convido a fechar seus olhos e fazer uma retrospectiva das
últimas 24 horas. Quais foram os teus pensamentos a teu respeito? Pensa
em uma situação que não saiu como você gostaria, o que você se disse?
Você se culpou? Se esta mesma situação tivesse acontecido com uma
amiga sua, com alguém que tu amas profundamente, você falaria as
mesmas coisas que você falou para si? Acredito que não, certo? Então,
por que pegar tão pesado com você?

É claro que autocrítica é importante, desenvolver essa capacidade de se
avaliar e se responsabilizar pelas consequências dos seus atos é sinal de
autoconhecimento e amadurecimento. Quando a nossa autocrítica está
neste estágio de aperfeiçoamento, a resiliência caminha junto com ela.

E aí vou tocar novamente na importância do Autoconhecimento como
desenvolvimento desta competência.
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Pensa na imagem de um crítico, um crítico gastronômico, de filmes,
esporte, enfim, para poder ser um crítico sobre algo, é necessário
conhecer muito bem esta realidade, é necessário ter vivenciado, atuado,
ter caído e levantado. Por isso, para você desenvolver essa capacidade de
se autocriticar de forma gentil, compassiva e honesta consigo mesma, é
necessário se conhecer a fundo!

E como eu me conheço a fundo? Psicoterapia
 
 

E vamos imaginar agora como seria no ambiente profissional.

Ser autocrítico no setor profissional, principalmente quando você ocupa
cargos de gestão, é imprescindível para se aperfeiçoar enquanto líder.
Muitas vezes, a ausência de autocrítica faz com que o gestor não assuma
as suas responsabilidades e não se porte de acordo com o esperado pela
sua equipe, o que resulta em uma liderança falha.

Se autocriticar nada mais é do que analisar os seus pontos fortes e
fracos, descobrir e potencializar suas virtudes, seus dons e, assim,
procurar fazer melhores escolhas não só para si, mas também para o seu
time e empresa.

Se a pessoa se autocritica, mas só olha para os seus defeitos e não tenta
buscar uma maneira de melhorá-los — ou mesmo acredita que tem
apenas recursos negativos —, isso pode ser chamado de crítica
depreciativa. Quem se comporta desta maneira está com a sua
autoestima lá embaixo, além de ser uma forma de se autossabotar
profissionalmente.

Geralmente, os profissionais que são muito autocríticos têm dificuldades
para finalizar tarefas e projetos, pois acreditam que não estão bons o
suficiente e criticam a sua própria criatividade. Desse modo, ficam
atrasados, acabam sofrendo demasiadamente se algo não sai conforme o
planejado, são menos flexíveis e não sabem lidar com o inesperado.
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Para as pessoas excessivamente autocríticas, o copo vai estar sempre
meio vazio, ou seja, nunca focam no que já foi feito, mas no que ainda
falta fazer. Por isso, elas não conseguem receber elogios ou feedbacks
de melhorias no seu trabalho. Ao receberem uma crítica do seu superior
ou colega de trabalho, ficam se punindo e remoendo os seus erros.

Mas a autocrítica, quando bem desenvolvida pode e é usada a seu favor,
quer saber como?

Tenha em mente que a autocrítica e autovalorização andam de mãos
dadas. As duas são indispensáveis para que você compreenda todo o seu
potencial pessoal e profissional, e ajudam a eliminar limitações
relacionadas a si mesmo. Valorizar quem somos, independente do que
fazemos ou temos, é sinal de profundo autoconhecimento. Logo mais
teremos um capítulo somente sobre este tema!
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Perturbação, agitação, turbilhão mental. Estas são as sensações
descritas por milhares de pessoas sobre o comportamento do cérebro e
que não devem ser negligenciadas. Longe de ser normal, mesmo nessa
vida corrida contemporânea, o pensamento acelerado é sinal de alerta. 

A dificuldade de gerenciar a mente pode ser o cerne de um mal maior: a
ansiedade. Este transtorno mental atinge quase 10% da população
brasileira, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). O
índice coloca o País como o mais ansioso da América Latina. Os traços de
ansiedade podem ser percebidos cedo, principalmente, na incapacidade
de gerir o agora na angústia do embaralhamento das ideias. 

Mas isso que eu te trouxe aqui é uma patologia, a Ansiedade patológica,
que se torna um transtorno mental quando nos sentimos ou nos
percebemos incapazes de gerenciar nossos próprios pensamentos e a
nossa vida no AGORA e isso nos causa muita angústia e confusão de
ideias.

Mas a ansiedade, quando em equilíbrio com a nossa saúde emocional, é
um combustível que nos leva para ação. Todos somos ansiosos. O que
diferencia uma dos outros é a forma como lidamos com esta ansiedade.
Ela é sempre um convite para entrarmos em ação, para nos movermos
para algo que faz sentido. Quando conseguimos nos colocar conscientes
neste processo, ela nos impulsiona. Agora, quando estamos inseguros
em ser quem somos, quando não nos conhecemos a fundo para saber das
nossas virtudes, talentos e capacidades, vamos nos minando
interiormente, abafando este combustível e buscando desculpas e
crenças que nos ajudam a permanecer onde estamos.

Neste momento, o que eu quero conversar contigo, é quando
apresentamos certos pensamentos e nós mesmas aumentamos a sua
intensidade.

Volume de Pensamentos
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Aqui eu quero te dizer um grande CUIDADO. Porque é aqui que tudo
começa, é aqui que construímos a base da nossa autoestima.

Descartes já dizia, Penso logo existo. Então, os pensamentos irão chegar,
o tempo inteiro, mas aí chega um pensamento e o que a nós temos o
hábito de fazer? De duas uma: Pegar uma retroescavadeira começar a
cavar nosso buraco emocional, intensificando esse pensamento com
coisas ruins, sobre nós, sobre os outros, sobre a situação; ou então
intensificamos os pensamentos os levando para as alturas, lá no mais alto
céu, sonhando e sonhando lindo, se engrandecendo de fantasia, boas
ideias, vontades, respirando fundo no ahhh se fosse assim, que bom
seria! E só se sonha, sonha, sonha e não põe a mão na massa para
realizar.

E agora, como eu sei que tu és muita esperta já percebesse onde está o
pulo do gato, certo? Isso mesmo, está na Ação. Conduzir o teu
pensamento que te abasteceu de emoções gostosas, que te fez sentido e
direcioná-lo para ação!

Você pode estar se perguntando neste momento, como eu faço então
para não levar meus pensamentos para a estagnação? E eu já te explico
como: Te apropria dos teus pensamentos mais saudáveis e acolhedores a
teu respeito, recebe eles, e te questiona, ele faz sentido, isso faz bem
para mim, eu vou me sentir bem, leve, em paz? Se Sim, então, é hora de
entrar em ação. O que eu preciso fazer para conseguir isso, o que só
depende de mim?

P E N S A M E N T O S  D O
F U N D O  D O  P O Ç O  

P E N S A M E N T O S
 D O S  S O N H O S  
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Existe um outro momento também que a nossa cabeça ferve de
pensamentos. Para algumas pessoas isso acontece antes de dormir, e
muitas delas até tem dificuldade para dormir, com insônia ou um sono
muito agitado. Para outras pessoas essa sensação pode vir no decorrer
dia e várias vezes ao dia.

E o que eu sempre gosto de recomendar, quando esse turbilhão de
pensamentos chega, fervendo a tua cabeça, te deixando assim de cabeça
quente e quase que 100% das vezes com dor de cabeça mesmo, é que
você respire fundo e volta a assumir o controle. Excesso de pensamentos
a ponto de ferver, doer e não te permitir relaxar, é consequência
descontrole emocional. Você permitiu que algo ou alguém te
descontrolasse. Então, reassuma o controle. Respire fundo, quantas
vezes conseguir, deixe o cérebro receber oxigênio e assim, um pouco
mais calma, você consiga remanejar esses pensamentos.

Se os pensamentos que chegam estão mais parecidos com uma lista de
cobranças, listinhas do que fazer ou ideias fantásticas para o seu
negócio, tenha sempre perto de você um caderno para anotar as
informações relevantes que chegam. Anotando, você informa para o seu
cérebro que ele pode liberar esse pensamento e partir para o próximo.
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Muito se tem falado sobre mindset. Se formos traduzir literalmente,
mindset significa mente configurada. É como se nosso cérebro fosse um
computador, de onde se pode colocar ou retirar softwares para torná-lo
mais rápido e mais eficiente.

A nossa mente funciona da mesma forma. Ela tem o poder de nos levar ao
sucesso ou de nos sabotar. Tudo depende dos valores e das crenças que
as pessoas ao nosso redor e nós mesmos colocamos nela. O mindset é a
maneira como enxergamos e interpretamos as diferentes situações que
passamos na vida. É a nossa programação mental.

Quando tomamos consciência de que somos nós quem controlamos a
nossa mente e não o contrário, nos tornamos capaz de ressignificá-la de
forma que ela esteja sempre focada no que tem de produtivo, e pronta
para enfrentar qualquer desafio em busca daquilo que definimos como
sucesso.

Isso é bíblico, 

“Assim como você pensa na sua alma, assim você é”. 
Proverbios 23.7

Se você pensar que não é capaz de ocupar determinado cargo ou de
executar determinada tarefa num tempo pré-estabelecido, realmente
não irá conseguir. Pois, antes mesmo de tentar, você já tem a crença de
que não conseguirá. 

Nossos pensamentos geram sentimentos, que por sua vez geram as
ações que determinam nossos resultados.

Mudança de Mindset
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Sei que já falamos sobre isso aqui. Essas são as famosas crenças
limitantes, adquiridas ao longo da nossa vida e que são extremamente
prejudiciais para a nossa vida profissional e pessoal. Quando fazemos as
mesmas coisas de maneira constante, nosso cérebro se acostuma com a
rotina e acaba criando meios de manter você nesta “caixinha”, acionando
mecanismos como preguiça e medo para impedir você de quebrar esse
ciclo.

Porém, no ambiente de trabalho somos constantemente chamados a
cumprir determinadas tarefas que nos fazem sair da Zona do Conforto. A
pessoa que deixa a mente tomar o controle de sua vida, que já ouviu por aí
que é incompetente ou medrosa, certamente não aceitará o desafio,
correndo o risco até de perder o emprego.

Já aquela mulher que busca alternativas para solucionar problemas, que
sabe como controlar sua mente e diz para si mesma que é um ser
ilimitado e capaz de fazer o que quiser, abraçará a tarefa e procurará
meios de realizá-la da melhor maneira possível. 

Vale lembrar que as duas pessoas poderiam executar a tarefa, mas
apenas uma delas estava com a mente preparada para enfrentar novos
desafios.

E é justamente esse tipo de profissional que se destaca no mercado e
que consegue mais chances de promoção, vendas, altos salários e
sucesso na carreira. Quando acontece a chamada mudança de mindset,
“dissolve-se” da mente as crenças que limitam o desenvolvimento
profissional, colocando no lugar pensamentos mais otimistas e
esperançosos e valores voltados para o sucesso.

É claro que a mudança na vida pessoal também acontece. Pessoas que
desenvolvem seu autoconhecimento construindo mudanças e
reconstruções na sua história, transforma a si e a seus relacionamentos,
construindo relações sólidas, benéficas e fortalecedoras.

A mudança de mindset não acontece do dia para a noite. E nem é possível
mensurar o tempo que leva para isso acontecer, uma vez que o processo
depende da dedicação e do foco de cada pessoa. 
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Comece se autoconhecendo e detectando como sua mente reage às
mais diferentes situações. A partir daí, perceba em quais momentos você
se sente forte ou fraco e o motivo. Só assim você saberá em quais
momentos é preciso enxergar o cenário de maneira diferente e mais
otimista.

Procure se aproximar de quem ajuda você a se tornar mais bem-sucedida
e com a autoestima elevada. A tarefa certamente não é fácil, porque
demanda vontade de sair da zona de conforto e mudar alguns
comportamentos. Porém, os resultados podem mudar sua vida e tornar
você uma pessoa bem mais eficiente e fortalecida de si.

E falando de pensamentos, vou finalizar este primeiro pilar, com algumas
ideias que irão te ajudar na tua mudança de mindset

Escolha usar palavras de que te motive e te fortaleça.
 

 

Preste atenção no seu vocabulário, qual a qualidade das palavras que
você tem usado?

Se todos os dias você usa a palavra deprimida, cansada, percebendo os
desafios como fardos pesados e até como coisas impossíveis de ser
resolvidas, você acabará ficando e vivendo assim e não saberá como
vencer os obstáculos mentais. Use palavras como forte, imparável,
confiante e capaz regularmente no seu vocabulário diário.
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Busque ir além
 

Faça algo que vá além dos seus limites. Nada vai fazer você se sentir mais
imparável do que revelar a si mesma de que é capaz de muito mais do que
jamais imaginou.

Descreva suas emoções
 

O simples ato de nomear as nossas emoções reduz a atividade emocional
no cérebro e aumenta a atividade nas áreas associadas com foco e
consciência. A próxima vez que você estiver presa a um padrão
emocional que não está lhe servindo nomeie a emoção para separar-se
da experiência. Isso permitirá que você, em seguida, escolha
conscientemente um novo caminho.

Faça um diário
 

Toda vez que se encontrar estagnada ou enfrentando um desafio na vida,
escreva seus pensamentos em um diário. Isso permitirá que você tire os
obstáculos da sua cabeça e consiga se separar do impacto da
experiência. Isso traz o cérebro consciente ao jogo, enquanto reduz os
efeitos do cérebro inconsciente, emocional. Sabe o que isso significa?
Que ainda é possível vencer obstáculos mentais.

Comemore seus sucessos

Anote todos os êxitos que você conseguiu em sua vida. Cada um. Tente
chegar pelo menos a 50. A qualquer momento que você experimentar
uma vitória, pare e celebre-a. Isto conduzirá o seu cérebro a manter as
ações que a reconduzirão àquela emoção agradável.
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Procure novos objetivos

Anote em uma lista todos os objetivos que deseja alcançar nos próximos
anos ou aqueles que estão na lista de desejo da vida. Isto lhe dará algo
para se concentrar e uma razão para continuar em qualquer luta que
possa surgir em sua jornada. Aquelas que definem metas e as anota são
muito mais propensas a ter sucesso, do que aquelas que não o fazem, por
isso, conseguem vencer obstáculos mentais.

Ressignifique os momentos
 

Volte a todas aquelas memórias que roubaram a sua confiança e crie
novos significados para elas. As lembranças podem ser alteradas e até
mesmo falsas recordações podem ser implantadas nas pessoas. Isto
significa que você pode literalmente voltar no tempo e mudar as suas
memórias, simplesmente retratando repetidamente o evento, ancorado
em um estado positivo, de modo que o significado dela vai se tornar uma
forma positiva.
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Controle sua linguagem Corporal
 
 

Uma forte linguagem corporal realmente muda o funcionamento interno
do seu cérebro. Incorpore uma postura de confiança inquebrável onde
quer que vá. Isso vai se enraizar profundamente em sua mente e seu ser
vai se tornar mais confiante.



Faça algo por você

Quem não ama a obtenção de resultados? Se você quiser descobrir uma
resposta a um desafio, faça e realize algo. Não importa quão pequena
seja, defina uma tarefa relacionada ao seu desafio e vá até a conclusão
dela.

Faça novas perguntas
 
 

Todos os pensamentos são perguntas ou respostas. Se você discordou, é
porque sua mente perguntou “ele está certo ou errado?”. A maioria das
pessoas faz perguntas como “O que há de errado comigo?” ou “Por que
não posso fazer isso?”. 

Se você fizer perguntas como essas, seu cérebro vai encontrar uma
resposta. Em vez disso, pergunte a si mesma “O que é bom eu fazer para
resolver esta situação?” ou “Como eu posso fazer este trabalho?”. As
perguntas que você se fizer moldarão a sua experiência de vida.
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Você sabe como criar a realidade que você deseja? Você sabe quais são
os teus desejos?

Porque para planejar algo, é necessário que você saiba o que quer
alcançar, onde quer chegar, o que quer fazer, quanto quer ganhar.  Não te
pergunto isso por vários anos, meta definida para os próximos 10 anos,
nada disso. Te pergunto a curto prazo mesmo. Esse mês, no próximo
trimestre. 

É necessário pensar sobre o desejo, analisar, olhar dentro de ti quais são
as competências que você já tem, o que precisa buscar, onde precisa
tomar cuidado, quais são as suas vantagens e com quem você pode
contar.

Parece simples, mas não é não. Cada ponto desses já dá muito pano para
a manga.

Mas, vamos lá, eu quero te ajudar! Minha missão nesta vida é desenvolver
mulheres e suas carreiras e por isso, vou te entregar aqui um arsenal de
perguntas poderosas de Autoconhecimento. Material que uso
exclusivamente nos meus treinamentos, palestras e mentorias. Aproveita
esse momento então! Prepara papel e caneta e lá vamos nós.

Qual seria a sua meta profissional hoje?

Pense nela da forma mais clara e objetiva possível, com números claros,
seja de remuneração, de tempo, de investimento, de reserva...

Por que essa meta é importante para você? 

O que acontecerá na sua vida quando você realizar essa meta?

Por quem ou para quem você quer realizar esta meta? 

Quem sentiria orgulho de você?

Planejando sua vida
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De quem é a responsabilidade em alcançar esta meta? Quantos % dessa
responsabilidade é seu?

Que nota você daria para o seu envolvimento, disposição e motivação em
realizar a sua meta?

Lembrando da aula do mindset, volte agora para um momento da sua vida
em que você se sentiu realizada por conquistar algo importante. Viva
essa sensação novamente. Agora imagina a sua postura ou o seu gesto
de mulher autoconfiante. Faça-o por alguns minutos, e sempre que
desejar se sentir autoconfiante, faça-o novamente. Crie a sua âncora e
use-a.

O difícil do planejamento é a clareza na sua meta, o saber para onde quer
ir. Depois que você encontrou o caminho, agora é só se manter em
movimento e continuar a jornada.
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Os sentimentos estão presentes em nós e em nossa memória afetiva
desde o início da nossa constituição. Vivenciamos alegrias, conquistas,
dores, fracassos e frustrações. Todas nós já passamos por muitas
experiências que queríamos esquecer, apagar da memória e da nossa
vida. Mas agora eu te pergunto qual dessas dores foi mais forte, te
incomodou mais, te feriu mais? Qual dessas dores te fez te perder de ti,
levou a tua essência embora, a tua alegria de viver, o teu prazer e a tua
esperança?

Parar uns minutos para conseguir responder essas perguntas já é um
importante passo que você está conseguindo dar para adquirir
Inteligência emocional.

Desde pequenas aprendemos a não olhar e nem acolher as nossas
emoções, principalmente aquelas mais difíceis. Nossos pais e pessoas
próximas a nós não aprenderam e não davam conta de lidar com a dor do
outro. Ouvir alguém chorar, mesmo que seja um bebê é sacrificante para
muitas pessoas, mesmo entendendo racionalmente que o choro é a
forma de comunicação do bebê e não necessariamente que ele está
sentindo dor. 

O impulso que chega é, como eu vou dar um jeito de acabar com esta dor.
Quando se é bebê vem a chupeta, de criança vem o engole esse choro,
não foi nada, de adolescente vem o você não tem mais idade para isso,
está fazendo papel de criança e depois de adulta então, o choro é visto
como fraqueza, incapacidade e instabilidade emocional. Em
consequência de todas essas experiências da vida, fomos entendendo
que olhar para a dor é sinal de fraqueza e que forte mesmo é quem ignora
a dor e segue o caminho, bloqueando e excluindo os sentimentos que
chegam. Só que isso não é verdade e muito menos saudável.

 

Capítulo 3

Sentimentos / Amor-próprio
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Toda emoção que chega, vem para nos dizer algo. Quando conseguimos
acolher, entender e transformar a nossa pior dor em força, dando um
novo significado para essa dor, ela se torna uma luz que nos mostra o
caminho de volta para casa.

Quando você faz uma retrospectiva da sua vida, da sua infância até o dia
de hoje, você perceber que as suas histórias de vida tiram o teu poder ou
elas te empoderam?

Vale lembrar que essa é somente a tua percepção e a tua escolha frente
aos fatos da tua vida. Somos nós que damos a força ou que
enfraquecemos a nossa experiência de vida. 

“Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar.” 
Carl Gustav Jung

 

A beleza está no foco que damos ao o que aconteceu. Quando
conseguimos encontrar a riqueza, o encantamento e a aprendizagem do
que aconteceu, saímos da postura de vítima da nossa história e
amaduremos emocionalmente, valorizando o nosso poder interior.

Neste momento, eu te desafio a encontrar um novo propósito em tudo o
que você viveu e que até hoje foi difícil de aceitar. Procure encontrar o
aprendizado dessa experiência e se possível, dê um novo significado,
percebendo principalmente o quanto você cresceu e se fortaleceu com
essa experiência. Dê um novo significado a sua vida, a sua história. Conte
a história de forma que você sinta orgulho em ser quem você é! Escreva e
Conte a sua nova história! 

A sua história tem poder, e se apropriar dela te trará mais clareza dos
teus dons e talentos, dos teus poderes internos. Prepara o teu papel e
caneta e vamos juntas em mais uma etapa da jornada.
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Percorra neste momento as lembranças da tua infância, teus pais, irmão,
a escola, amigos, tios, tias, madrinha, padrinho, avós, primos. Olha para a
tua criança interior, como ela se sentia... Na tua adolescência, quais eram
os sentimentos que vinham a tona? Como foi com a chegada da
menstruação, a mudança do corpo, as paixões... Na juventude, como foi a
escolha profissional? Como foi lidar com as responsabilidades, com a
gestão do dinheiro? Como foi o primeiro emprego e a sensação de
capacidade?

Na vida adulta, como está sendo em relação aos desafios da vida? Os
relacionamentos, a maternidade, as amizades, a família, a carreira, o teu
potencial as tuas capacidades, tua saúde, a espiritualidade? Veja e reveja
tudo o que te incomoda e o que te deixa mais forte. Neste momento, você
tem o poder de reescrever a tua história, através da maturidade que tens
hoje. Tens o poder de te fortalecer da tua história.

Eu entendo e respeito profundamente, se para você neste momento, é
muito difícil olhar para o passado. E de coração eu te oriento a procurar
ajuda profissional, porque você merece se fortalecer frente a essa dor.
Você merece viver bem. Você é merecedora do melhor!

“Antes de julgares a ‘minha vida’ ou meu ‘caráter’… Calça os meus sapatos e
percorre o caminho que eu percorri, vive as ‘minhas tristezas’, as ‘minhas

dúvidas’, as ‘minhas alegrias’. Percorre os anos que eu percorri, tropeça onde
eu tropecei e levanta-te assim como eu o fiz! Cada um tem a sua própria

história! 
E então, só aí poderás ‘Julgar-me!”. 

 
 

Sabias palavras de Mario Quintana, sobre as quais devemos refletir.

 
karine becker



O que seria da sua vida, da pessoa que você é hoje, se não tivesse ao
longo do tempo, se permitido fazer escolhas, acertando e errando.
Contudo, é importante destacar o valor do erro como alavanca para
aprendizagem, a partir dos erros, da transcendência da dor e do
desenvolvimento de um poderoso processo de autocura. 

Sabendo de suas crenças, dos seus valores, habilidades e
conhecimentos, o que você tem a dizer sobre você? É preciso ter clareza
do modo como nos posicionamos no mundo, que por consequência,
formam sua identidade, o nível do senso do eu. Ele é decorrente das
crenças, sonhos e cultura do indivíduo. A identidade, por meio dos nossos
papéis, relaciona-se assim com a missão do indivíduo e o seu senso de si
mesmo.

Somos os resultados das nossas próprias escolhas.

Olhando para si.

Respeitar, entender e acolher a nossa história tem uma importante
função na desconstrução e reconstrução da nossa imagem pessoal.
Depois que respeitamos as nossas raízes começamos o caminho de
descobrir quem somos e como queremos ser.

Nessa construção surgem questionamentos como: (prepare o papel e a
caneta)

Como você se apresenta hoje? Imagina que você conhece uma pessoa
nova e escreva como você se apresentaria para ela.

Como você se vê?

Em que momento da vida você está?

Como você quer ser?
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O que nos limita na vida é a falta de Autoconhecimento.
Não são os outros que te limitam, é você que se limita. É só você quem te
impede de ser quem você quer ser.
 
Nós somos acumuladoras de emoções... Nossas e dos outros, somos
acumuladoras de sentimentos, emoções e palavras que não são nossas.
Por isso, é preciso fazer, constantemente, a faxina interna. Descobrir o
que é seu e o que não é. O que precisa sair e o que você quer que fique.
Esse é convite da lua minguante. Nós somos regidas pelas fases da lua e
a lua minguante, nos ensina a fazer esta limpeza todos os meses.

Lembre-se: Você só tem espaço para ter novas coisas se liberar o que
não te serve mais.
Não tenha medo de espaços vazios, eles são a alma para novos começos
a surgir.
 
Eu quero neste momento te propor mais um exercício:

Reconheça o que está te impedindo de ser feliz?

O que te impede de viver com mais paz?

O que precisa sair da sua vida, o que precisa ser transformado e que você
quer que fique porque te faz bem? 

É essa faxina interna que te fortalece para voltar para esse lugar seguro
que é dentro de você.

“Todo ser humano tem forças para saber lidar com o seu destino”. 
 Bert Hellinger
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Durante muitos anos tenho estudado o olhar sistêmico sobre o quanto ele
agrega a vida e a nossa história na vida.

Percebo a grande importância que é que reconciliar com a sua mãe para
poder olhar para si mesma. A maçã guarda em si todas as características
da Macieira. A maçã só existe por causa da macieira. Mas a maçã não é a
macieira.

Honrar a sua história, se reconectar com a sua origem, com a sua história
de vida, sem bloquear, rejeitar e excluir o que não quer olhar. Porque tudo
faz parte de quem você é. Tudo o que aconteceu, foi exatamente esse
caminho que te trouxe até aqui. 

Dizer sim para a sua história, do jeito que ela é, é dizer sim para você
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“Torna-te quem tu és”. 
Nietzsche

Quando você se conhece bem e sabe até onde pode ir, as chances de que
algo extremo ocorra são menores, pois você detecta de antemão para
que lado deve ir. Esse autoconhecimento ajuda, inclusive, para
aprendermos a lidar com sintomas de ansiedade e fortalecermos a nossa
autoestima e bem-estar.

Entender seus limites não é aceitar a derrota. É perceber, antes de tudo,
que eles não te tornam uma pessoa limitada.

Quando nos colocamos em situações para a quais não estávamos
prontas; seja em um relacionamento, ou no trabalho, culpamos o parceiro
ou a empresa e não enxergamos que, provavelmente, deveríamos ter
parado antes, recuado frente a uma realidade à qual não conseguimos
responder no momento. No futuro, quem sabe? Mas não agora.

Ao trazer a frase inicial “torna-te quem tu és”, não pretendo incentivar as
perigosas afirmações “não vou mudar, já nasci assim” ou “fiz tal coisa
porque sou assim e pronto”.

Pelo contrário, a intenção com a frase é descobrir o que, dentro de você,
pode ser desenvolvido, pois além de conhecer seus limites, o
autoconhecimento objetiva expandi-los, e não os extrapolar, o que é
radicalmente prejudicial a você e aos seus relacionamentos

 

Capítulo 4

Comportamento / Autoconfiança
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"Conhece-te a ti mesmo”. 
Sócrates

Você sabia que muitas vezes, conhecer a si mesmo, saber quem você é
não é o suficiente para colocar em prática esse conhecimento, para
entrar em ação?

Para colocar em prática o autoconhecimento, para tornar-se quem você
é; é preciso coragem e também orientação.

Faço aqui a comparação a um bom livro que gostamos de ler. Sabemos
que ele faz muito sentido, conhecemos o que está dito ali, porém,
transformar o conhecimento em sabedoria, colocando-o em ação
concreta na nossa vida, é um outro patamar.

Coragem é se manter em movimento. Se manter no movimento que faz
sentido a sua jornada. É estar consciente, atenta, desperta na sua vida.
Coragem é se sentir livre das amarras emocionais. SE sentir livre para ser
quem você é.

“Eu sou o que posso, na medida em que me permitem. Quando Posso, eu
ultrapasso as fronteiras... Quando não posso, do meu limite faço arte. Sou

semelhante ao rio. Se me barram, eu aprofundo”. 
Padre Fabio de Melo

Agora, me responde com muita sinceridade, você confia em si mesma
para realizar e concretizar seus planos?

Você tem dúvidas de como agir e congela e não consegue decidir nada?

Se diz perfeccionista por se achar incapaz em relação ao outro?
Você está sempre se comparando?

Você te facilidade para ver os pontos fortes dos outros, mas os seus vê
somente as fraquezas?
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 Você se percebe uma pessoa insegura?

Você se percebe com baixa Autoestima?

Você sente receio de rejeição?

Você tem dificuldade de reconhecer suas habilidades, por isso, não
imagina como será amada ou admirada?

Você necessita sempre de reconhecimento externo?

Você tem dificuldades de receber críticas e orientações?

Todas essas perguntas são na verdade, consequências de autoconfiança
fragilizada, ou não desenvolvida.

Algumas causas para isso acontecer são: Pais inseguros que passam
para os filhos, medo de tudo, que tratam seus filhos na base do medo e
não do amor.

Pais excessivamente críticos ou perfeccionistas. Proíbem a coragem, as
iniciativas dos filhos, em conquistar independência, autonomia, nas
experiências da vida.

Eu sei que nem tudo é perfeito, mas o teu passado te trouxe até aqui,
desse jeitinho. Honre a sua história e cresça com ela. Se até hoje você
não sabia, então vou te contar um segredo revelador. Você não é mais
essa menina fragilizada, indefesa, incapaz e que precisava que os outros
falassem e fizessem tudo para ti. Hoje tu és uma mulher, capaz e muito
competente, que pode e deve ser livre para agir da sua maneira. Acolha
as suas carências. Trate as suas feridas emocionais e se permita viver
além da caixinha do agradar aos outros. 

Comece hoje mesmo a agradar você! Isso não é egoísmo. Isso é amor-
próprio.
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Talvez neste ponto da leitura você esteja se perguntando, O que é
autoconfiança? 

Autoconfiança, significa confiança em si mesmo; segurança em ser
quem você é.

Ela é a convicção que uma pessoa tem, de ser capaz de fazer ou realizar
alguma coisa.

Vamos fazer um exercício, prepara papel e caneta.

O que vêm a sua cabeça quando você escuta a palavra autoconfiança?

Qual a imagem ou o exemplo de mulher autoconfiante que existe na sua
mente? 

Qual a roupa, postura, tom de voz, tipo de conversa, o que ela transmite?

Como você avalia a sua autoconfiança?

Em que momento você percebe que perdeu a sua autoconfiança?

Quais são as tuas características físicas, emocionais, habilidades
naturais, recursos internos, que você gosta e que acredita que estão bem
desenvolvidos? 

No que você se considera demais? 

Essas são as suas forças
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Agora, escreva o que você se considera de menos? Quais as suas
habilidades, recursos, interferências, características físicas, emocionais
que você acredita que precisa desenvolver?    

Essas são as suas fraquezas

Esta parte agora é extremamente importante para o sucesso da
realização do exercício. Faça com muita atenção:

Como você pode aproveitar da melhor forma possível as suas forças?

Como você pode minimizar as suas fraquezas?

Qual interferência te impede de alcançar o que tu queres na vida?

Reconciliar-se com os seus limites é a maneira que você tem de fazer a
sua vida fluir no caminho que você deseja.

Saber o que está extrapolando, o que está indo além das suas forças, dos
seus limites e conseguir se posicionar frente a isso, faz com que você
estabeleça limites saudades nos seus relacionamentos e como
consequência, sua vida caminha com fluidez por onde você deseja.

Um rio, só é um rio porque tem margens. Estabeleça as suas margens e
deixe a sua vida seguir o fluxo natural da sua correnteza.

Crie o hábito de olhar as suas qualidades. Tenha elas sempre em mente, e
use esses recursos internos. Eles são teus poderes que mostrarão ao
mundo o teu diferencial, a tua originalidade.
O que você faz que beneficia você e os outros?

Você sente que você ainda é menos que alguém? É porque você ainda
está comparando. Toda vez que você se compara, você se diminui e
perde a sua autenticidade. Você não é igual a ninguém. Somos todos
diferentes, por isso não cabe comparação.
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Agora a pergunta de 1 milhão de dólares...
Como eu quero ser para me sentir capaz de realizar?

Se eu aumento a autoconfiança, o que o outro pensa de mim tem menos
força.

A leitura que fazemos de nós é muito importante para podermos receber
a leitura que o outro faz de nós.

Não dá para esperar que o outro me ofereça o que é minha obrigação me
oferecer. Assuma a responsabilidade pelas suas necessidades. E lembre-
se sempre, Ninguém é especial pelo problema que tem. Não se apegue ao
seu problema. Sua função é descobrir a solução e se libertar desse
problema.

Você adquire maturidade emocional quando não tem medo de se expor
ao medo. O medo é teu aliado e não teu limitador. Crie um relacionamento
íntimo com o teu medo a ponto de crescer com ele. Permita-se errar e
viver.

E para finalizar este capítulo, eu te convido a realizar agora a tua lista de
conquistas. Crie a sua lista de conquistas da vida: As grandes conquistas
precisam estar aqui, mas também aquelas pequenas e muito
significantes conquistas diárias que realizas.

Olhar para tudo o que tu és capaz de fazer, deixa a tua autoconfiança
sempre bem fortalecida! 

Jogue a seu favor!
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Quando eu te falo, você é quem você é, o que vem a sua mente? Vem
satisfação, alegria, ou vem pesar, conformismo e tristeza? Você é o
resultado de todas as suas experiências de vida. Você é perfeita como é,
e ao mesmo tempo está em transformação e que pode ser cada vez
melhor. Perfeita no sentido de estar pronta, preparada e completa, com
todos os recursos para você conquistar o que deseja.

Não importa a falha que você cometeu, nem o erro, nem se não foi aceita
no grupo que queria. Não importa como você reagiu, não importa se
antes você acredita que não tinha mais jeito. Hoje eu quero te dizer que
você tem jeito, que. A sua vida tem jeito sim. Você é um ser humano
repleto de infinitas possibilidades.

Falar de desenvolvimento Feminino e da força que existe em ser mulher,
é falar sempre e a todo momento de Autocuidado. A forma como nos
cuidamos, como olhamos para o merecer ser cuidada de forma matura e
inteligente emocionalmente, fara a total diferença no fortalecimento da
nossa autoestima. Autocuidado é o que sustenta o amor-próprio. E não
existe valorização em ser quem somos sem amor-próprio.

Esse valor que trago aqui, é a estima em ser quem somos, a riqueza e a
preciosidade que é a minha vida e não os bens que adquiri na vida. O meu
valor está conectado com a minha alma. Por isso, independe o que eu
faço, o meu trabalho, os meus bens materiais. Eu tenho valor! A minha
vida tem valor!

Uma mulher que valoriza a sua vida, deseja se conectar e se nutrir a tudo
o lhe faz bem. Ela se sente merecedora do melhor. Ela percebe que as
suas ações, deixa a sua mente cada vez mais leve, mais saudável, mais
sutil.

 

Capítulo 5

MULHER DE VALOR
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Vamos para mais alguns exercícios? Prepara papel e caneta, então!

Você está cuidando de você?

Você gosta de você?

Você se mima?

Você se permite ter prazer?

Você sabe o que te dá prazer?

Você o que te faz feliz?

Você faz o que te faz feliz?

Do que você alimenta seu espírito? Nós humanos temos necessidades
intelectuais.

Alimente-se do que é benéfico para você.

Somente para esclarecer aqui mimo e prazer. Mimos são agradinhos para
a alma. Agrados que te engrandecem e que valorizam a tua existência.

Quando eu falo de prazer, falo de algo que te faz muito bem, não de um
lado piedoso ou indulgente. Prazer se feito a curto, médio e longo prazo
te engrandecerá e te fará mais feliz e com mais qualidade de vida, ok?
Então prazer, não é algo momentâneo que poderá te trazer
arrependimento futuro, ok?

A nossa felicidade passa pelo outro. Mas, de forma alguma, não é o outro
que tem a responsabilidade de me fazer feliz. Precisamos do outro
porque somos seres relacionais. Nos constituímos nas nossas relações.

A felicidade é uma decisão nossa, pessoal e íntima. Eu decido ser feliz,
independente do que o outro faça para mim. Ninguém tem obrigação de
me fazer feliz. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha
felicidade eu deixo os outros livres do peso de me carregar nos ombros.
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Quando nos sentimos seguras em ser quem somos, agimos com a
verdade a nosso respeito. Valorizamos a nossa verdade e conseguimos
respeitar a verdade do outro. Quando nos sentimos seguras em ser quem
somos, com as nossas falhas e acertos, desenvolvemos relacionamentos
baseados na franqueza e honestidade e não aceitamos o contrário disso.

Quando nos sentimos seguras em ser quem somos, quando valorizamos a
nossa existência, nos sentimos seguras para amar. Nos sentimos
seguras em mostrar ao outro quem somos, sem máscaras, sem falsas
promessas, sem nada nas entrelinhas.

Quando mostramos ao outro quem somos e como somos, não
ameaçamos ninguém e assim, os relacionamentos contribuem para o
nosso crescimento.

Uma pessoa só TEM aquilo que acredita que MERECE.
 

Por isso, o Merecimento é um dos aspectos mais importantes do ser
humano, porque ele determina o que um indivíduo vai conseguir viver e
realizar em sua vida.

Sim, falar de merecimento é falar de crenças limitantes novamente,
porque é um conjunto de crenças que constitui o SER – aquilo que
acreditamos que somos, nossa identidade.

Quem acreditamos ser é a base de todas as crenças e, sem fortalecer
nossa identidade, todo o resto fica prejudicado.

Vamos para mais um exercício? Esse será sobre a tua identidade.

Como você se vê, forte ou fraca? 

Pobre ou rica? 

Vitoriosa ou perdedora? 

Feliz ou triste? 
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Isso tudo está dentro de você e forma sua identidade. Essas crenças
foram formadas, até aproximadamente, nossos 12 anos de idade, pelo
que víamos, ouvíamos, recebíamos de carinho e vivenciávamos.

Mas neste momento, você pode escolher, decidir, pensar diferente e agir
diferente. Você tem total poder para se permitir ser quem você quer ser.

Por isso, decida agora: quem você é e quem você quer ser?

Como tem agido para SER essa pessoa?

Eu sei que as respostas que buscamos, as travas emocionais da nossa
alma, estão nas nossas experiências de vida do passado e por isso, faz
parte do autoconhecimento, olharmos para o passado, compreendê-lo,
ressignificá-lo e assim, seguir com mais segurança a nossa vida. Porém,
fazer essa volta ao passado, para muitas pessoas não é fácil. Se este for o
seu caso, se é difícil para você olhar para quem você foi, tenha
consciência que quem você quer ser. 

Agindo de forma consciente, dando passos na direção de como você quer
se sentir a partir de agora, de como você quer ser vista, de qual trabalho
você quer fazer e conquistar e do que você quer despertar e se conectar
na sua vida, você trabalhará seu poder, seu valor, sua nova identidade. E
assim, se fortalecendo de si, conscientemente, você se sentirá mais
segura e capaz de olhar para o passado, compreendê-lo e ressignificá-lo.
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Decida ser uma mulher de valor, feliz, determinada, vitoriosa. Alguém que
se ama e que sempre dá seu melhor, porque essas são as bases para um
alto Merecimento.

Aja consciente com amor e autocuidado e as lembranças do passado irão
se tornando menos pesadas e você irá se sentir mais livre das suas
amarras emocionais.

Sem fortalecer quem você é, vai ser muito mais difícil se sentir
merecedora de viver as coisas mais incríveis que o Universo tem para te
oferecer.

Agora que olhamos para as crenças de identidade, vamos olhar também
para as travas da alma em relação a capacidade.

As Crenças de Capacidade são aquelas que vêm imediatamente antes do
Merecimento, já que você só pode TER aquilo que acredita ser capaz de
realizar.

Ou seja, a capacidade tem relação com tudo aquilo que você acredita que
consegue FAZER. Se você já está fortalecendo sua identidade, então,
naturalmente irá melhorar sua capacidade.

Mas acreditar que é uma mulher corajosa e não agir de acordo, por
exemplo, é insuficiente para fortalecer sua crença de capacidade. Por
isso, é necessário alinhar sua identidade e capacidade para também agir
e não só deixar as coisas no campo da imaginação. Aliás, a imaginação é
essencial e o ponto inicial de toda criação. Mas após imaginar, é
fundamental fazer.

Busque melhorar suas ações e não se limite nem se preocupe com os
erros. Errar é uma excelente oportunidade de aprendizado e AGIR apesar
da possibilidade do erro é um hábito essencial para grandes realizações.
Uma vez que você entende isso, fortalece muito sua Crença de
Capacidade e melhora seu Merecimento.

Uma mulher que sabe quem é, e se põe constantemente em ação,
desenvolve uma crença de Merecimento impressionante, que a leva a ter
muita autoconfiança e grandes realizações.
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É comum se apegar a algumas situações do passado e acreditar que elas
fazem parte de quem somos e de nossa vida.

Às vezes, esse apego é o suficiente pra criar uma estaca mental
limitante, como um teto que impede a pessoa de realizar mais e ir além.
Por exemplo, alguém que ouviu o pai falar constantemente que “dinheiro
não dá em árvore” pode se apegar a essa informação como uma forma de
honrar o pai e, dessa forma, limitar seus ganhos. Sabemos que dinheiro
não em árvore, porém ele também não precisa ser limitado, e ser
recebido somente através de muito esforço, muito sangue e muito suor.
O dinheiro pode chegar fácil, leve, através de fluxo de trabalho que faça
muito sentido em sua vida e que esteja alinhado aos seus papéis da vida.
Entenda o seguinte:

Você não é aquilo pelo que passou e hoje tem a oportunidade de pensar, 
fazer e ser diferente.

O conforto e a familiaridade são os principais fatores paras pessoas se
apegarem a falsas verdades sobre elas mesmas.
Então, eu te pergunto:

A que você tem se apegado por conforto e que tem limitado seu crescimento?

Atente-se a isso e perceba que sua decisão de libertar mágoas, situações
ou traumas é o que te permitirá aumentar o Merecimento e conquistar
grandes realizações.

Tu és uma mulher com diversos recursos, talentos, dons e eles estão aí
como teus poderes, para serem usados em tua vida, transformando a tua
entrega, o mundo e principalmente, a tua existência. Use os teus
recursos. Permita-se sair do baú!

Faça um exame de consciência agora e responda:
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Quais os seus recursos internos que foram despertados ou aperfeiçoados
no ano que passou? 

E quais deles você tem trabalhado neste ano?

O que deu certo na sua vida até agora?  Reveja as suas vitórias, suas
conquistas. Se aproprie delas porque agora eu quero te convidar a olhar e
analisar o que deu errado até agora na sua vida. 

Qual é a sua lista de fracassos, de erros, mancadas e pisadas na bola? 

O que não saiu como você queria?

Como você lida com os seus erros é o que vai definir o tipo de pessoa que
você é e como você vai viver o resto dos seus dias. Existem duas
maneiras de encarrar um erro. Você pode usar o acontecimento para te
empurrar para frente. Ou ficar parado o resto da vida lamentando. Qual
tem sido a sua postura?

É normal se sentir frustrada e chateada quando você comete um erro.
Mas a frustração e stress são frutos do jeito como você reage às coisas.
Se você muda sua atitude, aos poucos os dois vão embora.

Aprender a interpretar os erros como sendo algo possível e benéfico para
vida é essencial para atingir a maturidade e a inteligência emocional que
buscamos. Por isso, vou te dar algumas orientações aqui:
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1- Aprenda algo com eles – Qual o aprendizado você tira dessa
experiência?

2 – Olhe pelo lado positivo – Sempre poderia ter sido pior!

3 – Tome uma atitude – Como você pode mudar isso?

4 – Pare de se remoer por dentro – Pare de se punir.

Se você se esforçou ao máximo possível para que aquilo desse certo, ou
se não tem mais nenhuma solução para o que aconteceu, deixe ir.

5 – Aceite o que aconteceu

6 – Evite ser tomada pela emoção

7 – Compreenda o erro em sua totalidade

8 – Desenvolva um novo mindset

9 – Não tenha medo – Não alimente a vergonha por não ter conseguido.
Fale dela para que ela perca a força e assim, conseguirás ir para o passo
10 e 11.

10 – Às vezes é bom escutar o que os outros tem a dizer. (fase da
construção)

11 – Pense sempre em recomeçar.
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Superar os próprios erros faz grande diferença

Como diria Theodore Rossevelt, grande líder norte-americano no início do
século XX,

“O único homem que não erra é aquele que nunca faz nada”. 
 

Henry Ford, por sua vez, disse que,
 

“O único erro é aquele do qual não tiramos nenhuma lição”.
 

 

E para fecharmos esse capítulo, eu quero te trazer aqui duas palavras que
conectam com Maturidade e Realização:

Autorresponsabilidade e Poder interior
Como você quer fazer a partir de agora? Com a sua carreira, seu
casamento, seu feminino, sua espiritualidade, seu dinheiro, sua
liberdade?

Use seu poder interior, seus recursos divinos que são os talentos, dons,
principais características, suas forças e habilidades naturais. Tudo isso
são teus diferenciais, tua marca no mundo. Use e mostre ao mundo do
que você é capaz de fazer. E mostre a você quem você é capaz e merece
ser.

Qual palavra definirá teus próximos passos?
Construa a sua jornada de forma coerente com o que você deseja,
consciente de que você é capaz e de que a responsabilidade é 100% sua!
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“Ela sabe que a sua liberdade irá afastar muitas pessoas. 
Mas é a única maneira dela se aproximar de si mesma”.

Zack Magieri

A liberdade de ser quem quisermos ser, de pensar, dizer e sentir o que se
desejar.
Essa é a liberdade que eu gostaria que você se permitisse sentir na vida.

Você é livre? Você se sente livre para ser, agir e sentir e expressar o que
deseja e o que chega no seu coração?

O que te faz sentir livre? O que te faz sentir leve, voando e com um sorriso
no rosto?

Ser livre, é se permitir expressar o que você quer sem precisar ou se
preocupar em agradar os outros. É estar em sintonia com os seus
desejos, seus sentimentos e com as suas ações. Essa sintonia vem com
autoconhecimento e ele está relacionado a 4 elementos essenciais:
Corpo, mente, emoção e espírito.

Corpo, sua saúde física, alimentação, hábitos nutritivos de sono,
exercícios, seus sintomas físicos, as características físicas. O quanto
você está consciente que as suas escolhas têm afetado o seu corpo? Qual
a qualidade dessas escolhas?

Mente e Emoção já foi trazido bastante aqui no livro nos capítulos
anteriores.

E agora, eu quero dar uma atenção muito especial, ao espírito.
Desenvolver, olhar e nutrir a espiritualidade em nossa vida, significa nos
perceber como seres divinos. E sim, somos seres divinos. Nascemos com
um propósito, com uma missão e com todos os recursos internos
necessários para assumir essa entrega e esse servir ao mundo. 

 

Capítulo 6

ESPIRITUALIDADE E LIBERDADE
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Sim, não pensa que não tem um porquê da sua existência. É claro que
tem! Todas temos!

Eu não quero trazer aqui nenhum assunto relacionado a religião.
Espiritualidade vai muito além de religião.

Espiritualidade é a tua conexão com a tua essência divina, com quem e
com as energias que te trouxeram até aqui. É a tua conexão, teu olhar,
teu acolher e receber teus poderes interiores e direcionar as tuas
entregas e a forma como tu valoriza e vive a tua vida. A forma como tu
valoriza as tuas relações, tuas conquistas, tua família, teu presente.

Se descobrir e se desenvolver através da espiritualidade, é um dos
caminhos que te levam ao autoconhecimento.

Autoconhecimento profundo e integral percorre os 4 elementos
essenciais do corpo, mente, emoção e da espiritualidade. Cada um dos
quatro elementos é um caminho saudável para se iniciar essa jornada.
Porém, só viveremos o autoconhecimento na sua totalidade se nos
tornarmos conscientes nas quatro direções.

Sinta, se escute, se perceba. Como você está se sentindo neste
momento? 

O que dói, e por que dói? 

O que você pode fazer para resolver, diminuir ou modificar isso? 

Como você quer viver este dia da sua vida? 

A que ou a quem você precisa se conectar hoje para se sentir bem? 

A que ou a quem você precisa se desconectar hoje para se sentir bem?

A cada dia, a cada momento você recebe muitas informações do que
você realmente precisa para viver e se sentir bem! Se perceba, se
permita e seja você! Ser você, com certeza, é o seu maior poder!
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A vida é uma sintonia de escolhas, movimentos, sentir, 
acolher e deixar ir

A música é você que cria
O ritmo segue o coração

A dança acompanha a alma
Viver é se movimentar, é se engrandecer da beleza

de ser quem se é.
Por isso, viva a sua vida de forma que você 

sinta orgulho em ser você!
 
 

Karine Becker Petelinkar
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Sobre a autora
 

Eu me chamo Karine Becker Petelinkar, sou Psicóloga e Mentora de
Mulheres

Após trabalhar 12 anos com Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de
Líderes em Empresas Multinacionais, encontrei coragem e ousadia para
mudar e realizar o sonho de trabalhar com o que eu mais amava fazer e
por conta própria.

 
karine becker

Há oito anos, eu me descobri como
mulher.
Eu estava com pouco mais de trinta anos,
recém-casada, vida profissional instável,
autoestima também, e sem contar na
incapacidade que sentia de fazer algo
bom e produtivo na minha vida. Na
verdade, até aquela época, eu nunca
tinha me questionado, quem eu era, ou
quem eu queria ser. Foi através de um
curso de Programação neurolinguística
que eu iniciei minha trajetória no mundo
do autoconhecimento. 

E olha que nessa época já fazia quase 10 anos que eu estava formada em
Psicologia.

De lá pra cá eu já fiz inúmeros cursos, formações, imersões, mentorias e
é claro, a minha terapia, minha análise pessoal, que me auxiliam nessa
descoberta e construção do meu eu até hoje.

Hoje, eu Desenvolvo Mulheres e as suas Carreiras. Seja mulheres que
desejam se sentir bem resolvidas profissionalmente, seja passando por
uma transição de carreira, uma promoção, um concurso público,
empreender ou até descobrir qual a sua paixão profissional.



Quer conhecer mais do meu trabalho?
 

São mais de 20 anos desenvolvendo pessoas.
 

Mais de 3000 mulheres já tiveram suas vidas e suas carreiras
transformadas através de atendimentos terapêuticos, Mentorias, Cursos,

Palestras ou Círculos de Mulheres.
 
 

Você pode ser a próxima!
 
 

Acesse meu site: www.karinebecker.com.br e escolha por qual passo
você quer começar a sua jornada de transformação pessoal.

 
 

http://www.instagram.com/karinebecker.psi
https://www.youtube.com/channel/UCXU8UKQjy8dHIext0gBHJEw

 
 

 
karine becker

http://www.karinebecker.com.br/

