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PEQUENAS AÇÕES

Pedia que olhasses para este momento da tua vida.
 
Independentemente da forma como te estás a sentir, e da
tua percepção sobre o teu momento. 
 
Quais é que são as necessidades que procuras neste
momento e que te façam sentir bem.
 
Nesta fase da minha vida, sinto-me?
 
 
O que procuro nesta altura da minha vida?
 
 
Quais as necessidades que seriam preenchidas?
 
 
Que experiências poderia trazer para minha vida para
preencher estas necessidades?
 
As pessoas encontram formas de satisfazer essas
necessidades de maneiras positivas, negativas ou neutras,
mas todas encontram uma maneira de satisfazê-las de
alguma forma.
 
Há sempre uma maneira de satisfazer uma necessidade. A
habilidade reside em encontrar uma maneira sustentável e
que te traga mais prazer do que dor.
 
Quando não tens cientes a tua hierarquia de necessidades,
o teu processo de tomada de decisão é dificultado pela
associação que fazes entre dor e prazer. 
 
O prazer de preencher uma determinada necessidade e a
dor de perder outra.
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Responde, com autenticidade, às perguntas propostas
neste exercício:
 
 
O que é que me motiva a levantar-me todos os dias de
manhã?
 
____________________________________________
 
 
 
O que é que me condiciona?
 
_____________________________________________
 
 
O que é que tem de acontecer para perder a minha
motivação?
 
_____________________________________________
 
 
O que é me faz avançar, independentemente do que
aconteça?
 
______________________________________________
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Pedia que parasses de ler por um momento, e que pegasses
num papel e numa caneta e desses resposta a estas
questões:
 
 
1 – As emoções que tenho vindo a sentir ultimamente, são:
 
 
2 – As áreas da minha vida em que não estou a ter os
sentimentos que quero, são:
 
 
3 – Os sentimentos que mais quero experienciar na minha
vida são:
 
 
4 – Da próxima vez que sentir uma emoção negativa a
surgir, aquilo que vou dizer a mim próprio é:
 
 
Para melhorares a tua capacidade de tomada de decisão,
deves definir aquilo que é significativo para ti. 
 
As pessoas com mais facilidade na tomada de decisão,
relacionam entusiasmo com significado e significado com
conexão. 
 
Existe também uma relação entre satisfação e  significado A 
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Vou-te deixar cinco perguntas que podes fazer a ti mesmo
para te tornares curioso em relação ás tuas emoções. 
Ao ficares curioso sobre as tuas emoções, aprenderás
distinções importantes sobre elas, não apenas hoje,
mas também no futuro.
 
 
O que estou a sentir neste momento? 
 
 
Neste momento, sinto ____________. Estou realmente a
sentir _________ , ou é outra coisa?
 
 
O que é que quero realmente sentir?
______________________________________________
 
 
Em que teria de acreditar para me sentir como me tenho
sentido?
______________________________________________
 
 
O que estou disposto a fazer para criar uma solução e
dominar a situação agora?
______________________________________________
 
 
O que posso aprender com isto?
______________________________________________
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A seguir, vou-te propor alguns exercícios de manipulação
fisiológica que fiz e que podes usar em situações
semelhantes:
 
Quando estás perante uma pessoa ou situação em que te
sentes aborrecido:
 
1 - Muda a tua atenção para o teu corpo. 
 
2 - Muda a tua respiração para a zona abdominal. 
 
3 - Descruza os braços e pernas. 
 
4 - Relaxa e liberta tensão nos ombros, deixando-os cair.
 
5 - Faz um gesto tranquilizador, como juntares a parte de
baixo do dedo indicador com a do polegar e fazeres
movimentos circular, esfregando um no outro.
 
 
Numa situação em que te sintas inseguro, com medo de
tomar uma decisão ou de enfrentares uma situação:
 
1 - Endireita-te, coloca os ombros para trás.
 
2 - Respira profundamente.
 
3 - Olha para cima e coloca as mãos na cintura. 
 
Numa situação destas, a última coisa que deves fazer é
evitar baixar a cabeça, como por exemplo, olhar para o
telemóvel. 
 
Esse comportamento, altera a mensagem de confiança que
queres enviar para o cérebro.
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Que lições importantes tiraste da tua história?
 
_______________________________________________
_______________________________________________
 
 
Em que pessoa é que ela te tornou?
 
_______________________________________________
_______________________________________________
 
Que outras interpretações podes fazer dos episódios que
são uma referência, e que influenciam tua tomada de
decisões?
 
_______________________________________________
_______________________________________________
 
Se estivesses a ouvir alguém a contar-te, a ti, a tua história,
o que lhe dizias?
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Pedia-te que escrevesses as respostas ás seguintes
perguntas:
 
 
1 – Três aspetos positivos meus que gostaria de ter escrito
no meu bilhete de identidade acerca de mim?
 
_______________________________________________
 
 
2 – O que mais posso ser além daquilo que sou neste
momento?
 
_______________________________________________
 
3 – Em que pessoa me estou a tornar? Está alinhado com os
três aspetos meus que gostaria de ter escrito no meu
bilhete de identidade?
 
_______________________________________________
 
 
Compara as respostas que vais dar a estas três perguntas.
 
Elas podem-te indicar que caminho estás a seguir e ajudar-
te a mudá-lo.
 
Mais importante do que vais alcançar na tua vida, é a
pessoa em que te vais tornar. A 
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