


Antes de começar

Quando estabelecemos uma intenção clara, seja numa interação, numa atividade ou até na

leitura de um livro, ficamos mais presentes, melhoramos a nossa capacidade de

aprendizagem e simplificamos o nosso processo de tomada de decisão.

Para que retires o melhor proveito do conteúdo deste livro, pedia que refletisses e

escrevesses quais as tuas intenções para a leitura deste e-book.

As minhas intenções para a leitura deste e-book são:

Escreve as tuas intenções da forma mais simples e clara possível, no presente e de uma forma positiva

O que é que esperas obter após a leitura deste e-book?

Dicas Importantes:

Este e-book contém vários exercícios e ferramentas que te permitem melhorar a tua

capacidade de decisão. É muito importante que faças o que te é proposto. Ao fazeres estes

exercícios, estarás a fazer questões conscientes que te farão resgatar ferramentas e recursos

importantes.

Sugeria que imprimisses o caderno de exercícios que vou enviar num link por email.

Uma excelente jornada.

Fábio Costa - Coach



Quem sou Eu?

O meu nome é Fábio Costa, durante o meu percurso 
profissional, de mais de 15 anos na área da gestão 
hoteleira, sempre tive uma forte inclinação para as 
pessoas, para perceber a pessoa por detrás do 
colaborador. 

Não sabia porquê e, por vezes, achava que 
não podia ser assim, que tinha que me dissociar dos 
problemas dos outros. Tentei e, felizmente, não 
consegui.

Nos últimos anos algo se começou a passar dentro de mim. Não entendia porquê, era como 
uma luta interna esgotante, como se algo se quisesse sobrepor à minha pessoa, à minha 
consciência.

Passei a sorrir, com esforço, por obrigação. As horas das refeições eram um verdadeiro 
tormento, perdi o apetite. Perdi a vontade e a capacidade de entrar no mundo colorido de 
uma criança de 4 anos, perdi o prazer de a ver sorrir. Estava-me a perder, estava a perder tudo. 

Encontrava prazer apenas em coisas superficiais, buscava no imediato o que já não 
amadurecia dentro de mim e o meu centro de equilíbrio desapareceu.

Queria ter tempo para mim, para a minha família. Viver melhor dentro de mim, mais 
confiante, mais feliz, com entusiasmo pela vida. De deixar de me atormentar pelos problemas 
e de me focar excessivamente neles.

Fui em busca de respostas que pudessem melhorar a minha vida. O desenvolvimento pessoal 
teve um impacto tão grande em mim e naqueles que me rodeavam, que decidi largar o meu 
percurso profissional de director hoteleiro e começar do zero numa área que mudou 
completamente a minha vida e me apaixonou, o desenvolvimento pessoal.

Percebi que o meu mundo era formado não pelo que me acontecia, mas pela percepção que 
tinha acerca do que se passava, condicionada pela forma dos meus pensamentos.

Hoje ajudo pessoas a questionar os seus próprios pensamentos, a encontrar respostas que as 
permitam viver mais felizes, em paz, a encontrar a confiança necessária para melhorar a sua 
capacidade de tomar decisões e os seus relacionamentos. 

Hoje posso dizer: É isto que me faz feliz e totalmente realizado.
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“ O Homem não é a criatura das circunstâncias, as 
circunstâncias são as criaturas do Homem ”

Benjamin Disraeli

Quantas vezes já quiseste tomar uma decisão e acabaste por
não a conseguir colocar em prática?

O que é que já perdeste, porque simplesmente não
conseguiste tomar uma decisão?

Sentes que é um processo interminável de dúvidas, receios e
possíveis consequências daquilo que possa vir a acontecer,
que simplesmente adias essa decisão.



A Fórmula para a Mudança de Resultados.

• Uma decisão parte de uma necessidade de mudar algo na nossa vida. Grande parte das
nossas decisões têm o objetivo de mudar a forma como nos estamos a sentir. Essas
mudanças podem ser duradouras ou circunstanciais.

• Sentes que tens de fazer algo para mudar a forma como te sentes, mas acabas na maioria
das vezes, a repetir as mesmas ações, a pensar da mesma forma e a sentir as mesmas
emoções?

• A motivação inicial que sentes, rapidamente desaparece?

• Achas que não consegues fazer diferente e que já é uma característica tua, que nasceste
assim e isso te traz uma desvantagem clara?

• Acabas por adiar decisões importantes, achando que quando tiveres dinheiro suficiente
conseguirás agir com mais confiança, que quando tiveres mais tempo vais pensar mais
seriamente nisso, que terás mais confiança quando encontrares a pessoa perfeita para
estar ao teu lado, que necessitas de ter mais e mais conhecimento para sentires que és
suficiente para encarares as consequências negativas que poderão advir da tua decisão.

• O que provavelmente não tens consciente, é que todas as mudanças duradoras na tua
vida seguiram uma forma muito simples.

Mudança de Resultados = Desconforto + Novo Conhecimento + 
Pequenas ações + Repetição 

Toda a mudança surge de um desconforto inicial. Conscientemente, sabemos que para
contrariar esse desconforto temos de agir. Em áreas mais importantes na nossa vida,
chegamos á conclusão que não temos conhecimentos necessários para poder avançar.

Nessa altura, vamos em busca de conhecimento. Ao adquirir conhecimento, se por meio de
pequenas ações, conseguir integrá-lo no meu dia a dia e o repetir, crio um hábito. Esse novo
hábito, vai-me trazer novos resultados.

Neste e-book, vais ficar a conhecer quais os principais bloqueadores no processo de tomada
de decisão, e como melhorares a tua objetividade, evitando as armadilhas mentais em que
frequentemente entramos.

Cada capítulo está elaborado para que possuas um novo conhecimento, para que o coloques
em prática através de exercícios específicos, com pequenas ações. Se o repetires vezes
suficientes, aumentas drasticamente a tua capacidade de tomada de decisões.



Síndroma da Queda de Água

A vida acontece como um rio. A maioria das pessoas salta para o rio da vida, sem nunca
decidirem onde querem acabar.

Quando isso acontece, são apanhados pela corrente: acontecimentos, medos, desafios. O
rio, nem sempre corre de uma forma linear, existem partes do rio com bifurcações.

Chegando rapidamente a essas bifurcações, não decidem conscientemente para onde
querem ir, nem qual a direção certa para elas. Limitam-se a seguir a corrente.

Tornam-se assim, pessoas que são comandadas pelas circunstâncias. Como resultado,
sentem que não têm controlo. Permanecem nesse estado, até que…

Começam a ouvir o som da água em fúria que as desperta, descobrindo que estão a
escassos metros de uma poderosa queda de água, num barco sem remos.

É aí que dizem: “E agora?” Nessa altura, é tarde demais. Vão cair. Por vezes uma queda
emocional, tão forte que vai criar referências e crenças duradouras.

Sentes que também já foste levado pela corrente do rio? Num barco sem remos?



O Rio Onde Eu Nadei

Durante grande parte da minha vida, decidia apenas quando ouvia o barulho da queda de
água. A minha única preocupação era preparar-me para a queda, esperando que ela não
fosse muito grande. Algumas eram pequenos desníveis, outras, meras quedas de água, e
noutros casos, verdadeiras cataratas.

Nas várias bifurcações que me foram aparecendo no rio, simplesmente me deixava ir pela
corrente, sabendo muitas vezes, qual ia ser o resultado. No fundo, era cómodo!

Percebi que o meu processo de tomada de decisão, e a grande maioria dos desafios que
estava a enfrentar na minha vida, eram causados pelo facto de pensar a curto prazo.

Sabia que não podia continuar a viver a minha vida dessa maneira. Não apenas por mim,
mas também pelas consequências que trazia para aqueles que estavam próximos de mim.

Foi nessa altura que tomei consciência que o meu trabalho apenas me trazia uma
recompensa imediata, de curto prazo, que não me fazia crescer nem evoluir mental e
espiritualmente.

Andava constantemente irritado, reativo, frustrado, preocupado. De tantas quedas
inconscientes, comecei a ter medo do amanhã, daquilo que não conseguia prever. Vivia na
ansiedade do não ser capaz de sair dessa situação. Seria eu capaz de voltar a ser a pessoa
que tinha sido anteriormente? Quererei eu voltar a ser essa pessoa?

Esta última questão levou-me a mudar o rumo da minha vida. Larguei os prazeres imediatos,
o reconhecimento, para um compromisso, que conscientemente, me fez perceber:

Esta decisão que vou tomar, vai ser um caminho longo, tão longo que dificilmente poderei
voltar para trás. Vou descobrir coisas que não quero, que vão doer. Para as resolver vou ter
que adquirir conhecimento que ainda não tenho. Não vou ter feedback imediato, nem tão
pouco saberei se o que estou a fazer me vai levar onde quero chegar.

Partilho isto contigo porque optei por um caminho diferente. Um caminho nem sempre fácil,
de descobertas, de retrocessos, um caminho que vem de dentro para fora. Um caminho em
que te permites aprender aquilo que deves ignorar, para depois aprenderes o que
verdadeiramente te interessa.

Vais conhecer os principais fatores que me ajudaram nesta tomada de decisão e que me
trouxeram mais paz, mais felicidade, mais harmonia e a viver a vida que quero viver,
perfeitamente alinhada comigo.



Será que tens as mesmas dúvidas que eu tinha quando 
queres tomar uma decisão?

o O receio de perderes aquilo que te traz conforto e previsibilidade.

o Experiências passadas que te remetem para memórias que queres evitar.

o Falta de motivação para dares o primeiro passo.

o Medo da crítica e do julgamento.

o Não controlares aquilo em que te concentras.

o Falta de apoio das pessoas que te estão mais próximas.

o Não conseguires gerir os teus estados mentais e emocionais.

o Concentração excessiva no resultado imediato.

o Falta de clareza e objetividade naquilo que queres.

o Receio de não possuíres as capacidades, técnicas e habilidades necessárias.



A Anatomia do Pensamento

A nossa mente formula entre 60 a 70 mil pensamentos num dia. 90% dos quais são
exatamente iguais aos que formulámos na véspera.

Formular os mesmos pensamentos leva-nos a fazer as mesmas escolhas. Fazer as mesmas
escolhas leva-nos a assumir os mesmos comportamentos.

Assumir os mesmos comportamentos leva-nos a criar as mesmas experiências.

Criar as mesmas experiências leva-nos a sentir as mesmas emoções. E essas emoções,
motivam os mesmos pensamentos.

Pequenas ações

No quadro abaixo tens uma lista de experiências que fazem parte do teu dia-a-dia. Pedia que
olhasses para elas e respondesses ás questões que são colocadas.

Experiência Resposta

De que lado da cama dormes?

Quando te levantas, que lado da cama 

escolhes?

Qual a primeira coisa que fazes quando te 

levantas?

Quando entras no banho, qual a primeira 

coisa que fazes? (exclui a regulação da 

temperatura da água)

Com que mão escovas os dentes?

De que lado pegas na caneca, copo ao 

pequeno-almoço?

Qual é a primeira coisa que fazes quando 

chegas ao trabalho?



Todos estes comportamentos acontecem, porque temos redes neuronais estabelecidas,
redes de ligação de longo prazo entre células nervosas. Essas redes, que são criadas através
de repetição, conduzem a comportamentos automáticos, que não exigem grande esforço e
isso traz-nos conforto.

Quando aprendermos coisas novas e vivermos novas experiências, o cérebro ativa
sequências, padrões e combinações diferentes. Ativamos distintamente novas redes de
neurónios. Sempre que fazemos com que o nosso cérebro trabalhe de outra maneira,
mudamos a nossa mente e consequentemente, obtemos novos pensamentos, emoções e
resultados.

Possuímos uma rede neuronal automática para falar uma língua, para escovar os dentes,
para conduzirmos o nosso carro, para julgar uma pessoa, para escrever no computador.
Porque já as praticámos tantas vezes, tornámo-las praticamente inconscientes.
Consolidámos tantas vezes esses circuitos que os integrámos.

O nosso processo de tomada de decisão é condicionado pelo “ Eu que necessita de
previsibilidade.” Ao escolhermos um novo caminho desconhecido na bifurcação, ele torna-se
estranho. Não nos parece normal porque é incerto. Como é incerto já não conseguimos
prever a sensação familiar e o seu reflexo na nossa vida.

A mente tem regras muito próprias. Quando ficas a conhecer essas regras, ficas consciente
dos padrões que estão por detrás dos teus comportamentos. Aquilo que fazemos e sentimos
são apenas sintomas, condicionados por estas 8 regras:

As regras da Mente:

1 - O que é esperado, tende a realizar-se.

2 - A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento.

3 - A imaginação é mais poderosa do que lógica.

4 - A tua mente faz sempre aquilo que acha que tu queres fazer.

5 - A tua mente trabalha para te afastar da dor e te aproximar do prazer.

6 - A tua mente responde ás imagens que crias e ás palavras que dizes.

7 - A tua mente aprende por repetição.

8 - A tua mente ama o que é familiar.

Nós contruímos as nossas crenças, e as nossas crenças constroem-nos.



Hábito Desafio Dia

Lavar os dentes com a mão 

direita.

Mudar a escova para a mão 

esquerda.
2ª Feira; 3ª Feira; 4ª Feira

Acordar e ver a caixa de 

emails

Desligar o Wi-fi antes de ir 

dormir. Ligar apenas quando 

chego ao trabalho.

Respirar profundamente 

durante 3 minutos de olhos 

fechados.

Todos os dias

Ir para a escola pela via 

rápida.

Escolher a estrada municipal 

mal entre na via rápida
2ª Feira; 5ª Feira

Usar o rato com a mão direita
Trocar o rato para a mão 

esquerda.
4ª Feira e 6ª Feira (manhã)

Apontamentos no diário com 

a mão direita

Escrever apenas três linhas 

com a mão esquerda
2ª Feira; 4ª Feira; Domingo.

No banho, colocar gel de 

banho depois do shampoo 

Inverter a ordem e segurar 

ambos os recipientes com a 

mão esquerda.

Todos os dias.

Leitura

Aprender novas técnicas de 

memorização e de leitura 

rápida.

4ª Feira; 6ª Feira e Domingo.

Quando quero melhorar a minha capacidade de decisão, tenho que começar por pequenas
mudanças no meu dia. Essas mudanças, tornam-se inicialmente algo desconfortáveis, mas aos
poucos, começo a ter uma sensação de conquista. O desconforto inicial é causado pela criação
de uma nova ligação neuronal.

O meu quadro semanal de desafios para criação de novas ligações neurais.

O desconhecido é o único espaço onde podemos criar. Não podemos criar algo novo a partir
daquilo que conhecemos ou do que já fazemos.

Lanço-te o desafio de fazeres um pequeno quadro como este, em que podes, com pequenas
ações, começar a criar novas ligações neurais e com isso, melhorar a tua capacidade de decisão.

Lanço-te o desafio de fazeres um pequeno quadro como este, em que podes, com pequenas
ações, começar a criar novas ligações neuronais e com isso, melhorar a tua capacidade de
decisão.



AS SEIS CONDICIONANTES 

NO PROCESSO DE TOMADA 

DE DECISÃO

“ O que está diante de nós, o que está por detrás 
de nós, não é nada comparado ao que está dentro 

de nós “

Ralph Waldo Emerson

Depois da Masterclass que dei sobre o processo de indecisão <<que podes ver aqui>>, e os 8
passos que o compõem <<que podes ver aqui>>, decidi explorar mais este capítulo e aprofundar
este tema.

Caso ainda não tenhas visto a página que criei especialmente para o ciclo da indecisão, segue os
links acima, onde vais encontrar diversos artigos e vídeos sobre este tema.
Estas condicionantes são as responsáveis pelos ciclos de indecisão, e de nos afastarem de uma vida
mais feliz, equilibrada e com propósito.

https://www.fullmindcoaching.com/ciclo-indecisao-gravacao/
https://www.fullmindcoaching.com/ciclodaindecisao/




A nossa capacidade de decisão é facilitada por um objetivo claro e emocionalmente forte.

Os nossos objetivos devem ser formulados para que correspondam ás nossas necessidades
mais importantes. Essas necessidades são criadas pelos nossos padrões subconscientes.

Quando não tens consciência destas necessidades, acabas por ser levado pela corrente do
rio que divide as duas margens - A margem do amor que diz que sou tudo, e a margem da
sabedoria, que diz que não sei nada.

Ficas refém de situações, de relações e pessoas que já não te fazem crescer, que te retiram o
equilíbrio e a possibilidade de progresso. Disfarças esse vazio interior com um sorriso
doloroso que no fundo, não é teu.

Determinam a forma como vemos o mundo e estruturam as nossas regras inconscientes,
que vão determinar os nossos comportamentos e a forma como interagimos no dia-a-dia.

Quando atingimos estas necessidades, sentimo-nos preenchidos, quando não, sentimo-nos
vazios.

Elas dividem-se em dois grupos, as necessidades ao nível da personalidade e as
necessidades ao nível espiritual:

As primeiras quatro necessidades, são aquelas a que chamamos, necessidades da
personalidade. Todos nós encontramos maneiras de as satisfazer, seja através de muito
trabalho, criar um grande desafio ou problema, de aquisições, etc.

As duas últimas, estão ligadas ao nosso nível espiritual. São mais raras, nem todas as
pessoas as procuram e mesmo as que as procuram, nem sempre as conseguem realizar.

Quando estas necessidades espirituais são correspondidas, sentimo-nos verdadeiramente
preenchidos, algo superior a nós começa a crescer.

Podes ler um artigo mais completo sobre estas seis necessidades subconscientes no meu
blog, <<seguindo este link>>.

https://www.fullmindcoaching.com/Blog/motivacao/








No início da minha vida profissional, era tudo sobre reconhecimento e recompensas
financeiras.

Todas as minhas decisões eram motivada por isso. O que eu fiz, e a quantidade de tempo
que trabalhei, estavam diretamente relacionados com sucesso percecionado e recompensas
financeiras.

No entanto, não consegui encontrar um sentimento duradouro de satisfação, alegria ou
liberdade.

A rapidez com que esse sentimento aparecia era equivalente á rapidez com que desaparecia.

Foi nessa altura que comecei a estudar a motivação e a questionar o que é que realmente
motiva as pessoas. Essa busca levou-me a duas questões:

a) Como é que perdemos a nossa motivação?

b) Como é que nos podemos sentir num estado de alta performance e de elevada
motivação?

Temos alturas que nos sentimos extremamente motivados com uma tarefa, por exemplo,
com um determinado projeto, mas com o passar do tempo, começamos a perder a
motivação e sentimo-nos em esforço para continuar, quase por obrigação.

Daniel Pink é um dos grandes estudiosos da motivação e caso pretendas, vê esta TED talk
que ele deu sobre motivação.

Ele faz uma distinção clara dos dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca.

Descreve igualmente a motivação como um propósito que nos leva a um determinado lugar.

Para mim, as grandes questões são: 

Que objetivo é esse? 

Fomos nós que escolhemos? 

Como é que vamos fazer o caminho até lá? 

Que tipo de motivação estará presente neste caminho?

https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation#t-151255


A motivação é um dos principais fatores no nosso processo de decisão. Como é que nos
motivamos se não temos um verdadeiro propósito?

Vou-te fazer a seguinte questão:

Se soubesses que tinhas o teu rendimento garantido até ao final da tua vida, continuavas a
fazer o que fazes hoje?

Se respondestes “Sim”, a tua motivação naquilo que fazes agora, é intrínseca. Se a tua
resposta foi “Não”, a tua motivação é extrínseca.

Quando a tua motivação é extrínseca, prende-se com motivos exteriores à tua pessoa. Está
focada na recompensa, num determinado resultado. A intrínseca, por sua vez, está ligada ao
nosso crescimento interior, à criatividade e ao processo em si.

As grandes decisões estão relacionadas com a ligação que fazemos a estes dois tipos de
motivação. Se numa relação a tua forma de te motivar é meramente extrínseca, colocas a
tua felicidade, o teu bem-estar na mão de outra pessoa, ficando numa situação vulnerável.

Quando, pelo contrário, a tua motivação é intrínseca, interessa-te principalmente o teu e o
crescimento do teu companheiro, a liberdade, a autonomia e o caminho que fazem juntos
para alcançarem esse crescimento.

Exploram as várias hipóteses, não havendo apenas um resultado possível, mas vários.
Tornas-te mais flexível e determinado.

Vários estudos, mostram que o segredo no processo de tomada de decisão, não está
propriamente na nossa biologia, ou em motivadores de tipo, recompensa ou punição, mas
no nosso desejo mais profundo de dirigir as nossas próprias vidas, de alargar e expandir as
nossas capacidades e de viver uma vida com sentido.

Um dos principais fatores de motivação é o nosso crescimento interior.

Questionar verdades em que sempre acreditámos, ir para além dos nossos próprios receios
e dúvidas, fazer e agindo na incerteza.

Qualquer que seja o desafio que encontremos pela frente, se sentes que estás a crescer,
essa será a tua fonte de motivação.

Se quiseres aprofundar mais este tema da motivação, sugiro-te o livro “Drive” de Daniel
Pink.





No quadro abaixo, tens aquilo a que chamo, identificadores de estagnação e de ansiedade.
Esta tabela, vai-te ajudar a descobrir o que te faz sentir mais ansioso ou estagnado.

Indicações de preenchimento:

Primeiro anota os teus objetivos. Em seguida, avalia as habilidades que precisas usar para
atingir cada meta. Se classificares o teu nível de habilidade como 5, provavelmente estás
com excesso de qualificações, ou não sentes crescimento para o desafio ou objetivo. Isso
significa que vais sentir-te entediado e desmotivado. Se deres um 1, provavelmente estás
ansioso e sentes que ainda não estás preparado para avançar.

Classificações entre 3 e 4, são aquelas que estão relacionadas a objetivos, que
verdadeiramente te estimulam neste momento.

As classificações 1 e 5, são aquelas em que vais ter mais dificuldades na tomada de decisão.

Objetivo/Habilidade
Habilidade 

necessária 1

Habilidade 

necessária 2

Habilidade 

necessária 3

Média

Objetivo 1
Desenvolver a 

minha capacidade 

de comunicação.

Ser mais objetivo 

na informação que 

passo.

Aprofundar os meus 

conhecimentos em 

marketing digital
2.66Dar palestras

Classificação 1 a 5 3 3 2

Objetivo/Habilidade
Habilidade 

necessária 1

Habilidade 

necessária 2

Habilidade 

necessária 3
Média

Objetivo

Classificação 1 a 5

Objetivo

Classificação 1 a 5

Objetivo

Classificação 1 a 5

Objetivo

Classificação 1 a 5





Aquilo que não está claro na nossa mente, torna-se uma imagem difusa e baça. Um nevoeiro
constante que nos leva à confusão, à duvida e à resistência na tomada de decisão.

Clareza, é objetividade na forma como pensas no amanhã e o que fazes para te manteres
conectado com aquilo que é importante hoje.

Não percebia porque é que traçava objetivos e não me satisfazia quando os alcançava, ou
noutros casos, os abandonava a meio. Sentia frequentemente uma grande falta de energia e
encontrava-me frequentemente em esforço.

Criei complexidade na minha vida por fruto de falta de clareza e significado. O significado
está relacionado com entusiasmo, conexão e satisfação.

Mais uma vez, quando não temos clareza daquilo que pretendemos, entramos no rio e será
a corrente a ditar o sítio para onde iremos e quando chegamos.

Como é que descreves este momento da tua vida?

Como é que este momento que estás a viver te faz sentir?

Parto do princípio de que somos naturalmente bons em qualquer coisa, desde o
nascimento, e é nessas coisas que nos devemos focar.

O nosso condicionamento ao longo dos anos, pela necessidade de integração, de
reconhecimento e de amor, levou-nos a arrumar esse propósito de descobrir essa “coisa”
que adoramos fazer e em que somos naturalmente bons.

Acreditamos que se atingirmos um determinado resultado, nos tornamos na pessoa que
queremos ser. Errado. É ao contrário!

As nossas emoções são automáticas e comandam os nossos sentimentos, e enquanto
escolhermos os sentimentos que queremos a partir das emoções, é provável que a nossa
vida seja levada num modo reativo ao ambiente. Pensa numa emoção como uma reação e
no sentimento como uma interpretação.

Entre a emoção e o sentimento, existe o pensamento.

Tal como num momento de decisão, a emoção do medo pode surgir, mas não temos de
escolher sentirmo-nos assustados, que leva a uma dificuldade de tomada de decisão e à
inação. A emoção não depende de ti, é automática, mas o sentimento que surge após o
pensamento, está sobre o teu controlo.





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 equação é a seguinte:

Satisfação Pessoal = Paixão + Crescimento + Contribuição

Para integrares todas as partes desta equação, deixo-te uma ferramenta: o mapa da 
objetividade.

O mapa da objetividade é uma espécie de folha de diário, que devemos preencher todos os 
domingos à noite. Este mapa integra as quatro áreas mais importantes que facilitam o teu 
processo de tomada de decisão. Faz este exercício durante 12 semanas.

Pessoal Social
Três palavras que descrevem o meu melhor eu 

são…

Três palavras que podem definir a forma como 

quero tratar as outras pessoas são…

Algumas ideias sobre como posso incorporar estas 

três palavras com mais frequência na próxima 

semana incluem…

Algumas pessoas na minha vida com quem podia 

melhorar as minhas interações esta semana 

incluem…

Competências Serviço
As cinco competências que estou a tentar 

desenvolver mais na minha vida neste momento 

são…

Três formas simples de adicionar valor ás pessoas 

à minha volta durante esta semana são…

A forma como posso aprender ou praticar essas 

competências esta semana inclui…

Algo que podia fazer esta semana com verdadeiro 

foco e excelência para ajudar outra pessoa era…





Uma tomada decisão tem dois momentos. Um lógico e outro emocional. A lógica diz-nos se
podemos ou não, o que é que eu tenho de fazer para. O emocional, por seu lado dá-nos
outra resposta: Esta decisão dar-me-á prazer suficiente ao ponto de contrariar todas as
objeções lógicas?

Ao longo do dia vamos vivendo várias emoções, que deixam sentimentos mais ou menos
intensos. Essa intensidade e duração, tem o nome de “Estados Emocionais”.

Os nossos sentimentos resultam de interpretações que fazemos da nossa experiência
exterior, não das situações em si. Esses estados, agradáveis ou desagradáveis, vão
condicionar o nosso tipo de resposta:

1) “Quero mais disto!”;

2) “Nunca mais quero viver isto novamente”.

Estas duas respostas são generalizações às experiências que tivemos e que iremos projetar
no nosso futuro próximo, condicionando o processo de tomada de decisão. Isso, torna-nos
bastante inflexíveis, o que cria resistência áquilo que não conheço.

O grande impedimento para utilizarmos a real capacidade de decisão, vem da emoção do
medo, de tomarmos decisões erradas. Não há dúvida que iremos tomar decisões erradas ao
longo da nossa vida, muitas.

Por isso, independentemente das decisões que tomamos, temos de ser flexíveis, ter em
conta as consequências, aprender com elas e usar essas lições, para tomar melhores
decisões no futuro.

A tristeza que sentimos por não chegarmos onde queremos e merecemos, a desilusão
perante nós próprios e perante a vida, a angustia de não sabermos se vamos conseguir, a
revolta constante perante os mesmos resultados de sempre, a culpa por acharmos que não
conseguimos fazer diferente, que somos assim e que dificilmente vamos mudar.

Porque sempre fomos assim, leva-nos a um vazio cada vez maior, a uma ansiedade
constante perante um futuro que vemos como uma projeção do passado.



Á medida que crescemos e nos desenvolvemos, vamo-nos tornando mais rígidos, menos
recetivos a outras perspetivas, menos propensos a adotar novos comportamentos.

A tendência é que sintamos um desconforto quando somos confrontados com situações que
exigem mudança e adaptação. Ganhamos rigidez mental e emocional.

Quando não temos ferramentas que nos permitam um controle emocional sobre os
acontecimentos da nossa vida, a nossa capacidade de decisão torna-se um verdadeiro
“inferno”.

Não conseguimos entender aquilo para o qual não temos uma palavra, uma definição, ou
um conceito. Aquilo que sentimos ao longo do dia, poderá ser mal interpretado devido à
nossa limitação em termos de vocabulário emocional.

Se soubesses que emoções estás a sentir, qual a mensagem que elas te trazem e o que
podes fazer, não terias mais controlo sobre a tua vida emocional? Claro que sim!

As nossas emoções levam-nos a fazer interpretações subjetivas da realidade, que nos
remetem para uma determinada ação e resultado.

Quando quero mudar os meus estados emocionais recorro á curiosidade genuína para
aprender algo. Isso funciona como uma interrupção imediata de um padrão e permite-me
descobrir muitas coisas acerca de mim próprio.

Ficar curioso ajuda-me a dominar a emoção, resolver o desafio e evitar que o mesmo
problema ocorra no futuro. Se controlei algumas emoções no passado, posso certamente
controlá-las hoje.

Para que conheças melhor as tuas emoções, deixo-te uma lista na página seguinte com
algumas das emoções que vivemos com mais frequência e o seu significado.







Gostava de te propor um pequeno exercício. Este exercício vai tornar consciente o ponto onde
estavas há alguns anos atrás e onde estás agora.

Existem 9 características para a nossa aptidão emocional. Essas características, são os ingredientes
essenciais para tomar melhores decisões, e escrever, daqui para a frente, a tua verdadeira jornada.

Classifica de 0 a 10, sendo 0 não ter esta competência e 10, tendo a competência totalmente
integrada.

Competência Emocional Há 5 anos atrás Hoje

Aceitação (A minha capacidade de me aceitar com sou nos diversos 

papeis que tenho na minha vida)

Autenticidade (Fazer as coisas pela minha cabeça, não copiando ou 

adotando atitudes e comportamentos de outras pessoas.)

Motivação (A minha capacidade de me motivar, independentemente 

das circunstâncias)

Entusiasmo (A capacidade de me sentir realizado, feliz e com impulso 

para agir)

Coragem (A minha capacidade de enfrentar determinadas situações, 

apesar das adversidades ou dificuldades que poderei encontrar)

Curiosidade (A minha capacidade de fazer perguntas e querer 

aprender coisas novas)

Empatia (A minha capacidade de sentir os estados emocionais e 

problemas das outras pessoas e dar-lhe a resposta que acho mais 

adequada)

Auto compaixão (A capacidade de me perdoar a mim próprio e de 

olhar com flexibilidade para os meus pontos fracos)

Adaptabilidade (A capacidade de ser flexível e de conseguir integrar 

diferentes pontos de vista e acontecimentos, permitindo dar uma 

resposta diferente)

Resiliência (Ser forte e determinado apesar das adversidades e dos 

obstáculos que se colocam no caminho)





Corpo e mente são apenas um, ambos se influenciam.

A expressão “Sinto o peso do mundo nos meus ombros”, não é mais do que dizer, “os meus
problemas estão a ser demasiado pesados para mim e sinto os meus ombros a descaírem.”

Os nossos pensamentos vão condicionar a nossa postura corporal. Sempre que nos sentimos
com falta de confiança, tristes, desmotivados, frustrados, o nosso corpo vai adotar uma
fisiologia própria que sustente esse estado.

Quando passamos por períodos mais deprimidos, o nosso corpo adota uma fisiologia muito
particular:

- Caminhar com os olhos postos no chão (Estamos a aceder a um modo cinestésico e a falar
connosco próprios acerca de todas as coisas que nos fazem sentir deprimidos).

- Deixamos cair os ombros.

- Respiração fraca e superficial.

- Discurso mais lento e com um tom de voz mais baixo.

O nosso cérebro está constantemente a alertar-nos em relação ao nosso estado de conforto
ou desconforto, fazendo com que nos distanciemos daquilo que nos ameaça e nos
aproximemos daquilo que nos sustenta. Este mecanismo de sobrevivência ajuda-nos a
escapar do perigo e a formar laços que nos permitam sobreviver.

A parte do nosso cérebro que impulsiona essa resposta de sobrevivência é conhecida como
sistema límbico. Quando nos apercebemos do perigo, o nosso sistema límbico desencadeia
três respostas neurológicas. Paralisamos, fugimos ou lutamos.

Essa interpretação que fazemos, causa conforto ou desconforto, e é responsável pela nossa
fisiologia.

Segundo a ciência, se colocares as mãos na cintura e respirares profundamente,
durante apenas 2 minutos, aumentas os teus níveis de testosterona em 20%. Ao
mesmo tempo, reduzes a produção de cortisol (hormona do stress) em 22%.
Tudo isto faz subir o teu nível de certeza e confiança, aumentando a
probabilidade de entrares em ação em cerca de 33%.



E se pudéssemos reprogramar a nossa fisiologia para mudarmos a forma como nos 
sentimos em determinadas situações?

Sim, não só é possível, como necessário em algumas situações. 

A melhor alavanca que temos em qualquer situação é a nossa fisiologia. A fisiologia e as 
representações internas estão totalmente ligadas. Se mudarmos uma, mudamos a outra. Se 
mudarmos a nossa fisiologia – postura, padrões de respiração, tensão muscular e 
tonalidade, mudamos instantaneamente as nossas representações internas. 

A manipulação fisiológica é uma ferramenta poderosa para controlarmos o nosso próprio 
cérebro.

Há uns anos atrás, senti a alteração do meu comportamento, através da alteração da minha 
fisiologia. Comecei a estudar sobre este tema e numa determinada situação, em que me 
sentia tenso, com falta de confiança, stress e ansiedade, resolvi alterar a minha fisiologia e 
a minha reposta à situação foi espantosamente diferente.

Todo o comportamento humano, é o resultado do estado em que estamos. Estudos 

mostram que, quando as pessoas ficam indecisas, deprimidas, felizes, os seus sistemas 

imunitários seguem a mesma tendência, tornando-se mais, ou menos eficazes.

O mais importante, porém, é que te transformes num investigador da tua própria fisiologia, 

reparando como, através da sua alteração, podes introduzir alterações profundas e rápidas 

na forma como te sentes!







Um certo dia, o pai ao ver a sua filha desesperada e cada vez mais triste, decidiu chamá-la para 
junto de si. 

- Filha, nem sempre as coisas correm como nós esperamos, mas é a nossa resposta perante 
essas situações que vai determinar o seu significado.

- Eu sei Pai, mas nada na minha vida corre bem. Sempre que tento corrigir uma situação, 
ainda faço pior. Não sinto que seja a pessoa forte que fui anteriormente, a vida para mim 
perdeu sentido.

O pai, desesperado com a situação, mostrou à menina três panelas com água a ferver. Ao lado 
da primeira panela tinha uma cenoura, na outra um ovo e na terceira uma colher com café.

- Filha, vou te explicar as três abordagens que podes ter na vida. Chega aqui junto a estas 
panelas.

A menina, sem entender o que aquilo significava, decidiu aproximar-se das panelas.

- Quero que coloques a cenoura, o ovo e o café dentro de cada uma das panelas com água a 
ferver. 

Passados cinco minutos, pediu-lhe para retirar cada um dos três ingredientes.

A menina assim fez. Ainda sem entender o que se passava, perguntou:

- O que é que me queres mostrar com esta experiência?

O pai, prontamente respondeu:

- Ás vezes a vida coloca-nos à prova filha. Certos acontecimentos dolorosos têm a capacidade 
de nos transformar. Podes ser como a cenoura, que antes de ir para a água a ferver era rija e 
tornou-se mais mole. Podes ser como o ovo que era frágil e se tornou mais rígido. Ou podes 
ser como o café, que transformou a água.

A primeira vez que li esta história, mexeu de tal forma comigo que me lembro dela quase todos 
os dias. A nossa história é feita de episódios de adversidades, como a água a ferver, que têm a 
capacidade de nos mudar.

Cada acontecimento emocionalmente marcante, fica guardado sobre a forma de uma 
memória. Essa memória vai levar a duas associações, dor ou prazer. 

Isso vai criar referências, que são “pontos” na nossa vida, que tiveram um determinado 
desfecho que nos permitem ter alguma previsibilidade acerca daquilo que vamos decidir ou 
fazer. Essas referências levam a generalizações.

As generalizações facilitam o nosso dia a dia, permitem-nos, por comparação, avaliar uma 
situação presente com base numa análise feita no passado. Elas dirigem todas as nossas ações 
e decisões e com isso, o rumo e a qualidade das nossas vidas.





Acredito plenamente, que há cada vez mais pessoas a ter o momento de “acordar”. Seja por 
iniciativa própria, seja por algum acontecimento na vida, mas é nessa altura, que a nossa 
história começa a tornar-se cada vez mais consciente e impactante. 

É um sinal de que precisamos de resolver certos acontecimentos passados, para avançarmos 
para um futuro diferente.

Começamos a questionar as regras pelas quais fomos “formatados”, começamos a ter uma 
voz cada vez mais ensurdecedora dentro de nós, uma voz que quer falar e que foi, durante 
muito tempo silenciada. 

Essas regras formaram aquilo que pensamos ser a nossa identidade e os nossos valores. 

Para alterares o rumo da tua história, tens de alterar o conjunto de crenças que formam a 
ideia que tens sobre ti próprio, a tua identidade.

Quando declaramos para nós mesmos algo em que de facto acreditamos, vamos estar 
dispostos a apoiá-la devido á nossa necessidade de coerência. 

Olhas para o passado, presente ou futuro quando defines quem realmente és? 

Olha para os teus amigos. Quem acreditas que eles são, é muitas vezes o reflexo de quem 
acreditamos ser. É necessário evoluir a nossa identidade para aquilo que pretendemos ser.

Resgatarmos o poder de nos reinventarmos através do futuro da nossa identidade.

Em cada novo pensamento há uma possibilidade de nos reinventarmos, de mudarmos o rumo 
da nossa história. De abraçar o poder interior e de contaminar o mundo com esta energia 
interior que nasceu connosco.

Aquilo que pensas acerca de ti próprio, é apenas uma imagem que criaste para ser coerente 
com a tua história, pensamentos e acções.

Se a tua mente consegue conceber uma vida melhor para ti e o teu coração consegue 
acreditar, então, estás apenas a um pensamento de a conceber.

Se te agarrares àquilo que já sabes, nunca poderás criar o espaço necessário para saberes 
aquilo que ainda desconheces, que poderá determinar a forma como encaras a tua 
experiência a partir desse momento, onde nada muda, mas tudo será completamente 
diferente.







Mudança de Resultados

A parte mais desafiante de uma transformação pessoal, é integrar aquilo que já 
sabemos de uma forma automática no nosso dia-a-dia. Com as ferramentas que aqui te 
proporcionei, facilmente consegues fazer algumas alterações importantes na tua vida.

Foi assim que eu comecei a mudar a minha forma de pensar e o meu posicionamento 
perante as situações e perante o mundo. 

No entanto, também tenho de ser sincero contigo, que não estava a conseguir integrar 
tudo o que aprendia na minha vida e por vezes, sentia-me frustrado. Tinha o 
conhecimento sabia o que tinha de fazer, mas entrava frequentemente em piloto 
automático.

Foi nessa altura que percebi que tinha de alterar a um nível mais profundo da minha 
estrutura de pensamento, o conjunto de crenças que tinha acerca de mim próprio. 

Voltava frequentemente a cair no rio sem uma escolha consciente na altura da 
bifurcação. Sabia que tinha de integrar estes conhecimentos se pretendesse mudar 
conscientemente os resultados da minha vida.

Para que isso acontecesse, criei uma metodologia que a partir dai faz parte do meu dia-
a-dia. 

Ela assente em três pilares: 
Aquilo que eu quero sentir e que posso ser eu a determinar; 
As perguntas que faço a mim próprio para alcançar os sentimento e emoções 
que quero ter na minha vida; 
As ações certas que tenho de ter para que isso aconteça.

Este é o programa SER (Sentir; Equacionar; Resultados) 
https://www.fullmindcoaching.com/programa-ser/ 

É este programa que me permite viver aquilo que sonhei há uns anos atrás para a 
minha vida. 

Ajudar pessoas a ultrapassarem momentos de dúvida, incerteza, insegurança, tristeza, 
falta de esperança, ciclos repetitivos de pensamentos e resultados, saber o que 
fazerem, mas não como o fazerem, falta de autoconfiança, autoestima.

Este programa é uma extensão de um lugar que quero partilhar e que, ao mesmo 
tempo, quero que todos tenham acesso a ele, o lugar do coração.

A maioria das pessoas falham nos seus processos de mudança, porque não passam da 
intenção ou do desejo e nunca se comprometem verdadeiramente com a 
transformação que querem realizar.

https://www.fullmindcoaching.com/programa-ser/

