


Quem quer um novo ano, um novo tempo, um novo 
caminho, uma nova vida, precisa primeiro renovar a 
si mesmo.

Esse livro é um incentivo para que você adote novas 
atitudes, assuma um novo olhar, renovando seu modo 
de ser e de se relacionar no cotidiano. Páginas com 
reflexões e inspiração, acompanhadas de exercícios 
para você expandir sua percepção e ir a campo, 
transformando a inspiração em movimento e ação.

Permita-se passar por todas as etapas, com inteireza, 
sem correr, nem estacionar. Você pode se aprofundar 
em uma atitude por mês (e ao final você terá feito 
uma jornada de um ano com as 12 atitudes) ou 
seguir em outro ritmo, diário, semanal... Mas crie um 
ritmo e siga. Faça cada um dos exercícios propostos 
- mas isso só se você quiser colher os resultados 
transformadores desse processo. É o que você quer? 
Então, aproveite cada passo da jornada.



Trata-se de um caminho aparentemente muito 
simples (afinal as respostas já estão dentro de 
você), no entanto, se feito com compromisso 
e vontade, você colherá os mais belos frutos 
vindos da ampliação do autoconhecimento.

Faço um convite a você: vivencie tudo e se 
observe! Abra-se para a energia transbordante 
que brotará desse contato com sua essência. 
Tenho certeza de que boas surpresas surgirão 
desse novo modo de encarar a vida!

Para você, desejo uma leitura de coração 
aberto, um caminho de descobertas e novas 
atitudes transformadoras para temperar a vida!

Grande abraço!

Juliana Garcia

Ah, recomento que você tenha em mãos um caderno ou abra 
um documento em seu computador para fazer os exercícios 

ao longo da sua leitura. Se quiser, imprima esse arquivo e anote 
suas respostas nos espaços destinados. Mas opte pela solução 

mais sustentável, ok? Agora, mãos à obra!





O que passou, passou. A mais simples e pura verdade! Que fique do 
passado, somente a experiência. Sem lamentos, apegos e medos. 
Dê a você a chance de construir sua estrada daqui por diante, 
direcionando o seu olhar para o único tempo que realmente existe: 
o agora! Faça uma faxina - interna e até externa! Libere espaço para 
o novo entrar.

Um importante elemento para o desapego: aceitação. Essa palavra 
é poderosa, porém muitas vezes se perde por ser confundida com 
outras palavras que ganharam significados pejorativos. No campo das 
emoções, a aceitação muitas vezes se confunde com passividade, 
sucumbir, desistir, ter “sangue de barata”, “engolir sapo”, “fingir-se de 
morto”, e por aí vai. No entanto, aceitação tem mais a ver com a 
resignação no sentido de ressignificar, dar outro tom, perceber as 
coisas por outro ângulo. Acho que ela se aproxima do que a aceitação 
positiva pode proporcionar.

Se algo me desagradou no passado, aceitar “que já foi” é a única 
alternativa para viver o presente e transformar o que for possível 
aqui e agora. Se percebo alguma dificuldade em mim, fingir que ela 
não existe ou fazer birra não vai adiantar nada. Aceitar a realidade é 
o primeiro passo para se fazer algo a respeito.



Certa vez ouvi a Oprah Winfrey dizer:

“O perdão é abrir mão da esperança de que o 
passado fosse diferente.”

Faz todo sentido, não é?

O desapego que o perdão e a aceitação trazem é libertador. Abrir o 
coração para o presente, reconhecer que o passado passou e que 
nada pode mudá-lo. Somente o presente bem vivido pode inserir 
novas pegadas nessa estrada. Perdão inclui ainda a necessidade de 
reconhecermos que nós também fizemos o que podia ser feito, o que 
demos conta de fazer, dentro das possibilidades que vislumbrávamos: 
autoperdão. Aceitar que somos passíveis de erro e de acertos na 
tentativa do aprendizado.

Aconteça o que acontecer, a questão é: 

Qual escolha eu farei a partir disso?



Algumas pessoas costumam dizer: “eu não queria que as coisas 
fossem assim”. E aí? O que vai fazer? O fato é que as coisas estão como 
estão. Se aceito esse ponto de partida, posso me perguntar o que 
gostaria de transformar e, então, mudar o foco para a ação. Se não 
aceito, parto para condutas que me fazem estagnar, dar voltas, me 
repetir, me afundar em mais do mesmo. A aceitação nos lança para 
a realidade. Aí podemos plantar e colher novos frutos, empreender 
as transformações necessárias para que nossos potenciais se 
manifestem amplamente na vida.

Reflita
Para seguir em frente, não podemos ter amarras nos puxando para 
trás. Precisamos, então, da tão preciosa faxina. Para fazer essa faxina, 
o primeiro passo é começar a ressignificar os acontecimentos do 
passado, ou seja, se permitir perceber significados positivos. Escreva 
agora três acontecimentos que você considera difíceis em seu 
passado. 



Porém foque-se, em seguida, em registrar pelo menos dois 
aprendizados positivos que você teve a partir de cada uma dessas 
experiências. Em que aspectos você cresceu, coisas boas que 
descobriu, qualidades que puderam aparecer, pessoas especiais 
que entraram em sua vida por conta desse acontecimento, novos 
caminhos que surgiram...

{Aproveite os espaços para fazer sua pausa de reflexão.} Hora de escrever em 
seu caderno ou abrir um documento no computador, só para isso.







Quem é você? Onde você está? Quais são suas principais 
características? Qual é o seu potencial? Quais são seus talentos? 
Quais pontos a desenvolver? Qual é a sua marca pessoal? Se você 
pudesse resumir a sua jornada até aqui, que palavras usaria? 
Para que você se levanta todos os dias? Qual é o seu propósito 
na vida? 

Reflita sobre a pessoa mais importante de sua vida!

Exercite essa atitude!
Nas páginas seguintes, reflita e responda as questões propostas.



Quem é você? 
Vá além das definições dos papeis que você desempenha, entre 
em contato com sua essência e responda que pessoa é essa 
que lhe acompanha todos os dias.

Escreva suas impressões



Onde você está?  
Como está seu momento presente, como você está em relação 
aos seus objetivos de vida, reflita sobre suas conquistas e desafios 
vividos aqui e agora.

Escreva suas impressões



Quais são suas principais características?   
Reconheça seus pontos fortes e os pontos a melhorar.

Escreva suas impressões



Quais são seus talentos?  
Reconheça seus dons naturais, aquelas características que já 
estão em você e que brotam com naturalidade.

Escreva suas impressões



Qual é o seu potencial? Quais pontos a 
desenvolver? 
O matemático Arquimedes, em tempos longínquos, já nos 
disse: “Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei 
o mundo.” Reflita sobre os aspectos em você que podem 
revolucionar a sua vida, bastando que você os alavanque.

Escreva suas impressões



Se você pudesse resumir a sua jornada até 
aqui, que palavras usaria?
Escreva um resumo dessa obra fantástica de superações, 
aprendizados e descobertas!

Escreva suas impressões



Para que você se levanta todos os dias? Qual 
é o seu propósito na vida?
Essas perguntas são essenciais para você se conectar com o 
propósito ao qual sua vida serve.

Escreva suas impressões







A palavra sonho acaba sendo banalizada na ideia reduzida de uma 
fuga da realidade, mas vamos aqui trabalhar o Sonho como aquilo 
que desejamos de todo coração. Trata-se de uma visão de futuro 
que se conecta com a pessoa que você é, com o que você valoriza, 
com a sua verdade mais viva. Transformar os sonhos em realidade 
é, então, concretizar essa visão.

E quando surgem desafios e nos sentimos insatisfeitos, distantes 
da vida que sonhamos? Grandes mudanças são possíveis quando a 
pessoa percebe que o caminho que está trilhando não está levando 
ao que ela acredita e ama, que seu horizonte ali está se estreitando, 
que ela está longe do que lhe faz pulsar o coração. Então, surge 
a energia para fazer as transformações necessárias para expandir 
seus horizontes e levar a estrada na direção do seu sonho.

É importante perceber que não se tem controle de tudo que nos 
cerca, que as coisas podem sair do planejado e que transformar 
um sonho em realidade é um processo, que acontece passo a 
passo. Diante de imprevistos e adversidades, no entanto, não se 
deve achar que perdeu tudo, que voltou à estaca zero. Para isso, é 
sempre bom contar com a criatividade e a espontaneidade, criando 



novas alternativas, o famoso “plano B”. Se queremos muito realizar, 
não é no primeiro impedimento que vamos desistir, não é verdade? 
Por outro lado, insistir com teimosia nas mesmas estratégias não 
nos leva a lugar nenhum. Para alcançar um sonho amado é preciso 
ter flexibilidade nas estratégias e firmeza no propósito.

Precisamos também reconhecer que trilhar o caminho de assumir 
nossos sonhos exige sair da zona de conforto, ou seja, essa escolha 
pode nos colocar em contato com situações e sentimentos com os 
quais não estamos acostumados a lidar. Sempre é bom se conectar 
com o quanto vale a pena alcançar o que você almeja. Isso confere 
a dose extra de energia para enfrentar o que vier! 

O sonho é o alimento da vida. Ele é o combustível para nossas 
ações, é a semente de tudo em que colocamos a nossa esperança. 

Quais são seus sonhos de vida? Não diminua seus sonhos para que 
eles caibam em suas limitações, mas, sim, amplie suas capacidades 
para alcançar seus mais altos sonhos!



Faça o seguinte exercício para lhe apoiar a se reconectar com a 
força do seu sonho:

Visualize um dia na vida que você sonha para si. Veja desde 
o amanhecer, em detalhes: como é o seu lar nessa vida dos 
sonhos? Como você acorda? Com despertador, com um filete 
de luz do sol, com som de pássaros, alguém vem lhe acordar? 
Veja cada detalhe, desde o seu despertar até o anoitecer. Depois 
registre tudo. Conecte-se com o seu sonho, já!

Escreva suas impressões



Como você pode trazer essa vida para mais perto de você, agora 
mesmo? 

Defina e vá se aproximando da sua vida dos sonhos, aqui e 
agora. Eu, por exemplo, comecei por cuidar das minhas manhãs, 
começando o dia como visualizei na primeira vez que fiz esse 
exercício. O café da manhã tranquilo, o tempo para ir despertando 
com calma, dedicar às atividades para meu autocuidado. 

Qual elemento, dessa experiência que você visualizou, você já 
poderia começar a trazer para sua rotina? Registre e comece.

Escreva suas impressões





Sabe aquela expressão que pergunta se o copo está meio cheio ou 
meio vazio? Como você escolhe enxergar, na maioria das vezes? 
Como você tem observado os acontecimentos em sua vida?

Quero hoje apresentar para você um importante trunfo para você 
seguir se desenvolvendo e tomando a vida nas mãos: o foco no 
positivo.

Mais importante do que o que nos acontece, é o que fazemos 
a partir disso. Ao manter o foco no positivo, pode-se absorver 
as oportunidades de crescimento em cada situação e encarar 
as questões não como dificuldade, mas como um desafio a ser 
superado. Quando você escolhe como vai agir em relação aos 
acontecimentos, você sai do lugar da vítima das circunstâncias. 
Você assume o lugar de responsável, de protagonista da sua história.

O melhor da atitude positiva é que ao deixar de usar a sua energia para 
criar desculpas e reclamar, você começa a direcionar essa força extra 
para investir na criação do que realmente importa. Agir, transformar, 
resolver, ir além. O foco no positivo convida também a se focar na 
solução. Quando se está em meio a problemas, esse foco apoia 
a observar as situações buscando o potencial de transformação 



por trás delas, as oportunidades para o crescimento que estão em 
cada convite que a vida apresenta. Percebe que não se trata de 
ignorar a realidade e os pontos negativos? Muito pelo contrário. 
Ao se focar no positivo, você começa a enxergar as sementes para 
a resolução. Bem melhor que ficar sentado reclamando, preso ao 
medo e alimentando o “mimimi”, concorda?

Foco no seu positivo
É importante ressaltar que quando se pensa em autoconhecimento, 
muitas pessoas já imaginam um trabalho árduo de esmiuçar 
todos os seus problemas e pontos fracos. Daí, quando são dados 
os primeiros passos nessa direção, não é de se surpreender que a 
energia fique em baixa, a desmotivação surja com tudo e o projeto 
de autoconhecimento fique de lado.

Para início de conversa já podemos mudar como nos referimos a 
esses aspectos e percebê-los não como negativos, mas como pontos 
a melhorar. Essa simples mudança na linguagem já muda muito a 
nossa forma de encarar. Aqui já começa o novo foco, aquele que 
nos empodera muito mais: o foco no positivo. Ao invés de encarar 
como dificuldade (onde nos sentimos impotentes), reconhecer 



esse campo como desafio (assim podemos nos sentir instigados a 
enfrentar).

Quando nos focamos em nossos pontos fortes, lançamos atenção 
ao que temos de melhor e, então, esse potencial nos apoia a seguir 
adiante. Busque alimentar seus dons e talentos, pois eles já são 
sementes florescidas em você. Devemos sempre aproveitar nossos 
talentos, as nossas habilidades que fluem com naturalidade. Estes 
são grandes trunfos para nosso crescimento e nossa realização.

E quanto àqueles aspectos ainda não desenvolvidos? O que fazer 
com eles? Devemos administrá-los, inclusive utilizando nossos 
pontos fortes como instrumentos de mudança.

Quais são seus principais pontos fortes? Liste-os, reconheça-os e 
comece a exercitá-los cada vez mais. Como você pode colocar 
seus pontos fortes em maior destaque na sua vida? Faça conexões: 
como seus pontos fortes podem lhe apoiar a desenvolver os pontos 
a melhorar? Pense em atitudes concretas para usar seus trunfos a 
seu favor. Foque-se no que você tem de melhor a oferecer para as 
pessoas, para si mesma, para a vida.



Preste atenção às músicas internas na sua 
cabeça, ou seja, os seus pensamentos. Decida 
trocar a estação quando notar que está dando 
espaço para pensamentos e crenças que não lhe 
fazem crescer. Busque meditar, escrever para 
organizar suas ideias, ler boas mensagens, se 
cercar de coisas positivas. Não basta dizer que 
“não quer pensar nisso ou naquilo”, é preciso 
trazer pensamentos e atividades positivas para 
plantar novas sementes.

Abra um sorriso para o lado leve da vida! Sorria 
por fora e por dentro, liberando seu coração 
para os sentimentos irmãos do sorriso: alegria, 
abertura, encantamento, gentileza...

Sorrir é terapêutico, acessa mecanismos 
fisiológicos de bem estar, ânimo e mais 
disposição em sorrir. Além de ser contagioso!

Foco no positivo se reflete no seu rosto



Que tal um desafio? 

Comece o dia com um belo espreguiçar, acorde cada músculo 
de seu corpo, abra os braços e sorria! Sorria para o dia que 
amanheceu, sorria para seu corpo que lhe dará a energia para 
seguir, sorria para cada aprendizado que esse dia lhe reserva.

Em seguida, sorria para a primeira pessoa que encontrar. Pode 
ser até estranho no início, principalmente, se você não costuma 
alimentar o bom humor logo cedo! Por isso é um desafio, oras!

Ao ir para a rua, experimente sorrir novamente, mas agora 
seguido de um cumprimento: Bom dia! Muito obrigada(o)! Tudo 
bem? 

Quem sabe ao invés de “bom dia”, você se arrisque num: 
Maravilhoso dia! Excelente dia! Sensacional dia!

Siga exercitando o sorriso, encaixando-o sempre que surgir a 
oportunidade ou até criando oportunidades. Desamarre essa 



cara, desenferruje os músculos da face que trazem o semblante 
relaxado e sincero de quem vê a vida com bons olhos!

Depois, registre aqui as impressões que você teve ao longo 
desse dia especial:

Escreva suas impressões







ABERTURA
Essa atitude é essencial para renovar a vida, pois somente com 
abertura podemos ver a vida como ela é: um movimento constante, 
transformação e ciclos. Tentar negar a fluidez e a renovação constante, 
é se distanciar do que a vida é de verdade. E como tomar nas mãos 
algo que não aceito nem experimento como verdadeiramente é?

Abertura para o novo, para se relacionar com inteireza, para se 
ouvir, para aprender, para dar, para receber. Irmã da flexibilidade e 
da fluidez, a abertura lhe conecta com o presente. Você deixa de 
responder aos acontecimentos baseado em ideias preconcebidas, 
você se abre para ver o aqui e agora, para agir no momento. Não 
precisa ser confundida com condescendência, porque, na verdade, 
é um ato de extrema coragem. Sair do campo “protegido” das nossas 
teorias prontas e se abrir ao que escapa do nosso controle? Quer 
ato maior de bravura, coragem e inteireza que esse?



Na dinâmica do dar-receber, a abertura é essencial. Grande parte 
das pessoas que reclamam que sua vida parece árida, sem cor é 
porque não estão se abrindo para dar e receber. 

Quem só dá, no fundo está na posição de controle, porque age 
como se não precisasse de ninguém - como vai receber algo da 
vida se as portas e janelas estão fechadas?

Quem só quer receber, se fixa na atitude infantil de só querer ser 
nutrido, não se abre para lançar suas sementes na vida - como 
pode crescer e prosperar? 

Quem não dá nem recebe, se assemelha a alguém que parou de 
respirar, nada entra, nada sai - é possível estar num fluxo de vida 
dessa maneira?

Pausa para refletir:

Como está a dinâmica do dar e do receber em sua vida? Onde você 
pode se abrir e se expandir?



A abertura ao novo e ao presente

O  novo, apesar de todo medo que pode despertar, carrega sementes 
em sua mala de viajante. O desconhecido chega com seu olhar 
enigmático, mas o que ele trará para nossa vida depende muito da 
recepção que lhe oferecemos. Ele vem daquela curva da estrada que 
não sabemos onde vai dar, ao vermos sua silhueta o coração dispara 
e nesse exato instante podemos ainda escolher que tom terão as 
nossas batidas: expectativa, raiva, pavor, alegria, curiosidade... Sim, 
podemos escolher como reagir às novidades que chegam, mesmo 
que muitas vezes não possamos escolher a hora de sua chegada. 
As sementes que esse viajante incógnito traz é que tecem a teia da 
vida, que trazem o colorido inesperado e o ingrediente essencial 
para os próximos passos a serem dados.

Sem o elemento da novidade não haveria caminhada, nem arte, nem 
projeto,  sem o elemento do desconhecido não haveria construção 
de conhecimento, nem progresso, nem crescimento. A grande 
certeza da vida, sabe qual é? É que sempre há mudança. Você agora 
já não é mais o mesmo após os minutos que se passaram durante 



essa leitura. A água que corre no rio é do mesmo rio, mas já não 
é mais a mesma água. Somos seres constituídos pela mudança e 
precisamos aceitar a correnteza da vida, nadando ao seu favor, pois 
é o novo que nos faz seguir adiante. Se nos fechamos em nosso 
mundinho, não podemos aprender, nem absorver algo além do 
que os nossos sistemas já dados e, por isso, limitados.

Liberte-se das amarras que fazem com que você anseie ficar na 
falsa proteção do passado, pois não há segurança em não seguir o 
ritmo natural da vida. É preciso entregar-se ao presente, sem medo 
e sem necessidade de pleno controle. Só assim, embora pareça 
contraditório, você pode tomar de fato a vida nas mãos.

Para refletir:

E se hoje fosse seu único dia? Você seguiria as suas horas da maneira 
como você tem seguido?

De quais desculpas e pensamentos você abriria mão? Permaneceria 
com esse mesmo estilo de vida? Cumpriria a mesma agenda? Quais 
seriam as suas prioridades? 



Com quem entraria em contato primeiro? Que projetos sairiam das 
gavetas? Quais seriam as cores, quais seriam os sabores e os aromas 
desse seu único dia?

E se eu te disser: sim, hoje é seu único dia mesmo! O amanhã 
será outro hoje, quando amanhecer. Mas até lá... Só existe o hoje, o 
agora, esse instante.

Como você escolhe vive-lo? Como vai querer lembrar desse hoje 
quando o amanhã chegar?

Para exercitar:

Escreva um pouco sobre a abertura em sua vida:
- Em que campos da sua vida, você sente que tem mais abertura?
- Onde você precisa exercitar mais?
- O que poderia fluir melhor, se você se abrisse?
- Desafie-se: se proponha um objetivo de abertura por semana. 
Abra-se para novidades, quebre velhas rotinas, velhos pensamentos, 
experimente assumir uma postura mais leve. Qual vai ser a primeira 
atitude de abertura em sua lista, hoje mesmo?



Faça uma pausa e registre suas impressões



E para exercitar ainda mais a abertura, aliada 
ao dar e receber:

- Coisas, atitudes, palavras que você pode oferecer às pessoas:

- Coisas, atitudes, palavras que você pode se abrir para receber:

Escreva suas impressões

Escreva suas impressões



Só isso está moleza! Agora vem a parte boa: programe-se para 
iniciar a abertura para o dar e o receber em sua vida. Qual é o maior 
desafio para você: dar ou receber? Programe-se para enfrentar esse 
desafio, tome uma decisão e tenha uma ação para transformar sua 
vida. Comece pelo item da lista mais desafiante para você (dar ou 
receber). De preferência hoje mesmo! 

Escreva suas impressões





Quantas vezes você já teve aquela vontade e aquele impulso por 
mudanças.  Viajar pelo mundo, fazer aquele curso, chegar perto 
daquela pessoa e dizer claramente o que sente, inovar no seu estilo, 
seguir adiante com aquele projeto, iniciar aquela dieta, aproveitar a 
oportunidade para despertar seu talento guardado, dar sequência 
a uma ideia que lhe acende a alma, dar aquela geral no armário, 
entrar em contato com aqueles amigos especiais para dizer que 
continuam sendo especiais, de dar um novo rumo à vida… 

O que falta, então, se há a vontade? Bem, muitas vezes falta é acordar 
a força para a vontade se manifestar em forma de decisão e ação. 
Falta a decisão que transforma essa vontade em impulso para se 
movimentar e sair da zona de conforto.

Essa decisão confere a energia para superar a preguiça, o medo, 
a procrastinação, os padrões limitantes, os velhos costumes e 
comodismos, o pessimismo, a insegurança. Ela desperta a motivação, 
que nada mais é que constatação clara dos motivos essenciais que 
movem a nossa ação. Força que nos faz ver a importância de nossa 
vontade e estabelecer conexão com o nosso propósito de vida. 



É assim que nos conectamos com a nossa CORAGEM. A etimologia 
dessa palavra aponta que coragem é agir com o coração, ou colocar 
o coração na ação. Entrar em contato com a força da coragem por 
essa via é muito bonito e inspirador. Ser corajoso é seguir o caminho 
que sua alma aponta, fazer valer o que você ama e acredita, ser 
coerente com quem você é.

Vá além do esperado, do que já está dado, do costumeiro. Dentro 
dessa linha que parece “confortável”, está o campo do ordinário. 
Ouse se aventurar no campo do extraordinário! Lá é que o fogo 
criativo pode fomentar a realização de todo o seu potencial para 
alcançar seus sonhos mais amados.

Quer uma vida extraordinária? Então, saia da zona de conforto e vá 
para a zona onde as coisas extraordinárias acontecem. Aliás, é lá 
onde VOCÊ faz as coisas extraordinárias acontecerem!

Identifique pelo menos uma situação em sua vida em que você está 
se mantendo na zona de conforto. Onde você poderia ir além, mas 
está se deixando impedir - por medo, preguiça, hábitos antigos, 
receio, perfeccionismo, distração...



No fundo, a gente sabe bem o que precisa ser feito, não é verdade? 
Então, assuma um compromisso com você: Qual será a sua primeira 
atitude para assumir a transformação e sair dessa zona de conforto? 
Detalhe essa atitude:

O que?   /  Como?  /  Quando?  /  Onde?
 

Escreva suas impressões





Tropeçou? Aprenda! Errou o caminho? Aprenda! Ouviu uma frase 
diferente? Passou por uma situação estranha? Está diante de uma 
pessoa mais experiente? Surgiu uma oportunidade de conhecer 
algo totalmente novo? Aprenda! Expanda seus horizontes e pense 
fora da caixa!

Anthony Robbins, coach e escritor motivacional conhecido no 
mundo inteiro, conta uma história sobre sua vida que ilustra bem 
como podemos aprender com qualquer coisa que nos aconteça 
– conforme o foco que escolhamos dar. Ele conta que quando era 
criança sua família passava por muitas dificuldades financeiras e que, 
num determinado ano, não tinham como celebrar o dia de ação de 
graças nem com uma refeição simples para orarem juntos à mesa. 
Acontece que um estranho bateu à porta e trouxe de presente a 
doação de uma refeição completa e saborosa para sua família. Ele 
conta que seu pai significou aquela situação como uma humilhação 
e pouco tempo depois saiu de casa, abandonando a família. Já o 
pequeno Anthony, ficou tão feliz com aquele gesto de alguém que 
nem conhecia, que significou aquela situação como o aprendizado 
de que a generosidade existe. Tão logo ele pôde, quando adulto, 



passou a fazer o mesmo para outras famílias, expandindo o gesto 
cada vez mais à medida que se tornou mais próspero. 

Mais uma vez, não importa o que nos acontece, mas sim o que 
fazemos a partir do que nos acontece. Tenho certeza de que você 
conhece muitas histórias que comprovam isso, de pessoas que 
tiram aprendizado e crescem a partir de cada acontecimento da 
vida, mesmo os aparentemente mais dolorosos.

Tudo ao nosso redor pode ser fonte de aprendizado. Podemos nos 
conhecer melhor a partir de uma situação que nos causou sensações 
estranhas,  ao assistir um filme podemos refletir sobre questões de 
nossa vida, um papo informal pode despertar novas ideias, a leitura 
de um livro com um tema/abordagem/autor ao qual não estamos 
acostumados pode revelar novas perspectivas, uma perda ou um 
imprevisto pode nos revelar outros valores. Tudo na vida pode ser 
fonte de aprendizado, basta que tenhamos esse olhar de abertura, 
esse foco no positivo, essa vontade curiosa de aprender e crescer.



Amplie: 

• Como você desenvolve seus conhecimentos, valores, criatividade 
e competências no cotidiano? 

• Você tem buscado novos conhecimentos?

• Você tem se aprofundado nos conhecimentos que já tem?

• A sua mente está aberta?

• Qual atitude você se propõe para abrir sua mente a novas 
perspectivas?



Para refletir:

Faça uma lista agora de 10 coisas que você aprendeu recentemente. 
Pode ser algo relacionado a trabalho, um curso ou palestra que 
tenha assistido e lhe acrescentou algo, uma frase de um amigo, 
uma lição positiva tirada de uma situação vivida. Enfim, conecte-se 
com os aprendizados que vida lhe oferece, aqui e agora.

 Escreva suas impressões



Para seguir refletindo e aprendendo:

Liste os 10 principais aprendizados de sua vida, como um todo. Vale 
o mesmo, desde aprendizados formais com cursos e professores, 
desde mestres da vida como amigos, familiares, pessoas especiais, 
passando por coisas que você aprendeu a valorizar, enfim. O que 
a vida lhe ensinou de positivo e valioso, até hoje? Destaque os 10 
principais aprendizados.
 

Escreva suas impressões



Exercício para você fazer todos os dias:

Escreva algo que você aprendeu nesse dia. Pelo menos um 
aprendizado a cada dia. Se você reconhecer mais alguns, melhor 
ainda! Surpreenda-se com o quanto se pode aprender diante de 
qualquer situação que a vida lhe apresenta.

 Escreva suas impressões





Antes de mais nada, quero lhe propor que escreva todas as ideias 
que você tem sobre a palavra Disciplina. Escreva tudo que lhe vier 
à cabeça, os julgamentos bons e os ruins, que sensações você tem 
ao ouvir que precisa ter disciplina, que outras palavras se conectam 
a ela em sua cabeça...

Escreva suas impressões



Muitas pessoas relacionam disciplina com ideias como:

• Repetir algo incessantemente;
• Obrigar-se a fazer algo;
• Repetição e rotina enfadonha;
• Rituais muito complicados;
• Coisa de gente chata e perfeccionista;
• Rigidez;
• Cobrança;
• Algo que não flui naturalmente;
E por aí vai...

Algumas dessas ideias, ou semelhantes a elas, apareceram em sua 
lista?



Quero lhe propor um outro olhar: 

A palavra disciplina se liga a ser discípulo. O que é ser um discípulo?
É ser alguém que segue uma verdade, que se orienta para um caminho 
onde enxerga significado e um sentido mais profundo, não é? 

Pois é, disciplina é seguir a sua verdade, fazer algo com convicção, 
porque vale a pena. Ela é um meio para se 
orientar para a realização daquilo que é 
importante para você, que você acredita e 
valoriza.
 

Olhar por esse prisma muda 
tudo, percebe?

Assumir uma atitude disciplinada é ser 
coerente e consistente, agindo conforme 
aquilo que acreditamos, fazendo valer nossos 
sonhos e ideais.
 



Crie agora uma disciplina para você. Comece por pequenos hábitos, 
se comprometendo a mantê-los de maneira constante. Por onde 
você escolhe começar a exercitar a disciplina em sua vida? Escreva 
e detalhe como será essa ação. 

O que?   /  Como?  /  Quando?  /  Onde?

Escreva suas impressões



Acompanhamento

Depois registre também o acompanhamento desse processo: 
que efeitos você observou? Quais desafios encontrou? Como os 
superou? O que você está ganhando com isso?

Escreva suas impressões





Escute de verdade, se comunique de verdade, esteja em prontidão 
para compreender profundamente, acrescente algo de seu, abra-se 
para novas perspectivas. O verdadeiro diálogo nos enche de novos 
ares, nos conecta com a inteireza de estar presente. Num verdadeiro 
diálogo não se fica esperando daqui alguns segundos quando 
poderemos seguir com nosso monólogo. Não preciso atropelar o 
outro, porque quero compartilhar. Posso contribuir com meu olhar, 
gerar novas e ricas conexões. Dialogar é pensar junto!

No campo relacional é preciso real abertura para conseguir 
dialogar, indo além de simplesmente falar. Dialogar inclui conexão, 
compreender e a partir daí interagir, somar. Para isso, é preciso se 
abrir para ouvir de verdade, deixando de operar com filtros prévios 
do que penso e acho, para assim compreender o que o outro está 
apresentando.  

A tendência da mente inquieta que nossos moldes sociais vêm 
criando é de se manter sempre alerta para julgar - “isso é bom”, 
“isso é ruim”, “isso se encaixa aqui ou ali”. Além disso, tendemos a 
ficar presos em nossas conversas internas, sem nem participar do 
que está acontecendo ao nosso redor – “se ele disser isso, vou dizer 



aquilo”, “mas se a pessoa pensar isso?”, “e se pensar aquilo?”. A partir 
de nossas experiências vamos construindo crenças que passam a 
orientar nossas ações, mas que não costumam ter conexão com 
o presente e com o que está acontecendo agora. Tais filtros nos 
impedem de fazer contato real, porque nos prendem numa realidade 
paralela que criamos, onde estamos falando e respondendo a nós 
mesmos.

Abrir mão da necessidade de controle já é um bom começo, porque 
deixamos de desperdiçar essa energia e a focalizamos em viver o 
momento. Assim, começamos a ouvir sem nenhuma intenção, só 
estamos presentes e nos abrimos para ouvir o que o outro tem a 
apresentar. Acordamos para o fato de que nossos mapas não são a 
realidade, de que existe um outro de carne e osso diante de nós, com 
sua própria história e particularidades. Tal atitude de receptividade 
nos traz muito mais clareza e presença.

Em diálogos verdadeiros, onde nos colocamos receptivos, é 
possível nascer boas surpresas. Porque nos propomos à abertura 
que vai além dos nossos filtros, mapas e julgamentos, então o novo 
acontece. Já experimentou algo assim? Sair de uma conversa com 



a alma renovada, com uma sensação de leveza e com várias ideias 
diferentes, que você até se pergunta: “como não pensei nisso antes?” 
Você não tinha pensado nisso antes, talvez nem seja porque nunca 
ninguém tenha lhe dito, mas porque naquele momento você se 
abriu para ouvir.

Durante um dia inteiro, observe:

- Seus diálogos internos: como você tem falado consigo? Que tipo 
de palavras você usa quando fala consigo? Que tipo de palavras 
você usa quando pensa no que gostaria de falar para o outro? 

- Seus diálogos externos: como você conversa com as pessoas? 
Como a sua comunicação está fluindo? Como está a sua escuta? 
Você ouve o que o outro tem a dizer ou já fica na espera para a sua 
vez de falar? Quais sensações estão por trás de cada uma dessas 
atitudes?

Faça essa observação, registre quais os pontos fortes e os pontos a 
melhorar. No dia seguinte, já comece a colocar as novas atitudes 
em prática.



Faça uma pausa e registre suas impressões





Exercite perceber além do explícito. Veja além dos seus hábitos, 
compreenda as suas motivações. Ouça o outro além das palavras, 
veja e sinta a presença. Perceba os pequenos detalhes e encante-
se com eles. Olhe ao redor e veja, de verdade, o que lhe cerca. 
Prestando real atenção, abrimos nossos sentidos e podemos ver 
soluções onde menos imaginaríamos. Abre-se um novo mundo de 
possibilidades!

Não se ouvir, não saber aproveitar a própria companhia, não se 
permitir momentos de silêncio para se conectar consigo: a falta de 
presença é um dos principais obstáculos para renovar a vida. Como 
saber o que me apaixona? Como escolher o meu caminho? Como 
perceber as oportunidades? Como assumir a responsabilidade 
sobre minha vida, se nem estou presente?

Para sair da condição de piloto automático e aguçar nossa 
percepção, um bom exercício é a meditação. A palavra meditação 
vem do latim, meditare, que significa voltar-se para o centro. Estar 
presente é exatamente isso, deixar de se dispersar para as periferias, 
para o que está ao redor, para então se centrar. A prática cotidiana 
da meditação proporciona um estado de quietude da mente que 



nos auxilia a desligar dos inúmeros estímulos externos e estabelecer 
maior concentração, conseguindo a partir daí estar na realidade 
externa com maior inteireza. É uma oportunidade e tanto para:

• Alcançar mais paz e relaxamento
• Manter contato com seu mundo interno
• Promover mais produtividade com sentido
• Exercitar a disciplina
• Perceber com mais presença e clareza

Acontece que muita gente não se arrisca no campo da meditação por 
achar que seria muito difícil, que exigiria técnicas muito complexas 
e inalcançáveis. Na verdade, existem diversas formas de meditar e 
todas elas consistem em estar presente no aqui e agora. Simples. 
Estar totalmente presente. Incluindo os momentos comuns, em 
suas atividades rotineiras, como tomar banho, preparar o jantar, 
comer sua refeição… 



Aproveitando que estamos no meio digital com esse e-book, 
compartilho com você dois links interessantes com vídeos sobre 
meditação. 

Meditação em um instante:
Fala de maneira bem simples como 
meditar no cotidiano começando 
por 1 minuto.
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

Para começar a meditar:
Uma introdução à prática da 
meditação, acompanhando passo 
a passo com o mestre Lama Padma 
Samten.
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

http://www.youtube.com/watch?v=IPrOlrYHsoQ
http://vimeo.com/50875614


Abra sua percepção

1) O que você vê aqui? Expanda a 
sua percepção e, em uma folha de 
papel, reproduza o traço e complete o 
desenho com o que lhe vier à cabeça. 
Crie, sem julgamentos, abra sua mente.

2) Agora, que outros desenhos você 
consegue fazer a partir desse mesmo 
risco inicial? Novamente, expanda sua 
percepção e abra sua mente.

Que reflexões você pode fazer a partir 
desse exercício?
.



Abra-se para olhar as mesmas coisas com 
outros olhos

Pense nas pessoas com quem você convive. Que outras qualidades 
você poderia enxergar nelas? Principalmente naquelas pessoas em 
quem você costuma reparar mais as faltas.

Pense nos lugares por onde você sempre passa. Quais detalhes 
você poderia observar e aproveitar melhor?

Escreva suas impressões







É bastante comum nos pegarmos pedindo algo, não é verdade? 
Mesmo que não seja um pedido direto a alguém, mesmo que seja 
internamente: quero uma vida assim, um(a) namorado(a) daquele 
jeito, um carro com tal e tal acessório, uma nova oportunidade, 
uma relação de amizade que me proporcione tais sensações, um 
emprego em que as coisas funcionem assim. E a lista vai seguindo... 
E com que regularidade você se vê agradecendo? 

Para ir acordando este sentimento aí dentro, lhe proponho algumas 
questões para reflexão:

• Para você, o que significa gratidão?
• Que imagem lhe vem à mente quando pensa na palavra gratidão?
• A quem e pelo que você é grato(a)? 
• Qual é a melhor lembrança que você tem em relação a esse tema?



Faça uma pausa e registre suas impressões



Em primeiro lugar, é bom diferenciar gratidão de servidão, de 
compromisso eterno e de outras ideias errôneas que acabam 
trazendo mais peso do que leveza. Essa palavra, sim, é que se 
aproxima melhor da sensação de gratidão: leveza. É um calorzinho 
bom dentro do peito, uma sensação agradável que faz os olhos 
brilharem e o sorriso se abrir naturalmente.

A gratidão não tem hora certa nem protocolo a seguir. Aliás, tem 
hora certa, sim: agora!
Podemos sentir gratidão ao ver que o sol está nascendo ou ao 
sentir seu calor suave tocando nossa pele ao final da tarde. Ela 
pode brotar ao receber uma mensagem carinhosa de alguém 
especial, alguém que é especial simplesmente por ser quem é e 
não por ter realizado “grandes feitos”. As pessoas que nós amamos 
despertam esse sentimento bom e pronto, e podemos ser gratos por 
isso. Gratidão que pode ser relembrada em situações em que nos 
superamos, em que fizemos da queda um passo de dança, como 
diz o poeta. Podemos ser gratos pelos mestres que cruzaram nosso 
caminho, pelos gestos de amizade que aquecem nosso coração, 
pela confiança que depositaram em nós em qualquer âmbito e em 
qualquer momento da vida, pelas estradas que percorremos, por 



aquela flor que caiu da árvore diante de nós num dia de solidão e 
que nos fez ver aquele momento com outros olhos.

Vejo a gratidão como algo que vai além de um sentimento, ela 
pode considerada um valor. Ela pode figurar entre valores como 
honestidade, gentileza, respeito, companheirismo.

E o que é um valor? Um valor é aquilo que sustenta e norteia as 
nossas ações. São aquelas coisas em que acreditamos e que nos 
fazem agir como agimos. Ter a gratidão como um valor significa 
uma mudança profunda na nossa experiência, nos faz ter um olhar 
diferenciado para reconhecer a beleza de cada momento. Ter a 
gratidão como um valor para a vida nos faz ter um maior interesse 
por tudo que nos cerca, nos faz assumir um compromisso radical 
com a felicidade. Essa tão procurada felicidade nada mais é do 
que estarmos enraizados no agora, é aquela vivência essencial de 
estarmos ligados ao Todo, de termos uma relação profunda com 
a vida. Ela nasce da gratidão que nos ancora e nos faz perceber a 
riqueza que há em tudo que nos propomos a observar de coração.



Aproveito esse momento para agradecer a você, por se propor a 
ler e sentir essas palavras que estou compartilhando aqui. E você, 
ao que pode ser grato agora mesmo? Alimente esse valor em sua 
vida. Alimente o seu gosto por ser feliz a cada instante, pelo que o 
instante apresenta, pelo que você é.

Recebemos tanto desde o momento que nascemos. Em cada 
detalhe, a vida nos oferece muito: companhias, experiências, 
recursos, aprendizados e a própria oportunidade de estar vivo! Você 
tem exercitado a gratidão? Você já exercitou a gratidão consigo 
mesmo? Agradeça a você também por todos 
os esforços, tentativas, 
por toda dedicação e 
cada passo para chegar 
até aqui.

Reveja sua trajetória 
na vida e honre cada 
pessoa, cada situação, 
cada mestre, cada meio 
pelo qual você aprendeu 
e cresceu. 



Faça uma lista com o TOP 10: as dez maiores gratidões de sua vida. 
Pense em seus relacionamentos, suas experiências, os mestres 
que cruzaram seu caminho, as escolhas importantes que você fez, 
enfim. Reconheça e honre! 

Mantenha essa lista sempre por perto para lhe conectar com o 
sentimento amoroso da gratidão. E lhe recomendo mais: registre 
todos os dias, motivos pelos quais você tem a agradecer. Gratidão 
a você, pelas pessoas e pela vida.

FAÇA SUA LISTA





Sempre que houver oportunidade, invista em você, invista 
em seu desenvolvimento. Faça cursos, busque experiências 
engrandecedoras, participe de vivências, engaje-se num processo 
de desenvolvimento pessoal, terapias, grupos vivenciais, coaching, 
tratamentos, leia livros. Investir em crescimento tem sempre retorno 
garantido!

Após todo esse caminho de transformação a que você se permitiu 
com esse livro, você merece parabéns! 

O passo final desse livro, vai lhe remeter a diversos novos passos 
daqui para frente. A partir de tudo que você refletiu e vivenciou, 
com certeza seu nível de autoconhecimento agora é outro. Você 
reconheceu algumas amarras, diversos pontos fortes e sonhos pelos 
quais vale a pena se dedicar.

Então, agora é hora de você se comprometer a manter todo esse 
crescimento sempre se expandindo: escolha um caminho, um 
método, uma forma de investir em seu desenvolvimento pleno 
como um próximo passo a ser dado em sua jornada. Para dar 
continuidade e ir além.



É bom começar por uma lista com todos os cursos, leituras, 
processos e métodos de desenvolvimento pessoal que você gostaria 
de conhecer e se engajar. Em seguida, faça a seleção para escolher 
por onde você vai começar, como e quando!

Faça sua lista:

Por onde começar, de que maneira e quando:

Escreva suas impressões

Escreva suas impressões



Já percebeu a diferença de quando você se interessa e de quando você 
decide e se empenha? Você abre uma revista e lê uma reportagem 
sobre um novo tipo de exercício físico, acha interessante. Talvez 
até anote os contatos do local que oferece aquela modalidade. 
Quem sabe até telefone para saber como funciona. Interessante… 
E fica por isso mesmo. E quando você se empenha? Já viveu um 
momento ou uma situação assim? Mesmo que você não tenha as 
informações necessárias, você corre atrás. Se não tiver as habilidades, 
você busca desenvolver. Se não tem tempo, você abre espaço na 
agenda. Você decidiu, então, o empenho nasce como uma energia 
extra lhe abastecendo para seguir em frente. 

Então, agora é a hora de decidir. De se propor um compromisso 
honesto com seu crescimento, um propósito sincero de se abrir 
para a renovação plena em sua vida.

Se você quiser conhecer mais sobre o processo de coaching como 
ferramenta de desenvolvimento pleno e alcance de sonhos, entre 
em contato comigo! Vai ser um prazer lhe conhecer, saber como 
foi a sua jornada e esclarecer o que for preciso para você seguir 
crescendo cada vez mais!



“Ande, sim, seja a força que 
você está destinada a ser. 

Ande, sim, viva como um ser 
pleno o tempo todo, até os seus 

limites mais distantes.”
Clarissa Pinkola Estés

Grande abraço!

Juliana Garcia
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