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Sobre o Autor 

 Para quem gostar de conhecer um pouco sobre o autor deste. 

 Prazer eu sou Victor Maroto Aguiar nasci e vivi toda a sua vida na cidade de Mateus Leme 

situada em Minas Gerais trabalhando em diversas funções no comercio. Em meados de 2015 tive 

uma súbita percepção que algo não estava indo muito bem, uma conduta e uma personalidade 

muito agressiva e tóxica para mim mesmo. 

 Então desde 2015 com esse insight venho estudando e me especializando na área de 

desenvolvimento pessoal. Durante meu primeiro curso de treinamento pessoal percebi que o 

coaching era um pouco limitado quando lidamos com certos tipos de pessoas. Então me aprofundei 

dentro da mente humana. Na Programação Neurolinguística e na Hipnoterapia encontrei uma 

pequena luz que me direcionou nos meus próximos anos de estudos. 

 Certificado em Hipnoterapia pelo Instituto Lucas Naves, Practitioner em Programação 

Neurolinguistica pelo Instituto Rompendo Limites e realizado o curso de Life Coaching pela 

Instituição Line Coaching. 

 Este livro não promete nem uma cura a qualquer doença física ou mental, nem substitui 

qualquer tratamento clinico ou remédios. 

 Este se apresenta como fonte de informação e conteúdo de autoajuda. Referências 

Bibliográficas e dicas de leitura ao final do livro. 

 

Introdução  

 Parabéns, você tem agora em suas mãos o e-Book ‘’O Poder da Autoconfiança’’. Um livro 

que tem o potencial de transformar a sua perspectiva de vida se você permitir, transformar a forma 

como você se vê, como pensa e como se comporta. 



 
 
 

 
 

 Nele eu vou mostrar a você que existem dois tipos de personalidades e como elas se 

diferenciam:  

 As afirmativas e as não-afirmativas, mais conhecidas como passivas e reativas.  

 E este e-Book foi desenvolvido pensando em você que acredita que tem uma personalidade 

passiva.  

 Você sabe que tem um grande potencial, sabe que tem boas ideias e sabe que é muito bom 

em certas áreas.  

 Porém, sente que esse grande potencial está sendo desperdiçado pela sua insegurança, pelo 

medo e pela falta de habilidade ou capacidade de se expressar, de expor o que sente e o que 

pensa.  

 Você sente um bloqueio na hora de realizar novas tarefas, conhecer novas pessoas ou 

mesmo iniciar algo novo na sua vida. 

 Às vezes você gostaria de dizer NÃO a alguém, ou simplesmente ser mais você e se 

expressar como queira, mas lhe falta forças, lhe falta coragem. 

 Esse tipo de personalidade, onde você constantemente reprime seus sentimentos e 

pensamentos minam a sua autoestima, minam seu autorrespeito e minam a sua motivação para 

realizar algo grande que você realmente gostaria de fazer. 

 As vezes por falta desta autoestima ou motivação você sucumbe a hábitos nocivos, a 

comportamentos tóxicos e a escolhas negativas procurando uma fonte de prazer e satisfação 

rápida, instantânea e momentânea. E se sente até pior por isso. 

 Esse e-book foi desenvolvido para você que quer aprender a usar todo o seu potencial. Para 

você que quer ser mestre da sua mente e senhor das suas atitudes, comportamentos e escolhas. 

 Você verá que não está condenado a viver toda a sua vida exercendo os mesmos padrões de 

pensamento e comportamento que regem a sua vida hoje. 

 Você é um ser em constante mudança. Você não é o mesmo que era a um ano atrás, e com 

certeza não será o mesmo daqui a um ano. Suas escolhas, sua forma de pensar e de agir te definem 

hoje, e definem também onde e como você chegará amanhã. 



 
 
 

 
 

 Você sempre tem o poder de escolha. Se você escolher manter o padrão de 

comportamento e pensamento que tem hoje, onde você estará daqui a um ano? 

 E se você escolher agora, entender como você aprendeu e fortaleceu toda essa estrutura de 

comportamento e pensamento que compõe a sua personalidade atual, e além de entende-la 

também poder trabalhar cada aspecto nela você queira. Como você pode estar daqui a um ano? 

 Eu sempre digo: O Autoconhecimento é chave! 

 Com esse manual em suas mãos você tem uma ferramenta que vai te mostrar passo a passo 

de forma direta e didática quais os processos de construção de uma personalidade, como ela é 

formada, como ela é fortalecida. 

 Você conhecerá os três maiores inimigos de uma personalidade afirmativa e como não 

sucumbir a eles.  

 Eu me chamo Victor Maroto e sou fundador do ‘’O Buscado’’, e vou dizer porque me sinto 

apto a escrever este livro de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. 

  Eu tenho 27 anos e passei boa parte da minha vida reagindo inconscientemente aos 

estímulos que recebia. Estava completamente inconsciente quanto ao meu estado sentimental, 

minha saúde mental, financeira, minha família... estava agindo de forma inconsciente em todas as 

áreas da minha vida.  

 O nosso ego nunca assume que está perdendo o jogo, então a culpa era sempre de algum 

fator externo, e comigo não foi diferente. Todos estavam errados menos eu, mesmo no estado 

caótico que me encontrava. 

 Então um dia simplesmente eu decidi buscar por respostas. Foi aí que começou a minha 

grande jornada. A cinco anos venho estudando a mente, as emoções, o comportamento, a 

programação mental, a construção personalidade e tudo o que a envolve. E digo que o 

conhecimento e a aplicação dele mudaram minha vida, mudaram a forma como eu me via, como 

pensava, como agia como me comportava e fazia minhas escolhas. 

 Assim como pode mudar a sua! Tudo começou com a minha primeira escolha de buscar 

respostas.  

 E você pode estar diante da escolha que representa o início de uma nova vida! 



 
 
 

 
 

 

 

Respeito, consideração, estima 

Autorrespeito é o termo usado quando queremos referir a forma respeitosa de 

comportamento de um indivíduo com ele mesmo, como se posiciona, como se sente e como 

pensa. Está intimamente ligado a todo comportamento do indivíduo consigo mesmo, e também 

com outras pessoas considerando seus valores, objetivos, ideais, segurança, imagem...  

 A forma como nos vemos e nos posicionamos diante do nosso meio social define o nosso 

nível de autorrespeito. 

Por mais que pareça estranho existem muitas pessoas que não se consideram e nem têm o 

mínimo de estima por si mesmas. Não sentem respeito por si, por suas escolhas, por suas atitudes, 

por sua vida nem sua história, talvez nem se sintam merecedoras do que tem ou merecedores de 

grandes coisas, e por isso aceitam qualquer coisa da vida. 

O fortalecimento e desenvolvimento do autorrespeito estão diretamente relacionados com 

os êxitos do indivíduo, os valores, as conquistas, sua história, sua criação e influencia e sua forma 

física também. 

 É bem simples identificar uma pessoa que possui um alto nível de autorrespeito por si 

mesmo de uma pessoa que não tem o mínimo de respeito por si, são duas personalidades bem 

distintas: 

Personalidade Afirmativa e Personalidade Passiva. 

 

 

Personalidade Afirmativa  

 Aquilo que uma pessoa faz influencia o que ela é como se sente a respeito de si mesma. 



 
 
 

 
 

Afirmar-se é declarar algo ou afirmar de maneira direta e vigorosa o que é e o que quer. 

Uma pessoa que tem uma personalidade afirmativa, também chamada de proativa tem alguns 

traços bem evidentes: 

 Sente-se livre para se revelar. 

Uma pessoa afirmativa sabe muito bem se expressar e sente-se livre para fazê-lo 

espontaneamente, expor suas ideias e sua personalidade, sem receio de ser julgado, criticado ou 

rotulado, porque ela sabe quem ela é, e a opinião dos outros não a define. Ela se sente bem desde 

que esteja alinhado com suas crenças e seus valores. Também se valoriza e se estima assim como 

valorizar o outro e o que ele pensa. Sabe que todas as pessoas são diferentes e respeita isso. 

 Capaz de se comunicar com qualquer pessoa. 

Independente se a pessoa é conhecida ou não, uma pessoa afirmativa se comunica de 

maneira aberta, sabe até onde pode ir, se comunica de forma direta, apropriada e respeitosa. 

Comunica-se de forma espontânea seja com quem for, porque ela se estima se respeita e também 

respeita a outra pessoa, respeita sua jornada. 

 Possui uma orientação ativa da vida, buscando aquilo que quer. 

A pessoa afirmativa vive escolhendo e agindo em prol daquilo que ela mesma quer e 

acredita, não espera aprovação dos outros e nem espera as coisas chegarem a sua mão, elas têm a 

energia e a confiança para buscar o que querem.  

 Age de modo que ela mesma respeita. 

E o principal, uma pessoa afirmativa age de forma que ela mesma respeita, ou seja, seu 

comportamento e suas escolhas são alinhadas com os seus valores. 

O que são valores? Valores são as qualidades que cada indivíduo acha mais importante na 

vida... família, saúde, profissão, amigos, honestidade, dinheiro... E quanto mais alinhado com seus 

valores ele estiver melhor ele se sente, mais confiante, mais afirmativo, mais proativo... 

 

Construção 

 A construção de uma personalidade afirmativa começa na primeira infância. 



 
 
 

 
 

Ao nascer a criança já começa a colher e armazenar informações em sua memória. 

Informações do tipo, como os pais são e como se comportam em relação ao filho e com suas 

próprias vidas, como os pais a motivam ou a reprimem em seus projetos e atitudes. As 

informações acerca de fracassos e êxitos vividos e como lidou com eles.  

 Crianças aprendem muito rápido, e de acordo com o incentivo e com o exemplo que 

eles dentro de casa, rapidamente aprende a se comportar como os pais, aderem as mesmas visões 

de mundo e perspectiva e posicionamento diante da vida. 

Todas essas informações são usadas na construção da sua percepção de mundo e de si 

mesmo, na construção da sua personalidade.  

Dessa forma se inicia a construção da personalidade. E uma personalidade afirmativa muito 

provavelmente é cultivada através de boas experiências, na escola, em casa com os familiares, na 

rua com os amigos. Crianças cultivam uma personalidade afirmativa quando são motivadas a 

crescer, a aprender, a se desafiarem e testarem suas habilidades, e não quando são 

constantemente reprimidas pelos pais, professores e mestres. 

 

Fisiologia, Fisionomia e Emoções 

Tudo o que está acontecendo na mente consciente e inconsciente reflete diretamente no 

corpo.  A postura, a fisiologia e a fisionomia de uma pessoa afirmativa e são evidentemente 

diferentes das de uma pessoa passiva. 

O corpo de uma pessoa afirmativa expressa claramente prazer pela vida, êxtase, atitude, 

movimento, vontade, desejo, confiança. Sua postura corporal é completamente ereta, cabeça 

olhando para frente, ombros relaxados e em postura, sua expressão corporal quando se comunica 

é firme, de uma pessoa com personalidade e convicta do que fala.  

A diferença não se mostra apenas no aspecto corporal, uma pessoa afirmativa também 

expressa mais energia e vivacidade, suas emoções e sentimentos são na maior parte confiantes e 

otimistas, isso porque seus índices de Dopamina, endorfina, serotonina e norepinefrina -

neurotransmissores relacionados à alegria, prazer e satisfação pessoal- são na maioria das vezes 

maiores do que nas pessoas reprimidas e que vivem temendo os julgamentos alheios. 



 
 
 

 
 

Pessoas afirmativas geralmente se sentem mais realizadas na vida do que pessoas passivas -

pessoas que não conseguem se afirmar-. Elas sabem muito bem quem são e o que querem, suas 

escolhas estão sempre alinhadas com seus valores e por isso se sentem muito mais realizadas 

amorosamente, profissionalmente, socialmente ou espiritualmente. Seus valores são o que as 

fazem se sentir realizadas, eles são o termômetro do sucesso, e estão sempre alinhados.              

 

 

Personalidade Não Afirmativa  
 

A passividade gera desrespeito 

Nossa sociedade por vários anos se empenhou em formar e louvar alguns comportamentos 

não afirmativos durante a infância do indivíduo. Crianças boazinhas são crianças quietas, que não 

exploram e não atrapalham os adultos, crianças boazinhas na igreja obedecem, respeitam, não 

questionam e fazem tudo o que mandam. Claro que não estou falando de crianças com educação e 

mal-educadas, mas sim de crianças que começam a expressar e manifestar sua curiosidade pelo 

mundo, seus interesses e vontades. Crianças não tem conhecimento do que é certo ou errado, 

então tentam se afirmar. Ai que entra o papel do educador, pai, mãe, sistema educacional. Saber 

quando e como agir no processo de educação, pois é nesse momento que a criança está 

começando a formar sua personalidade e desdobrar sua visão de mundo. Crianças constantemente 

reprimidas desenvolvem uma personalidade mais tímida, retraída e encolhida. 

Todos nós temos uma necessidade de pertencimento, ser aceito e amado. E essa premissa 

intensifica a formação da personalidade não afirmativa em dois aspectos em especial: 

 Uma criança constantemente reprimida acredita que não é amada, que não é boa o 

bastante e não é merecedora. 

 

 A segunda é que quanto mais ela se adapta ás pessoas e ao ambiente mais aceita e mais 

amada ela se sente, assim o sentimento de pertencimento cresce mesmo que ela 

abandone certos aspectos da sua personalidade.   



 
 
 

 
 

 Esse processo representa a adaptação da criança ao meio que ela vive. Se uma criança 

desenvolve uma imagem de si mesma onde não é amada, não tem valor e não é merecedora de 

pertencer ao clã. E no anseio desse sentimento de pertencimento ela começa a se moldar 

conforme as expectativas do clã. Abandonando assim a sua verdadeira identidade –que segundo 

ela não é merecedora nem amada- e passa a aderir a dinâmica do grupo.   

 Pessoas que se desenvolveram com essa perspectiva de vida, adotaram alguns padrões de 

comportamento específicos: 

 Não conseguem se expressar de verdade da forma que gostariam, reprimem e guardam 

para si o que pensam e sentem. 

 Não sabem se comunicar abertamente com as pessoas. 

 Possuem uma perspectiva negativa de si mesma, das outras pessoas e da vida. 

 Têm atitudes as vezes contrárias aos seus valores e crenças. 

 Uma pessoa passiva transparece medo, insegurança, receio e repressão. Mostra pouco 

entusiasmo e autenticidade pela vida e age como se não quisesse ser percebida. Sua postura 

corporal mostra claramente medo, insegurança e timidez. São pessoas com uma grande 

probabilidade de ter baixo índice de Dopamina, noradrenalina endorfinas, e com uma alta taxa de 

neurotransmissores inibidores. 

 Tudo isso junto traz uma orientação muito negativa da vida. Ao fazerem suas escolhas 

optam sempre pelo que é mais seguro, confortável e conhecido. Tendem a evitar qualquer coisa 

que representa um risco a sua segurança, a sua imagem e a sua estabilidade.  

 Constantemente mantêm-se em um emprego que odeiam por segurança, por comodidade 

ou por medo do fracasso em sua nova oportunidade, também tendem a se manter em um 

relacionamento caótico por medo de ficar só, se submete a um círculo de amizade abusadora por 

necessidade de pertencimento a algum grupo. 

 

 

Inimigos de uma personalidade afirmativa  



 
 
 

 
 

 Como foi dito, uma pessoa não tem uma personalidade afirmativa ou uma personalidade 

passiva porque assim nasceram, tudo é aprendido, fortalecido e construído após o nascimento. 

Então existem certos hábitos e certas características e comportamentos que enfraquecem a 

personalidade afirmativa.  

 Aqui estão três grandes fatores que se não forem estudados e trabalhados a pessoa tem 

uma grande possibilidade de estar no time das pessoas passivas. 

 Não podemos separar qualquer um destes fatores de qualquer outro, porque eles sempre 

agem junto, um influencia diretamente o outro como um ciclo, porém os citei separadamente 

porque cada um tem o seu potencial de estimular o outro. Ou seja, todos os três têm um grande 

potencial de ação se usados com sabedoria. 

 

Pensamento e Julgamento 

 O que está em cima é como o que está em baixo. 

 O princípio da correspondência. Essa é uma das 7 leis herméticas que Hermes um grande e 

antigo mestre usou para nos auxiliar na compreensão das leis universais. E eu gosto muito de usa-la 

quando estou me referindo ao pensamento. 

 O pensamento lógico, a nossa parte racional é uma ferramenta maravilhosa. Porém é como 

o fogo, quando usada com sabedoria é de grande ajuda, mas quando usada indiscriminadamente 

causa uma grande destruição. 

 Assim é o pensamento, aquilo que está na tua mente, ressoa no seu comportamento, nas 

suas palavras, na sua postura, nas suas emoções e nos seus sentimentos. Ou seja, a sua mente é o 

princípio de tudo, você não projeta nada nem realiza nada antes que isso passe na sua mente.  

 Por isso é de extrema importância o domínio sobre seus pensamentos, o controle mental. 

 Se você mesmo não acredita no seu potencial, se acredita que é uma pessoa fraca, inferior, 

tem medo da rejeição, se sente culpado e se sente inseguro. Como você espera que sejam suas 

atitudes e suas escolhas? 

 Isso não é nada de psicologia positiva ou pensamento positivo. É controle mental. 

 Não julgue para não ser julgado. O julgamento e a comparação são armas perigosas.  



 
 
 

 
 

 Nós falamos acima sobre como as coisas que passam na sua mente refletem no seu corpo, 

na sua postura e no seu comportamento.  

 E você pode facilmente se colocar em uma posição de inferioridade ao comparar suas 

qualidades -ou qualquer outra coisa que seja- com outras pessoas. Ao se comparar com outras 

pessoas e se sentir inferior, esse sentimento vai ressoas em sua postura, seu estado emocional e o 

seu comportamento também, vão todos inclinar para uma posição de inferioridade e submissão –

ou de qualquer outro pensamento-. 

 Se você se olha como uma pessoa inferior, se olha como uma pessoa não merecedora e uma 

pessoa fraca pode ser que você faz isso porque vive se julgando e se comparando aos outros. 

 Essa comparação mental onde você julga e categoriza as pessoas tem uma imensa influência 

na forma como você se comporta e age com elas, o pensamento e o julgamento é um grande 

inimigo de uma personalidade afirmativa. 

 

Comportamentos e hábitos destrutivos 

 O que uma pessoa faz influencia o que ela é o que sente a respeito de si mesma. 

 Está bem claro que a mente é percursora do comportamento. Mas um comportamento 

realizado com frequência tem um potencial muito grande de modificar toda a estrutura mental 

de um indivíduo –personalidade, crenças e comportamento-: 

 Ao realizar um comportamento repetidas vezes as suas estruturas neurais acostumam com 

tal comportamento, fazendo dele depois de um certo tempo um comportamento padrão –

automático- independente se seja um comportamento benéfico ou nocivo para o indivíduo. 

 

 Todo comportamento gera um resultado e o mesmo resultado repetidas vezes começa a 

fazer parte da estrutura mental de crenças de um indivíduo –paradigma, verdade absoluta-, 

independe se seja uma crença positiva ou negativa. 

  Nosso comportamento e nossos hábitos também tem um potencial enorme de contribuir 

para a construção da nossa personalidade.  

 



 
 
 

 
 

Falta de autoconhecimento  

 A falta do autoconhecimento aniquila qualquer possibilidade de evolução da pessoa. 

 Como já foi explicado, os três fatores trabalham juntos, todos eles têm um grande potencial 

na formação da personalidade, e o autoconhecimento também é um grande fator. 

  Quando uma pessoa não sabe profundamente quem é e o que está por traz de seus 

comportamentos e seus pensamentos - medos, crenças, traumas, desejos, tristezas, culpas-. Ela 

vive sendo enganada por si mesma, acredita que age em prol de algo, mas inconscientemente suas 

escolhas já foram tomadas com base um tudo o que está confinado no seu inconsciente. 

 Uma pessoa que está na escuridão e não tem consciência de quem é, não toma consciência 

dos seus pensamentos e das suas crenças e também está cego quanto a seus hábitos e seus 

resultados, está condenado a simplesmente reagir da forma que sempre reagiu aos estímulos que 

recebe, sem a possibilidade de crescimento ou evolução. 

 Esses são os três inimigos de uma personalidade afirmativa, na verdade podem ser 

categorizados de inimigos de qualquer indivíduo. 

 E é em cima deles que iremos trabalhar para crescer e construir e lapidar o nosso ser. 

 

 

A bolha mental/emocional  

 Leia e reflita sobre essa frase: 

 ‘’ Um indivíduo precisa conhecer seus direitos e os fazer valer, caso contrário outros 

colocarão limites a ele. ’’ 

 Quando falamos que um indivíduo precisa conhecer seus direitos e os fazer valer, estamos 

falando sobre os direitos básicos que todos nós possuímos: 

 Dizer não a uma solicitação quando ela não me convém. 

 Dar a minha opinião sincera. Porém educadamente para não ultrapassar o limite do outro. 

 De fazer uma solicitação.  Sabendo que a outra pessoa a quem eu solicitei também tem o 

direito de recusar se assim quiser. 



 
 
 

 
 

 Não aceitar uma atitude que prejudique minha integridade moral ou imagem social. 

 De não aceitar algo que contradiz com meus valores. 

 Ter o direito de me expressar verdadeiramente, desde que não ultrapasse o limite de outra 

pessoa. 

 Ter a liberdade de não aceitar alguma atitude que me denigra, que vá contra meus valores. 

 Você tem o direito de ser você mesmo e se expressar como queira e como ache melhor 

desde que não afete negativamente a integridade de outra pessoa. 

 Mas muitas pessoas ainda renunciam esse direito por não conseguirem se afirmar, por não 

se acharem dignas ou por não ter coragem de se posicionar contra alguém.  

 As pessoas têm um ‘’limite psicológico’’. Dentro desse limite o indivíduo tem total liberdade 

de se expressar de forma transparente, é até onde ele se sente seguro e confortável quanto a si 

mesmo e aos relacionamentos interpessoais. Se alguém tentar ultrapassar esse limite –ameaçar a 

integridade, a segurança ou a imagem- o indivíduo se sente no direito de se protestar contra o 

avanço.  

 Podemos ilustrar em uma imagem de forma bem simples. Onde temos o indivíduo ilustrado 

ao meio e temos também dois limites circundando o nosso personagem. 

 

 Na figura acima ilustramos o limite psicológico de um indivíduo. Esse limite é até onde ele 

ousa ir em seu comportamento –se expressar-, até onde ele acredita ser o seu direito e até onde 

ele acredita que outra pessoa possa ir sem que ela se sinta invadido. 

 Porém, perceba que temos duas demarcações: 

 A demarcação X que abrange uma área maior é um limite de uma pessoa emocionalmente 

e mentalmente saudável –quando se trata de autoafirmação-. Que faz valer seus direitos e sua 

liberdade de se expressar, faz valer seus valores, sem que precise invadir o limite de outra pessoa. 



 
 
 

 
 

 Se alguma pessoa tentar invadir o limite desta, com toda certeza ela vai protestar da melhor 

forma que a situação lhe permita. Porém o importante aqui é: 

 Esse indivíduo conhece seus direitos e seus limites, sabe até onde pode ir e até onde 

aceita que outra pessoa vá sem que seja invadido ou subjugado. 

 Temos também o limite Y que evidentemente é um limite inúmeras vezes mais curto, um 

limite quase inexistente se levarmos em consideração os limites físicos –corpo-. É um limite 

mental minúsculo onde as pessoas são encapsuladas por seus sentimentos, de medo, de 

insegurança, inferioridade e submissão. Esses sentimentos limitam drasticamente as ações das 

pessoas. 

 Esses indivíduos tem um limite muito mais estreito, e por assim se comportarem outras 

pessoas invadem seu espaço. Estes não conhecem seus direitos de livre expressão, ou não os 

conseguem fazer valer. Por não conseguirem se impor às outras pessoas, as outras pessoas 

impõem o limite a elas da forma que lhes forem convenientes. Dessa forma são subjugados, as 

vezes humilhados e reprimidos. 

 Um indivíduo deve saber quais são seus direitos e faze-los valer, se afirmar. Se assim não 

proceder, outras pessoas irão definir qual o papel deste indivíduo e ele deixará de ser uma pessoa 

de direito próprio. 

 

 

Existe esperança 

 A personalidade é o conjunto de características psicológicas de um indivíduo que 

determinam os padrões de como esse pensa, sente e age. Ela é formada e fortalecida através das 

experiências únicas que cada indivíduo teve e da representação que elas tiveram para cada um.  

 Essa personalidade -e tudo o que ela representa como crenças, memórias, experiências- traz 

consigo um padrão de comportamento pré-programado. Ou seja, você reage instantaneamente 

aos estímulos dependendo da representação que os mesmos tenham para você.  



 
 
 

 
 

 Uma pessoa com experiências traumáticas e negativas que construiu uma personalidade 

mais retraída e insegura tende a agir de forma completamente diferente da forma que uma pessoa 

com experiências positivas agiria diante a mesma situação. 

 Uma criança que sofreu por um grande sentimento de perda ou abandono na infância pode 

reagir ao termino de um relacionamento depois de muitos anos de uma forma bem diferente da de 

uma criança que nunca viveu tal sentimento. 

 Ou uma criança que mudou de escola no pré-escolar e se sentiu completamente diferente 

ou excluído por um longo tempo e alimentou esse sentimento, pode lidar com as oportunidades 

da vida de uma forma completamente diferente de um garoto que nunca viveu tal sentimento – o 

que tem significado não as situações em si, mas sim a representação e a intensidade que elas 

tiveram-. 

 Mas a boa notícia é que existe esperança.  

 A vida de uma pessoa não é condenada por suas experiências se assim ela não permitir.  

 Existem pessoas que acreditam que já nascem de um jeito e são como são porque nasceram 

assim, acreditam que as qualidades e defeitos são inerentes ao ser humano. Que ou são 

inteligentes ou são burros, que são boas com pessoas ou não, que são audaciosos ou tímidos, que 

são realizadores ou preguiçosos porque assim nasceram. 

 Esse é um pensamento de uma pessoa com a mentalidade fixa, pensam que são como são 

porque nasceram assim e não podem mudar. Mas a verdade é que nós aprendemos 

constantemente, nascemos sem saber nada e aprendemos a cada dia, desde que estejamos 

abertos para o aprendizado.  

 Quando nós entramos para a escola não sabíamos ler nem escrever muito menos sabíamos 

matemática. Quando nascemos não sabemos andar ou falar, coisa que fazemos hoje tão 

naturalmente. E continuamos a aprender, aprendemos a negociar, a falar inglês, a andar de 

bicicleta.... Algumas coisas levam tempo, outras são mais rápidas. Mas o importante é que se você 

quiser aprender algo precisa se dedicar, engajar energia, vontade e esforço. 

 Essa é a melhor habilidade do ser humano, é nunca parar de aprender. 



 
 
 

 
 

 E podemos também aprender a ser afirmativos, podemos aprender a confiar em nós 

mesmos, podemos aprender a ser corajosos, pode não ser tão fácil e rápido, mas é possível. Basta 

estar disposto a pagar o preço. 

 Crescer dói, mudar dói também. Mas nada será mais doloroso do que permanecer preso a 

um lugar que não te faz feliz. 

 

 

 


