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Autoconfiança 

 

Como o próprio Napoleon Hill disse em seu livro Pense e Enriqueça a 

Autoconfiança é um ingrediente indispensável para o sucesso financeiro, e 

também para o sucesso em qualquer outra empreitada na vida do homem. 

Sem ela o homem está condenado ao fracasso em todas as áreas de sua 

vida. 

Um homem sem confiança é um coadjuvante na própria história.  

Um homem desprovido de confiança é um homem passivo, inseguro, 

tímido, indeciso, não tem agressividade, não tem postura nem um 

posicionamento ativo em suas escolhas, ele apenas escolhe dentre as 

opções que a vida lhe oferece. E frequentemente escolhe a opção mais 

fácil, mais confortável, mais conhecida e que oferece menos riscos. Se você 

é um homem inseguro sabe do que estou falando. 

A vida não te oferece gratuitamente um lugar no topo, se você quiser 

precisa reivindicá-lo com esforço e desejo. 

Caso contrário terá que se contentar com uma vida medíocre. Medíocre 

não é nada mais nada menos do que a média das pessoas. E não tem nada 

de errado se você se sentir realizado assim, apenas não espere demais, não 

espere mais que os outros fazendo o que todo mundo faz.  

A média das pessoas têm medo, são preguiçosas, ganham pouco, têm 

problemas de saúde, não se sentem realizadas, são indisciplinadas, odeiam 

o que é novo, têm relacionamentos horríveis, não gostam de 

responsabilidades, cedem facilmente ao confortável, ao conhecido e ao 

mais fácil. 

Estar na média não é tão bom assim, certo?  
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Fazer o que se temos ‘’programas’’, condicionamentos, que nos predispõe 

à mediocridade? 

Como você acabou de ler, medíocre significa média. E para você se 

evidenciar, galgar posições precisa fazer coisas que a média das pessoas 

não faz. Você precisa transcender os seus condicionamentos e criar uma 

perspectiva de vida completamente nova para adotar uma nova postura, e 

consequentemente conquistar resultados fantásticos. 

Ou pode continuar do jeito que está. 

Mudar dói, crescer dói, mas nada dois mais do que acordar todos os dias 

em um lugar que você odeia. 

Cara nesse breve livro que eu decidi escrever para você vou falar sobre a 

importância da Autoconfiança na sua vida, sua relação direta com a e com 

o sucesso e como você pode iniciar sua jornada para despertá-la dentro de 

você.  

Autoconfiança é o caminho para o sucesso, e sucesso é abundancia. É 

muito mais do que abundância financeira, é satisfação pessoal, energia 

para queimar e gozar da vida com êxtase, saúde, sexo, liberdade, paixão, 

propósito, empatia, amor com o próximo, um padrão de pensamentos e 

sentimentos positivos...  

Abundancia é gozar o melhor da vida, é você estar completamente 

desbloqueado e colocar a mão na massa, é você conquistar, realizar, é 

transmutar toda essa energia que você tem em coisas que fazem sentido 

para você. 

Sucesso é você se sentir realizado na vida e não só em uma área. Não 

adianta ter grana se você não tem saúde, não adianta ter saúde se você é 

solitário, não adianta ter pessoas com você se você não tem amor próprio, 

não adianta ter autoconfiança e amor próprio se você não tem um ideal ou 

propósito. 
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Visto tudo isso, eu deixo duas perguntas para você: 

Você se sente realizado? Você acredita que mesmo que uma pessoa 

insegura, passiva e com uma autoimagem completamente negativa pode 

dar a volta por cima, mudar sua postura e reivindicar seu lugar no topo?  

Não sei o que você respondeu, mas digo que você está certo. 

Se pensa que pode, você está certo. Se pensa que não pode você também 

está certo. 

Meu pai saiu de casa quando eu tinha três anos, não foi um abandono, foi 

um divórcio, eu o via todos os finais de semana. Mas isso deixa profundas 

marcas em qualquer garoto de três anos que não tem discernimento que o 

pai foi embora por causa do relacionamento caótico com a sua mãe. 

Uma criança pensa: ‘’Papai me deixou’’ 

Um sentimento de abandono pelo pai, uma infância e adolescência em uma 

casa com três mulheres e nem um exemplo masculino. Essa foi a receita 

para o fortalecimento de uma autoimagem negativa, insegura, tímida 

passiva, impotente, imatura e desesperançosa. 

Aos 20 anos percebi o quanto alguns homens tinham resultados fantásticos 

enquanto eu não conseguia ao menos sair do lugar eu me fiz exatamente a 

seguinte pergunta sobre a vida: 

‘’Então é isso? ’’ 

Existe uma frase no livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura que 

diz o seguinte 

‘’Quando o aluno estiver pronto, o mestre aparecerá. ’’ 

 E foi exatamente isso que aconteceu, acredito que esse meu impulso de 

buscar as respostas foi o meu sinal. 
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Assim como esse livro em suas mãos é o seu. Se você o baixou é porque lá 

no seu interior existe também uma energia pulsando querendo se 

manifestar, e você sabe que existe uma saída, se não acreditasse de 

verdade nem teria baixado esse livro.  

Mas por algum motivo existe alguns bloqueios que a impedem. 

Quando eu me fiz essa pergunta e comecei a buscar pelas respostas elas 

começaram a se desdobrar à minha frente. 

E desde então eu dediquei a minha vida aos estudos, a entender todos os 

padrões de sentimentos pensamentos e comportamentos que nós homens 

temos, de onde isso vem como que nós adotamos estes condicionamentos 

como que isso influencia na nossa perspectiva de vida, nas nossas escolhas 

e na nossa realidade. 

E o principal. Se existe algum modo e como podemos dar um novo 

significado a tudo isso que já está profundamente enraizado em nossa 

personalidade para conquistarmos uma vida diferente.  

Estou aqui agora escrevendo esse breve livro que se encontra em suas 

mãos para compartilhar com você algumas das minhas descobertas e 

algumas das chaves que foram de grande importância para a 

transformação da minha vida. 

Espero que te ajude e desperte o desejo de aprender sempre mais, de 

estudar todos os dias. 

Nunca pare de ler, nunca pare de aprender, você está inconsciente de 

muitas coisas simplesmente porque está apegado demais às suas crenças, 

ao seu ego e tudo o que você criou ao longo da sua vida. 

Quando aprender coisas que não sabe e quando aplicar isso à sua vida você 

viverá de uma maneira que nunca achava possível com o seu antigo 

condicionamento.  
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Autoconfiança e Sucesso 

Autoconfiança é uma qualidade indispensável para que o homem alcance 

o sucesso em qualquer empreendimento. Ela representa a convicção dele 

no potencial de realizar algo, nada mais nada menos do que fé. 

Você tem fé em si mesmo? 

A verdadeira fé é expressada através de um movimento convicto e não de 

pensamento positivo desprovido de crença ou simplesmente de meras 

palavras vazias dizendo ‘’eu acredito’’ com um ‘’amém’’ no final. 

A linguagem da criação é pensamento, vibração através das emoções e 

sentimentos e ação. 

Tudo isso junto materializa qualquer resultado. Porém estas precisam estar 

completamente alinhadas.  

"Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis"  

Seu sentimento é a manifestação mais pura e sincera daquilo que se passa 

dentro de você. Não adianta pensar positivo se você está com medo. Esse 

pensamento não passa de imagens ou palavras desprovidas de sentido. 

O homem que tem real convicção pode concretizar qualquer tarefa, 

qualquer mesmo. Ele tem um padrão de pensamento e sentimento 

alinhado com essa crença, de que pode ser feito. Seu comportamento 

também é completamente alinhado com tudo isso.  

E a lógica é exata, pensamento + comportamento = resultado desejado. 

Se pensa que não, estude a biografia dos homens mais influentes e 

inovadores que viveram e suas colossais conquistas que você perceberá 

isso através de seus resultados que só se deram através de muita fé. 
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Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Abraham 

Lincoln falhou em tudo na sua vida até perto dos 40 anos. Mahatma Gandhi 

um pequeno advogado libertou milhões de indianos da submissão dos 

Ingleses sem violência, apenas com uma ideia e com um propósito. 

Apenas a fé em poder realizar algo. 

O homem inseguro e sem fé em si mesmo jamais conseguirá atingir 

qualquer resultado desejado. 

Então nós nos deparamos com um dos primeiros grandes segredos da 

Autoconfiança e do Sucesso.  

 

A mente é o princípio 

Suas Emoções, seus sentimentos, sua postura, seu estado fisiológico, suas 

escolhas, seu comportamento e seus resultados partem dela. 

Saiba de uma coisa, seus pensamentos precedem seus sentimentos e suas 

emoções, seus sentimentos e suas emoções precedem a sua fisiologia, sua 

fisiologia precede suas escolhas, essas precedem o seu comportamento e 

seu comportamento gera seus resultados. 

O seu cérebro não diferencia o real do imaginário ele não diferencia a 

verdade de mentira ele recebe estímulos e reage a eles. 

Quando o homem nutre pensamentos depreciativos contra si mesmo o seu 

cérebro vai simplesmente acatar esses pensamentos e vai reagir a eles com 

uma determinada descarga de neurotransmissores e hormônios, seu corpo 

vai entrar em um estado fisiológico completamente condizente com este 

estado emocional, seu estado de espírito será completamente influenciado 

por tudo isso, logo suas escolhas e seus comportamentos também. 

Agora me diga: 
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Quantas vezes você jogou contra si mesmo?  

‘’Eu não vou dar conta.’’ 

‘’Eu não sou bom o bastante.’’ 

‘’Não sou rico o bastante.’’ 

‘’Não sou bonito, forte, atraente o bastante.’’ 

‘’Não sou um bom comunicador.’’ 

‘’Eu não consigo.’’ 

‘’Eu nunca vou me recuperar.’’ 

‘’Sem ela eu não sou nada.’’... 

Você joga constantemente contra si mesmo o tempo todo. Então entenda 

uma coisa. 

Domine sua mente, elimine qualquer tipo de pensamento ou crença 

depreciativa contra você. Sua mente é uma ferramenta fantástica, sua 

mente pensa, analisa, calcula, traça estratégias, analisa resultados... sem 

essas funções cognitivas o homem jamais teria chegado onde chegou. 

Mas ao mesmo tempo a sua mente pode te escravizar, ela te sabota, ela 

limita seus resultados, ela pode te bloquear, ela pode te congelar. 

Esteja sempre consciente dos seus padrões de pensamento, seja 

autoconsciente, você não é seus pensamentos e seus pensamentos não 

representam a realidade, eles são apenas uma projeção de sua perspectiva 

de vida construída através de suas experiências, nada mais.  

Não seja escravo da sua mente, do seu passado, dos seus 

condicionamentos ou dos seus medos. Seja o senhor da alma e capitão da 

sua vida. 
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Domine sua mente e terá ganhado 50% do jogo.  

 

Mas, e os outros 50? 

Um padrão de comportamento alinhado com seus ideais, seus objetivos e 

sua necessidade. 

Não adianta ter fé se seus comportamentos não estão alinhados com isso. 

Existe um percurso que precisa ser percorrido até que as coisas se 

concretizem, grave bem e observe se você está negligenciando qualquer 

uma destas etapas.  

 Ideal, tudo surge a partir de uma ideia. O maior prédio, as maiores 

máquinas e todas as tecnologias, antes de serem realizadas 

passaram na mente de alguém. 

 Fé, a crença indubitável de que pode ser atingida e realizada. 

 Ação, comportamento assertivo. Qualquer ideal sem um plano de 

realização não passa de fantasia. Quantos desejos e devaneios 

consumiram seu tempo e energia e que não geraram sequer um 

pequeno movimento em sua vida. Não saiu um plano, uma 

estratégia para serem atingido. 

O que aconteceria se Colombo vivesse fantasiando com um mundo 

novo e não entrasse em uma caravela? Talvez demorassem mais 

200 anos para pisarem nas Américas.  

Ideias ou fé sem ação é energia desperdiçada 

 Autoconhecimento. Como foi escrito no antigo templo do deus 

grego Apolo, o deus patrono do oráculo mais famoso de toda a 

Grécia antiga. 

‘’Conheça-te a ti mesmo’’ 
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Sem o homem se conhecer dificilmente ele irá muito longe.  

Quando o homem não conhece a si mesmo ele é refém dos antigos 

condicionamentos, vícios, ideias, dos velhos paradigmas, ele dificilmente 

tem consciência das suas dores, seus gatilhos, seus bloqueios energéticos 

e mentais.  

Todos nós quando nascemos somos como um pen-drive em branco, 

aceitamos tudo o que nos dizem, nos ensinam e nos fazem. 

É como me aconteceu: ‘’Papai me abandonou. ’’ 

Sem mergulhar no mundo do conhecimento, dos estudos e do 

autoconhecimento talvez nunca teria identificado a origem da minha 

extrema insegurança, da minha passividade e de todos os meus bloqueios. 

O Autoconhecimento é a chave  

Vamos falar um pouco mais sobre o comportamento. 

 

Padrão Comportamental 

Tudo o que um homem faz afeta a sua autoimagem.  

Cara você ter consciência do seu padrão mental positivo, porém sua mente 

é mais do que seu consciente. Na verdade, seu consciente representa a 

menor parte de toda a sua mente, veremos: 

Seu neocórtex que é a parte responsável pelos pensamentos é ‘’a 

atualização’’ mais nova do seu cérebro, aliás, do cérebro humano. Atrás de 

tudo isso existe milhares de anos de evolução e de condicionamentos que 

facilmente sobrepujam nosso sistema racional mais novo.  

Como foi falado mais a cima, quando um homem está sob influência de 

qualquer emoção sua racionalidade pode ser facilmente afetada.  
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Então por mais que você esteja cultivando um padrão mental positivo e 

alinhado com seus objetivos você não pode ignorar outra face tão 

importante que é seu comportamento.  

Quantas vezes você não comprou algum livro e não o leu, se inscreveu na 

academia e não foi, se matriculou em algum curso e abandonou, declarou 

a si mesmo que iria mudar de vida, mas logo se pegou cometendo os 

mesmos erros... 

E cada vez que você tem um comportamento como esse, sua autoimagem, 

a forma como você se vê, é afetada negativamente... 

‘’Sou um fracassado. ’’ 

‘’Não consigo mesmo, não tem jeito comigo. ’’ 

‘’Sou um fraco sem força de vontade. ’’... 

Não é somente a indisciplina que afeta a sua autoimagem, vou deixar aqui 

uma lista de hábitos que podem destruir sua autoimagem, a forma como 

você vê a si mesmo. 

 

 Masturbação excessiva  

 Mentir 

 Assistir pornografia 

 Preguiça, procrastinação 

 Agir contra seus valores, princípios e ideais 

 Aceitar ser subjugado 

 Busca por atenção, aprovação e validação 

 Carência 

 Reatividade 

 Passividade 

 Indecisão 
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 E muitos outros 

 

Como dissemos: 

Tudo o que um homem faz afeta sua autoimagem. 

E qual o antídoto para isso? Autodomínio. 

3 simples passos para te ajudar a elevar sua confiança: 

 Tenha um ideal muito bem definido, crie na sua mente a imagem 

do que você quer, de como quer ser, do que quer construir, como 

quer ser visto, como quer se posicionar... 

 Estratégia, trace um plano, tenha clareza de qual caminho precisa 

ser percorrido. De nada adianta um destino se não tiver uma rota. 

Tenha um protocolo de metas a serem realizadas diariamente e 

trabalhe todos os dias nesse plano.  

 Disciplina, você tem um corpo preguiçoso e um cérebro que odeia 

gastar energia lembre-se disso antes de cada escolha. Saiba disso, 

todos nós queremos o confortável, o fácil e o conhecido. O quanto 

você realmente quer algo é que vai dizer se você está preparado 

para abrir mão dos seus desejos egoicos em favor dos seus ideais.  

A diferença entre o homem e um garoto é que o homem tem a maturidade 

para fazer o que é preciso ser feito, o garoto faz o que quer fazer.  

Você sempre precisa escolher entre essas duas coisas, escolha 

conscientemente, esteja consciente das suas escolhas e dos resultados 

delas. Pense: 

Minhas escolhas estão me aproximando dos meus ideais ou me afastando 

deles?  

Caso esteja te afastando, erradique-as imediatamente da sua vida. 
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Lembre-se que tudo o que você faz afeta a sua autoimagem. Quanto mais 

alinhado com seus valores, seus ideais, seus objetivos, mais confiante em 

si mesmo você se torna.  

Você começa a valorizar a si mesmo. Você passa ter fé e você  

No livro O Poder da Autoconfiança eu escrevi dois protocolos:  

 Guia para a remodelação de um hábito, onde eu te mostro passo a 

passo como você abandona um hábito nocivo que afeta sua 

autoimagem  

 Programa de meta, outro protocolo onde você traça uma rota 

perfeita a partir do seu atual até seus objetivos de curto, médio e 

longo prazo baseado em tarefas diárias.  

Caso queira aprofundar seu conhecimento sobre o assunto recomendo 

fortemente a ler o livro O Poder da Autoconfiança, nele você aprenderá 

detalhadamente em mais de 70 páginas sobre as bases da construção da 

sua perspectiva de vida e sua autoimagem, seus condicionamentos, porque 

muitas vezes você age de maneira que mina completamente seu 

autorrespeito.  

 

Cara, você leu um pouco sobre cada pilar que estrutura uma personalidade 

confiante: 

 Domínio mental 

 Domínio Comportamental  

 Autoconhecimento  

 

Aqui, deixa eu te falar uma coisa. E que isso seja lembrado, se puder escreva 

isso em um papel e leia todos os dias: 
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Você viveu toda a sua vida de uma forma, pensando, sentindo, escolhendo 

e agindo de um jeito. Não é lendo um livro uma vez que sua vida vai mudar 

irmão. É trabalho duro, vencer a si mesmo, vencer seus antigos demônios, 

seus velhos padrões.  

Trabalhe em você todos os dias. Todos os dias. Nós ficaremos velhos a 

ainda teremos coisas para mudar, coisas para serem trabalhadas.  

Aceite que a vida é uma eterna evolução. O sentido da vida e da natureza 

é a evolução, é a expansão da consciência. 

É você ser um homem melhor todos os dias, ser um amigo melhor, melhor 

namorado, melhor filho, pai, irmão, cidadão...  

O sentido da vida do homem não é menos que ser melhor todos os dias.  

É você abandonar muitas coisas que está agarrado de mais, talvez sejam 

exatamente essas coisas que você está agarrado de mais que sejam seus 

maiores desafios hoje. Ao invés de trabalhar mais, dormir menos, fazer 

sempre mais você precise é de menos. 

Talvez você precise transcender, soltar essas crenças, paradigmas, essa 

autoimagem que você criou e carrega com você por todos os lados.  

Somente esses três passos que deixei para você neste breve livro podem te 

tirar do lugar que você está acorrentado hoje.  

Então trabalhe em você todos os dias, saiba onde você está, saiba onde 

quer chegar, tenha um ideal muito bem definido, tenha fé em você de que 

você pode alcançá-lo independente do tempo que leve. Daqui 6 meses você 

vai querer ter começado a trabalhar em você hoje.  

Autodomínio, disciplina e autoconhecimento.  

Eu te desafio a trabalhar em você por 6 meses.  
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 A abandonar todos hábitos nocivos 

 A abandonar tudo aquilo que prejudique sua autoimagem 

 A se afastar das pessoas que te não agregam valor 

 A escolher mais o que você come, a dar mais atenção ao 

combustível que você coloca no seu corpo 

 A treinar, fazer atividade física todos os dias 

 A abandonar tudo o que suje a forma como você e as pessoas te 

veem 

 A purificar sua mente e dominar completamente seus 

pensamentos 

 A estar cem por cento no comando de suas escolhas  

 A ler mais, a aprender todos os dias 

 A construir um ideal muito bem definido e trabalhar com afinco 

nele todos os dias 

 A dedicar a sua saúde mental e física  

 A se conectar com a fonte de energia infinita que nos permeia  

 A se conectar com sua verdadeira essência 

 A eliminar todos esses bloqueios que te mantêm aprisionados a 

esse pântano.  

 

Eu te desafio a sumir por um tempo e trabalhar em você todos os dias, 

investir sua energia naquilo que realmente importa. 

Em você! 

O resto vem. 

Cara espero de verdade que esse breve livro com todas essas dicas tenha 

ajudado a você a enxergar uma luz por mais que você esteja se sentindo 

perdido. 

Existe uma saída, tenha certeza disso. 
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Se você quiser aprender mais sobre tudo isso que conversamos e muito 

mais recomendo a ler os livros: 

O Poder da Autoconfiança um livro sobre o autorrespeito  

O Homem e os Mitos o caminho para a ascensão 

O Seu Outro Lado 

Todos esses livros são voltados para o crescimento e para a expansão da 

consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. 

Após ler esses livros você estará indubitavelmente mais apto a fazer 

melhores escolhas, se tonar mais consciente dos padrões de pensamento 

e comportamento que governam sua vida.  

Despertará em si mesmo a agressividade, a fé, a confiança, a ambição, a 

decisão, a maturidade, a masculinidade, a disciplina, a paixão, a coragem, 

a comunicação, a solitude, o autorrespeito e muito mais... 

Adquira o Box e invista bem menos comprando os 3 livros de uma só vez. 

 

Clique aqui para mais informações sobre o Box Ascensão 

https://www.o-buscador.com/page-o-homem-e-os-mitos
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Conheça as redes sociais do O Buscador e aprenda mais todos os dias 

como nosso conteúdo  

 

 

 

 

 

Um forte abraço 

Victor Maroto 

O Buscador 

 

https://www.instagram.com/obuscador.victormaroto/
https://www.youtube.com/channel/UCk282bXZjDehR7yoJw6As_w?view_as=subscriber
https://www.o-buscador.com/

