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TRANSFORMAÇÃO EXTREMA 
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Toda prisão tem como resolução a liberdade, nós podemos ser

livre, podemos andar onde nem mesmo nós imaginamos que

pudéssemos, podemos ser livre quando verdadeiramente

soubermos o que nos causa medo, o que nos aprisiona , se

conseguirmos dar nomes a todos os nossos fantasmas e

deixarmos muito claro para nós o que nos tem tirado o ar. 

 

Precisamos trilhar alguns passos, precisamos dar alguns

passos e dar um jeito de sempre surpreendermos a nós

mesmos. 

 

Precisamos nos colocar em movimento, isso nos trás nova

esperança. 

 

Vamos trilhar alguns caminhos. 

 

1  – Assuma uma postura responsável

A qualidade da forma que você  administra bem o seu tempo,

está  intimamente ligada a postura que você  tem em seu

cotidiano, que pode apresentar dois tipos EXTREMOS:

 

Vitima

a vitima alimenta a crença de que o mundo é  responsável por

tudo que acontece com ela, de que as pessoas a devem algo,

de que ela não teve oportunidade de fazer diferente, de que

ela não tem capacidade de fazer sozinha o que outras pessoas

teriam que fazer por, com ou para ela. 

Ninguém nasce v ítima, mas por um tempo determinando

consciente ou não se comporta dessa forma. 
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A VITIMA TEM 3 FATORES PRIMÁRIOS.  

 

– Reclamações Externas:  A V ítima sempre se lamenta e tem

certeza de que se algo puder dar errado, dará  mesmo. Tem um

papel super negativo em seus relacionamento e falas

pesadas acerca da forma que ela acha que a vida é  de fato. 

Cuidado para você  não ser um pessimista disfarçado de

realista. 

 

 – Terceirização da Culpa

A v ítima nunca faz nada de errado, a ação ou a decisão estão

sempre fora do seu controle, raramente enxerga seu papel no

processo. 

 

 – Gasta bastante

Energia para pensar em desculpas e ou justificativas

A v ítima tem uma ótima programação para dar desculpas para

tudo aquilo que não quer fazer, que

não tem coragem ou que não sabe e para arrumar

justificativas para todas as coisas que deram errado. 

O comportamento vitimista é  muitas vezes inconsciente e

trata-se na maioria das vezes, uma forma de atrair atenção ou

de se valorizar. 

Você  já  conheceu alguém muito bem sucedido no papel de

v ítima?
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O responsável 

O antidoto do veneno é  o próprio veneno, então, a solução para

o vitima é  o comportamento responsável. 

O Responsável, assume a postura de que a vida é  o que é  e não

o que ele gostaria que fosse e a responsabilidade pelas suas

ações e comportamentos quanto aos resultados que

quer atingir ou seja, ao que faz ou deixa de fazer. 

O responsável tem 3  fatores primários. 

 

  - Eterna Escolha :  Ele escolhe ser o verdadeiro dono da sua

vida, escolhe por ganhar mais tempo, faz o que é  importante,

ignora o que não pode ser mudado, foca no que pode ser

melhorado e age naquilo que ele tem influência.

 - Olha o próprio olho :  Ele abre mão de

olhar a grama alheia para cuidar bem da dele, não dá  opiniões a

não ser que lhe  foram solicitadas, pois está  ocupado demais

produzindo os próprios resultados para assim poder contribuir

de forma significativa e assertiva com outras pessoas, ele

está  sempre respondendo as próprias perguntas tais como:

 

O que posso fazer para evitar urgências? 

Se estiver com dificuldades em decidir entre várias

prioridades, se pergunta: Se essa for a

única coisa que eu fizer hoje, ficarei satisfeita com o meu dia? 

O que eu poderia ter feito melhor para ter mais resultados?



04

 

– Gasta bastante energia para pensar em soluções

Ele não traz e nem faz parte do problema, mas entende que

quando as dificuldades chegarem cabe a ele trazer a solução e

não perde tempo reclamando e nem tentando achar culpados. 

O termo responsabilidade, poderia ser definido pela junção das

palavras “responsável” e “habilidades”, ou seja, ele é

responsável por ser desenvolver as próprias habilidades, e

assim, administrar o seu tempo de modo a fazer as melhores

escolhas, para que a sua vida seja frut ífera dentro do seu

tempo. 

Então, você  pode escolher quem você  será ,  ninguém nasce

vitima, mas se torna ao longo da vida e pode escolher não ser

a qualquer momento, passando pelo processo de

desconforto. Não há  ferramentas e estratégia de

produtividade e administração de tempo se que irá  funcionar.

 

2  – Viva o tempo com sabedoria. 

Viver com o tempo com sabedoria é  escolher o que de fato ele

significa para você  e o que tem importância e é  prioridade para

você .  É  ter coragem de fazer as mudanças que

precisa e evoluir ao invés de permanecer. E em sua rotina,

começar a viver ao invés de correr. 

Então, quero te propor um desafio: 

Destaque agora 3  coisas que são importantes para você  e

que tem sido colocada de lado na sua vida. Escreva três

atividades que você  faria se tivesse mais tempo.
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3  – Viva para servir e sirva para viver. 

Como definimos um heró i

Um herói  é  uma pessoa que contribui corajosamente nas

circunstâncias mais árduas, que age com altruísmo e que

exige mais de si do que os outros esperariam, um herói  é

aquele que desafia a adversidade e faz o que acredita ser

certo apesar do medo. Que está  disposto a fazer o que é

certo e que quer contribuir para fazer algo melhor do que

ele está  vendo. Não é  alguém perfeito, mas não permite

que as suas imperfeições o invalidem, ele sabe que

perfeição não é  heroísmo, mas humanidade

sim – TONY ROBBINS 

 

Servir cura, trás mudanças na vida de alguém e faz você  sentir

que a sua vida vale a pena, que você  é  útil  e isso te fazer ser

mais confiante para seguir os próximos passos. 

Não se importe com o que farão com aquilo que você  está

entregando, se certifique apenas de entregar o melhor que

você  é  capaz, sim, a opinião das pessoas são importantes,

mas das pessoas importantes.
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Não se importe com o que farão com aquilo que você  está

entregando, se certifique apenas de entregar o melhor que

você  é  capaz, sim, a opinião das pessoas são importantes,

mas das pessoas importantes. 

 

Não posso oferecer a você  a fórmula infalível para o

sucesso, as posso oferecer uma fórmula para o fracasso,

tentar agradar todo mundo – HEBERT BAYARD. 

 

Você  não precisa ser heró i  de todos, mas precisa ser heró is

daqueles que você  é  capaz de salvar o mundo. 

Isso fará  a sua vida produtiva, isso fará  o seu tempo bem

gerenciado, isso te fará  ter certeza que você  investido seu

tempo, que é  a sua vida, naquilo que te faz sentir vivo.

 

•              Seja excelente em tudo que você  faz, não faça as coisas

como se fossem por obrigação, mas busque entregar o seu

melhor e honrar a terra com a sua melhor versão. 

Sempre acreditaremos em nossa incapacidade quando não

fizermos mais do que somos capazes. 

 

Se questione sempre, EU POSSO FAZER ISSO MELHOR DO

QUE ESTOU FAZENDO? Posso te garantir que a respostas

sempre será  sim, há  sempre mais, do que o nosso primeiro

olhar. 
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Seja obstinada em

fazer A MAIS, quando você  colocar um teto de que já  acabou

faça mais, revise o que você  fez e sempre melhore, quando

você  achar que já  está  ótimo, melhor

mais. O bom é  inimigo do ótimo, não se contente em ser

bonzinho, foque em ser BOM, os bonzinhos não prosperam. 

 

Saia da Média

Não aprecie somente o que não exige muito esforço para que

você  compreenda, leia, assista, ouça coisas que talvez você

tenha que repetir diversas vezes para entender e

faça até  entender. 

Faça as coisas com excelência, levando a estética em

consideração.

 

Não cumpra somente o proposto, o que foi combinado,

surpreenda a você  e aqueles que serão beneficiados pelo que

você  está  fazendo. 

Respeite os outros sem querer a qualquer modo mudar como

pensam, falam, agem, decide, se

preocupa muito com o seu crescimento e o quanto o seu

crescimento contribui para um ambiente melhor. 

Não teme o crescimento de quem estar perto, sabendo que

quanto mais todos crescem, mais

oportunidades surgem e a luz de um não significa a sombra de

outros. 

Trabalha em si, em seus projetos e sonhos, estuda, se

entrega, ousa enquanto outros estão reclamando.

 

 



 

E se lembre de uma coisa, não perdemos tempo, perdemos

vida.

 

Exercício de Matriz de Crenças, responder página em

anexo.
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