
 

  



 

  

Durante muito tempo, nos meus atendimentos no consultório, eu percebi 

uma coisa em comum com todas as pessoas que eu já atendi: Nenhuma 

delas sabiam quem eram.  

Foi então que me dei conta que a maioria das pessoas não sabem 

que são, por isso sempre estão perdidas dentro de si mesmas com muitos 

problemas em todas as áreas da sua vida. 

Até mesmo pessoas que tinham ansiedade generalizada, depressão, 

bipolaridade, síndrome do pânico não sabiam aonde haviam perdido quem 

elas eram. 

Depois de muito analisar essas pessoas e entender que a raiz da 

grande parte dos problemas e das dores humanos é a falta de 

conhecimento de si mesmo: AS PESSOAS NÃO SABEM QUEM ELAS SÃO! 

Por isso resolvi estudar profundamente sobre o autoconhecimento e o 

impacto que ele tem na vida das pessoas, como ele é uma ferramenta 

poderosa para trazer diversos benefícios para quem o possui. 

 

Você está pronto para começar a sua jornada de autoconhecimento? 



 

  

Você sabe me dizer rapidamente quem é você?  

 

Muitas pessoas tem a ilusão de saberem quem elas são, assim, podem até 

arriscar comentar sobre quem elas acham que são. Mas na verdade é que 

a partir do momento que você não entende seus comportamentos, não sabe 

lidar com suas emoções e seus sentimentos, não entende o motivo de sempre 

estar preso em um mesmo ciclo e não compreende a angustia e sensação 

de vazio que tem dentro de você, é possível entender que você não sabe 

nada sobre você mesmo.  

 

O processo de autoconhecimento é uma investigação profunda sobre si 

mesmo para entender a sua personalidade, seus sentimentos, suas emoções, 

seus traumas, suas qualidades e seus defeitos. É ter o poder nas suas mãos 

para ter muito mais qualidade de vida e conquistar de forma mais eficaz e 

fácil os seus objetivos. O autoconhecimento não é só uma coisa bonitinha 

para se ter em uma prateleira: É a liberdade que você procurou durante 

toda a sua vida e não sabia onde achar! 

 

Autoconhecimento é a chave para você poder lidar com as situações da 

sua vida e ter muito mais saúde mental. É a raiz de quase todos os problemas 

da maioria das pessoas. O problema é que quase ninguém foca na 

verdadeira fonte de resolução os problemas: O seu autoconhecimento! 



 

  

Como aprimorar meu autoconhecimento? 

 

Conhecer a si mesmo não é tarefa fácil! Ter 

consciência de que é um processo que exige 

coragem para acessar sentimentos e emoções 

menos nobres (como raiva e inveja, por exemplo), 

ao mesmo tempo ser humilde em saber que haverá 

momentos de avanço e retrocesso são alguns 

pontos iniciais que devem ser levados em 

consideração. Olhar para nossa história requer 

que entremos em contato com nossas dores, 

frustrações, insatisfações, dissabores e desamores. 

. 

Algumas dicas para quem quer iniciar essa 

jornada: 

 

 Perceber o que você faz, por que faz e de 

que maneira se comporta no dia a dia; 

 Ter consciência de seus sonhos e propósitos 

de vida; 

 Entrar em contato com a sua história de 

vida, bem como a de seus familiares e 

antepassados; 

 Prestar atenção em o que te desperta 

sentimentos como: vaidade, inveja e raiva; 

 Ter firmeza, determinação e disciplina para 

seguir com as mudanças que esse processo 

vai conduzir 

 

 

 



 

  

Como eu posso existir na minha vida? 

Sentir-se um ator coadjuvante no teatro das 

nossas próprias vidas traz consequências. É 

necessário pensarmos um pouco mais em nós 

mesmos. Além disso, tratar-se como prioridade em 

determinados momentos ajuda a aumentar o bem-

estar 

⠀ 

Está na hora de aprender a pensar em si mesmo. 

Ao fazer isso, você vai receber como recompensa 

saúde psicológica e felicidade. Assim, por mais que 

nos tenham feito pensar o contrário, gostar de nós 

mesmos e nos dar a importância que merecemos 

não é um ato de egoísmo. 

⠀ 

De fato, quem escolhe se deixar diluir nas 

necessidades alheias, esquecendo-se de si mesmo, 

perde a força da autoestima. Hoje em dia, as 

coisas vão um pouco mais além. Vivemos em 

tempos de incerteza, de instabilidade e a 

sensação de perder hoje o que ontem 

considerávamos como certo. 

⠀ 

Além de nos perguntarmos quem somos, tudo isso 

nos leva a estar quase sempre em “modo de 

sobrevivência”, sem saber a quem apoiar ou como 

reagir diante da adversidade. É daí que surge a 

ansiedade, o estresse e, principalmente, o 

problema central ao redor do qual orbitam muitas 

mentes: a falta de autoestima. 

⠀ 

Priorizar a si mesmo, pensar um pouco mais em nós 

para fortalecer valores e fortalecer o 

autoconceito, será de grande ajuda. 



 

  

Como eu sei meu propósito de vida? 

Quando conseguimos identificar o nosso propósito 

de vida, tudo flui: fazemos escolhas mais assertivas, 

desempenhamos melhor o nosso papel no mundo, 

conquistamos paz e felicidade. Já parou para 

pensar nisso? Que tal agora? Proponho um 

exercício: tente responder a essas perguntas. 

⠀ 

1) É possível aproveitar melhor os meus talentos? 

Todo mundo é bom de verdade em alguma coisa: 

fotografar, cozinhar, cuidar de crianças, 

escrever…Mas, geralmente, o que nos faz 

desacreditar dos nossos talentos é a baixa 

autoestima. 

3) De que forma posso ser mais eu? Descobrir o 

sentido da sua vida nada mais é do que entender 

melhor quem você é, o que pode oferecer a si 

mesma e ao mundo. 

4) Como estar presente de corpo e alma em tudo 

o que faço? A descoberta de um propósito exige 

foco em cada uma das situações que você vive: 

para perceber e sentir melhor como as coisas se 

desenrolam, as sensações que provocam e as 

consequências que geram. Então torne um hábito, 

vivenciar de fato cada etapa do seu dia a dia – 

seja uma reunião, a conversa com um amigo, seja 

a hora de buscar os filhos na escola. 

 

E agora lanço um desafio: tente vivenciar o seu 

propósito todos os dias. Ou ao menos esteja 

consciente o bastante para perceber quando 

uma escolha, comportamento ou pensamento 

desviam do seu propósito de vida. 

 

 



 

  

Como eu posso ter amor próprio? 

Sabe o tal “amor” que você tanto busca nos 

outros? Então... Ele está dentro de você. Você tem 

desfrutado disso? 

Pois esse é o amor mais fiel de todos, e a falta dele 

te atrasa. Eu te diria que amores vêm e vão, e a 

gente sofre, mas aprende a viver sem eles. Agora 

sem o amor próprio.... Ah, isso é impossível. 

Isso seria como estar apenas existindo e não 

vivenciando a experiência da vida. Te digo isso 

porque o melhor da vida você passa com você 

mesmo. 

Afinal, quem sabe de todas as suas sensações, 

medos e sonhos? Pois é. Você. Você os conhece 

de ponta a cabeça porque eles te pertencem. 

Não pertencem a mais ninguém. E, assim, você 

também se pertence. Não importa quem chegue ou 

quem vá. 

Por isso, não se perca de você mesmo. Cuide de 

você como o amor da sua vida. Porque de fato é 

isso o que você é. 

Se for para correr atrás, que seja dos SEUS sonhos. 

Se for para mudar, que seja por VOCÊ. Se for para 

curar a solidão, que seja com AMOR PRÓPRIO. 

 

Muito se fala sobre a importância do 

autoconhecimento em nossas vidas, mas de 

maneira geral, as pessoas ainda conhecem pouco 

sobre si mesmas ou não identificam o impacto 

direto que esta consciência pode ter sobre seu 

cotidiano 

 

 

 



 

  

Como eu posso me auto observar? 

A auto-observação é a capacidade de nos 

percebermos e respeitarmos o nosso estado 

emocional, pode parecer simples, mas é um 

exercício que exige uma certa coragem e uma 

disponibilidade interior para aproximar-se de si 

mesmo. É uma prática que traz muitos ganhos, pois 

a partir de uma boa observação podemos fazer 

escolhas mais assertivas para a nossa vida e para 

as relações que temos, ganhando em bem-estar e 

autonomia. 

⠀ 

A auto-observação é como um exercício, quando 

colocamos energia e damos continuidade, ela se 

torna um hábito e se apresenta como um recurso 

diário que nos auxilia perante as adversidades da 

vida. Como é isso no dia a dia? Quanto mais 

agitada a nossa vida, mais a tendência a 

prestarmos muita atenção para o que é externo. É 

preciso trabalhar, cuidar de si, cuidar dos filhos e 

tantas outras coisas. E o interno? Muitas vezes 

deixamos para depois e quando, constantemente, 

passamos por cima de nós mesmos, sem nós 

percebermos, a irritação e a insatisfação se 

instalam. 

⠀ 

Tendemos a nos irritar com as coisas, situações e 

pessoas em demasia. Quando projetamos toda a 

nossa irritação externamente é hora de parar e 

retomar a situação, buscando encontrar o que é 

realmente nosso e o que é do outro. Uma das 

formas de amenizar essa irritação é praticando 

diariamente a auto-observação.  

 



 

Se você quer aprender as ferramentas sobre como se conhecer de verdade 

e ter de volta a sua vida real, do jeito que você é! Eu tenho um convite 

para você realmente começar a ser quem você é de verdade! 

 

Venha ter uma vivencia incrível comigo, no curso A Arte de se conhecer, 

esse curso é completo para você aprender a conhecer a si mesmo e ter mais 

qualidade de vida e entender quais são os seus caminhos e ter o poder de 

decidir tudo sobre a sua vida.   

 

Quer saber mais do curso?  


