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 que nos impedem de avançar.

Queremos crescer, evoluir, expandir, concretizar, arriscar mas falta-nos a coragem de tentar.

Às vezes até vencemos o medo inicial e tentamos. Mas depois, não temos a força e confiança necessárias
para continuar o caminho até atingir o que desejamos no fundo do coração, e desistimos a meio caminho.

Estagnar ou desistir faz-nos sentir frustrados, diminuídos e inseguros. Cada vez que não atingimos os
nossos maiores sonhos ou objetivos acontece algo devastador dentro de nós.

NÃO QUEREMOS VOLTAR A TENTAR!!!

Vamos encolhendo a pouco e pouco, impedindo-nos de manifestar os nossos dons e fazer a nossa luz
brilhar

O tempo vai passando e não percebemos porque estamos cada vez mais tristes, apáticos, insatisfeitos… 
 Este estado emocional continuado pode levar a estados

depressivos onde a apatia e tristeza instalam-se de vez.

Dá-mos por nos a não ter vontade de viver, ou então vivemos em automático apenas cumprindo as rotinas
necessárias para sobreviver e sentindo um vazio que nos corrói a alma.

 Medo de tentar e
conseguir. Medo de tentar e ser criticado medo de tentar e demorar muito tempo até conseguir. Medo de
tentar e desiludir-me por não conseguir.

Sempre que o medo se instala, bloqueia e rouba um pedaço de nós. Rouba um bocado da nossa energia
para continuar. Afasta-nos da nossa essência e da missão que temos neste mundo.

O maior perigo deste processo de "avança e recua" é que por cada intenção ou objetivo não concretizado,
há uma parte interna que perde a fé e esperança em nós mesmos.

Quando deixamos de acreditar em nós mesmos, vamos morrendo lentamente...deixa de haver alegria, vida
e entusiasmo.

Já te sentiste assim alguma vez na vida?

Acredito que sim, porque eu já estive assim muitas vezes...

O primeiro passo para poder avançar rumo aos nossos sonhos, é libertar primeiro o que nos bloqueia
internamente.
Só depois poderás seguir o teu caminho sem dúvidas ou hesitações. Sem culpa nem vergonha.

Todos nós já sentimos em certa altura da nossa vida bloqueios internos

gera-se então uma ansiedade difícil de gerir.

Acabamos por ir vivendo comandados pelo MEDO. Temos medo de tentar e falhar.
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As boas notícias é que apesar de todos sentirmos bloqueios nalguma área da nossa vida, 
eles podem ser libertados. Lembra-te que não nasceste com esse bloqueio, ele foi desenvolvido e
reforçado ao longo da tua vida, criando ligações neuronais que o alimentam regularmente.

Para poder enfrentar e ultrapassar esses bloqueios que te impedem de expressar a tua verdade e essência
em todo o teu esplendor,é necessário libertar o passado. Isso significa, desprogramar as memórias que
fazem despoletar o medo e reprogramar um novo estado de ser mais confiante e positivo.

Vou partilhar contigo os 7 passos para libertar esses bloqueios “ilusórios” que teimam em fazer-te paralisar

1 - Aceita o Medo

A primeira coisa que tens que fazer é aceitar que tens medo. Fingir que não temos medo, faz reprimir essa
emoção no nosso interior e, as desculpas para não avançar continuarão a existir. Tomar consciência e
aceitar em vez de reprimir ou escapar a essa emoção, permitirá que a energia do medo entre em
movimento e se transforme em coragem.

Dica: Aceita que tens medo de falhar, de não conseguir, de ser criticado, de desiludir-te, de ser rejeitado.
Que és ser humano e que o medo é uma emoção natural que está presente para proteger-te. Depois de
aceitar que ela existe, decide internamente fazer algo em relação a isso.

2 - Decide Rápido

Uma das grandes causas dos bloqueios mentais e emocionais que se instalam e que não nos deixam
avançar, prende-se com a falta de decisão.

Quando não decidimos a nossa mente fica confusa. Deixamos duas ou mais escolhas em aberto e não
temos a certeza de qual seguir. Quanto mais o tempo passa mais incerteza surge. Quanto mais incerteza
surge mais a dúvida instala-se. Depois da dúvida instalada o medo toma conta e bloqueia-nos para
sempre.

A forma mais rápida de ultrapassar o medo é desafiando-o.

Dica: 
Da próxima vez que estiveres indeciso decide rapidamente fazer algo diferente. Decide e depois percebe
se tens que alterar a direcção. Algo que pode auxiliar-te a decidir, é fazer uma contagem decrescente em
voz alta de 5 até 1. Quando ouvires “um” decide e entra em acção.

3 - Entra em Ação

Esta dica está directamente ligada com a anterior. Antes de cada acção há uma decisão. A falta de acção é
falta de direcção. A falta de direcção é falta de decisão.
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Tememos tomar decisões pois não temos a certeza de serem as mais acertadas. Se surgiram na “altura
certa”, “com as pessoas certas” ou ” no local certo”

O maior perigo da falta de acção é a estagnação mental e emocional. Quando nos habituamos a não agir
por medo de falhar, vai crescendo dentro de nós um monstro chamado insegurança que irá ganhar um
tamanho descomunal com o passar do tempo.

É sempre mais fácil vencer um "pequeno monstro" que enfrentar um monstro do tamanho do mundo.

É melhor andar um passo para à frente e outro para atrás, do que nunca sair do lugar.

Dica: 
Dá pequenos passos em direcção aos teus objectivos. Muda de direcção. Volta para trás. Anda mais
devagar. Até podes parar para uma pausa. Mas, o mais importante, é dares o primeiro passo para sair do
lugar, para sair da estagnação, nem que seja com uma pequena tarefa que te faça quebrar o padrão
mental de ficar parado.

4 - Respira (Usa o corpo)

Quando sentimos medo a primeira coisa que fazemos é prender ou suster a respiração. Passamos a
respirar mais curta e superficialmente. A nossa mente estabelece um ligação entre o medo e a respiração
curta e superficial.

Ao respirarmos mais lenta e profundamente estamos a focar a atenção no corpo, a oxigenar a mente e a
quebrar esta ligação neuronal que faz disparar os sintomas de medo cada vez que a respiração fica mais
curta, acelerada ou superficial.

Como o corpo e mente fazem parte do mesmo sistema e influenciam-se mutuamente, toda a acção
positiva num destes elementos irá beneficiar o outro.

Dica:
Coloca a atenção regularmente na qualidade da tua respiração. Faz respirações lentas e profundas ao
longo do dia para fazer o reset no teu sistema mental. Cada vez que estiveres numa situação que te gera
medo ou te faz bloquear, conta até 10 e respira desta mesma forma.

5 - Fica seletivamente Surdo

Há uma história muito simples e poderosa sobre um sapinho, que retrata bem a importância de não
ouvirmos o que nos pode gerar ainda mais bloqueios.

“Era uma vez um grupo de sapinhos que organizaram uma competição.

O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta.
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Uma multidão juntou-se em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores…

A corrida começou…

Sinceramente:

Ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao
topo da torre.

Eles diziam coisas como:

"Oh, é demasiado difícil !!  Eles NUNCA chegarão ao topo"

"Eles não tem nenhuma hipótese de sucesso. A torre é muito alta!"

Os sapinhos começaram a cair. Um por um, só uns poucos continuaram a subir mais e mais alto.

A multidão continuava a gritar

"É muito difícil!!! Ninguém vai conseguir!"

Outros sapinhos cansaram-se e desistiram…

Mas UM continuou a subir, e a subir… este não desistia!

No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre. Com excepção do sapinho que, depois de um
grande esforço, foi o único a atingir o topo!

Naturalmente, todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu!

Um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o objectivo?

Ele não respondia, porque o sapinho campeão era SURDO!”

A moral da história é: Nunca dês ouvidos a pessoas com tendências negativas ou pessimistas, porque eles
tiram-te os sonhos e os desejos mais maravilhosos. Aqueles que tens no coração! Lembra-te sempre do
poder das palavras.

Dica
Filtra todas as opiniões negativas ou derrotistas em relação a qualquer objectivo ou meta que tenhas
decidido atingir. Prepara-te para recebe-las e decide internamente ficar surdo a esses comentários.

: 
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6 - Cala o Crítico Interior.

Todos nós temos uma voz interna que teima em criticar, julgar e deitar-nos abaixo.

Essa voz já foi a voz dos nossos pais, professores, irmãos, colegas ou conhecidos.

Devido ao hábito de termos crescido dessa forma, na idade adulta apesar de já não temos que dar
satisfações da nossa vida a ninguém, nós próprios assumimos o papel de críticos de nós mesmos.

Exemplos do diálogo negativo:

“Não és bom o suficiente/esperto o suficiente/talentoso o suficiente para teres o que queres”

“Porque fizeste isso? Todos vão achar que és um idiota”

“Tem cuidado, isto pode ser um erro”

“Porque mudar? As coisas não estão assim tão más”

Dica:
Identifica tudo o que pensas ou dizes a ti próprio cada vez que decides fazer algo para a tua evolução.
Identifica as palavras de castração e que te deitam abaixo e substitui-las imediatamente, por palavras de
encorajamento e apoio.

7 - Liberta as expectativas.

Muitas vezes não avançamos com os nossos sonhos ou projetos porque criamos expectativas tão altas
para nos sentirmos bem, que se não as atingirmos sabemos que vamos desiludir-nos.

Já passamos por este processo vezes sem conta ao longo da nossa vida. A dor da desilusão connosco
próprios, com as situações e com os outros é tão grande que preferimos nem arriscar.

: 
Lança o teu objectivo, decide, avança, cala o critico interior e exterior, aceita o medo, respira fundo e no
final, enquanto estiveres a fazer o que acreditas ser o certo nesse momento, liberta mentalmente a
expectativa do resultado desejado. Não definas quando, como, nem a forma “certa” de chegar lá. Vai
andando e ajustando, sempre com o objectivo final em mente. Desfruta da jornada. Mais cedo ou mais
tarde chegarás. E ficarás sempre satisfeito com o resultado final – A concretização do teu objectivo ou
sonho.

Dica



Cristina Gonçalves - Quem fui e Quem sou

Tenho 45 anos e sou cidadã do mundo. O meu propósito Maior é resgatar a minha Verdade e inspirar os
outros a fazerem o mesmo, de modo que cada pessoa possa encontra-se a si mesma, libertando os
bloqueios e limitações que a impedem de SER quem realmente é. Desse modo poderão fazer brilhar a sua
luz interior e concretizar tudo o que quiserem na vida.

Minha  formação base é em Engenharia Física, ramo biofísica e biomédica, sendo essa a minha primeira
paixão desde cedo. A curiosidade nata por querer entender o universo e o quotidiano de uma forma mais
profunda despertou o meu vincado interesse pelas ciências exactas.   

Depois de algumas experiências nas áreas comerciais e de investigação científica, empreendi a aventura
de gerir uma empresa própria, na área pedagógica e de ensino de ciência a crianças. Ao longo destes 5
anos de convívio diário com a realidade de ensinar, motivar e orientar crianças e jovens, surge a
necessidade de ir mais além nas áreas de desenvolvimento e acompanhamento pessoal   

Nessa altura surgiram a PNL (Programação Neurolinguística), o Coaching e o Xamanismo no meu percurso,
e assim enveredei desde 2008, por um novo caminho profissional como Coach, Terapeuta e Formadora.   

A base do meu trabalho foi sempre mais mental, mas aos poucos fui percebendo que a variável espiritual e
energética eram fundamentais para a mudança de comportamento eficaz. A Intuição passou a fazer parte
das minhas sessões e cursos. As terapias energéticas começaram a complementar o trabalho mais mental
e emocional, trazendo ainda melhores resultados.   

Depois de um percurso de 10 anos de crescimento e solidificação profissional, surgiu uma nova
componente no meu percurso pessoal e inevitavelmente no profissional. A Psicologia Corporal, a dança e o
movimento como complemento terapêutico.

Actualmente, divido o meu tempo, inspiração e dedicação entre sessões individuais de Coaching/Terapia e
na criação e realização de Formações e workshops em áreas comportamentais e de desenvolvimento
pessoal e espiritual, de modo a despertar o maior número de pessoas para uma realidade mais harmoniosa
e criadora, utilizando o potencial mental e espiritual que cada ser humano possui internamente.   

Tenho formação complementar em:, Panorama Social Mental, Constelações Sistémicas, Coaching
Transpessoal, Análise Transaccional, Xamanismo, Reiki, Magnified Healing, Sistema de cura “Corpo
Espelho”, Munay Ki, Método Controlo Mental Silva, Psicologia Junguiana e Dança


