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Live 2

Este e-book é um resumo da live de Dora 
Machado que aconteceu em 11/10/22.

Nós temos várias programações em nossa 
mente, que podem ou vir de nossa infância com 
professores e pais, ou ainda das pessoas que 
convivemos ou seguimos.

Já reparou que, quando você convive muito com
uma pessoa, você acaba se parecendo com ela, 
em alguns momentos? Uma outra hora eu te falo 
sobre "modelagem".

Pois é. Dois americanos da Califórnia na década 
de 70, Richard Bandler e John Grinder, 
começaram a traçar estudos e exercícios, pois 
acreditavam que existia uma conexão entre os 
processos neurológicos (neuro), a linguagem 
(linguística) e os padrões comportamentais 
aprendidos em nossas experiências durante a 
vida (programações). 

O mais interessante destes estudos que eles 
protagonizaram foi realmente que esses tais 
"processos neuro linguísticos" podem ser 
acessados e alterados, ou seja, reprogramados 
para alcançar metas específicas na vida.
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que basta querer, que você consegue!
que basta olhar para o espelho e ter um dia feliz!
que a PNL substitui uma terapia convencional com
um terapeuta.

Vale ressaltar que não estou dizendo nada sobre o que você
talvez tenha ouvido falar antes, ou seja:

Acima temos exemplos de crenças. Crenças podem ser
limitantes ou crenças fortalecedoras.

E essas últimas são o nosso foco aqui hoje.

Como posso transformar uma crença limitante, em uma
crença fortalecedora, ou seja, algo que eu possa criar e
colocar (ou reprogramar) no lugar da outra, que eu
acreditava antes?

Parece simples, não é?
Mas é complexo.

Nós mesmos temos nossos sabotadores internos e,
justamente por isso, torna-se desafiador entender de fato o
que nos limita, reprogramar isso, repetir diversas vezes
(porque nosso cérebro trabalha por repetição para substituir
algo que repetimos até agora, na vida toda) e, finalmente,
vivenciar esta nova crença fortalecedora.
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Exemplificando:

Qual o sentimento que te vem quando ouve a palavra 
autoconfiança?
Quais as sensações (talvez você tenha medo, arrepios, 
calafrios)? Talvez outras.
Qual a palavra que você poderia querer usar, que fosse 
totalmente oposta à falta de autoconfiança? Você consegue 
se imaginar com esta palavra, este sentimento?

A PNL faz isso: te ajuda a traçar um plano para você sair do 
seu estado atual e ir para o estado desejado.

Vale também dizer novamente que eu não acredito 
realmente que basta falar em voz alta, para conquistar nada.

Acredito sim que, se você trabalha seus medos, seus 
anseios, suas fraquezas, você fica mais forte em qualquer 
área da sua vida, fortalecendo seus pontos melhores e, 
claro, montando planos, ficando mais atento às 
possibilidades e, consequentemente, realizando metas.

E que, apesar de eu ser Coach há décadas, acredito que há 
situações que o psicólogo seja indispensável. Uma crença 
limitante minha, será?

Quer dizer que você vai conseguir? Sim. Só que precisa de 
vigilância constante e muito treino, especialmente se for 
algo que você pratica desde sempre.
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Roda da Vida - coisinha chata de fazer, não é 
mesmo?
Aposto que você já preencheu em algum lugar da 
sua vida.
Mas ela, apesar de ser chata, pode ser muito 
necessária.

Já teve aqueles dias que você olhava e olhava 
para suas roupas, sem saber o que escolher?

Na Roda da Vida é um pouco assim: você tem 
várias fatias e não sabe, muitas vezes, qual delas 
está combinando ou funcionando mais ou menos. 
Qual delas está impactando você neste 
momento?

E aqui, estamos falando de autoconfiança, mas 
você pode, assim como quase a maioria dos 
exercícios que aplico, substituir por outra meta 
que você tenha que resolver na sua vida.

E com a Roda é assim, justamente porque você 
consegue mensurar qual fatia não está tão boa e, 
claro, influenciando as demais.

Aqui compartilho com você a Roda Adicional, que 
aprendi com meu mestre alemão, que já nos 
deixou há alguns poucos anos, o Bernd Isert. Ele 
criou esta Roda, com menos fatias, mas pra você 
pontuar mais eficazmente onde quer melhorar.
Autoconfiança e o que mais? 

RODA DA VIDA
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Mais acima te falei sobre como o que ouvimos e 
aprendemos ao longo da vida, incluindo claro os 
valores que vamos adquirindo, influenciam nas 
nossas programações.

Quando se fala de Autoconfiança, tem a ver 
diretamente com a Autoimagem.

Como falavam sobre você na sua infância até a 
fase adulta?
Como você sempre conseguiu solucionar os 
problemas? Reclamando, pensando que o outro 
poderia ser melhor ou se valorizando sempre?

O que você ouvia de seus pais e professores?

Por exemplo, quando você ouve que é um 
fracasso ou leva bronca por cada nota vermelha 
na escola, pode ser um adulto com essa visão de 
auto fracasso.

Um outro exemplo: quando ouve desde criança, 
que quem fica rico, certamente rouba, você pode 
acreditar que não pode ou não merece ganhar 
dinheiro.

E por aí afora.

No meu curso de DISC eu criei uma ferramenta 
adicional (além de outras 3) sobre Motivações 
Profissionais. O que te motiva a trabalhar? 

AUTOCONFIANÇA E 
AUTOIMAGEM
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Acredita que menos de 10% dos mais de 1.500 
profissionais que passaram por mim e meus 
alunos, dizem ser o Dinheiro um dos seus 3 
primeiros motivadores?

Pois é.

A Autoconfiança está relacionada sim às suas 
crenças limitantes. O próprio nome já diz: te 
limita a algo e você acredita 100% (ou quase) 
nisso.

AUTOCONFIANÇA E 
AUTOIMAGEM
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Qualquer exercício que eu te der - mesmo que 
você venha a fazer a Formação em Practitioner 
comigo, vai precisar testar.

Claro, pois se você praticou algo a vida toda, pode 
ser mais fácil ou mais desafiador mudar agora.

Seu cérebro pode ter os tais sabotadores que você 
nem sabe quais são (ainda).

Então, você precisa vigiar-se constantemente.

Não tem confiança em falar em público?
Treine e teste.

Experimente, perceba quais as sensações você 
experimentava e quais restaram agora.

Por exemplo, tinha dor de barriga, taquicardia e 
medo ao falar em público? Se você não 
experimentar, não conseguirá ver como está 
evoluindo, melhorando.

Repare nas sensações físicas, nos sentimentos.

Treino. Tudo é treino. 

Você fala algum idioma ou toca algum 
instrumento? Como era nos primeiros dias de aula? 
E agora? Aposto que nem lembra como foi tão 
desafiador!

VIGILÂNCIA CONSTANTE
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Goste de você mesmo. Comemore as 
pequenas vitórias. De passinho em passinho 
você conquista suas metas.
Tenha metas claras de onde você está versus 
onde quer chegar. E está tudo bem se mudar 
de ideia no caminho.
Preste atenção nas possibilidades. Será que 
está vigilante o bastante, para perceber?
Seja otimista. Persista. É importante mudar 
isso em você ou é importante para o outro?
Priorize poucas metas.
É uma meta SMART? Clique aqui para saber.
Visualize-se atingindo. É prazeroso?
Errar faz parte. Pegue leve com você. Faz 
parte do processo.
Você é a pessoa mais importante do mundo.
Faça uma lista das coisas incríveis que já fez 
em sua carreira. Incríveis!
Evite reclamar. Agradeça. Vá pra ação. Corrija 
a rota, se precisar.
Vigie-se sem se cobrar: perceba quando está 
quase dando uma "escorregada" nas suas 
metas e quebre o padrão. Não se cobre 
demais. Foi um período longo no mesmo 
estado que quer mudar agora.
Ame-se! Você merece tudo! Acredite e monte 
um plano (acredite mesmo, do fundo da 
alma).

Antes do exercício, vigie-se praticando:

ALGUMAS DICAS ANTES
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Poderiam ser âncoras espaciais.

Poderia ser hipnose Ericksoniana.

Poderiam ser bonecos de constelação.

Poderia ser de olhar e curar o passado (como a 
PNL na Alemanha prefere) ou olhar para o 
presente e futuro e agir a partir de agora (como 
os americanos usam).

Cada pessoa tem uma preferência. E o que acho 
mais legal em ser um profissional que tem várias 
técnicas, é oferecer uma gama de possibilidades 
para seu Cliente poder escolher, testar, e 
verificar a melhor para si.

Mas hoje vamos de uma técnica chamada Modelo 
Ideal (Identifying, Defining, Exploring, Acting, 
Looking Back) - da Sociedade Euro Americana de 
Coaching (SEAC).

Clique aqui para o pdf e aqui para o vídeo 
explicativo que foi ao vivo. Detalhe para o vídeo 
que tive uma falha técnica e começa a partir da 
minutagem 16:00.

TIPOS DE EXERCÍCIO
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Gosto muito de recomendar uma auto análise ao 
final do dia.

Já na sua cama, no seu momento de relaxamento, 
pergunte-se:

Como foi seu dia?
Como foram os seus comportamentos?

Você gostou de você?
Comemore os momentos bons. E seus pequenos 
movimentos de mudança.

Não se puna pelo que não foi tão perfeito assim.

Em espanhol tem uma frase que gosto muito: 
"Sin prisa, pero sin pausa". É um pouco mais que 
o nosso "devagar e sempre".

Boa sorte e sucesso em suas mudanças.

Autoconhecimento dói e é gratificante.

Ah... e quase a maioria das técnicas de PNL 
podem ser usadas para várias metas. 
Autoconfiança está ok pra você? Use esta técnica 
para outra coisa que deseja reprogramar.

Obrigada por sua atenção e carinho.

Dora Machado
Clique aqui para falar comigo pelo WhatsApp.

MENSAL FINAL DE
DORA MACHADO
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