5 Técnicas de
Autocoaching

Olá!
Que alegria ter você conosco e saber
que deseja despertar para uma vida
mais plena, feliz e vivendo o máximo
do seu potencial.
Faça o que deseja fazer,
seja o que quiser ser.
Nossa missão é te ajudar a sair do
piloto automático para ter uma
existência com mais significado e
plenitude.
Esperamos que essas técnicas lhe
ajudem no seu desenvolvimento
pessoal!
Quer falar com a gente? Mande e-mail para:
contato@glowdigital.com.br

Novos Comportamentos
Técnica para ajudar você a mudar comportamentos
indesejados.

Reflexão: Defina

um pensamento negativo ou crítico.

Coloque um elástico no seu punho.
(Você pode trocar por uma pulseira de cor mais chamativa
das que usa habitualmente e também pode substituir por uma
fitinha de cetim colorida).

Exemplo:
Quer eliminar o MEDO DE ARRISCAR, e use o elástico para
lembrar que não quer mais esse sentimento na sua vida.
Toda vez que olhar para o seu pulso você deve lembrar-se do
comportamento que você

QUER TER, ou seja, o de coragem de arriscar!
No início pode ser desconfortável, mas logo você verá que o
elástico vai ajudar a dar a largada no gatilho mental que
você está desenvolvendo.

Use o tempo que achar necessário para lembrar-se.
Pode usar mais de um elástico ou fitinha para mudar mais de
um comportamento ao mesmo tempo.

Palavras Poderosas
Técnica para ajudar você a mudar seu Mindset.

Palavras poderosas: fantástico, magnífico, apaixonado,
esplêndido, espetacular, fascinado, deslumbrante,
fenomenal, cativante, abençoado,
não podia ser melhor, energizado...

Troque expressões negativas que você usa por positivas:
odeio - prefiro
irritado - estimulado
horrível - diferente
rejeitado - mal compreendido
deprimido - prestes a dar uma virada
furioso - contrariado
fracassado - apendendo
que merda - que coisa
perdido - procurando
triste - definindo meus pensamentos
nervoso - energizado
insultado - mal entendido
exausto - recarregando as baterias
raiva - aborrecido
magoado – incomodado

Quando você troca suas palavras, seus pensamentos pesam
as situações de forma mais leve e positiva.

Pote da Gratidão
Técnica para ajudar você a ter um olhar positivo de sua
vida atual.

Liste no mínimo três elementos no final do dia pelos quais
você é grato.
Escreva em três papéis esses motivos de sua gratidão.
Coloque em um pote de vidro ou outro que você tiver.
No final do dia seguinte escreva mais motivos (sem repetir).
No Domingo a noite, antes de começar a semana leia todos
os bilhetes. Você se sentirá grato, feliz, energizado e com
muito entusiasmo para começar uma nova semana.

Pode ler os bilhetes em outros momentos de sua semana que
também sinta que sua energia está mais baixa ou mesmo um
pouco abalado emocionalemente.

Quebra de Crenças
Técnica para ajudar você a quebrar crenças limitantes.

Pegue um papel e caneta ou bloco de notas e escreva o
evento ou situação problemática ou difícil.

Faça as seguintes perguntas:
Por que é problemático ou difícil fazer isso?
Quais foram as emoções indesejadas que você sentiu?
Quais foram os comportamentos indesejados que você teve?
Essa crença é lógica?
Quão realista ela é? Existe alguma evidência disso?
Quanto ter essa crença ajuda você?
Qual seria a nova crença eficaz? Essa crença é verdadeira?
Quão realista é essa crença?
Em que medida ter essa nova crença ajuda você?
O que você sentiu passando pelo novo comportamento
adquirido?
O que falava para si mesmo que lhe trouxe este
comportamento?
Esta nova crença é mais lógica? Como ela te ajudará?

Após responder a todas as perguntas, releia pelo menos 2
vezes todas as anotações e reflita em como essa crença irá
mudar e facilitar a sua vida.

Isso criará um gatilho mental em você e todas as vezes que
começar a sentir a crença limitante seu subconsciente vai
lembrar desse exercício e suas anotações.

Smart
Técnica para ajudar você a definir objetivos claramente.
SMART é uma sigla que reúne cada etapa até o alcance dos
objetivos:

S – Específico:

Do inglês Specific, que pode ser traduzido

para específico. Trata-se do objetivo que você deseja atingir;

M – Mensurável:

De Mensurable, que significa mensurável.

Esta etapa diz respeito aos indicadores que podem ser
medidos ao longo do processo: tempo, custo, peso, distância,
entre outros;

A – Alcançável: Achievable,

que significa alcançável. A

sua meta é alcançável? Você tem condições de alcançá-la?
Nesta fase, o objetivo é avaliar essas questões e rever suas
metas;

R – Relevância:

Relevant, que traduz aquilo que é relevante.

Este é o momento em que você deve questionar se sua meta
está dentro da realidade e qual a relevância desse objetivo
para sua vida.

T – Temporizável: De

Time, ou tempo. Esta etapa consiste

em estabelecer dia, mês e ano para o alcance de sua meta.
Colocar prazos é uma excelente forma de evitar a
procrastinação a sua meta.

Esta é uma amostra do e-book "50 Técnicas de Autocoaching".
Para adquiri-lo na íntegra + 2 bônus motivacionais

CLIQUE AQUI

Coisas incríveis vão
acontecer na sua vida assim
que você perceber que o
poder de ação e
transformação estão
somente em suas mãos.
Para receber nosso conteúdo, insights, dicas,
informações sobre novos cursos e muito mais

CLIQUE AQUI

