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PRefáCio
Foi com grande alegria e satisfação que recebi 

o convite da Professora Ivone Engelmann para 
prefaciar um de seus livros, intitulado Autoestima 
X Automotivação. 

A autora é extremamente dedicada a auxiliar as 
pessoas a vencerem suas barreiras pessoais e, com 
isso, a superarem seus medos, a fim de terem uma 
vida melhor. Seu trabalho é quase todo voluntário, 
inclusive junto ao Departamento de Cultura e 
Eventos, onde é palestrante, o que sinaliza sua 
dedicação e empenho.

Segundo o dicionário “Aurélio”, o termo 
autoestima significa “prezar a si mesmo”. Esta vem 
a ser a característica essencial da pessoa que valoriza 
a si própria, permitindo-se amplas possibilidades 
de agir, pensar e exprimir-se, incluindo em suas 
opiniões pessoais, de forma plena e confiante.

Autoestima e autoconhecimento são vocábulos 
que apresentam o mesmo prefixo, “auto”, de origem 
grega, “AUTÓS”, que quer dizer A SI MESMO. 
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A palavra estima vem do Latim, 
“AESTIMARE”, cujo significado é APRECIAR, 
VALORIZAR.

Já conhecimento vem do grego “GNOSIS”, 
remetendo a RAZÃO, ENTENDIMENTO, 
CONHECIMENTO.

Assim, a junção entre AUTO e ESTIMA leva-
nos ao conceito de GOSTAR DE SI, enquanto a soma 
entre AUTO e CONHECIMENTO nos apresenta ao 
universo do CONHECER E COMPREENDER A 
SI.

A importância da autoestima é, sem dúvida, a 
aceitação que a pessoa desenvolve acerca de seus 
próprios anseios, limites, vontades e motivações. 
Quanto ao autoconhecimento, vale por levar a 
pessoa a saber quem é, por meio do contato com 
seus sentimentos e angústias.

O indivíduo com baixa autoestima é inseguro, 
tem múltiplos medos e sentimentos negativos sobre 
si e sobre o mundo, o que afeta sua vida pessoal, 
social e profissional. 

Por isso o autoconhecimento é essencial, uma 
vez que, por meio dele, a pessoa consegue conhecer 
e entender suas limitações, seus receios e superá-los, 
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afastando, assim, o fantasma da baixa autoestima.

Enquanto isso, quem tem autoestima elevada 
está sempre em sintonia com o que sente e o que fala, 
por ser autoconfiante e ter amor próprio, refletindo 
diretamente em seu desempenho profissional e nas 
relações sociais, familiares, afetivas. Esse tipo de 
pessoa é mais feliz, pois convive melhor com as 
inúmeras frustrações da vida.

Por todos estes motivos, o livro da Professora 
Ivone Engelmann vem em boa hora, como um amigo 
capaz de fazer as pessoas entenderem e abraçarem 
suas emoções, consequentemente melhorando suas 
vidas.

Vivemos cada vez mais em um mundo 
imediatista, em que tudo tem de ser para hoje, 
para agora; com tantos avanços tecnológicos, 
não se permitem erros...em uma sociedade 
egoísta e individualista, pode-se afirmar que o 
autoconhecimento e a autoestima, aliados, são 
condição essencial para que as pessoas não se 
tornem simples máquinas de trabalho, frias e sem 
coração.

Como disse Gandhi, “o tamanho de nosso 
sofrimento é proporcional ao tamanho de nossa 
ignorância”.
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Tenho certeza de que esta obra trará uma 
inestimável contribuição a todos os leitores, por 
ser didática, acessível e agradável, além de suprir 
uma importante lacuna no mercado da autoajuda e, 
sobretudo, de mandar bem seu recado: conheça-se, 
aceite-se, goste de si mesmo...e seja mais feliz!

CLARiCe mARiA De Jesus D’uRso é Bacharel 
em Direito, Pós-Graduada “Lato Sensu” em Direito Penal 
e Processo Penal pela UNIFMU, Mestre em Direito da 
Sociedade da Informação pela UNIFMU, Conciliadora 
pela Escola Paulista da Magistratura e Coordenadora da 
Coordenadoria de Ação Social da OAB/SP.
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iNTRoDução
Desde há muito tempo ouço falar que devo 

ter motivação – que significa “motivo para a ação”. 
Então, não sei como é com vocês, mas comigo, 
que sou professora, é assim: quando quero saber 
sobre determinado assunto, vou ler a respeito dele, 
pesquisar, mesmo, sobre ele. Saibam que li muitos 
autores sobre motivação, mas os que realmente 
me convenceram foram os seguintes médicos: o 
psiquiatra Paulo Gaudêncio e o neurofisiologista 
Eugênio Mussak, pois eles dizem: “Está procurando 
motivação? Então encerre as buscas agora. Ela não 
existe. O que existe é automotivação. Isso mesmo, 
de forma definitiva, somente você mesmo pode 
motivar-SE, só você mesmo pode fazer isso!” Ou 
seja, automotivação vem de uma fonte que nunca 
seca: nós mesmos.

 
Segundo esses doutores, nós, seres humanos, 

agimos sob a ação de três motivações:
 
A primeira motivação é biológica, aquela que 

nos mantém vivos, pois nos leva a comer (quem 
não come, morre), economizar energia (descansar, 
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ou parar por preguiça, mesmo!) e fazer sexo (para 
a manutenção e renovação da espécie). Para essas 
motivações, não precisamos pensar, ninguém pensa 
“Agora vou ficar com fome”, simplesmente ficamos!; 
“agora vou ficar com sono”, ele simplesmente 
acontece!; “daqui a pouco terei vontade de fazer 
sexo”, a vontade simplesmente aparece!

 
A segunda motivação é o prazer, pois 

aprendemos por experiência, desde cedo, que 
devemos buscar o prazer e fugir da dor (sofrimento). 
Buscar o prazer é fácil, basta estar motivado, o que 
requer somente um pensamento simples, como por 
exemplo: quer ir ao cinema, assistir a um filme 
para se divertir? Para isto é só escolher o filme, 
ver onde está passando e em que horário... nada 
de complicado, pois é apenas para gerar prazer – 
embora eu conheça pessoas tão desmotivadas que 
nem motivos para dar prazer a si mesmas têm.

A terceira motivação é intelectual, aquela 
responsável pela capacidade de trabalhar, de 
construir coisas, elaborar planos, estudar. É claro 
que tudo isso exige um pensamento mais elaborado 
e, segundo os dois médicos, é aí que está a morada 
da motivação, isso mesmo: em nosso cérebro, ou 
seja, ainda dentro de nós mesmos. Talvez seja por 
isso que dentro da palavra Deus haja o vocábulo eu, 
ou como já dizia o mestre Jesus – o Cristo : “Não 
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vim para lhes dar o peixe, mas sim para ensiná-los a 
pescar”. Portanto, temos de “arregaçar as mangas” 
e ir atrás de nos automotivar. 

Neste momento alguém pode estar pensando 
“tudo bem, já entendi tudo isso, mas por que não 
consigo????” Mais uma vez, os médicos explicam 
porque é tão difícil executar a ferramenta que nos 
diferencia dos outros seres, que é o ato de pensar. 
Para que possamos realizar a motivação intelectual 
– que é fruto de um pensamento mais elaborado - 
, precisamos vencer as outras duas: a biológica – 
aquela que nos faz viver, lembram-se? – e a do prazer. 
Para quem ainda está com dúvidas, vou exemplificar 
com as palavras de uma jornalista chamada Margot 
Cardoso, que disse: “Sabe por que é tão difícil 
fazer ginástica? Intelectualmente, nós sabemos da 
importância da atividade física, só que ela não é 
fundamental para a sobrevivência e o nosso impulso 
primitivo diz para a gente descansar; então, o ato de 
fazer ginástica é barrado pelos impulsos biológicos. 
Segunda barreira: a atividade física, para muitas 
pessoas, não gera prazer, cansa, dói os músculos... 
assim, para transpor esses dois obstáculos, é preciso 
uma imensa força de vontade, ou seja: uma imensa 
força do pensamento intelectual”.

Os médicos e a jornalista dizem que se 
estivermos caminhando para a academia e sentirmos 
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aquela preguiça, rendermo-nos e voltarmos para 
casa, estaremos perdendo uma grande chance de 
vencer nossos instintos mais primitivos. Ponto 
para o homem primitivo que habita em nós! Mas 
eles também dizem que, se nós, por três vezes, 
vencermos a preguiça – o impulso biológico para o 
repouso -, na quarta vez a dificuldade desaparece! 

Aí vocês podem perguntar como se faz isso... 
a resposta é: TREINANDO. Precisamos aprender 
com os atletas. Sabem o Pelé? É, ele treinava mais 
do que qualquer outro jogador, pois quando todos 
iam para o vestiário, ele continuava no campo, 
trabalhando. TREINAVA DEPOIS DO TREINO. O 
Oscar, do basquete, também fazia isso. Dizem que o 
Bernardinho, aquele, do vôlei, tem sorte. Não... ele 
TREINA e faz seus jogadores TREINAREM!

NOTA: todas as informações foram 
pesquisadas na revista “Vencer”, de abril de 2000.
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TeoRiA X PRáTiCA:
Depois da teoria, fui para a prática e confesso: 

não foi e ainda não é fácil, mas... vamos lá, muita 
coragem nessa hora! Vou contar minha experiência. 
Saibam que qualquer semelhança é mera 
casualidade. Não se esqueçam de que eu, Ivone, 
aprendi com a Programação Neurolinguística, 
chamada simplesmente de PNL - que estuda o 
comportamento humano - que a única pessoa de 
quem eu posso falar é de mim mesma. Assim, 
gostaria que me tomassem como em missão 
profilática, ou seja, como prevenção – afinal, “é 
melhor prevenir que remediar”, certo? Tomara que 
vocês nunca se sintam como um dia eu já me senti: 
frustrada, tensa, cheia de problemas, estressada 
(achava chique dizer que estava estressada). Mal 
sabia eu que estar estressada é como uma “curva de 
rio”, sabem, aquele lugar onde só param detritos, 
tranqueiras e sujeiras.

 
Muitas vezes a sensação que eu tinha era a de 

que minha pilha tinha acabado, estava tão sensível 
que qualquer palavra mal dita era como um soco. Eu 
permitia que me falassem o que quisessem, pois não 
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tinha mais forças para me defender. Vivia uma fase 
de minha vida em que parecia existir uma nuvem 
carregada sobre minha cabeça, o tempo todo. 
Nada dava certo e me sentia “a última bolacha do 
pacotinho” – não a mais desejada, por ser a última, 
mas... a mais solitária, despedaçada e que ninguém 
queria. Eu era a própria tadinha de mim! Sim, a 
vítima! E o pior de tudo – porque tudo às vezes pode 
piorar – eu achava que os outros eram responsáveis 
por tudo o que me acontecia de ruim! Mas sabia que 
eu também sou o outro... do outro!

 
Comecei então a buscar ajuda do lado de 

fora, com simpatias, benzimentos, uso de arruda e 
tudo isso só piorava minha situação, até que, em 
1995, quando fui cursar PNL, descobri que tudo 
começava em mim. Foi como dar uma volta de 360 
graus, aquela completa, na qual você contorna você 
mesma! Foi nesse momento, também, que comecei 
a colocar em prática o que os doutores Paulo 
Gaudêncio e Eugênio Mussak nos ensinam, mas 
tenho de lhes dizer: não é nada fácil, exige muito 
treino de tudo o que nos é ensinado.
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“Aprendi com a primavera a
deixar-me cortar e voltar 

sempre inteira”

Cecília Meireles
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AuToesTimA X 
AuTomoTivAção:

Aprendi com os médicos que não existe 
motivação, mas automotivação, lembram-
se? Aprendi também que a motivação é como 
enchermos uma bexiga, bem cheia mesmo, e depois 
a soltarmos. Assim que a soltarmos, ela sairá voando 
e soltando o ar com toda força. Porém, conforme o 
ar for saindo, ela irá perdendo a velocidade, até cair 
em algum lugar, totalmente vazia, murcha... sem 
força. É assim que funciona a motivação, porque 
ela vem do lado de fora, precisa de alguém que a 
“encha de ar” a cada vez em que ela se esvazia. Já 
pensaram? Precisaríamos de um instrutor particular 
para fazer isso e, com certeza, ficaria muito caro. 
Portanto, o caminho é aprendermos, nós mesmos, 
a encher nossa bexiga de ar, ou nós mesmos nos 
transformarmos em nossa própria corda.

Precisei ainda entender que a automotivação está 
para a autoestima, assim como naquela propaganda 
que diz: “O biscoito vende mais porque é fresquinho, 
ou é fresquinho por que vende mais”? Ou seja, é a 
mesma coisa, pois uma depende da outra para existir.
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Daí então alguém pode estar-se perguntando: 
“como assim”? Calma... eu explico! É que para 
estarmos automotivados, precisamos estar com a 
autoestima elevada e vice-versa. “Ih, Ivone! Piorou, 
por favor, explique melhor!” Explico! Vejam, 
funciona assim: você, por exemplo, levanta-se para 
ir ao banheiro e, na frente do espelho, diz: “Eu sou 
capaz. Eu consigo. Eu sou ótimo”. E faz outras 
afirmações semelhantes. Com isso, você “enche sua 
bola” e fica automotivado. Por consequência, sua 
autoestima se eleva e aí ninguém pode com você. 
Simples, não é? Mas só que não é fácil, uma vez 
que exige conhecimento e treino para fortalecer a 
motivação intelectual, que é aquela que está dentro 
do nosso cérebro, que fica dentro de nós mesmos!
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“O prazer de grandes homens
consiste em poder tornar os 

outros mais felizes”

Blaise Pascal
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A Tão fALADA 
AuToesTimA:

Engraçado, na minha vida, desde pequena, ouvi 
nas igrejas: “Ivone, você precisa exercer a máxima 
de Jesus – o Cristo - , que é ‘amar ao próximo como 
a ti mesmo’”. Só que preciso confessar-lhes que 
não sou “burra”, mas sou lerda, sou aquela a quem 
vocês precisam, além de falar o que fazer, mostrar 
como se faz, pois não sou daquele tipo de pessoa 
que aprende sozinha... e é daí que vem o mais 
interessante, a PNL (lembram-se, aquela que estuda 
o nosso comportamento e a nossa comunicação?) 
ensinou-me o modo de amar ao próximo como 
a mim mesma. Portanto, o que o Rei Salomão já 
dizia em seu provérbio no Antigo Testamento cabe 
sempre, em qualquer situação: “Só os insensatos 
desprezam a sabedoria e a instrução”. Assim eu, em 
particular, preciso de conhecimento para entender 
as coisas.

Com a PNL – abreviação de Programação 
Neurolinguística, só para recordar! - , descobri que, 
quando estava me sentindo “o último biscoito do 
pacote”, na realidade era porque minha autoestima 
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estava em baixa e, portanto, adivinhem? E minha 
automotivação? Acho que nem preciso falar! 
Baixíssima também! A PNL ensinou-me que eu não 
me amava, pois eu nem sabia quem eu era. Afinal, 
você consegue amar aquilo que não conhece? 
Impossível. Já deu para sentir que dá trabalho! Que 
não existe mágica, mas sim muito trabalho a ser 
feito! Aliás, não nos esqueçamos que trabalhar a 
autoestima é tarefa de todos os dias, é como tomar 
banho, pentear os cabelos e escovar os dentes... 
todos os dias, pelo ”resto” de nossas vidas. Desta 
maneira, não dá para esperar mais, pois nossa 
autoestima é o nosso maior patrimônio. É mais do 
que ter saúde, pois quem tem a autoestima elevada, 
tem saúde naturalmente, porque se cuida para isso 
(lembram? Melhor prevenir que remediar!), tem 
sucesso, porque “corre atrás” do que deseja e tem 
amor... porque, afinal de contas, se ama.
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CoNheCeR-se PARA 
AmAR-se:

Já dizia o filósofo grego Sócrates: “Conhece-
te a ti mesmo”. Mas como se faz isso? Paulo, da 
Bíblia, em uma carta aos Coríntios (13), também 
já afirmava: “Hoje vemos como por um espelho, 
confusamente, mas então veremos face a face. Hoje 
conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, 
como eu sou conhecido”. Lindo, não é? Filosofia 
aliada à espiritualidade. Claro, perfeito, pois é 
“pacote completo”: uma não é separada da outra.

Como acabamos de verificar, para nos 
conhecermos, necessitamos do outro para nos 
espelharmos; é com a observação do outro que nos 
conhecemos e sabemos quem somos. Este outro 
pode ser um irmão, um amigo ou o terapeuta, 
já que muitas vezes não conseguimos fazer este 
exercício sozinhos e então precisamos recorrer 
à ajuda de um  profissional; afinal, é para isto 
que eles existem, para nos ensinar a sabermos 
quem somos e não para nos dizer quem somos. 
Assim, há ocasiões em que temos de nos render 
e pedir ajuda, porque somos humanos! Não nos 
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esqueçamos de que buscamos a santidade, mas 
estamos longe de nos tornar santos.

Bem... alguém deve querer tentar por sua 
conta, então vale dizer que necessitamos ser muito 
honestos conosco mesmos. Esta ação chama-se 
inteligência intrapessoal... “chique no último”! 
Isso significa uma conversa com a gente mesmo, 
tendo muita coragem para não só descobrir nossas 
qualidades, mas principalmente nossas limitações. 
Porém, não nos esqueçamos: todos, sem exceção, 
têm qualidades e limites.

Quanto à autoestima, precisamos tomar 
alguns cuidados, pois existem certas pessoas que 
são o próprio “pavão”!  Sabem, aquela ave que, 
quando abre as penas, chama a atenção de todos? 
Só há um detalhe: enquanto todos olham suas 
penas belíssimas, não veem os pés do bicho, que 
são uns dos mais feios no reino das aves, já tinham 
reparado? Pois é! 

Existem pessoas que são como o pavão: 
querem mostrar que possuem autoestima elevada, 
contudo, na realidade, sua arrogância traduz baixa 
autoestima, pois, quando “sobem nos saltos”, se 
é que me entendem, estão, na verdade, querendo 
esconder suas imperfeições não apenas dos outros, 
mas principalmente de si próprias. 
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Portanto, nem oito e nem oitenta: assim como 
as pessoas inseguras, as arrogantes também 
mostram sinais de que a coisa não vai bem.

Outro ledo engano é o que acontece com 
algumas pessoas que se comportam como uma 
antiga personagem de novela, chamada Nazaré 
Tedesco, que ficava em frente ao espelho, dizendo 
para si mesma: “linda, maravilhosa”. Porém, era 
má e sem escrúpulos para conseguir seus intentos; 
assim, é como diz o velho ditado: “por fora, bela 
viola, por dentro, pão bolorento”. Moral da história: 
ter autoestima elevada não é sentir-se nove, menos 
que ninguém, mas também não é sentir-se onze, 
mais que ninguém... afinal, a Bíblia diz que Deus 
fala que “somos sua imagem e semelhança”, 
portanto somos dez, como ele. Sendo assim, não 
somos nove, não somos onze, somos só DEZ! Com 
isso, não devemos nos permitir sentirmo-nos menos 
ou mais, diante de ninguém.
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LAPiDANDo NossA 
PRóPRiA AuToesTimA:

Não sei se vocês conhecem, mas há uma história 
sobre Miguel Ângelo, artista italiano que viveu há mais 
de 500 anos e considerado perfeito, tanto na escultura 
quanto na pintura. Pois bem. Conta-se que o artista 
estava esculpindo uma imagem de um anjo, numa dura 
pedra de mármore, quando um amigo seu aproximou-
se e disse: “Miguel Ângelo, você é um gênio, mesmo! 
Como pode tirar, de dentro dessa pedra bruta, uma 
imagem tão perfeita?” E o escultor, que realmente 
era um gênio e que, como todo gênio, “sabe que nada 
sabe”, retrucou: “Eu, um gênio!!!! E jeito nenhum, pois 
a imagem já estava aí dentro. Eu apenas tirei o excesso 
de pedra”. Fantástico, vocês não acham??? Só que, para 
“tirar o excesso”, o artista com certeza machucou suas 
mãos, que devem ter sangrado bastante e doído muito. 
Porém, imaginem se, a cada ferimento, ele desistisse da 
obra de arte? Não haveria uma para contar a história...

 
Com a gente, é do mesmo jeito: a obra de arte 

está dentro de nós e o que é necessário é retirarmos 
os excessos, desvendando a nossa própria escultura 
interior, que é a nossa maior obra de arte.
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NossA CRiANçA 
iNTeRioR:

Vocês já devem ter ouvido falar nisso, portanto, 
vamos lá. Todos nós sabemos que as crianças até 
os sete anos são como pequenas esponjas: veem, 
ouvem e sentem, literalmente, tudo e isso forma sua 
consciência. Mas elas crescem e essa consciência de 
criança torna-se parte de seu inconsciente (aquela 
parte da qual não se tem ciência).

 
Então, dependendo de como fomos criados, 

este inconsciente pode tanto nos favorecer quanto 
nos prejudicar, sabotar, daí a importância de nos 
conhecermos para saber quem está no comando: 
aquela criança magoada, ou o(a) adulto(a) que sabe 
o que quer para ser feliz? Uma palavra-chave aqui 
é PERDOAR, o que significa “perder a dor”; assim,  
seja lá o que tenha acontecido no seu passado, já 
passou e tem de ser “página virada”, afinal, é você 
quem está no comando agora. Mas, de qualquer 
forma, se chegou até os dias de hoje, é com certeza 
um(a) vitorioso(a).
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Desta feita, “parabéns”, “bem-vindo(a) ao 
mundo dos normais”!, alguém pode estar pensando. 
Só que isso não é fácil. Pergunto: alguém disse que 
era? Se disse, mentiu. Autoestima também tem altos 
e baixos, como por exemplo nos adolescentes e nos 
idosos, que estão sempre mudando e precisando 
aceitar essas mudanças, que são naturais, mas nada 
fáceis de lidar! Lembrem-se: esculpir a própria 
autoestima causa dor, mas liberta a beleza de 
todas as fases da vida.
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“Quem olha para fora sonha, 
quem olha para dentro acorda”

Carl Gustavo Jung
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AuTomoTivAção:
Existe uma música do tempo da ditadura 

militar (a época em que achavam que não podíamos 
pensar), do compositor e cantor Geraldo Vandré, 
intitulada “Pra não dizer que não falei das flores”, 
que o levou para a prisão, assim que ele acabou de 
tocá-la no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Não 
sei se Geraldo Vandré sabe quão motivador é o refrão 
de sua canção, mas aproveito para homenageá-lo, 
registrando essas palavras e transcrevendo as dele, 
a seguir:

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

então, vem, vamos embora, que esperar 
não é saber

Quem sabe, faz a hora, não espera 
acontecer...”

Minhas queridas e meus queridos que 
continuam comigo, parabéns, porque o não desistir 
da leitura significa que vocês não desistiram da 
pessoa mais importante de suas vidas, que são vocês 
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mesmos. Mas alguma mãe deve estar pensando: “A 
pessoa mais importante de minha vida é meu filho, 
ou minha filha”. E eu tenho de dizer-lhe: “Que bom 
que você veio primeiro, caso contrário não haveria 
esse filho ou filha...” sinto muito, mas tudo começa 
na gente, felicidade ou infelicidade. Como já dizia 
Tolstoi, escritor russo: “Todos pensam em mudar 
a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si 
mesmo”.

Nesta altura, alguém pode estar pensando: 
“Mas esculpir a própria autoestima é um exercício 
de egoísmo”. Digo que não, pois, por exemplo: 
uma mãe, com seu filho, em um avião, em eventual 
acidente, é quem deve colocar primeiro a máscara de 
oxigênio, porque, se ela a colocar na criança antes, 
poderá morrer enquanto faz isso desprotegida... e a 
criança perecerá também.

Portanto, não é ser egoísta, mas sim ser 
responsável. Outro exemplo: a mulher vive anos 
cuidando da casa, do marido e dos filhos; um belo 
dia, depois de anos de cuidados, ele pede o divórcio. 
Por quê???? Ingratidão? Não! O homem gosta mais 
de uma mulher que se cuida do que de uma que 
cuida dele, afirma a jornalista Margot Cardoso.

A essa altura vocês devem estar pensando: 
“Ivone, você já misturou tudo... automotivação, 
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autoestima...” Não é que eu misturei, é que não 
há separação! Quando falo de uma, falo da outra. 
Lembram-se, “o biscoito vende mais porque é 
fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais????”

Insisto: quem se conhece, confia em si (ou 
você confia em quem não conhece?) e SE GOSTA. 
Segundo os estudiosos, esse é o tripé do maior 
patrimônio do ser humano:

Para quem ainda está com dúvidas, saibam 
que uma das maiores revoluções de nossos tempos 
é a descoberta de que ao mudar as atitudes internas 
de sua mente, os seres humanos podem mudar os 
aspectos externos de sua vida (William James).
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Portanto, estamos esperando o que para 
começarmos? Tem gente esperando emagrecer, 
casar, descasar, ficar rico, fazer plástica... para depois 
começar! Não nos esqueçamos do refrão de Vandré:

“Quem sabe faz a hora e não espera 
acontecer...”

Os antigos chineses já diziam:

“Para se andar mil quilômetros precisamos 
dar o primeiro passo.”

E eles também diziam:

“Para limpar uma escada, começamos de 
cima e nunca de baixo.”

Por isso, convido vocês, junto comigo, a fim 
de que trabalhemos nossa automotivação e nossa 
autoestima e,  para conseguir isso, nunca mais 
deixemos de usar o grande diferencial de nossa 
espécie, que é o nosso pensamento.

 
Fica claro que aqui não termina o assunto; 

afinal, uma simples e humilde cartilha – a qual 
chamo de livro de bolso – não seria suficiente, mas 
conto com todos vocês para as próximas, pois, 
lembrem-se: é trabalho para o resto de nossas vidas.
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“A verdadeira coragem é ir atrás
de seus sonhos mesmo quando

todos dizem que ele é impossível”

Cora Coralina
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Muito obrigada por estarem comigo 
até aqui! 

 Um grande beijo em seus 
corações e que Deus os abençoe 

sempre!

**Ivone**
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