Se você sente que está estagnado
(a) na vida, sem sucesso, sem
sorte e sem entender o porquê de
tantas adversidades, a resposta
para tudo isso pode estar dentro da
sua mente, que insiste em te boicotar.
Quando paramos para analisar o sentido da
palavra Autossabotagem, nos deparamos
com os seguintes significados:

“Auto” é um prefixo, de origem grega,
usado para designar algo que é próprio.

“Sabotagem”, por sua vez, é o ato ou
efeito de sabotar, que significa dificultar
ou prejudicar uma atividade.

Portanto, “Autossabotagem” é agir
contra si mesmo. Ou seja, atrapalhar
as próprias tarefas.

Ou seja, a autossabotagem acontece quando,
por meio de nossos comportamentos,
criamos problemas e empecilhos que nos
impeçam de concluir uma tarefa ou buscar
um objetivo. Para vencê-la, é preciso tomar
consciência do que está acontecendo e
identificar quais comportamentos precisam
ser modificados para promover uma mudança
efetiva. E qual a melhor maneira de fazer isso?

É conhecendo quem é o
seu maior inimigo - seu
autossabotador!
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PROCRASTINAÇÃO

--- Quem é?
É quando você sempre acaba se convencendo
que pode deixar uma tarefa para depois. Sabe
aquela voz que sussurra pela manhã que você
pode, sim, dormir mais 5 minutinhos após
o despertador tocar, pois bem você merece
um tempo a mais para relaxar? Pois é… É
a procrastinação que está te passando um
recado neste momento.
E, a partir do momento em que você permite
que ela se infiltre na sua rotina e se acostuma
com ela, não é tão simples assim expulsá-la...
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--- Efeitos
Quando a procrastinação se instala na sua
rotina, o fato de você postergar suas tarefas
funciona como um mecanismo de defesa
diante da sensação de incapacidade. Ela
consegue fazer com que você negue suas
próprias obrigações, necessidades e desejos a
fim de evitar a experimentação do fracasso.
“Se eu posso fracassar nisso, por que devo
fazê-lo?”: a procrastinação te induz a preferir
a estagnação à mudança, e isso faz com que
você não consiga sair do lugar!
Juntamente à procrastinação, também toma
conta de você a inconstância: imagine que
você acorda com uma grande ideia em mente
e se enche de coragem, acreditando que é
capaz de realizar tudo aquilo o que planejou
e muito mais!

7

Mas, aí, do nada, um desânimo toma conta
de você: basta que as primeiras dificuldades
apareçam para que a inconstância dê as caras:
ela faz com que você desista dos seus projetos
e deixe de se dedicar a ele, te fazendo acreditar
que não é mais capaz de perseverar em rumo
aos seus sonhos.
Com isso, a inconstância exerce o poder de não
te deixar concluir aquilo o que começou; com
isso, esse traço da procrastinação te protege
do fracasso - e, sem que você se dê conta, do
sucesso (e de suas consequências).
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“A gente sabe que a procrastinação
crônica significa aqueles indivíduos que
ficam completamente paralisados em
determinados aspectos da vida. Você
pode ser essa pessoa que está sofrendo
com a procrastinação crônica e não
tinha clareza sobre isso; ou, ainda, não
tinha parado para aceitar essa situação”,
Rodrigo Queiroz, Filósofo e Especialista
em Psicologia Positiva

CLIQUE AQUI PARA ACABAR DE VEZ
COM O VILÃO DA PROCRASTINAÇÃO!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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ANSIEDADE
--- Quem é?
Ela começa aparecendo em sua vida aos
poucos e em momentos inoportunos, como
quando você precisa falar algo em público,
participar de uma entrevista de emprego, ou
conhecer pessoas novas. Mas, com o passar
do tempo, a ansiedade acaba virando aquela
visita chata que chega sem avisar e, mais do
que isso, não tem hora para ir embora.
É quem faz você fazer diversos cálculos de
tudo o que pode acontecer, em seus mínimos
detalhes e, na grande maioria das vezes,
nenhuma dessas possibilidades se concretiza.
Por incapacidade de se concentrar no momento
presente, sua mente cria algumas paranoias
nas quais você acredita de vez em quando que
realmente podem se tornar reais.
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--- Efeitos
Ela até pode se mostrar interessante em certas
ocasiões, visto que, por meio dela, você acaba
evitando alguns perigos. Mas a grande questão
é a confusão que a ansiedade impõe em você:
afinal, cria problemas que se alojam sem sua
mente e, com isso, impede que aja com calma
diante das situações. E um dos prejuízos disso
tudo é a autossabotagem.
A ansiedade também pode ser tornar uma
patologia física, gerando sintomas físicos bem
incômodos e que atrapalham a qualidade de
vida com intensidade.
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“O viés negatividade que acompanha
a ansiedade prende a gente no lado
ameaçador das ideias. É por isso
criamos vários cenários, filmes de
terror na nossa cabeça. E, se você não
tem um autocontrole desenvolvido, não
tem o hábito de voltar ao estado de
presença. Com isso, se torna uma vítima
disso, permanecendo encarcerado nesse
fluxo de pensamento, de sofrimento”,
Rodrigo Queiroz

CLIQUE AQUI PARA ANIQUILAR
O VILÃO DA ANSIEDADE!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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PERFECCIONISMO
--- Quem é?
Faz com que você sempre queira cuidar de
todos nos mínimos detalhes; por isso mesmo, é
este autossabotador quem te convence de que
aquele trabalho que você fez não está tão bom
assim ou que aquela organização da casa pode
melhorar. Para ele, algo sempre pode - e deve! ficar cada vez mais perfeito.
Muitas vezes, você acaba nem iniciando um
projeto por medo de que não fique perfeito.
Ou, até inicia, mas, de tanto encontrar pontos
a serem melhorados, nunca consegue
terminar o que começou. E aí esse ciclo da
autossabotagem continua te perseguindo, até
que você o quebre.
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--- Efeitos
O perfeccionismo, como seu próprio nome já
diz, vai fazer com que você queira tudo perfeito
e não admita erros; todas as atividades que
você for se propor a desempenhar precisará ter
um resultado satisfatório, um alto padrão de
qualidade. Peraí, mas isso não é bom?!
Nem sempre: esse vilão é um autossabotador
que pode acabar te confundindo e atrapalhando
sua vida em larga escala. Quando o
perfeccionismo é considerado normal, saudável
e adaptativo, pode ser encarado como uma
motivação e determinação para te mover a
fazer as tarefas com primor. Mas, quando
passa da conta, se torna nocivo!
Você acaba determinando um padrão muito
alto de perfeição, tendo que, muitas vezes,
refazer a mesma coisa até que fique perfeita.
Porém, ela nunca vai estar… Por que o
perfeccionismo não vai deixar!
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“Uma coisa que o perfeccionista não
consegue é cumprir com prazo. E,
se você não está cumprindo o prazo,
não consegue colaborar com nenhum
ambiente de trabalho profissional. O
curioso é que o perfeccionista é
muito confundido com o impostor,
o quarto vilão da autossabotagem
e que falaremos na sequência”,
Rodrigo Queiroz

SE QUISER PARAR DE SER
PERFECCIONISTA, CLIQUE AQUI!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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SÍNDROME DO
IMPOSTOR
--- Quem é?
Acontece quando uma pessoa subestima as
suas habilidades e capacidades, se fazendo
acreditar que não merece o próprio sucesso e
que suas conquistas são puramente golpes de
sorte; ou, ainda, que precisou enganar alguém
fingindo ser mais inteligente ou capaz do
que realmente é, não sendo verdadeiramente
merecedor daquela posição.
Alguns dos sintomas manifestados na
Síndrome do Impostor são baixa autoestima,
comparação com outras pessoas, necessidade
de agradar o tempo todo e medo de se expor.
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--- Efeitos
Faz a pessoa acreditar que o fracasso é
inevitável, e que, a qualquer momento, alguém
mais experiente irá desmascará-la.
Assim, mesmo sem perceber, pode preferir se
esforçar menos, evitando gastar energia para
algo por acreditar que não seus projetos não
são promissores; com isso, reduz a chance de
sofrer algum tipo de julgamento por parte de
outras pessoas.
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“O impostor é aquele vilão que encosta
na gente, nos fazendo acreditar que
não merecemos aquela conquista e não
estamos no lugar adequado. Ele traz
essa mensagem contundente, de que
você não merece estar aonde está, não
merece esse reconhecimento que está
tendo, que está sendo inadequado por
estar sentado onde está, ocupando essa
determinada função coloca você no lugar
de alguém realmente muito inferior”,
Rodrigo Queiroz

CLIQUE AQUI PARA ACABAR COM
A INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DO
IMPOSTOR NA SUA VIDA!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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VITIMISMO

--- Quem é?
Sabe aquele momento
em que você sente pena
de si? Há grandes chances
de ser o vitimismo se
aproximando de você e
te autossabotando…
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--- Efeitos
O vitimismo atua com a finalidade de obter
gratificações em troca dessa vitimização.
Faz com que você se sinta “coitadinho (a)”
e consegue cumprir parte de seus objetivos
dessa forma.
Ele te isenta de ser o protagonista de sua
própria vida e, com isso, acaba culpabilizando
aqueles que estão à sua volta por seus
sofrimentos e fracassos, deixando de assumir
a responsabilidade e as consequências de suas
próprias escolhas.
É quem te faz criar na cabeça pensamentos
como: “Fulano (a) é mais inteligente que eu,
por isso consegue crescer na vida”; “Ciclano (a)
nasceu em berço de ouro, portanto, assim fica
fácil”; ou, ainda: “Eu não tenho essa habilidade
e sou incapaz de aprendê-la”... E por aí vai!
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“A culpa ou ‘o culpado’ traz sempre
aquela ideia de que nada dá certo, tudo
realmente dá errado e é culpa sua! É
diferente da vítima, que está sempre
sendo perseguida, onde os outros,
o mundo está contra ela; o culpado
assume para si exageradamente
a responsabilidade de tudo, e isso
se confunde fortemente com a
autorresponsabilidade”, Rodrigo Queiroz

SE O VITIMISMO ATRAPALHA
A SUA VIDA, CLIQUE AQUI!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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CULPA

--- Quem é?
Se trata de um sentimento doloroso e que
pode gerar bastante ansiedade, desconforto
e tensão, assim como mal-estar, dificuldade
para evoluir e profundas pressões internas.
Quando levada ao extremo, a culpa leva a um
comportamento de fracasso e autopunição
inconsciente.
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--- Efeitos
Quem convive com a instalação da culpa tem
baixa autoestima, sente vergonha, tristeza, raiva
e até desdém de si. A culpa é uma emoção que
se apresenta de várias formas.
Quando esse sentimento se apresenta
em exagero, somos impedidos de sermos
verdadeiramente felizes, pois ele nos remete ao
medo e à autossabotagem; já quando fazemos
os outros se sentirem culpados, manipulamos
e subjugamos por meio da culpa, para que
realizem os nossos desejos e caprichos.
Seja de qual lado for, esse autossabotador
prejudica muito a sua vida.
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“A culpa ou ‘o culpado’ traz sempre
aquela ideia de que nada dá
certo, tudo realmente dá errado
e é culpa sua! É diferente da
vítima, que está sempre sendo
perseguida, onde os outros, o
mundo está contra ela; o culpado
assume para si exageradamente
a responsabilidade de tudo, e isso
se confunde fortemente com a
autorresponsabilidade”, Rodrigo
Queiroz
CONSEGUIU IDENTIFICAR A
PRESENÇA DO VILÃO DA CULPA NA
SUA VIDA? ENTÃO CLIQUE AQUI!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!
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MEDO

--- Quem é?
Inicialmente, se apresenta na sua vida como
aquele que vai garantir que nada de ruim vai
acontecer com você. Até aí, tudo certo, pois,
diante de um perigo iminente, ele vai te ajudar.
O grande problema acontece quando o medo
começa a se apossar das suas ações, gerando
uma série de situações imaginárias que te
paralisam. Com tanta vontade de te manter
a salvo, ele te prejudica, impedindo que você
avance em busca de seus objetivos.
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--- Efeitos
Ele pode ser considerado o maior
autossabotador que existe. Pois é por conta
dele que deixamos de arriscar, de aceitar novas
tarefas e desafios por acharmos que não será
possível cumpri-los.
E isso acaba afetando até o círculo social e as
relações em geral, pois, por sempre achar que
não é digno (a) de tal responsabilidade e fugir
dela, os relacionamentos sociais se fragilizam.
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“O medo é uma sombra que está presente em
nossa estrutura cognitiva. É importante para
as análises críticas das nossas situações,
mas passa a ser um vilão quando paralisa
a sua capacidade crítica de análise e, com
isso, define você em um aspecto específico.
O medo de não fazer tudo perfeito faz de
você alguém que não se desenvolve nas
suas habilidades, pois está sempre tentando
provar para si ou para os outros que está
hiper capacitado naquilo - o medo por trás
disso é uma força motriz, um combustível
primário para que esses vilões, essas
estruturas, se instalem em você. E, claro, faça
você se autossabotar, Rodrigo Queiroz

SE O MEDO TE ASSOMBRA,
VOCÊ PRECISA CLICAR AQUI!
Receba em primeira mão os conteúdos
exclusivos do Sapiens no Telegram!

Fontes: MANUAL DA PSICOLOGIA POSITIVA, Sálua Omais, Editora QualityMark
EAD PUC - https://ead.pucpr.br/blog/autossabotagem
Universidade Federam de Minas Gerais - www.medicina.ufmg.br/efeito-pandemia-medo-aparece-com-mais-intensidade-na-populacao/
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Rodrigo Queiroz, CEO do SAPIENS - DESENVOLVIMENTO HUMANO,
é graduado em Filosofia, pós graduado em Psicologia Positiva,
expert em Educação Online e criador do Método Consciência
Próspera e Kintsugi – 33 Dias Para Renascer.
Sua graduação em Filosofia foi pontual para que estabelecesse
uma relação de amor com as pesquisas que envolvem a mente
humana. Por meio da disciplina que falava sobre Filosofia da Mente,
Rodrigo se viu diante um universo de possibilidades a serem
exploradas, onde foram estabelecidas conexões apaixonantes.
No ano de 2017, teve um chamado pessoal que o conectou ao seu
sincero e profundo propósito, compreendendo que poderia
colaborar para um mundo melhor. Seus estudos se intensificaram
cada vez mais.
A maneira encontrada para atender a esse chamado foi criando
condições para que inúmeras pessoas pudessem ter acesso a
conhecimentos e ferramentas de uma maneira fácil e em uma
releitura de possível compreensão.
Foi aí, então, que o sonho chamado SAPIENS se tornou realidade!

Aquilo que bloqueia as suas ações, te impede de crescer e abala a
sua autoconfiança é denominado Autossabotagem.
Inimigos do Sucesso - Supere os Vilões da Autossabotagem é a
fórmula que você precisa para sair do cativeiro que impede a sua
progressão: seja na vida amorosa, profissional ou no ambiente
familiar.

Para quem se destina?
Inimigos do Sucesso - Supere os Vilões da Autossabotagem é ideal
para quem não consegue avançar em algum setor de sua vida e se
encaixa em um desses grupos:
1. O das pessoas que conseguem identificar com facilidade seu
autossabotador e tentam sair do ciclo;
2. Aquelas que vivem normalmente sem terem ideia do porquê não
conseguem avançar em seus objetivos;
3. E as que identificam seus autossabotadores, porém, continuam
vivendo normalmente por não conseguirem separar uma coisa da
outra.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!

Esse ebook possui direitos autorais. Estão
expressamente proibidas quaisquer outras
formas de utilização ou reprodução tais como:
editar, adicionar, reduzir e praticar qualquer ato de
comercialização. A violação de quaisquer desses
direitos exclusivos do titular, acarretará a sanções
previstas na lei 5988 de 14/12/1973 artigos 184 e
186 do código penal e lei de direitos autorais (lei
9610/1998).
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