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A autora é psicóloga, graduada e licenciada pela PUC/GO

desde 2005. Especializou-se em Terapia Cognitiva

Comportamental, Neuropsicologia e Psicologia do Trânsito.

Atualmente é aluna do curso de Psicologia Positiva.  

Através do seu trabalho no consultório, desenvolveu o

interesse e afinidade pela dinâmica da ansiedade e

pensando em proporcionar um atendimento especializado

e de qualidade  as pessoas que sofrem com os incômodos

que ela traz, tem se dedicado a estudá-la.  E assim pode

observar que além das técnicas específicas de tratamento,

o processo de autoconhecimento também é uma

ferramenta extremamente eficaz para quem quer

aprender a lidar com a ansiedade.

E assim nasceu esse e-book para te auxiliar a entender o

que vem a ser  esse tal "autoconhecimento".

 

 

 

 

 
 
 

Apresentação

Seja bem vindo!



Quando eu falo sobre

dar-se a oportunidade

do  autoconhecimento, 

algumas pessoas acham

uma bobagem, "para quê?

Eu já sei quem sou, não

preciso disso",  mas...

 

  

...basta uma simples pergunta:

QUEM É VOCÊ?  para  que

gaguegem e precisem de um

tempo para elaborar uma

resposta, completam com 3 ou

4 características e justificam

que de supetão não conseguem

pensar em muita coisa!



Ou será que a partir do que

a vida os moldou estão

apenas reagindo de forma

instintiva e desapercebida

aos acontecimentos? Será

que sabem mesmo porquê

fazem as coisas que

fazem? 

E pode ser que tenham

mesmo uma noção de quem

sejam,  mas será que

compreendem porque são

assim? Como esse jeito 

auxilia ou atrapalha na sua

dinâmica de vida? Nas

relações, na realização dos

sonhos? Será que sabem por

que desejam o que desejam? 



Mas e você? 

...quem é? 

Você sabe por que é assim, desse
jeito, por que está onde está? 

E faz o que faz? 
 



Ou também foi apenas conduzido até este

exato momento da sua vida?

  E se tornou o resultado dos

acontecimentos? 



Como você chegou até aqui? 

Quais suas crenças sobre você? 

Suas crenças sobre o outro?

Suas crenças sobre a vida?

Você age e reage de forma consciente? 

Consegue se posicionar de forma assertiva?

 

Reconhece e sabe lidar com suas emoções?

 Você lida bem com seu passado? 

 Com seu presente? 

Com seu futuro? 



Bom, chega de perguntas né? 

Acho que já temos uma pequena

noção de que o autoconhecimento

vai além de enumerar nossas

características. Na verdade ele é 

fundamental para quem se

interessa em viver uma vida com

sentido e significado.

 

Se conhecer é

sinônimo de poder

participar ativamente

da construção do

roteiro da própria

história.

 



Se conhecer é querer e

poder fazer escolhas sem

ser direcionado pelo peso

das expectativas ou ações

das outras pessoas, e

acredite, fazemos isso sem

nos darmos conta de que

estamos fazendo.

Se conhecer é decidir de

forma mais consciente

como vamos agir e reagir,

é dar sentido as escolhas,

desde nos casar, mudar

de cidade, de emprego ou

apenas se vamos vestir

essa ou aquela blusa para

ir ao supermercado. 



Se conhecer também é saber que nem

sempre podemos escolher e que

nossas escolhas nem sempre são as

melhores, que vamos errar, falhar e

que adversidades acontecem, e está

tudo bem.



Mas afinal,
o que é o

autoconhecimento?

É uma viagem para dentro!



Em linhas gerais, o autoconhecimento

é a soma dos conhecimentos que uma

pessoa tem de si, de suas

características, de suas emoções,

crenças, pensamentos, ações e

reações.  

É compreender sua dinâmica pessoal

e a partir disso ter a oportunidade de

viver de forma mais consciente e ativa,

consigo, com o outro e com o mundo.



E não há como compreender quem

somos se não nos reconhecermos como

o resultado das nossas experiências, de

tudo o que vivemos ao longo da vida e que

por isso é necessário voltarmos o olhar

para o que nos foi ensinado, repassado,

demonstrado. E inclusive, voltarmos o

olhar para como elaboramos o que não nos

foi ensinado.



 E por que é necessário voltarmos o olhar para

nossa história de vida? 

Porque nossos pensamentos, sentimentos e

ações de hoje são resultado dessa construção.

E para nos relacionar bem conosco hoje,

faz parte fazermos as pazes com nosso

passado, com as pessoas que viveram lá,

com o nosso eu de lá. É poder olhar para

nossa história e não ignorá-la, é sentir-se

seguro, pois sabemos como lidar com o

que aconteceu e mesmo que às vezes

doa, é saber que está tudo bem.



O autoconhecimento te

proporciona estar atento ao

presente, ter consciência do

que acontece dentro e fora, é

sentir que tem o domínio

sobre os impulsos, o instinto,

as vontades. É dar sentido e

significado no que se faz. 

 

E é sobretudo saber que não

se tem o controle de tudo o

tempo todo, e entender que o

importante nesses momentos

é ter a capacidade de lidar com

a dor, a frustração, com os

próprios erros.



Conhecer-se é ter segurança para

lidar com o futuro, esse lugar onde

colhemos o que plantamos, por isso

o presente precisa ser o lugar de

sua permanência, pois é o momento

mais importante da sua vida.

 É ainda relacionar-se melhor com os

próprios pensamentos e emoções, é

ser mais assertivo ao agir e dessa

forma dar qualidade as relações com

as pessoas e com o mundo a sua volta.



Enfim, quem se conhece, se aceita,

aprende a ter autodomínio e a ser

competente emocionalmente. 

O resultado? 

A oportunidade de viver com qualidade e

bem-estar.

Mas lembre-se,  o autoconhecimento

é um processo constante, um

trabalho de todos os dias, nunca

acabado, mas sempre melhorado e

acima de tudo realizado com a

sabedoria de um aprendiz!



Sou Elizete Caliman, psicóloga clínica e palestrante.  

Eu trabalho com pessoas que buscam o autoconhecimento

por compreenderem ser esta uma oportunidade de lidar

com a ansiedade e assim poderem usufruir de uma vida

com sentido, equilíbrio e bem-estar!

@psicologa.elizetecaliman 

062 . 99673 . 8887
@ elizetecalimancunha@gmail.com 


