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Fala craque  

Se você está começando a ler este material é porque já se sentiu diretamente afetado pelas 

emoções. Posso afirmar com toda a certeza que sua vida nunca mais será a mesma depois que 

terminar este conteúdo. Este conteúdo vem reforçar ainda mais o conceito de que se você 

tiver confiança e segurança o seu talento vai aparecer de maneira natural e espontânea. É 

incrível quantos jovens já receberam esse conteúdo! A cada dia recebo mais mensagens de 

jovens no Brasil e no mundo inteiro desejando ler sobre seus medos e vencer suas próprias 

limitações mentais. Assim como todos vocês eu me senti exatamente assim há 20 anos atrás 

quando comecei a dar os primeiros passos no futebol.  

Por isso, se você ainda não participou do treinamento ONLINE “COMO PASSAR NA PENEIRA” 

recomendo que você agregue essa experiência ao seu talento. Uma coisa tenho certeza: não 

são os mais talentosos que passam nas peneiras, são os que estavam mais tranquilos e 

souberam gerenciar melhor suas emoções para aplicar suas capacidades da melhor forma 

possível!  

Link do treinamento: https://go.hotmart.com/N6542225B 

Atualmente moro em Hong Kong, onde atuo pelo Yuen Long FC (conteúdo escrito na 

temporada de 2017-2018) e no futebol são mais de 20 anos convivendo com emoções muito 

intensas que posso dizer com toda a convicção: elas possuem uma parcela muito grande em 

nossa performance e nos resultados que temos ao longo da vida. No futebol vão prosperar os 

garotos mais otimistas, alegres e espontâneos. Na vida vão vencer os que estão conectados 

com um estado emocional rico e com uma mentalidade positiva. São estes que irão realizar 

sonhos, vencer etapas, partir pra cima e enfrentar todos os desafios com coragem.  

Mas Ticão, futebol não é somente talento?! Claro que o talento é muito importante! No 

entanto, sem confiança, alegria, euforia e pensamentos adequados é impossível desenvolver o 

melhor que existe de nossas habilidades. Como cheguei a essa conclusão? Porque sei muito 

bem em minhas próprias atuações a diferença de entrar no campo em um estado emocional 

rico, com confiança e boas expectativas, do que pisar no gramado com medo, ansiedade e uma 

enxurrada de pensamentos negativos. Durante toda minha carreira convivi com milhares de 

jovens craques que ficaram pelo caminho sem alcançar a realização dos sonhos. Eram 

talentosos, rápidos, ágeis e tratados como promessas. Mas alguma coisa aconteceu no 

percurso que eles não conseguiram se conectar com a realização.  

Você acha que o Neymar seria o Neymar se fosse bloqueado, cheio de crenças negativas e com 

um estado emocional pobre? Você acha que o Messi seria um dos maiores atletas da história 

do futebol se suas emoções fossem negativas e se nutrisse desde a sua infância uma 

autoestima baixa? Não existe possibilidade de um atleta como o Cristiano Ronaldo vencer 

tanto, ter números tão extraordinários e um desempenho tão importante em momentos 

decisivos se não existisse uma mentalidade vencedora e um milhão de pensamentos positivos 

validando seu talento! O talento é a porta de entrada, o facilitador, é quem vai acelerar seus 

processos, mas ele sozinho não tem o poder de te levar a lugar nenhum!  

 

 

 

 

Conheça melhor minha vida e os bastidores da minha 

jornada pelo instagram: @ticao85  

https://go.hotmart.com/N6542225B
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Somos muito mais seres emocionais que raciocinam do que seres racionais que se emocionam. 

A cada dia tenho mais acesso a conteúdos e informações sobre o cérebro. Nos últimos 5 anos 

se descobriu mais sobre este órgão do que no último século todindo. Daí você pode estar 

lendo essas palavras e se perguntando: Mas Ticão, o que o cérebro tem a ver com o futebol, 

com meu sonho e com as realizações que tanto desejo? Posso dizer para você que TUDO! No 

esporte o que realmente faz a diferença é como você está sentindo e se emocionando. Depois 

que descobri e tive acesso ao funcionamento de toda esta maravilhosa máquina chamada 

cérebro pude acessar e utilizar todo o poder que existe em mim. Quanto mais mergulho neste 

conhecimento e nestas descobertas mais tenho a certeza que a produtividade e a alta 

performance são resultados que surgem das nossas emoções. 

 

Quem está envolvido no esporte já se sentiu em algum momento profundamente bloqueado 

pelos medos, ansiedades ou nervosismo. Ou então experimentou o sabor da euforia, alegria, 

empolgação e excitação! Isso significa que de alguma forma os seus músculos, tendões, 

pulmões, batimentos cardíacos, células, tecidos e hormônios foram diretamente influenciados 

pelos seus pensamentos. Perceba como o que está acontecendo dentro da sua cabeça tem 

uma influência muito maior do que você pode imaginar? Percebendo estas mudanças drásticas 

que ocorrem em nosso corpo e em nossas reações que tenho a certeza que a maior limitação 

dos atletas profissionais não está na parte física, técnica ou tática, mas nas questões 

emocionais e psicológicas.  

& 

Nós sofremos e perdemos muitas oportunidades, dinheiro e realizações porque somos 

afetados pelos medos que nos paralisam e nos levam embora a espontaneidade e a alegria. 

Você já se sentiu profundamente decepcionado com você mesmo por não ter conseguido 

vencer suas emoções negativas? Pois é, eu sei como é se sentir assim. É péssimo! 

Amedrontados pelo medo de errar, perdemos uma das grandes competências dos vencedores, 

que é a capacidade de arriscar, tentar, ir para cima sempre. Se posso detalhar o que seria o 

medo na vida de um atleta, diria que é uma fresta por onde escapam todas as energias, 

grande parte da nossa ousadia e um bocado da nossa melhor concentração.  

Para construir uma estrutura de pensamentos positivos, bem estar, estabilidade emocional e 

comportamentos enérgicos que dediquei meu tempo, minha vida, minhas horas de descanso e 

madrugadas insones pra escrever este livro. Li variados livros, artigos e pesquisei o mundo 

científico para transformar suas emoções da água para o vinho! Devore este conteúdo porque 

ele é inédito! Jamais um atleta profissional em atividade investiu tanto tempo e estudou tanto 

para compartilhar estes conhecimentos!  
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Neste conteúdo inédito você vai aprender sobre: 

 
 

  O cérebro e suas emoções 
 

  O que é o medo 
 

  O que é ansiedade 
 

  O poder do subconsciente  
 

  Desenvolvimento de crenças positivas e do estado emocional 
 

  O poder da felicidade  
 

  As emoções dentro de campo   
 

  Diálogos internos  
 

  A peneira mais difícil do mundo 
 

  Exercícios práticos para lidar com os medos  
 

  Como higienizar sua mente  
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Costumo comparar o cérebro como a caixa d’água de um prédio. Este reservatório geralmente 

está instalado no topo dos prédios. Toda a água utilizada pelos moradores é fornecida a partir 

desta caixa. Se esta água estiver contaminada, suja ou envenenada todos os apartamentos, 

banheiros e cozinhas do prédio irão receber sujeira, veneno ou micróbios. O cérebro faz mais 

ou menos este serviço em nosso organismo. Ele é nossa caixa d’água. Se ele estiver 

contaminado por pensamentos, emoções e crenças negativas todo nosso corpo será afetado 

profundamente. Por isso, a qualidade dos pensamentos e a programação mental das nossas 

crenças são tão importantes na produtividade. 

Na minha vida fiz muitas mudanças de pensamento e de atitudes, mas nenhuma delas surtia 

efeito necessário. Somente quando decidi subir as escadas e abrir as portas mais obscuras dos 

porões da minha mente que encontrei uma “caixa d’água” poluída. Ela estava plenamente 

contaminada por pensamentos, crenças, emoções, lembranças e imaginações enferrujadas 

pelo tempo, pelo pessimismo, pelas derrotas e injustiças que havia enfrentado ao longo da 

minha vida. Um passe errado e em milésimos de segundo meu cérebro trazia a minha mente 

todas as minhas derrotas e frustrações. Um sentimento terrível do “comigo é sempre assim” 

trazia sensações profundamente desanimadoras. Um vídeo editado dos meus piores 

momentos estava sempre preparado para ser postado na minha TIMELINE mental. E assim que 

vivi, ou melhor, sobrevivi naqueles anos. Quase coloquei um sonho a perder. Fui 

poderosamente envenenado por estas águas negativas. 

Mas tudo mudou quando adentrei no porão da minha vida e assumi a responsabilidade da 

minha existência. Fiz uma HIGIENE MENTAL poderosa e comecei a viver sob outra perspectiva. 

Todo o corpo rapidamente responde quando começamos a beber água limpa. A fisiologia do 

nosso corpo se transforma quando limpamos a água suja da nossa mentalidade. O sorriso 

brota fácil, o peito infla, a cabeça se ergue, os olhos brilham.  

E o mais impressionante: 

 

  

 

Essa nova descarga hormonal é disparada por meio dos neurotransmissores gerando 

sensações positivas e uma energia realizadora. Essa água limpa começa a promover um bem 

estar que promove energia, superação e perseverança que são competências essenciais para 

quem deseja vencer na vida. 

 

 

ESTA NOVA FISIOLOGIA NÃO BROTA EM NOSSO VIVER A PARTIR DE UM 

RESULTADO POSITIVO OU DEPOIS DO SUCESSO, MAS NASCE NATURALMENTE 

AO PERCERBERMOS A BELEZA DA VIDA E A EXCLUISIVIDADE DO NOSSO EXISTIR. 

1 Cérebro e as emoções 



5 
 

 

Poder do cérebro – conhecendo a maior tecnologia do mundo  

O cérebro pesa 1,3Kg, apenas 2% do peso corporal, recebendo 25% do sangue 

que é bombeado pelo coração. Ele é responsável por executar todas as ações do 

nosso corpo e é divido em 2 hemisférios. O lado esquerdo coordena e controla os 

pensamentos analíticos enquanto que o hemisfério direito os criativos.  

O cérebro humano é composto por aproximadamente 86 bilhões de neurônios e 

cada um deles pode gerar até dez mil conexões entre si. Estas conexões são 

realizadas pelos neurotransmissores que são hormônios produzidos pelos 

neurônios e que são responsáveis por transmitir informações por diversas partes 

do corpo. Levando em conta que ocorram estas transmissões em cada neurônio 

chegamos a números gigantescos de combinações por minuto. Ao ler estas 

palavras neste momento você está gerando uma tempestade de correntes 

elétricas que resultam em pensamentos variados, em emoções e consciência. O 

cérebro também regula grande parte de atividades que não estão em nosso 

controle, mas são profundamente vitais para a nossa vida e sobrevivência. Os 

batimentos cardíacos, o funcionamento dos órgãos ou a liberação dos hormônios 

estão todas sendo reguladas e efetuadas inconscientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Os neurônios são células nervosas, 
que desempenham o papel de 
conduzir os impulsos nervosos. 
Estas células especializadas são, 
portanto, as unidades básicas do 
sistema que processa as 
informações e estímulos no corpo 
humano. 
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Compreendendo as emoções  

Nossas emoções são produzidas e interpretadas nos lobos temporais do 

encéfalo onde fica o sistema límbico. Ele controla as repostas fisiológicas 

que teremos diante determinados estímulos, isto é, a conduta, reações e 

comportamentos. No Sistema Límbico existem outras estruturas como a 

amigdala que se interconecta com o hipocampo, com o tálamo, com os 

núcleos septais e com o córtex pré-frontal. Essas conexões garantem seu 

importante desempenho na mediação e controle das atividades 

emocionais, como amizade, amor e afeição, nas exteriorizações do 

humor e, principalmente, nos estados de medo, ira e na agressividade. 

Portanto, a amigdala é fundamental para a autopreservação, por ser o 

centro identificador do perigo, gerando medo e ansiedade e colocando a 

pessoa em situação de alerta, aprontando-se para se fugir ou lutar. 

 

 

 

O que é uma emoção?  

O significado da palavra emoção no latim é uma junção de duas palavras “ex movere” que 

significam em movimento. A emoção no corpo humano provoca uma atitude e uma ação. Isso 

faz sentido porque diante de alguma emoção sempre estamos tomando determinadas 

atitudes. As emoções promovem e produzem uma centena de comportamentos e reações em 

nosso sistema fisiológico, em nossas escolhas e pensamentos, no humor e nas mais variadas 

atividades diárias. Estas emoções ditam nossas amizades, a felicidade que sentimos, as 

escolhas que fazemos e a energia que possuímos. Estas emoções podem ser positivas, 

proporcionando vida, relações, crescimento, resiliência e o desenvolvimento de competências. 

Ou podem ser negativas, gerando pessimismo, acanhamento, distanciamento e estagnação 

profissional. É muito importante saber o que acontece na sua mente, porque são as reações 

químicas e fisiológicas que ocorrem no seu corpo a partir das emoções que você vive vão ser 

muito importantes na construção e realização dos seus sonhos.  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

  

O medo é uma reação em cadeia no cérebro que inicia em uma situação de 

estresse e que termina com uma liberação de compostos químicos que causam 

variadas transformações e reações fisiológicas. Aumento de batimento 

cardíaco, respiração ofegante e o preenchimento de sangue nos músculos das 

pernas e dos braços. Sabe quando vai começar o jogo e você se sente com a 

perna pesada e sem muita mobilidade?  

 

São reações fisiológicas no seu corpo comandadas pelo cérebro em 

resposta ao medo. Sabe aquele sentimento de frio na barriga que toma 

conta de você ao entrar no campo? É o deslocamento de todo o sangue 

do sistema digestivo para as pernas e braços, preparando o corpo para 

lutar ou fugir da ameaça. Ao chegar para fazer teste no Paraná clube me 

senti exatamente assim. Pernas pesadas e tremendo. Frio na barriga, 

batimento cardíaco acelerado e respiração acelerada. Minha 

performance não poderia ter sido pior! É claro que é impossível jogar 

com maestria e espontaneidade com tantas reações emocionais 

ocorrendo em nosso organismo. A resposta que nosso corpo promove 

ao medo é totalmente inconsciente. Não temos o controle do que está 

acontecendo. Imagine este cenário: 

 

Você está entrando em uma farmácia. Neste exato momento um homem com um capuz entra 

no estabelecimento e aponta uma arma para seu rosto. Em menos de meio segundo seu corpo 

sofrerá uma série de reações emocionais que você não terá o controle. Ou seja, antes de você 

detectar o medo, ele já tomou conta de você! O sangue do rosto e do estomago vão se 

deslocar rapidamente para os braços e pernas para uma eventual fuga. Suas pupilas dilatam, 

hormônios são liberados na corrente sanguínea, músculos se enrijecem. Ou seja, o medo é 

uma emoção que vai tentar nos proteger preservando nossa vida.  

Nós somos descendentes dos sobreviventes da Savana africana. E você sabe quem eram os 

sobreviventes? Os medrosos! Somente os que corriam e se escondiam é que sobreviviam 

naquele ambiente inóspito no qual os seres humanos caçavam, mas também eram caçados. 

Por isso nosso cérebro possui esta característica que deseja em primeiro lugar fugir do que 

enfrentar de peito aberto. 

 

 

 

 

2 O que é o MEDO? 
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Porque somos sequestrados pelo medo? 

Depois de anos sofrendo por causa dos medos e ansiedades que o 

futebol proporcionam em minha vida descobri um conceito 

importantíssimo que foi tratado pelo maior nome da inteligência 

emocional do mundo, Daniel Goleman. Eu li seu livro Inteligência 

Emocional quando tinha apenas 15 anos.  

O psicólogo e escritor explica um fenômeno que aconteceu muito em 

minha carreira que se chama SEQUESTRO DE AMIGDALA.  Em algum 

momento você já se sentiu profundamente tomado uma emoção 

muito poderosa que invadiu seus pensamentos gerando 

comportamentos e reações que normalmente você não faria? Por 

algum momento da sua vida sentiu que uma emoção estava no 

controle de todo seu cérebro? 

Isto acontece porque a amígdala rouba a ativação de outras áreas cerebrais, inibindo qualquer 

ação ou pensamento racional efetuada em outras partes cerebrais, principalmente nos lobos 

frontais. Este é aquele momento que você não consegue mais gerenciar nenhum pensamento 

positivo e todas as suas reações, comportamentos e estados emocionais são profundamente 

afetados. Você foi raptado pelas emoções e neste instante que acontecem nossas maiores 

derrotas e reações que vamos nos arrepender profundamente.  

Há milhares anos atrás este era o dispositivo que nos fazia sobreviver na selva ante aos nossos 

predadores. Quando um leão aparecia em nossa frente a amigdala desativava qualquer outra 

região do cérebro porque não era hora para pensar, mas de lutar, correr ou fugir.  

Portanto, quando você se sente profundamente tomado por um sentimento, sequestrado por 

uma emoção, tomado de pavor, toda sua capacidade de raciocínio e o desenvolvimento motor 

são afetados sensivelmente. É por isso que nossa mente não consegue relaxar, nem tampouco 

fugir dos pensamentos negativos que envolvem aquele momento. Isto já aconteceu comigo 

em alguns momentos da minha carreira, principalmente quando estava iniciando minha 

jornada entre os profissionais.  

No Treinamento Online “COMO PASSAR NA PENEIRA” abordo essas realidades e todas as 

experiências que tive quando ainda era jovem e quais as melhores estratégias mentais para 

poder passar na peneira e ingressar no mundo do FUTEBOL! 

CLIQUE NO LINK E FAÇA PARTE DESTE TIME: https://go.hotmart.com/N6542225B 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.hotmart.com/N6542225B
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Estava tomando café da manhã no hotel em um domingo ensolarado em Curitiba. Eu tinha 20 anos e estava debutando entre 

os profissionais na temporada de 2005 no Atlético Paranaense. Nós estávamos concentrados para a final do Paranaense 

contra o Coritiba. A primeira partida havia terminado em vantagem para o time alviverde com o placar de 1x0. Eu não havia 

jogado porque no ultimo mês passei todo me recuperando de um deslocamento de ombro. 

Naquela manhã recebi um telefonema no meu quarto para uma reunião com a 

comissão técnica. Chegando na sala de reunião os treinadores me receberam 

perguntando se estava me sentindo bem para jogar. Balancei a cabeça 

positivamente e então eles esboçaram o time titular para o jogo comigo, Alan 

Bahia e Fernandinho no meio campo.  

Sinceramente não esperava essa notícia. Sai daquela sala muito nervoso e um 

turbilhão de sentimentos, pensamentos, sensações, histórias e imaginações 

começaram a brotar numa velocidade extraordinária. Não consegui comer nada 

de meio dia, tamanha era minha ansiedade e meu nervosismo.  

O tempo no quarto de hotel passava vagarosamente. Eu estava 

profundamente sequestrado pelas emoções naquele exato 

momento. Todo meu corpo estava poderosamente afetado pela 

carga emocional. Aquele jogo era muito importante para minha 

carreira. Um erro, uma falha, um vacilo e toda minha história de 

5 anos nas categorias de base poderiam ir pro “brejo”. Ainda 

tinha um problema, eu havia treinado muito pouco e minha 

condição física não era das melhores. Tracei uma estratégia para 

conseguir ganhar confiança e me acalmar.  

 

 

Começar o jogo fazendo o mais simples possível, concentrando na marcação e na medida em que fosse acertando e ganhando 

confiança iria procurar arriscar algumas bolas. Minha tática deu certo. Mesmo ainda afetado pelos medos e inseguranças 

entrei em campo. A perna tremia e o som da torcida era ensurdecedor. Fiz uma boa partida e acabei sendo substituído por 

conta das câimbras que me impossibilitaram de continuar em campo na metade do segundo tempo. Fomos campeões 

ganhando nos pênaltis e acabei sendo premiado como a revelação do campeonato paranaense daquele ano. Foi um tempo 

especial e uma experiência maravilhosa. Isto é para você compreender que vão existir momentos que o medo irá entrar 

conosco no campo, mas são nesses momentos que temos que fazer cara de coragem, inflar o peito, traçar uma estratégia e 

enfrentar a situação. 

 

 

 

 

“Já me senti sequestrado pelo medo em alguns momentos da 

minha carreira, mas nada se compara a este dia em especial”. 

Campeão paranaense 2005 

Link da reportagem: http://www.furacao.com/historia/titulos/2005.php 

http://www.furacao.com/historia/titulos/2005.php
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A ansiedade diferentemente do medo é uma emoção provocada por algo que ainda não 

aconteceu e possui dois lados. O positivo que é uma ação antecipada que ela gera diante 

algum evento futuro. Quando tenho algum jogo muito importante posso me preparar melhor 

e concentrar mais energias. O lado negativo é que a ansiedade gera um ritmo de pensamentos 

acelerados e quando mal gerenciados nos levam automaticamente a criar cenários 

catastróficos acerca do futuro. Quando nossa mente se perde nestes pensamentos vivemos 

todas as consequências mais devastadoras que a ansiedade e o medo podem provocar em um 

ser humano. Se analisarmos com mais rigor este e outros episódios de medo excessivo, 

notamos que a ansiedade afeta praticamente todos os sistemas do corpo:  

 

 

 

 

Perceba que todo o nosso organismo é absorvido pela ansiedade e pelo medo. No entanto, se 

você deseja crescer e se desenvolver como ser humano e principalmente como atleta terá que 

saber diferenciar o que é uma ameaça real para o que é somente uma interpretação errada 

dos fatos. A forma como interpretamos os fatos é que vai CODIFICAR as emoções que vamos 

sentir. Se o futebol ou enfrentar uma peneira, jogar uma partida oficial e importante são 

interpretadas e compreendidas pelo seu cérebro como um RISCO para sua sobrevivência e 

para seu sucesso, então uma reação em cadeia no organismo irá gerenciar uma fisiologia 

perfeita para você fugir ou correr para longe deste risco. Mas se sua forma de enxergar a vida, 

o futebol e as peneiras for como OPORTUNIDADE seu cérebro vai compreender aquele 

momento como uma situação de prazer, gerando todas as reações químicas e fisiológicas que 

promovem uma série de comportamentos e atitudes de excelência. Um corpo apto para o 

esporte e para o alto rendimento possui um cérebro conectado com crenças positivas e 

1- Fisiológico: suor, aumento do ritmo cardíaco, sensação de tonturas, tremuras, etc. 
2- Sistema cognitivo: preocupação excessiva, catastrofização do futuro.  
3- Sistema motivacional: perda de paixão e entusiasmo.  
4- Afetivo e emocional: sentimentos subjetivos de medo, pânico ou terror.   
5- Sistema comportamental: agitação demasiada ou inibição de habilidade. 

Sintomas da ansiedade 
 
Os principais sintomas dos estados ansiosos são o batimento cardíaco acelerado, a 
respiração ofegante, hipervigilância no foco de medo, tensão muscular e insónias. No 
entanto, todas as pessoas manifestam outros sintomas mais ou menos evidentes, como 
suores, tremuras, confusão mental e bloqueios anímicos. A intensidade destes sintomas 
reflete o nível de medo percebido das experiências que nos preocupam. 

3 O que é ANSIEDADE?  
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estados mentais poderosos.  Somente conseguimos acessar a coordenação motora ideal se as 

reações químicas ditadas pelo cérebro forem positivas, do contrário, as pernas estarão muito 

preparadas para fugir do que para driblar seu oponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequências da ANSIEDADE  

• Ansiedade Generalizada 

Medo de falhar, de ser mal avaliado no seu desempenho. 

• Transtorno Obsessivo Compulsivo 

Pressão do medo leva a uma hipervigilância do perigo, que nesse caso é a 

reprovação, a má atuação, a decepção. Estes medos originam pensamentos 

contínuos e limitadores do bem-estar físico e mental. 

• Timidez e Fobia Social 

Em que a exposição social se torna difícil pelo medo de ser avaliado pelos 

outros, com medo da crítica ou mera opinião, e por fim, com receio de não 

alcançar a performance esperada, fincando abaixo do esperado.  

 Insônias Relativas 

Atividade mental muito acelerada com pensamentos constantes, o que dificulta 

o relaxamento essencial a um bom sono. 
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Nós temos três dimensões na mentalidade. O consciente, que é onde 

questionamos, discernimos, raciocinamos, criticamos. A subconsciente é 

onde nossas memórias e todas as informações que tivemos acesso ao 

longo da vida estão armazenadas. No subconsciente, por exemplo, não 

existe certo ou errado, possível ou impossível. Ele absorve tudo como 

verdade e armazena todas as informações da nossa existência desde o 

ventre materno. A parte inconsciente de nosso cérebro regula os 

batimentos cardíacos, as trocas gasosas, o funcionamento dos nossos 

órgãos.  

Grande parte do que ocorre em nossa vida é guardado no subconsciente 

e o que não sabemos, ou demoramos para perceber é que o 

subconsciente influencia poderosamente todas nossas atitudes, escolhas 

e pensamentos conscientes. Mas como assim? O subconsciente é aonde 

se alojam nossos hábitos. E os hábitos são todos realizados de uma 

maneira automática, quase que inconsciente. Quando comecei a tocar 

violão ou a dirigir vivenciei esta experiência com muita profundidade. 

Cada acorde e cada ritmo que aprendia no inicio do aprendizado eram 

muito complicados de serem absorvidos pelo cérebro e aplicados pela 

minha coordenação motora. No entanto, depois de alguns meses de 

treinamentos diários, entrei em um piloto automático e as músicas que 

anteriormente provocavam uma concentração enorme do meu cérebro, 

já estavam sendo tocadas de olho fechado. Para dirigir a mesma coisa. 

No começo um nervosismo, uma preocupação e o medo tomavam conta 

da minha atenção. Minha concentração estava toda voltada para aquela 

atividade, mas quando dirigir se tornou um hábito sou capaz até mesmo 

de cometer o grande pecado de falar ao celular dirigindo. Ou seja, na 

vida vamos desenvolvendo hábitos variados e todo hábito se torna em 

algo automático em nosso cérebro. Isso significa que você não precisa 

pensar e focar profundamente naquela tarefa, de modo que ela não 

parte mais do nosso esforço consciente. Escovar os dentes, almoçar, 

lavar as mãos, dirigir um carro, andar de bicicleta, etc... Quando 

desenvolvemos um hábito de pensar negativamente, por exemplo, 

nossos pensamentos conscientes são todos influenciados por um piloto 

automático que está alojado em nosso subconsciente.  

O propósito do meu trabalho por meio dos vídeos na internet e dos 

cursos que ministro para meus alunos não é motivar ninguém, mas 

transformar o modelo mental, fazendo novas associações, 

Claparède, um psicólogo da Universidade 

de Genebra, fez um experimento no inicio 

dos anos 1900. Ele estava tratando uma 

mulher que tinha sofrido um acidente e 

devido a uma lesão no cérebro não 

conseguia mais processar nenhuma 

informação nova, ou seja, elas esquecia 

de tudo. O psicólogo decidiu 

cumprimentar sua paciente com uma 

tachinha escondida na mão, apenas para 

testar sua reação. Mesmo ela não tendo 

nenhuma capacidade de lembrar de fatos 

e de momentos por sua lesão cerebral, na 

próxima consulta ela se negou a apertar a 

mão do psicólogo. Concluiu-se que uma 

memória inconsciente pode nos advertir 

e nos guiar em muitas das nossas 

escolhas conscientes. Ou seja, nós 

podemos até achar que estamos no 

controle e conscientes de todas as nossas 

atitudes e reações, mas muitas vezes 

somos influenciados pelo poder das 

informações que estão alojados em nosso 

subconsciente.   

O que o seu cérebro diz para você 

constantemente?  

Quais são os pensamentos automáticos 

que surgem em sua mente assim que 

você acorda?  

Como você processa e interpreta uma 

derrota?  

 

  Sexto sentido  

4 PODER DO SUBCONSCIENTE  
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interpretações, desconstruindo crenças negativas, promovendo assim 

uma nova estrutura de pensamentos, atitudes e comportamentos. Você 

pode passar a vida inteira pensando positivo, mas se suas crenças e seu 

subconsciente forem negativos, nada vai acontecer.  

Este é um trabalho diário e árduo, mas é um favor enorme que 

você está fazendo a sua saúde física e mental. Ao gerenciar seus 

pensamentos um ciclo tenebroso de pensamentos que geram 

frustração e impotência são identificados e podem ser 

substituídos. Nós não temos que resistir as derrotas, a 

acomodação, a falta de motivação e as frustrações. Quanto mais 

resistimos a estas realidades, mais nos decepcionamos, porque 

não conseguimos resultados efetivos. O grande segredo está em 

criar novos hábitos por meio da positividade. Estes novos hábitos 

irão substituir os antigos, transformando de dentro para fora 

todas as reações e percepções do mundo. Desta forma estamos 

criando um subconsciente positivo capaz de enxergar a beleza da 

vida, preenchendo cada célula do organismo com uma energia 

capaz de trazer motivos (motivação) para você sair do seu lugar e 

enfrentar todos os desafios da vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformando o subconsciente 

 

negatividade   

frustração  

perda de 
energia  

acomodação  

derrotas 
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1- Fique atento as suas palavras e aos seus pensamentos.  

Inicie um gerenciamento diário das suas palavras e pensamentos. Perceba como você 

reage diante das situações e quais são seus hábitos mentais cotidianos.  

 

2- Quantos pensamentos com palavras negativas você tem por dia?  

 

 Não tenho dinheiro 

 Não tenho apoio 

 Não tenho oportunidade 

 Não tenho estrutura na minha cidade 

 Não sou talentoso 

 Não tenho coragem 

  

3- Nosso subconsciente é como uma criança. Veja: quanto mais peço para 

meu filho não fazer algo, mais ele acaba fazendo. Quanto mais repito a palavra não, 

mais pareço estimula-lo a fazer errado. Portanto, o primeiro passo para transformar 

seu subconsciente é eliminar a palavra não do seu vocabulário.  Ou seja, pare de 

perder tempo dizendo o que você não quer e não pode e comece a se 

concentrar no que VOCÊ QUER E PODE. Com este novo hábito, seu 

subconsciente será iluminado pelas POSSIBILIDADES e todos seus pensamentos 

conscientes serão profundamente afetados pela positividade e pela energia de quem 

está focado em vencer.  

 

4- Não basta apenas eliminar o NÃO da sua vida. É preciso substituir 

um hábito por outro. Crie a capacidade de substituir as expressões e 

pensamentos negativos por ideias e imaginações positivas. Exemplo: “Não tenho 

oportunidade”, por “tenho talento”! Olha que coisa maravilhosa. Do que adianta ter 

mil oportunidades, mas ser um perna de pau? “Não tenho dinheiro!” por “tenho 

coragem e determinação!” O que adianta ser rico e não conseguir superar as 

limitações, as pressões, as críticas? “Minha cidade é pequena!”, por “o Brasil é 

enorme e possui muitas cidades com oportunidades!”.  

 

 

 

 

 

 

Você está batalhando e correndo atrás de um SIM em sua 

vida, no entanto, a palavra que mais faz parte de sua 

existência é o NÃO. OU seja, quando você recebe um NÃO 

do mundo, este resultado está apenas confirmando e 

validando aquilo que você mais espera deste planeta. 



15 
 

 

 

Crença é toda programação mental que aprendida ao longo da vida produz estados 

emocionais e comportamentos. Boa parte de nossas crenças são adquiridas e 

aprendidas na infância ou a partir de determinados momentos pontuais e importantes 

da vida. São experiências que vivenciadas vão sendo validadas e assim vamos 

construindo nossa cultura de pensamento.   

Todos nós nascemos com uma caixa d’água limpa. O que acontece é que vamos 

crescendo e absorvendo um pouco da forma de pensar dos nossos pais, amigos e 

irmãos. Somos influenciados pelo ambiente e pelo bairro que moramos, pelos colegas 

que possuímos, pelos conhecimentos que vamos tendo e principalmente pelas 

experiências que vão acontecendo aleatoriamente em nosso existir.  

Em meus estudos para descobrir a fórmula mental da alta performance descobri algo 

semelhante em todos eles. Eles bebem águas cristalinas, ou seja, a cisterna dos 

campeões é um território muito bem cuidado.  

Eles não deixam contaminar suas águas pelas vaias, pelos momentos difíceis, pelas 

críticas ou pelas derrotas. Possuem sempre um olhar que vai além das crises, 

cultivando sempre a solução e nunca o problema. Nada que seja negativo consegue 

penetrar ou modificar suas crenças fortalecedoras. E que crenças são essas? Crenças 

de capacidade, de superação, de autoconfiança, de realização. Além de tudo possuem 

um bem estar acima da média porque não estão profundamente focados no resultado 

final, mas na realização daquilo que precisa ser feito hoje, agora.   

Uma coisa é fato! Positivamente ou negativamente você está programado a pensar de 

alguma maneira e essa programação vai ditar quem você vai ser. Não é o cenário de 

escassez, dificuldade ou falta de oportunidade que vai ser o principal problema da sua 

caminhada. Acredite: são os hábitos do seu pensamento que irão determinar seus 

comportamentos e seus resultados!  

 

 

 

 

 

 

“A minha vida está equilibrada com minha crença. Minha vida se encontra na grandeza do 

que acredito neste momento. Se acredito que o mundo é mal, que tudo é esquema e que 

pobre nasceu para se ferrar, então crio um ambiente tóxico e sem  vida para lutar e correr 

atrás dos meus sonhos.  Se estou acima do peso, a culpa é minha. Se estou cheio de cáries 

nos dentes devo assumir a responsabilidade, pois não fiz a higienização correta. Se 

permaneço sentado reclamando que a vida é injusta e que o mundo é mal, serei um eterno 

coitado e frustrado, encontrando desculpas para minha própria incapacidade de agir”. 

5 DESENVOLVIMENTO DE CRENÇAS E DO ESTADO EMOCIONAL  
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Vou te explicar de uma maneira mais simples: 

Se você acredita profundamente que vai ser um atleta profissional, automaticamente 

estabelece um hábito em pensar sobre isso diariamente. Destes pensamentos surgem 

conversas internas, as palavras que tanto falamos em nosso interior. Estas palavras 

comunicam nossa realidade interna e geram imagens mentais poderosas de felicidade. Com 

estas imagens sendo editadas todos os dias, um hábito está sendo reforçado e um estado 

emocional de euforia, alegria e excitação é criado influenciando toda a fisiologia do corpo por 

meio de uma descarga hormonal e química provocada pelo cérebro. Com esta energia 

poderosa o corpo está apto a ter comportamentos excelentes e atitudes extraordinárias!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É a qualidade do seu comportamento, ou seja, das suas atividades, do seu desenvolvimento 

físico, do seu desempenho que irão trazer os resultados mais positivos para sua carreira. Um 

sonho não se realiza com um corpo sem energia e com uma mente sem euforia!    

Posso dizer com toda a certeza que nosso corpo e nosso cérebro respondem com muita 

potência quando acreditamos em algo com muita convicção. Isto porque nosso corpo está 

sempre a buscar um equilíbrio. Se suas crenças são negativas ou limitantes o corpo vai 

automaticamente se adequar aos estímulos gerados em seu cérebro. Se for positiva ou 

fortalecedora todo seu organismo vai ser beneficiado diretamente. 

 

 

É ESTE COMPORTAMENTO EXTRAORDINÁRIO QUE O MUNDO DO FUTEBOL ESPERA DE VOCÊ. 

 

crença  

hábitos   

pensamentos  

diálogos 
internos    

imagens 
mentais  

estado 
emocional  

fisiologia  

comportamento  
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Você tem talento, mas acredita que futebol é esquema. Mesmo assim, tem o sonho de se 

tornar um atleta profissional e por isso se cadastra numa peneira de futebol. No dia do teste 

você tem uma grande performance, mas acaba não passando, enquanto que o menino da sua 

posição que não fez um bom treino é aprovado. A partir dessa experiência, você valida sua 

crença “futebol é esquema” inconscientemente como uma verdade. A partir desse dia sua 

energia, seus pensamentos, suas ideias, suas conversas serão limitadas na esfera desta crença. 

Com um subconsciente afetado pela negatividade seus pensamentos se tornam um lugar fértil 

para criar a negatividade em todas as percepções da vida. Este modelo mental é muito comum 

nos jovens. Por isso eles desejam tanto um empresário, um patrocinador, um apoio, porque na 

verdade, deixaram de acreditar que podem e que conseguem algo por meio de suas próprias 

forças.   

 

 

 

Quando o resultado negativo acontece ou uma grande frustração ocorre estas crenças de 

incapacidade se tornam ainda mais fortes na mente, criando monstros emocionais.  

Quando tinha 23 anos de idade vivi com muita intensidade algumas crenças negativas. Como 

vocês já sabem, até então meu currículo e meus títulos expressavam uma carreira vitoriosa. 

No entanto, comecei a absorver e deixar se transformar como verdade algumas falas, criticas e 

percepções de outras pessoas, da imprensa ou torcida. Naquele momento, perdi minha 

confiança e uma imensidão de pensamentos sobre incapacidade povoaram minha mente 

diariamente. Cheguei a pensar em desistir do futebol e começar a fazer outra coisa da vida.  

 

 

Observe: Entre a crença 

negativa e o fracasso ocorre 

uma série de imagens de 

derrota e incapacidade que são 

fortalecidas por pensamentos 

ruins. O estado emocional fica 

abalado proporcionando um 

corpo sem energia, fragilizado. 

Sem vitalidade e força os 

resultados não vem e assim o 

FRACASSO se torna uma 

realidade diária. 

O medo, por exemplo, pode ser o resultado de uma crença de incapacidade e de insuficiência. Você 

pode estar tremendo de ansiedade porque deseja muito ser um atleta profissional, mas não acredita 

que isso possa acontecer. Seus músculos estão correndo na direção de realizar um sonho, mas sua 

mentalidade está se afastando dos confrontos e das responsabilidades. 

Crença Limitante  
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Uma crença fortalecedora é tudo que precisamos para criar um estado mental perfeito para 

realizar sonhos. Com crenças positivas nossas emoções são todas influenciadas por 

pensamentos, associações, ideias, perspectivas, imaginações e lembranças poderosas. É a 

partir de uma crença como: tenho talento, vou vencer, tenho força, minha estrela vai brilhar, 

nada vai me impedir, vou prosperar, nasci para vencer, que seu organismo vai se 

transformando por completo para poder trazer a tona comportamentos que possam 

aproximar a realização das suas convicções.  

Passei uma experiência muito profunda com meu filho João Pedro, quando estava com 3 anos 

aqui em Hong Kong. Ele começou a estudar, mas não conseguia se adaptar ao método chinês 

de educação. Todo dia era um estresse muito grande para mim e para a Márcia. Estávamos 

sofrendo com aquela situação. Minha esposa decidiu tirar ele do colégio, mas pedi a ela que 

me desse uma chance de levar o João sozinho no colégio pelos próximos 3 dias. Estávamos em 

direção ao colégio quando perguntei para ele qual era seu maior problema no colégio. Ele me 

disse que era o medo. Perguntei para ele que medo era esse. Ele me falou que apenas tinha 

medo de ficar com as professoras. Na verdade, o conceito chinês de educação é muito 

diferente do nosso no Brasil. Eu admiro muito meu filho, porque ele estava enfrentando uma 

situação muito hostil. Uma escola chinesa, que falava um pouco de inglês, com crianças de 

todas as nacionalidades do mundo envolvidas. É claro que isto é um desafio amedrontador. 

Acho que até eu ficaria com medo! No entanto, na minha conversas com ele, procurei fazer 

uma nova associação mental.  

Estimulei-o a enxergar que frequentando aquele colégio ele teria uma oportunidade de vencer 

medos e ser um grande vitorioso, afinal de contas, enfrentar aquelas mudanças drásticas eram 

de fato um desafio. Disse que dificilmente alguma criança poderia enfrentar essa realidade e 

que ele era um grande vencedor. Comecei a tirar o foco do sistema, da dificuldade da língua, 

da diversidade de culturas. Além disso, assumi para ele que preciso vencer meus medos todo 

final de semana quando o árbitro apita o começo do jogo.  

No terceiro dia, quando a Márcia foi pegar o João no colégio ele disse: - Mãe, venci meus 

medos! A partir daquele dia, ele nunca mais chorou para ir para o colégio. Para vencer nossos 

medos, além de criar um novo subconsciente, precisamos também mudar nossas crenças. Com 

um modelo mental renovado, novas associações mentais precisam ser realizadas. Com um 

modelo mental renovado o seu foco não é mais que o “futebol é esquema”, mas que “futebol 

é sua paixão”. Você pode associar cidade pequena com falta de oportunidade, pobreza e 

impossibilidades, mas também pode pensar que vencendo estas limitações, você se torna um 

exemplo para milhares de outros jovens que também moram em cidades pequenas, e assim, 

sua história é muito mais bonita, encantadora e apaixonante do que a minha, por exemplo, 

que nasci em Curitiba. Você pode passar a vida pensando que somente os garotos que 

possuem empresários é que passam nas peneiras, ou pode fazer como eu, que mesmo sem 

ninguém, peguei minha chuteira e busquei meus objetivos de vida. 

Faça este exercício! Abandone suas velhas associações e você vai perceber que seus medos 

serão afetados por uma camada extraordinária de energia e vitalidade. 

Crença fortalecedora  
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Eu comecei a ter noção do poder do cérebro quando vivi uma experiência no Sport Recife 

no ano de 2006. Ao chegar ao rubro negro pernambucano tive uma lesão no calcanhar que 

me afastou dos treinamentos por seis meses. Ninguém sabia explicar direito o que 

significava aquela dor e porque ela estava acontecendo, no entanto, as limitações eram 

grandes. Voltei para o Atlético Paranaense para fazer tratamento médico e depois fui até 

São Paulo realizar novos exames e um tratamento inovador. Entretanto, nada fazia efeito 

até o dia que decidi assumir o controle da sua situação.  

Numa noite fria de segunda feira o diretor do Sport Recife me ligou perguntando como 

estava minha recuperação. Respondi prontamente que estava 100% e que poderia mandar 

minha passagem de volta. A Márcia, então minha namorada, não entendeu absolutamente 

nada, mas essa foi a minha decisão naquele momento. Naquele instante decidi acreditar 

que estava apto a jogar e foi com esse estado mental que retornei para Recife. Enfrentei 

um mês de pré-temporada muito dolorosa. Meu pé seguia doendo consideravelmente, mas 

mesmo assim decidi desprezar os sintomas e as sensações para seguir crendo na minha 

recuperação.  

Desfoquei a dor e também criei um cenário positivo para aquele momento. Sentado na 

beira do gramado do campo auxiliar da Ilha do Retiro, compartilhei com meu amigo e hoje 

conterrâneo aqui na China, Diego Patriota, um sonho. Disse para ele que eu iria fazer o gol 

da classificação do Sport para a série A de 2007. Eu estava a seis meses sem jogar um jogo 

oficial e ainda sentindo limitações e dores nos trabalhos físicos, mas mesmo assim decidi 

programar minha mente, meu organismo, meus músculos, meus pensamentos nessa 

direção. 

Para surpresa do Diego, e não minha, foi exatamente isso que aconteceu. Voltei a atuar no 

segundo turno da serie B daquele ano e no jogo contra o Brasiliense fiz o gol que cravou 

nosso time na série A do ano seguinte. Esta experiência me mostrou um poder ser limites 

capaz de conduzir poderosamente em direção aos nossos sonhos. Este é um poder 

disponível a todo ser humano e a diferença é que alguns acessam este poder e realizam 

enquanto outros não acessam e ficam estagnados.  

O cérebro possui hormônios específicos para cada momento que possuímos na vida. Para 

momentos de estresse e para momentos de felicidade. Ele produz os cenários e o ambiente 

perfeito para que as coisas aconteçam. No entanto, você que deve programar! É como o ar 

condicionado. Você programa ele na temperatura que deseja, com a intensidade dos 

ventos que quer, e quando vai ligar ou desligar. O aparelho somente obedece aquilo que foi 

programado. O cérebro é a mesma coisa! Se você programar para fugir do fracasso, uma 

espécie de pensamentos, energia, hormônios, ideias e sensações estarão disponíveis para 

você fugir do fracasso. Mas se você quer ser um sucesso na vida então uma enxurrada 

poderosa de pensamentos positivos, de energia, euforia e excitação invadirá sua mente e 

suas imaginações. Hormônios e conexões neurais vão modificar sua fisiologia e seu corpo 

vai produzir acima da média. Um novo comportamento surge que é capaz de enfrentar 

desafios e superar obstáculos.  

 

Programação dos 

campeões 

Esta é a programação dos 

campeões. Este é o modelo 

de pensamento dos 

vitoriosos. Eles não são 

levados por pensamentos, 

mas eles conduzem sua vida 

por meio daquilo que 

pensam. Eles estão 

programados para vencer e 

todo seu corpo precisa 

corresponder a essa atitude! 

Talvez você esteja em um 

momento de muitas 

dificuldades, limitações e 

bloqueios. Pobreza, cidade 

pequena, falta de estrutura 

para treinar, pais que não 

apoiam. No entanto, você 

pode começar a pensar e a 

imaginar um novo cenário 

para sua vida! Esta escolha é 

sua! Eu acessei novos 

pensamentos e percepções e 

meu corpo correspondeu 

com vitalidade, força e 

energia.  

Qual é o tipo de 

programação mental que 

ocupa seu cérebro? Você 

está conduzindo seus 

pensamentos ou eles estão 

no controle?  

 

 

Enfrentando a dor por meio da crença 
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Descobri depois de muito estudo e experiências próprias que o desejo mais 

íntimo de todo atleta profissional é alcançar o “piloto automático” do seu 

desempenho. Este “piloto automático” é o que alcançamos quando 

dominamos com tanta maestria alguma atividade que perdemos os medos e 

preocupações, sequer precisamos fazer cálculos ou pensamentos sobre. É o 

hábito da alta performance. O treinamento nos proporciona esta memória 

muscular que vai se desenvolvendo juntamente com uma capacidade cerebral 

de acionar os músculos, nervos, tendões e tecidos corretos para a melhor 

execução do exercício. Jogar futebol em alta performance é chegar neste 

momento especial em que é possível jogar sem razão, sem pré-ocupação, sem 

cálculos. Somente neste piloto automático é que somos profundamente 

espontâneos e felizes. Somente nesta dimensão emocional que os maiores 

atletas conseguem se manter tantos anos em alta performance. Eles não 

estão fazendo esforços na hora de jogar, nem tampouco fazendo cálculos, 

estão apenas jogando e sendo felizes. 

O Messi possui um hábito de ir pra cima em todos os momentos. Seus 

comportamentos todos estão habituados a enfrentar o adversário e as 

defesas. O Neymar está automatizado a fazer gols e a driblar com eficiência. O 

Cristiano Ronaldo está com todo o seu corpo extremamente adaptado para 

ser decisivo. Eles não precisam decidir muitas coisas, porque sua mente e seus 

músculos já estão programados para fazer determinadas escolhas. Enquanto 

os adversários estão pensando e reagindo a estas conexões mentais, seus 

músculos, ossos, células, tecidos, tendões, já estão profundamente acionados 

e programados. Por isso, eles estão sempre um passo na frente, um segundo 

adiantados. É a partir do hábito instalado em seus cérebros que conseguem 

acessar o talento que possuem de maneira ainda mais rápida e eficiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto das decisões 

tomadas com bastante consideração, porém não é. Embora cada hábito signifique 

relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que 

dizemos aos nossos filhos, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência 

fazemos exercícios, e o modo como organizamos nossos pensamentos e rotinas de 

trabalho têm impactos enormes na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e 

felicidade. Um artigo publicado por um pesquisador de Duke University em 2006 

descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas realizavam todos os dias não era 

decisões de fato, mas sim hábitos”. (Charles Duhigg, em o poder do Hábito). 

Hábito da alta performance 
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O bem estar é poderoso. Talvez você nunca tenha parado para pensar que é nos seus 

momentos de maior felicidade e alegria que você constrói seus melhores relacionamentos, 

que tem as melhores notas no colégio, que joga futebol da maneira mais espontânea. O bom 

humor é capaz de produzir pensamentos e comportamentos positivos que geram resultados 

melhores.  

Digo isso por dois motivos muito simples:  

Já experimentei os resultados de ser mal humorado – foram terríveis. Os piores 

momentos da minha vida como atleta foram com esta percepção mental. Tudo dava 

errado. Mesmo colocando toda minha energia e vitalidade no campo meus resultados 

eram insuficientes.   

 

Cientificamente falando, a falta de alegria promove uma série de reações hormonais 

que propagam comportamentos e um estado emocional pobre. Sabe aquele desânimo 

que rola depois que você passa horas pensando que tudo vai dar errado? Então, isso é 

a fisiologia do seu corpo absorvendo toda a carga emocional da estrutura da sua 

infelicidade. 

A diferença dos homens que venceram para os que hoje estão se lamentando na porta dos 

botequins é que eles olharam para as dificuldades não apenas como espectadores, mas como 

SOLUCIONADORES. Não ficaram apenas admirando a catástrofe, mas decidiram pensar e agir 

de maneira que pudessem encontrar e acessar as ferramentas certas para resolver suas 

dificuldades. 

Neste ano de 2017 passei a estudar o comportamento, as entrevistas, as reações e o modelo 

de jogo de alguns atletas de sucesso. O que percebi? Descobri FELICIDADE! Não se tornaram 

felizes apenas depois dos títulos ou do sucesso, mas desde a infância já davam sinais de alegria 

e bem estar. Eles são alegres e bem humorados. Você pode escolher a forma de pensar que vai 

ditar seu ritmo e sua energia. A escolha é sua. Acredite no que vou dizer agora, porque isso é 

tecnologia de ultima geração:  

 

 

Sabe o que descobri sobre ser feliz? Quando minha alegria depende dos resultados, meu 

humor, minha felicidade, meu bem estar muda constantemente de acordo com o placar e o 

momento que vivo. Estou sempre em mudança, num estado inseguro que a qualquer 

momento pode ser transformado. No entanto, se eu escolher um modo de viver bem 

humorado, uma forma de pensar que destaca a alegria, crio dentro de mim uma força capaz 

de gerar resultados, alta performance, vontade, energia e resiliência.  

Pense comigo! É muito difícil perseverar quando estamos tristes! É quase impossível ter 

energia quando estamos sem bom humor. Não existe alta performance, espontaneidade, 

leveza, graça, sem antes não existir uma dose de alegria e felicidade na VEIA.  

“Não são os resultados positivos que nos tornam felizes, mas é a felicidade que 

escolhemos viver hoje que traz os resultados que mais sonhamos”. 

6 O PODER DA FELICIDADE 
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Isto porque quando sou feliz desenvolvo sentimentos, percepções, emoções, reações 

hormonais e conexões neurais poderosas para levantar agir, fazer, realizar, trabalhar com 

determinação e enfrentar dificuldades. Com esta energia positiva consigo jogar com 

entusiasmo e espontaneidade. 

Muitos jovens estão infelizes, mal humorados e frustrados jogando futebol. Usando as 

ferramentas do pessimismo consegui apenas uma série de xingamentos da torcida e uma 

performance abaixo do esperado.  

 

 

 

 

 

 

Você está achando que a felicidade está escondida atrás das realizações dos seus sonhos? Digo 

para você que é a felicidade de hoje que vai trazer todas as realizações para perto de você 

amanhã! Portanto, largue qualquer ideia que a felicidade está atrás de um troféu e transfira 

todas essas emoções positivas para AGORA. Mesmo que seus dias sejam difíceis, que as 

oportunidades sejam poucas, que o dinheiro seja escasso, que a comida não seja suficiente. 

Mesmo que o dia esteja para chuva, que a cidade for pequena, que falte o apoio necessário. 

Desafio você a encontrar motivos para SORRIR, ABRAÇAR e ver a BELEZA DA SUA VIDA E A 

EXCLUSIVIDADE DO SEU TALENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma ferramenta poderosa e o melhor, é de GRAÇA e você pode acessar 

agora mesmo! Quando você SORRIR para a vida, tenha certeza, A VIDA VAI SORRIR 

PARA VOCÊ NOVAMENTE! 
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Gustavo Kuerten, o maior tenista da história do Brasil conta em seu Livro, “GUGA, um 

brasileiro”, todas as sensações e reações emocionais dentro do jogo. Diante de um 

grande desafio nossas emoções desejam assumir o controle de nossa existência, 

promovendo milhares de pensamentos e diálogos que promovem ansiedade, 

nervosismo e perda de concentração. Dentro de um campo de futebol, os atletas que 

vencem suas emoções são também os que mais alcançam resultados positivos. A 

vitória e o sucesso nunca são apenas vitórias contra adversários que vestem outra 

camisa, mas um triunfo contra sua própria mente e seus próprios demônios. Lidar com 

as emoções dentro do campo é um desafio. Ali naquelas quatro linhas estão todas as 

nossas emoções, sentimentos, lembranças, imaginações, sonhos, treinamentos, lesões, 

pensamentos, sacrifícios e frustrações expostas para um mundo de pessoas. Naquele 

“Na plateia, os holofotes, os olhares e as câmeras 

voltados para mim, a revelação promissora do torneio, 

mas eu me sentia como um coadjuvante esperançoso no 

grande show de Kafelnikov na quadra central. Por mais 

que o grito de incentivo de Larri, “Vamos, Cavalo!”, se 

unisse aos brados de “Allez, Gugá! Dos franceses, por 

mais que o Rafa (meu irmão) e meus amigos me 

passassem força, eu não conseguia me convencer. 

Comecei a me aquecer na quadra batendo a bola com 

Kafelnikov em meio a um TURBILHÃO EMOCIONAL, 

tentando domar o nervosismo, a ansiedade, eletricidade 

e adrenalina, excitação e frio na barriga, e mais dezenas 

de sensações desencontradas. “Tem um jeito, sei que 

tem, precisa ter, VOU CONSEGUIR, não parava de repetir 

para mim a cada raquetada. Com bola pra cá e pra lá, 

deixei de ouvir os gritos dos torcedores. Depois parei de 

enxergar o Zé Neto e Jorge Salked (amigos). Olhei para o 

Rafa (irmão) e não o vi mais. Nem Larri estava presente. 

Tudo e todos sumiram de vista. Restou apenas 

Kafelnikov do outro lado da quadra, a bola indo e vindo e 

eu entrando no jogo de corpo e alma”. 

 

 

 

Gustavo Kuerten em ação – fonte (internet) 

Kafelnikov – Fonte (internet) 

 

EMOÇÕES DENTRO DE CAMPO 7 
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instante não existe espaço para frescuras. É preciso agir rápido, tomar as decisões 

corretas. Um passe errado, um posicionamento equivocado ou uma antecipação mal 

feita podem colocar por água abaixo o trabalho de todo um clube, de mais de 30 

jogadores, de uma comissão técnica inteira. Um passe errado pode provocar a ira de 

uma nação!  

Um soldado que está em uma trincheira ou num campo de batalha não tem tempo 

para pensar, fazer meditação, se acalmar e então tomar a melhor atitude. Suas 

reações são importantes e podem decidir entre a vida e a morte. No campo, as reações 

também precisam ser tomadas rápida e às vezes instintivamente. Por isso é tão 

importante programar o cérebro antes de entrar em campo por meio dos ensaios 

mentais e da preparação psicológica, porque durante o jogo usamos os recursos 

emocionais que possuímos e que construímos ao longo da vida.  

 

Na Copa do Mundo de 2010 a Seleção Brasilileira estava “atropelando” a 

Holanda com passes rápidos, inteligentes e um sistema tático muito 

equilibrado. Durante o jogo a Seleção Brasileira deu as cartas e manteve o 

jogo sob seu domínio. No entanto, quando o Brasil levou um gol, todos os 

atletas tiveram as mesmas reações emocionais. Que reações foram essas? 

Medo de perder, insegurança e nervosismo. Naquele elenco haviam apenas 

jogadores consagrados e muito bem resolvidos financeiramente, mas todos 

foram vencidos pelas emoções. Afetados emocionalmente aqueles atletas de 

renome internacional se tornaram atletas normais que não pareciam possuir 

experiência, talento e sucesso.  

 

O que houve quatro anos depois na Copa do Mundo do Brasil? Para mim a 

história se repetiu. É claro que a explicação é muito mais emocional do que 

física ou técnica. Tudo bem que o Felipão possa ter cometido algum erro ou 

outro na escalação, mas nada consegue explicar uma derrota tão vexatória 

senão um sequestro de amígdala. O ser humano, uma vez tomado pelo medo 

perde a capacidade de gerenciar todas as simples reações e pensamentos e o 

resultado é o que vimos naquela noite inesquecível no Mineirão. No entanto, 

quantas vezes já vivemos dias emocionais como aquele? Em quantos 

momentos da vida seus planejamentos foram profundamente sabotados 

pelas emoções?  
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Quando estou no vestiário para entrar em campo surge dentro de mim uma série de pensamentos e emoções de 

acordo com o momento que estou vivendo. São pensamentos automáticos que não estão sendo gerenciados por 

mim. Quando estou vivendo uma fase boa e confiante é natural que os pensamentos positivos sobre fazer um gol, 

ter uma grande performance, dar belos passes começam a invadir a mente. No entanto, se estou em um momento 

técnico ruim, ou a pressão é muito grande por resultados positivos os primeiros pensamentos tendem a ser de 

alerta, medo e nervosismo.  

 

 

 

Um atleta inteligente emocionalmente identifica os pensamentos negativos. Sua reação imediata é blindar e 

proteger as emoções não permitindo que estes pensamentos sejam validados e interiorizados. Ou seja, até passa 

pela mente do Neymar alguma coisa do tipo, “hoje está sendo um dia ruim”, mas isso rapidamente se apaga de sua 

memória antes de se tornar uma emoção. Não existe espaço para a dúvida na mentalidade dos grandes atletas e 

esta convicção multiplica ainda mais o potencial já presente nestes atletas extraordinários. 

 

 

Por muitas vezes entrei no campo tomado por cenários duvidosos e pensamentos 

negativos. Como era ruim jogar futebol naquele tempo. Atualmente estou sempre 

duvidando e criticando de qualquer tipo de pensamento que tente criar um cenário ou 

um diálogo interno. Nesta temporada aconteceu algo inédito comigo e valeu muito 

como experiência. Comecei a fazer ensaios mentais para fazer gols. Meu objetivo é 

aumentar minha média nessa temporada. Para isso iniciei a criação de imagens e um 

estado emocional propício para colher estes resultados. No segundo jogo da 

temporada fiz um gol muito bonito. Roubei a bola no meio campo, driblei o zagueiro e 

chutei de fora da área. No mesmo momento comecei a vibrar interiormente porque 

aquele gol havia sido construído nos ensaios e imaginações antes de dormir e na hora 

de acordar. No entanto, neste mesmo jogo vivi o pior momento individual da minha 

carreira. Fui o responsável pelos três gols do adversário. Nos dois primeiros gols falhei 

na marcação do escanteio e no último a bola desviou no meu braço e foi morrer no 

fundo da rede.  

Como reagir a estes extremos no mesmo jogo? Comecei sendo o melhor e terminei 

como responsável pela derrota! Automaticamente começou um dialogo interno 

terrível naquele instante. Reconheci todas as emoções e sentimentos que começaram 

a se desenvolver dentro da minha mente. Escutei muitas vozes vindas de dentro de 

mim tentando me desconcentrar.  

A pior coisa que existe para um atleta profissional é assumir que está com medo, mas 

esta é uma das realidades mais profundas que vivemos. No entanto, o mais importante, 

no entanto, mas como reajo a estes estímulos. 

Dentro de campo nada me abala. (Neymar Jr) 



26 
 

- Que azar! Que dia terrível! Porque isso tem que acontecer logo hoje? Porque 

comigo?! Quando identifiquei o diálogo tive que me concentrar novamente no jogo, 

porque poderia colocar toda a performance no lixo. Veja, eu estava fazendo um 

grande jogo, com boas jogadas e passes importantes. Focar nos erros individuais 

naquele momento iriam me afundar ainda mais. Por isso me concentrei em seguir 

jogando com espontaneidade, para não colocar em jogo minhas emoções e minha 

autoconfiança. Guardei o gol e a performance na memória e aqueles lances ruins tirei 

aprendizados. Logo depois dos aprendizados os apaguei da minha linha de raciocínio e 

do meu banco de dados!  Por isso, antes de entrar em campo faço alguns exercícios 

para me conectar com o jogo e não ser surpreendido e sequestrado pelas emoções e 

pensamentos que possam interferir na minha felicidade e no meu prazer de jogar. 

 

Respiração e meditação – procuro parar por 15 minutos e ficar focado na respiração eliminando 

todos os pensamentos possíveis.  

 

Realizo ensaios mentais dos meus melhores momentos como atleta. Penso nas pessoas que 

amo, nos meus sonhos se realizando e absorvo toda a energia deste momento. 

 

Escuto músicas que me conectam com emoções e sentimentos de excitação e euforia. 
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Gostaria de abordar uma das percepções mais importantes acerca da 

minha vida no esporte. Este tema para mim é um marco na minha 

existência como profissional no esporte e como ser humano. A partir 

desta descoberta não somente minha performance mudou, mas minha 

alegria em jogar futebol. Isso aconteceu quando li o livro “o jogo interior 

do tênis” do Timothy Gallwey. Ele abordou com maestria a existência de 

duas pessoas dentro de nós dialogando a todo instante. Em minhas 

percepções e diálogos descobri a presença de mais dois personagens. 

No meu interior não existem apenas dois seres que assumem o bem e o 

mal, mas quatro pessoas dialogando com intensidade. O comentarista, o 

vidente, o juiz e o talento. Todo atleta possui em seu interior essa 

turma, acredite! Um comenta sua jogada, o outro anuncia o futuro, 

enquanto o terceiro julga. O talento representa a parte prática, da 

execução, o dom, a virtude. O talento é o único que não se expressa 

com vozes, mas se limita a falar por meio de atitudes e do desempenho. 

Por isso, muitas vezes é poderosamente influenciado pelas outras vozes.  

 

 

 

 

 

 

Diálogos internos 8 
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O vidente vive no mundo do amanhã.  Se o comentarista estiver falando algo de 

bom ele começa formar imagens positivas. Se a história for ruim ele formula o 

futuro catastrófico.  No entanto, estas profecias e visões, sejam boas ou ruins 

promovem uma ansiedade e um nervosismo pelo futuro. Quem é um cartomante 

da própria existência está sofrendo por aquilo que pode acontecer e perdeu a 

capacidade de se concentrar no hoje de maneira positiva, se preocupando com o 

amanhã, com o próximo mês, com o ano que vem. 

O talento acaba sendo profundamente afetado com todos estes diálogos, porque a 

execução prática da performance espontânea acontece no silêncio de um atleta 

concentrado única e exclusivamente no seu dom. Os melhores dias da minha carreira 

ocorreram nesta maravilhosa solidão e quietude. Sem cobranças, nem previsões, 

nem comentários. Muitos atletas profissionais que estão com baixa performance ou 

sem autoconfiança para desenvolver suas capacidades estão aprisionados em tantas 

conversas e diálogos desta natureza que acabam sufocando o talento. 
 

O comentarista é um tagarela. Está constantemente falando e tecendo opiniões 

sobre o jogo. Ele é empolgado e assim como exalta demais os acertos, também 

fala bem alto a respeito dos defeitos. Ele pouco entende tecnicamente do que o 

atleta está fazendo, sentindo, no entanto, não tem nenhum compromisso com 

sentimentos, mas em narrar cada evento. A qualquer passe, chute, domínio, lá 

está o comentarista fazendo alguma observação. Quem possui um comentarista 

ativo e brilhante se torna profundamente desconcentrado  e desconectado no que 

está fazendo. O comentarista gera uma enorme empolgação nos acertos e uma 

profunda decepção diante dos erros. 

O juiz Julga de acordo com os comentários. O juiz é implacável. Quando ele toma as 

rédeas e assume o protagonismo dos pensamentos, não deixa mais com que o atleta 

tenha felicidade. Quem possui um juiz bem desenvolvido geralmente se cobra demais 

e não consegue lidar bem com seus próprios erros. Isto porque vive sendo 

condenado pelo juiz que vive em seus pensamentos. A autocondenação e a cobrança 

pela perfeição geram infelicidade e insatisfação. O juiz que esporadicamente aparece 

em minhas conversas possui uma memória extraordinária. Ele começa a mencionar 

todos meus erros, defeitos, perdas, fracassos e em apenas meio segundo estou cheio 

de lembranças terríveis em minha mente. As vezes isso acontece no meio de um jogo 

ou antes de dormir. Não importa o momento ou a situação, ele é capaz de julgar toda 

sua história somente por causa de um simples erro colocando em xeque toda sua 

capacidade.  O atleta que está vivendo nestes julgamentos internos está sempre se 

sentindo impotente, fraco e insuficiente. 

Personagens do diálogo interno! 
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Depois de conhecer estes personagens podemos compreender que o TALENTO possui 

inimigos ferozes. É preciso ser sincero e observar nossas reações emocionais diante 

dos erros. O comentarista, o juiz e o vidente podem tornar um simples erro em uma 

catástrofe enorme, destruindo toda a energia e alegria do talento. A pior coisa que 

existe é estar pronto para entrar em campo e sua mente está discutindo com estes 

camaradas. Bater um papo com o vidente antes de entrar em campo é a melhor forma 

de estragar seu desempenho e concentração. Jogar sob a sombra dos martelos de um 

julgamento é impossível. Não existe momento que produza imagens e uma energia 

mais negativa do que traçar planos de jogo a partir dos conselhos destes cidadãos. 

Quando eles estão no controle surge o fracasso, o jogo mecânico, a performance 

artificial, o jogo chato!  

O melhor da produtividade ocorre quando o objetivo e foco são desenhados a partir 

do talento. Quando entrar em campo é um momento sagrado e único, mas é apenas 

um jogo, onde somente o talento possui voz. Sem comentários, sem visões, sem 

julgamentos! O objetivo é jogar com o corpo, com a alma, com a virtude, assim como 

um dia se jogou na rua, na calçada, no clube, na areia, na favela, etc... A alta 

produtividade é um menino irresponsável e solteiro. Ela não presta contas e não tem 

limites. Está livre para criar, para jogar, para ser, para perder, para errar, para tudo! 

Não tem nada do amanhã em sua mente que o amedronte, nem tampouco está preso 

ao medo de errar do hoje. Nem torcida, nem responsabilidade, nem treinador, nem 

ninguém! Essa é a tecnologia mais avançada! Esses são os atletas extraordinários. 
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 “-Você irá fazer uma boa partida!”. Diz o vidente tentando promover uma ajuda 

emocional! O juiz rapidamente traz uma sentença! “– Lembre-se que no ultimo jogo 

você foi mal e errou uns passes bobos! Cuidado! Não vá errar novamente senão o 

treinador pode te tirar do time!”. “Na ultima vez que jogou neste estádio você foi 

expulso!”. Ao passo que o comentarista entra em campo: “– Capricha! Você é bom!”. 

No começo do jogo você acerta um passe e faz uma boa jogada! O juiz se cala. O 

vidente está observando. O comentarista vibra. No lance seguinte um erro grave. Você 

perde uma bola muito importante e por pouco não sai o gol do adversário. O 

comentarista dá um grito no seu ouvido! “- Isso não pode acontecer! Quase que 

levamos o gol por sua causa!”. O juiz se levanta: “- Você está péssimo hoje! Que 

partida horrorosa! Aliás, ninguém gosta de você aqui, já percebeu? Você sempre perde 

estas bolas!”. O vidente sugestiona: “Dessa forma você irá sair do time. Vai perder a 

posição. A próxima bola que pegar precisa acertar senão alguém vai iniciar o 

aquecimento e entrar no seu lugar. Você não vai jogar mais nesse time!”. O 

comentarista está construindo frases e assuntos de todos os eventos que estão 

acontecendo. O juiz, condenando, julgando. O vidente, olhando para o futuro, 

promovendo ansiedade e nervosismo. Nestes diálogos mais de mil palavras são ditas 

por hora e uma performance pode ser profundamente destruída. Uma frase de um dos 

mais célebres e inteligentes homens deste planeta transformou poderosamente minha 

mentalidade:  

 

 

 

Ou seja, quando o pensamento de um homem se encontra com tudo que é verdadeiro 

e honesto, fazendo destas realidades pensamentos e imaginações diárias não existem 

muitos comentários a serem feitos. Quando o que é amável e de boa fama se 

interioriza em nossas ideias e percepções não existe cobranças, nem julgamentos a 

serem feitos. Quando a virtude e o poder invadem nosso ser de dentro pra fora, 

vivemos uma vida com toda potência, livre dos medos e anseios do que o futuro pode 

nos proporcionar. isto porque nossa alma está aquietada de tantas expectativas. 

Passamos apenas a desejar viver o hoje com maestria e tranquilidade.  

 

 

 

EXEMPLO DE UM DIÁLOGO INTERNO  

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é 

puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 

pensai”. Apóstolo Paulo – (Filipenses 4:8) 



31 
 

Sempre vive com muita intensidade estes diálogos. Sempre me cobrei muito por 

resultados, perfeição e acertos. Acostumei a enxergar a vida e meu talento pelos olhos 

do comentarista e por isso acabei perdendo de vista meu talento e minha vocação. 

Desta forma comecei a acreditar que minha felicidade estava no amanhã, mas este dia 

nunca chegava. Tornei-me um escravo das vozes que existiam em mim e destes 

personagens que começam a ganhar vida. Eles não somente influenciam nossas 

emoções, mas todos os nossos pensamentos e interpretações.  

Fui ao encontro do silêncio para conseguir retornar a ter prazer em jogar futebol. Tive 

que fazer esta viagem silenciosa que não aceita qualquer pensamento, qualquer 

comentário, qualquer julgamento que surge. Passei a criticar o 

que minha própria mente produzia de pensamentos, frases e 

raciocínios e percebi que minha mentalidade estava cativa de 

uma programação mental pobre e pessimista. O meu juiz estava 

sempre poluindo minha caixa d’água com palavras e cobranças. 

Ele sempre estava lembrando as perdas, relembrando as crises. 

Eu era um escravo de pensamentos que me tornaram um jogador 

mediano, sem motivação, sem garra, sem tesão de jogo.  

Lembro-me do dia que assumi o controle da situação. Eu havia 

me aposentado por causa de uma lesão no quadril. Fazia um ano 

que não jogava bola. Quando entrei em campo pela primeira vez 

minha mente vagueou por todo o sofrimento que passei, pelas cirurgias, pelas dores, 

pelas dúvidas, pelas noites mal dormidas, pelas lágrimas escondidas, pela depressão 

profunda, e então, decidi apenas ser feliz jogando futebol. Prometi para mim que 

nunca mais iria fazer absolutamente nada a não ser me divertir em campo. Não estava 

mais conectado com a ideia de que o sucesso estava no amanhã, mas consegui 

compreender profundamente que o sucesso estava diante de mim em um dia que se 

chama hoje. A minha alegria deixou de ser cativa do resultado, porque compreendi 

que era a alegria quem poderia trazer todos os resultados. Neste instante me tornei 

livre, e o TALENTO assumiu as rédeas do desempenho da minha vida. Assim, desta 

maneira, relaxado, sem conversas, nem cobranças, sem comentários e muitos menos 

expectativas futuras reiniciei aos 30 anos uma carreira que a medicina havia 

encerrado. Em menos de seis meses tive o contrato renovado e o que era para ser 

apenas mais uns poucos meses de contrato se tornaram nos melhores anos da minha 

vida como profissional no futebol. 

 

 

 

 

Enquanto me debatia na areia movediça, 
só afundava. Quando parei de espernear, 
mudei a sintonia e passei a prestar 
atenção no caminho, sem pensar mais no 
fim da viagem, só apreciando a paisagem, 
sem pressa de chegar. Menos tenso, me 
senti menos cansado. Menos cansado, fui 
relaxando. Mais relaxado, voltei a vida. 
reencontrei meu eixo, passei a jogar bem. 
(Gustavo Kuerten) 

O dia mais importante da minha vida 
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Em primeiro lugar ocorre uma desconexão com o talento, o que automaticamente 

gera desconfiança.  

Perda da autonomia, ou seja, o atleta perde a capacidade de escolher, de ter ideias 

próprias. Muda muito de opiniões e vive um paradoxo interno. Ou é influenciado 

demais pelos outros ou se torna extremamente rígido, fechado e inflexível.  

Por perder a certeza da sua virtude perde também a capacidade de resiliência e no 

calor dos problemas mais simples, desiste e muda de direção.  

Afundado nestes diálogos terríveis desenvolve uma frustração enorme das coisas do 

passado, da sua situação no presente e uma ansiedade enorme do que pode acontecer 

no futuro.  

O céu e o inferno emocional estão muito próximos. Os erros e os acertos possuem 

uma intepretação deturpada. Os acertos promovem uma felicidade descontrolada e os 

erros uma depressão profunda. Falta de equilíbrio.   

Um arsenal poderoso de imagens trágicas acerca do seu desempenho, colecionando e 

acessando mentalmente todas estas cenas a qualquer momento do dia.  

Em ultimo lugar, se torna uma pessoa extremamente acelerada e cheia de 

informações. Está lotada de pensamentos e imaginações a todo instante, não 

conseguindo aquietar sua alma. Desenvolve praticamente uma hiperatividade cerebral 

que não permite pensar com clareza e sobriedade. 

 

 

 

 

LINK DO TREINAMENTO ONLINE: https://go.hotmart.com/N6542225B 

 

 

 

 

 

 

 

Todas essas características constroem o que o psicólogo e escritor Augusto Cury denomina de EU autossabotador 

no livro “ansiedade, como enfrentar o mal do século. “Por incrível que pareça, esse tipo de EU vai contra sua 

liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. Pessoas com “EU 

autossabotador” são carrascos de si mesmas”. 

7 reações em cadeia que ocorrem a partir 

dos diálogos internos: 

https://go.hotmart.com/N6542225B
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Nos Estados Unidos existe uma das peneiras mais difíceis do mundo. Para ser 

da Marinha americana é preciso passar por um treinamento que envolve todas 

as competências de um ser humano. A taxa de reprovação sempre foi muito 

alta e a Marinha Americana sabia que perdia bons soldados por motivos 

emocionais. Ou seja, o problema não era enfrentar a dura maratona física, mas 

o desgaste emocional causado pelos momentos de tensão e pressão que 

envolviam aquele programa.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Respiração  

A respiração é algo muito importante porque tem uma ligação muito profunda com a concentração. Quando 

mais diálogos internos ocorrem, mas ofegante ficamos. Este é o jogo do medo e da ansiedade roubando energia 

e vitalidade do corpo e da mente. Quando obtemos o controle da respiração e começamos a ditar o ritmo da 

inspiração e da expiração, todo nosso organismo responde com mudanças imediatas. O batimento cardíaco 

diminui, o nível de cortisol reduz e os níveis de dopamina sobem. Novas conexões neurais podem se estabelecer 

a partir de uma respiração bem elaborada. Ao assumir o domínio desta atividade começamos também a entrar 

em um estágio de concentração e foco maior, que aumentam a capacidade cerebral de lidar com momentos de 

tensão, ansiedade e nervosismo na hora do jogo por exemplo. Você pode fazer a técnica 4x4x4 que é 

basicamente inspirar por 4 segundos, expirar por 4 segundos, por 4 minutos. Concentrando-se somente na 

respiração.  

 

 

1- Fixação de metas à curto prazo 

“É impossível comer um salame inteiro, mas se fatiarmos você acaba comendo tudo sem perceber”. 

A programação das ações que iremos fazer desenvolve uma boa capacidade de descobrir quais são os próximos 

passos. Muitas vezes, olhar somente para o GRANDE OBJETIVO de ser um atleta da seleção brasileira pode estar 

muito longe e isto gera desmotivação e desânimo. No entanto, ao criar um passo a passo para o 

desenvolvimento do seu objetivo promove uma energia para alcançar resultados todos os dias, todas as 

semanas, todos os meses. Qual é seu passo a passo? O que você deve fazer amanhã que te aproxima do sonho? 

O que você vai fazer semana que vem? Aonde você vai estar no fim do ano?  

Esta fixação de metas é importante porque proporciona alcançar resultados toda semana.  Você vai sentir que 

está se movendo na direção de seu sonho, muito mais do que se somente estivesse deitado pensando em vestir 

a camisa do real Madrid. 

9 

Como vimos no começo deste E-book, o medo precisa ser controlado na amígdala cerebral e pra isso o 

programa de seleção da marinha americana adotou 4 técnicas de capacitação mental. 

A PENEIRA MAIS DIFÍCIL DO MUNDO 
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3- Diálogos internos  

Às vezes me pego falando sozinho. Meus pensamentos se tornam frases e quando vejo estou viajando em um mundo 

distante conversando comigo mesmo. Acredito que isso também deve acontecer com você. Em média falamos de 300 a 

1.000 palavras por hora e toda palavra é uma linguagem que comunica algo. Estas palavras reunidas se tornam frases, 

histórias, maneiras de pensar e crenças. No final de um dia, você tem tantas imagens que um filme pode ser editado em 

seu coração. 

Quanto mais palavras boas, mais pensamentos positivos e crenças poderosas se desenvolvem. Quanto mais palavras 

dessa natureza, mais seu vocabulário emocional se fortalece. Essa construção mental edita imagens mentais de um filme 

com final feliz. Um ambiente propício e fértil vai sendo gerado de dentro para fora e é assim que as sementes brotam e 

que os sonhos se realizam. No final do ano você terá falado mais de 2 milhões de palavras positivas que produzem 

energia, satisfação e felicidade. 

E aqui está o grande segredo dos campeões. Eles possuem dentro deles um bilhão de pensamentos que geram uma 

extraordinária autoestima. Estão armados de milhares e milhares de palavras de felicidade e alegria desde a infância. 

Estão repetindo para eles mesmos constantemente as mesmas palavras de incentivo, de possibilidade, de coragem. Mas 

daí você diz: - Mas Ticão, os caras são famosos, ricos e realizados! Ai é fácil ser feliz! Daí, eu te respondo: Eles não são 

escravos dos resultados para se sentirem felizes. Mas constroem diariamente os resultados que sempre sonharam por 

meio de uma mentalidade positiva e cheia de sorriso no rosto. 

Um campeão escolhe seus pensamentos, gerencia suas palavras, edita um filme empolgante e vitorioso dentro de si 

mesmo. O estado mental se transforma e este bom humor é capaz de contagiar o mundo. Sua vida não está a espera de 

um acontecimento que depende dos outros, mas é a construção interna das milhares de palavras sussurradas ao coração 

e compartilhadas com Deus em uma simples oração. 

Minha mente viaja, meus pensamentos voam. E foi começando nesses voos mentais que um dia passei a conhecer o 

mundo, a realizar sonhos. Meus pensamentos são minhas sementes, e por isso, tenho cuidado deles da melhor forma! Foi 

assim que vivi meus melhores momentos como atleta. É assim que os melhores do mundo alimentam suas mentes e suas 

emoções. Você é hoje aquilo que esteve pensando nos últimos anos, e será amanhã aquilo que escolher pensar hoje! 

4-  Ensaios mentais  

“Meu ritual era assim: Antecipar a partida na cama, no chuveiro, no sonho, sempre buscando a tão almejada confiança”. 

(Gustavo Kuerten) 

Os ensaios mentais são um dos momentos mais importantes que possuo em minha vida como atleta profissional. Percebi 

o poder que existe neste momento quando comecei ter acesso a novos resultados, comportamentos, sensações e 

estados. Quando começo a imaginar o jogo acontecendo e realizo mentalmente os lances, os passes, as jogadas, os 

chutes, a comemoração do gol, a explosão da torcida. Imagino tudo! A mente vai desenhando todo o cenário e neste 

exato momento meu cérebro vai acessando imagens poderosas de excitação, felicidade e euforia. Recebo neste exato 

momento uma descarga química de neurotransmissores que promovem energia e um estado emocional rico de recursos 

para jogar com excelência. Alcanço um estágio de bom humor e tranquilidade que me deixa propício para jogar com 

alegria e profunda espontaneidade.  Os ensaios mentais não somente transforma todo o funcionamento do cérebro como 

te preparam para todos os momentos do jogo. A grande sacada dos ensaios é jogar o jogo mentalmente. É pensar nos 

detalhes e encontrar soluções para todas as possíveis situações de risco. Nada surpreende um atleta que possui ensaios 

mentais poderosos. Quando você vê os atletas profissionais chegando nos estádios com aqueles fones de ouvido, na 

verdade, grande parte deles estavam fazendo seus ensaios mentais no ônibus. Estavam ouvindo uma música que associa 

energia e vitalidade juntamente com pensamentos poderosos. 
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Aprenda mais sobre aquilo que você possui medo. A incerteza e a falta de informação 

perpetuam suas reações e interpretações sobre os fatos. Procure ler e estudar a 

respeito! Esse E-book foi uma das formas mais inteligentes que você teve para 

descobrir, gerenciar e combater todos seus medos. 

 

Pratique – sabe como perdi meus medos de jogar? Jogando todos os dias. Quanto mais 

praticamos, mais desenvolvemos familiaridade com o ambiente e com as pessoas, 

desenvolvendo assim nossa confiança.  

 

 

Cerque-se de pessoas positivas e que conseguem jogar e viver espontaneamente seu 

talento. Se você estiver cercado de medrosos que vivem a se lamentar da vida e da 

falta de oportunidades é bem possível que você seja muito parecido com eles. Estar 

com estas pessoas vai modelar seus comportamentos de maneira negativa. Portanto, 

preste atenção no nível de energia dos seus colegas. Você pode ser profundamente 

influenciado pelas ideias, pensamentos e comportamentos de quem está ao seu lado! 

 

Compartilhe seus sentimentos. Dividir seus medos e angustias não é sinal de fraqueza, 

mas pelo contrário, é uma poderosa atitude que pode trazer muito mais confiança pra 

seu dia a dia. O problema é que temos medo de sermos julgados ou mal interpretados 

e por isso nos calamos. Encontre alguém em quem você confie e se abra! 

 

 

Foque no seu jogo e não nas consequências ou resultados. O medo se alastra quando 

começamos a imaginar cenários negativos a partir de possíveis derrotas. Então, no 

lugar de pensar nos resultados, pense somente no jogo. O jogo é mais importante que 

o resultado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dicas especiais para você aplicar em sua vida diariamente 

e acelerar em direção a realização dos seus sonhos!   10 
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Lá no começo deste e-book falei sobre uma das minhas principais descobertas da minha vida, 

lembra? Descobri uma caixa d’água contaminada e precisava fazer uma faxina. Agora quero 

compartilhar com você como essa faxina pode ser feita. Acredito que você preze pela sua 

higiene física, até porque ela é indispensável para nossa existência, saúde e bem estar. No 

entanto, no mundo da realização, a higiene mental é tão importante quanto a física, e com 

uma mente limpa e higienizada você terá muito mais capacidade e espaço para focar, 

concentrar e perseverar. 

 

 

Certa vez presenteei a Márcia com uma bela orquídea. Lembro do preço do vaso porque meu 

salário era 180 reais e havia investido cerca de 60 reais naquela flor. Era uma bela orquídea, 

com cores variadas e um vaso muito bem decorado. 30% do meu salário havia morrido ali, mas 

em períodos apaixonados não temos muita noção do que fazemos, não é mesmo!?  

O fato é que aquela flor tinha mais envolvimento emocional comigo pelo custo do que com a 

Márcia pelo presente, muito embora ela tenha gostado muito. Eu era um inspetor da saúde 

daquela orquídea. Nas minhas contas, para valer o investimento ela teria que viver mais de 

uma década com flores bonitas e folhas verdes brilhantes, mas não foi o que aconteceu. Em 

poucas semanas as flores murcharam e as folhas secaram. Certo dia, ao chegar na casa da 

sogra percebi que alguém havia cortado o caule da “minha” flor na metade e não me contive. 

Peguei aquele vaso pesado nas mãos e parti em direção de fazer descobertas. No mesmo 

instante acabei tropeçando e o pior aconteceu! A flor foi ao chão, vaso quebrou, e o que era 

para ser uma restauração se tornou em um funeral. No entanto, quando o vaso quebrou, um 

litro de água se espalhou pelo chão da cozinha e naquele mesmo instante tive a mais profunda 

e nítida impressão da causa da morte da minha flor. Ela estava afogada!  

Em resumo, quanto mais a Márcia percebia que a planta estava morrendo, mais água colocava 

no vaso. Ela queria ajudar, mas sem conhecimento acabou apenas acelerando o processo de 

morte. As vezes é bem isso que acontece. As vezes, no lugar de diminuirmos determinadas 

atividades, aumentamos ainda mais. As vezes, menos é mais e mais é menos. Esse ano me 

lesionei porque decidi treinar além e a mais do que todos meu companheiros. Queria mais 

produtividade, mas o que consegui foi uma lesão que me deixou fora por mais de um mês.  

O que tenho aprendido ao longo da vida é que o conhecimento e a sabedoria nos levam para 

um caminho de simplicidade em que os vasos muito decorados da luxúria, da mentira, do 

estrelato, são apenas formatos mundanos que nos adoecem de dentro para fora. É esse 

modelo de vida que esconde nossas dores, tragédias internas, depressões e tristezas. Esses 

vasos bonitos não escoam a vaidade, nem tampouco deixam nosso orgulho respingar para 

fora. Os famosos geralmente estão vivendo estas realidades, e por isso, muitas vezes não 

entendemos como que um homem de sucesso, famoso, rico, talentoso amanhece morto no 

quarto de um hotel.  

 

 

 

11 HIGIENE MENTAL 
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Nós não somente precisamos higienizar nossa mente, como também necessitamos de 

autenticidade e sinceridade quanto a nossa existência. Podermos sim alcançar o sucesso sem 

vestir a carapuça e o modelo mental que a fama deseja nos escravizar. Podemos ganhar 

milhões sem abandonar a simplicidade de ouvir um conselho, de escutar o que nossos pais 

dizem, de ler um livro, de reconhecer um erro, de pedir perdão. 

 

 

 

 

 

A inteligência emocional é uma ferramenta poderosa para evitar com que nossas emoções se 

afoguem e nos destruam de dentro pra fora. Um homem inteligente está sempre com um vaso 

simples com furos embaixo, escoando seus excessos e permitindo que o talento, tão somente 

seu talento, seja o protagonista de sua existência, afinal de contas, é a flor, e não o vaso, o 

foco da nossa atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grande problema das flores mais belas, dos talentos mais extraordinários, dos vasos mais 

importantes do nosso mundo é que por se tornarem relevantes em suas profissões acreditam que 

não precisam mais aprender absolutamente nada e com ninguém. São extremamente inteligentes 

dentro do campo, no palco cantando, na televisão contracenando, no entanto, são pobres vasos 

encharcados de vaidade, orgulho e depressão. Podem ainda estar com flores e folhas, mas na 

verdade, sua “morte” está em processo acelerado. 
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Tire um momento para levar em consideração tudo que as pessoas que te amam estão 

dizendo sobre você.  

 

Identifique os hábitos que você possui que são inimigos da sua saúde, das suas relações, 

da sua felicidade, do seu bem estar. 

 

Faça uma varredura mental sobre suas emoções e sentimentos. Alguma mágoa ocupa 

muito seu pensamento? Você carrega alguma culpa? Possui algum medo exagerado?   

 

Tire um tempo para pensar e refletir sobre estes pensamentos. Se eles são verdadeiros, 

invenções da sua imaginação ou se fazem parte do modelo mental da sua família, ou 

seja, você herdou essa maneira de pensar automaticamente.   

 

 

Porque reter emoções, sentimentos, pensamentos e palavras em seu interior se eles não 

produzem vida? Qual é o motivo de represar estes pensamentos? Critique-os! 

 

Confronte sua própria percepção sobre seus maiores problemas. Será que sua 

intepretação dos fatos é a melhor?  

 

 

Perca 5 minutos se concentrando em sua respiração apenas. Ensine seu cérebro 

diminuir a frequência de pensamentos em sua mente.  

 

Depois de refletir, é preciso ser sincero quanto ao que você encontrou. Se por um acaso 

identificou pensamentos medíocres, ideias negativas, crenças limitantes, medos 

exagerados, raiva, ódios, ansiedade descontrolada é preciso assumir a responsabilidade 

da sua vida agora! Quebre o vaso e deixe todos os sentimentos, pensamentos, ideias e 

reflexões negativas de sua vida irem embora pelo ralo. Peça perdão ou perdoe. Deixe o 

passado para trás, sonhe com o futuro. Esta é a única saída para sua sobrevivência 

mental e psicológica.  

 

Assuma a responsabilidade da sua caixa d’água. Uma vez que estamos higienizados 

mentalmente, todas as nossas atitudes serão profundamente influenciados por ideias e 

comportamentos mais sóbrios e inteligentes. Portanto, quem está bebendo água limpa 

deixou de culpar o pai, a mãe, a cidade pequena, a falta de oportunidade, o pouco 

dinheiro, etc... Assuma a responsabilidade da sua existência e você irá colher todos os 

benefícios disso em pouco tempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios para higienizar a mente 
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Ao chegar neste momento sua vida nunca mais será a mesma. Você não vai ser apenas um 

espectador passivo da vida sendo engolido por suas próprias emoções, sentimentos e 

sensações. Uma das coisas mais maravilhosas da vida é assumir o controle e ditar o ritmo 

das nossas próprias escolhas. Uma das primeiras consequências de um homem que vence seus 

próprios medos e limitações é assumir a responsabilidade por tudo que acontece em seu viver 

e em suas relações.  

UAU! Eu sou o autor da minha história! Eu escrevo todas as linhas deste livro e não posso abrir 

mão disso! Hoje você sabe porque o medo acontece, o que são as emoções, onde elas se 

desenvolvem em nosso cérebro, porque somos assaltados por elas e como devemos fazer para 

lidar com todas estas reações. Aprendemos também que a felicidade é um combustível 

poderoso para construir uma vida positiva e que as crenças que existem dentro de nós 

produzem pensamentos, estados emocionais e comportamentos importantes que nos levam a 

realizações.  

Nós somos responsáveis pelas derrotas! Nós somos responsáveis pelas vitórias! Nós somos o 

que pensamos e por meio da nossa forma de pensar podemos modelar cada célula do nosso 

corpo. Aquietado pela alegria e pelo prazer de viver o hoje e desfrutar da beleza da vida 

silenciamos nosso ser de tantas conversas e passamos a viver com mais produtividade e 

felicidade! 

Por isso, VAMOS PRA CIMA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencido pelo otimismo 
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Fique por dentro das melhores sacadas, experiências e do 

melhor conhecimento sobre inteligência emocional no 

esporte no canal Carlos Bertoldi 

 

Carlos Bertoldi é atleta profissional com passagens 

importantes em equipes como Atlético Paranaense, 

Sport Recife, Náutico, Fortaleza, South China (HK), 

Pelotas, Olympiacos Volos (GRE). Atualmente joga pelo 

Yuen Long FC, time da primeira divisão de Hong Kong. 

No ano de 2015 enfrentou o maior obstáculo de sua 

carreira. Uma séria lesão no quadril o afastou dos 

gramados por exatamente um ano e em decorrência 

disso encerrou a carreira precocemente aos 30 anos de 

idade. Diante dessa realidade decidiu estudar a 

inteligência emocional e se aprofundar em todos os 

conhecimentos mais profundos das emoções humanas.  

Percebeu, no entanto, que poderia mudar sua própria 

vida a partir das suas crenças e estados emocionais e 

por isso decidiu aplicar em sua própria existência as 

ferramentas e estratégias da inteligência emocional. O 

resultado foi o retorno aos gramados em 2016 

tornando-se o único atleta do mundo a compartilhar 

experiências e conhecimentos por meio de cursos e da 

Página “QUERO SER JOGADOR”. Idealizador do 

programa “PROFISSÃO JOGADOR”, Carlos Bertoldi vive 

em Hong Kong onde mora com sua esposa Márcia e seu 

pequeno craque João Pedro. 

 

 

Também faça parte da maior comunidade viva de 

sonhadores que se conectam com ideias e pensamentos 

positivos na busca pela realização dos sonhos na página 

QUERO SER JOGADOR 

 

 

 

Conheça melhor minha vida e os bastidores da minha 

jornada pelo instagram: @ticao85  

 

 

 

 

 

Conheça melhor minha vida e os bastidores da minha 

jornada pelo instagram: @ticao85  

 


