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Descobrir o Eutêntico em nós é um processo contínuo de 
descoberta, aceitação, integração e expansão. É poderes 

reconhecer e aceitar em ti o paradoxo do processo evolutivo, não 
negando qualquer aspecto da dualidade inerente ao ser-se 

humano. É seres uma pessoa segura o suficiente para aceitar 

que estás insegura, é seres forte o suficiente para te renderes à 
vulnerabilidade, é seres positiva o suficiente para aceitar sem 

culpa um pensamento ou uma emoção negativa, é seres 
corajosa o suficiente para aceitar que estás com medo/receio de 

algo, é seres livre o suficiente para aceitar que precisas de te 

sentir segura, é reconheceres em ti a individualidade e o todo, o 
caos e a ordem, é integrares o espiritual-material, o mental-

emocional, o feminino-masculino, e, entre muitas outras mais é  

(quem sabe) reconheceres que tu não sabes que sabes mais do 
que tu sabes (consciente-inconsciente).
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Para quem e para quê  
O guia de carreiras e autor bestseller Dick Bolles diz que a maioria das pessoas que 
procura e não consegue encontrar o trabalho que deseja, falha não por falta de 

informação sobre o mercado de trabalho mas sim por falta de informação sobre elas 
próprias. Mas não será isso também verdade para outras áreas da nossa vida? Não 
vivemos muitas vezes em piloto automático (modo “fazer”) correspondendo a solicitações 

e expectativas externas enquanto negligenciamos quem somos (modo “Ser”)? Será que 
temos consciência disso sequer? Nem sempre, mas os sinais estão aí: procrastinação 
recorrente, baixa auto-estima, falta de disciplina e consistência, sensação de estar aquém 

do nosso potencial e de faltar um sentido de vida, desconhecimento dos nossos valores e 
crenças limitadoras, dificuldade em colocar acções em prática e de iniciar um caminho ou 

projecto novo, entre outros.  

A tomada de consciência (Ser), diz Eckhart Tolle, é o factor primário da criação - princípio 
organizador por trás da forma - sendo a acção (Fazer) o factor secundário. Neste sentido 

se queremos mudar/alcançar algo, novas acções nossas sem uma nova consciência 

criam apenas versões do mesmo “mundo” que queremos mudar. Faz sentido para ti?  

Se és uma pessoa que precisa neste momento de elevar a tua auto-confiança/auto-
estima, para iniciar um ciclo de mudança/ expansão em alguma área da tua vida e assim 
viver de uma forma mais autêntica, é possível que este ebook te seja útil. Vou começar 

por partilhar contigo alguns condicionalismos sobre os processos de mudança em geral 
para que possas reflectir e avaliar a tua situação actual. A seguir vou apresentar-te uma 
fórmula que desenvolvi que te pode ajudar a mapear o teu processo de mudança 

�
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Para quem e para quê

Enquanto estiveres inconsciente do Ser, buscarás o 
significado apenas dentro da dimensão do fazer e do 

tempo (futuro). Qualquer coisa significativa ou satisfatória 
que encontres vai se dissolver ou se revelar uma 

decepção. Provavelmente será destruída pelo tempo.

“
Eckhart Tolle
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integrando o “Ser” e o “Fazer” - a Fórmula Eutêntico. Esta surge como resultado da 
observação e reflexão quer do meu processo pessoal quer das pessoas que tenho 

ajudado através do coaching. A minha ambição é que te possa ajudar não só a atingir 
objectivos como a sentires-te plena com isso. Entretanto há dois aspectos que gostaria 
de partilhar contigo:  

1. Paradoxalmente reconheço uma certa verdade quando Arthur Rubenstein, um 
reconhecido pianista clássico, afirma que não há uma fórmula para o sucesso, 

excepto talvez uma aceitação incondicional da vida e o que ela traz.  
Pessoalmente interpreto a aceitação não como um acto de resignação fatalista 
(atitude passiva e reactiva perante a vida) mas sim integrativo (atitude pró-activa, 

flexibilidade para lidar com os desafios e capacidade para integrar paradoxos).  

2. Embora vivamos numa sociedade que pulsa a um ritmo veloz e que tipicamente 
promove a cultura das “pílulas mágicas” para solucionar “as dores” de forma 

instantânea, a Fórmula Eutêntico afasta-se deste registo, reconhecendo que as 
mudanças sustentáveis acontecem de dentro para fora sendo necessário tempo e 

espaço para tal. Pretende ser acima de tudo um instrumento ou mapa de orientação 
porque quando se trata de mexer no mundo interior é preciso abrandar, respirar, 
escutar, renunciar, aceitar, criar espaço para o novo e ter paciência para perceber 

onde se está antes de caminhar para onde se quer. 

Portanto, este ebook é um convite para reflectires sobre a tua integração “ser-fazer” para 
que possas construir um caminho mais robusto em direcção a um objectivo/sonho/meta e 

atingi-lo com plenitude, reconhecendo eventualmente que mais importante do que a 
acção per si é o significado ou o “sentir” que essa acção desperta em ti. Grato por teres 

aceitado o convite e parabéns por esse pequeno grande passo.  

�
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Sem uma crise, uma auto-reflexão extensa pode-nos 
parecer egoísta. Mas pensar em nós próprios não é 

egoísta porque é um acto relacionado com a parte de nós 
de que o mundo mais precisa. 

Dick Bolles

“
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Condicionalismos  
O convite para a mudança/expansão pode chegar a ti de duas formas: a partir de uma 
inquietação interna ou a partir de um evento externo. E pode significar a necessidade de 

encerrar ciclos (e/ou iniciar outros), alargar a perspectiva das coisas, aprender algo, etc.   

No caso de uma inquietação interna, nada que é externo te obriga (ainda) a mudar. Mas 
por estares atento à tua intuição e aos sinais mais subtis, sentes que há algo que já não te 

serve. Por exemplo:  

• Queres mudar a tua situação profissional não porque as condições externas (as 
que não tens controle sobre) como o salário, posição na empresa, etc., alteraram-

se mas porque queres fazer algo com um outro significado;  

• Queres terminar uma relação não por causa de um evento específico (infidelidade, 

agressão,etc.) mas porque percebeste que as vossas visões são incompatíveis.   

O que tipicamente acontece é que quando não atendemos aos sinais internos, estes vão 
se tornando cada vez mais ruidosos passando a manifestar-se através de eventos 

externos - as tuas circunstâncias envolventes alteram-se e és “empurrado” para a 
mudança. São coisas que estão fora do teu controlo. Exemplos:  

• Estás há muito tempo num emprego que não gostas, tens receio de mudar e de 

procurar algo novo e de repente és despedido;  

• Estás há muito tempo num relacionamento que te faz sentir infeliz, tens medo de o 

admitir e de mudar por causa dos filhos, da estabilidade financeira, do receio de 
não encontrares alguém melhor para ti, do que “os outros” vão pensar, etc., e de 
repente és confrontada com uma situação extrema e dolorosa que te obriga a 

separar.  

Qualquer que seja a forma como a vida te apresenta o convite, para haver mudança é 
preciso que pelo menos:  

�
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Condicionalismos
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1. Tenhas consciência/aceites que alguma coisa não está bem 

2. Queiras mudar 

3. Decidas mudar.  

Entre o querer e o decidir será crucial avaliar se se encontram reunidas no momento as 
condições e as circunstâncias necessárias (externas e internas) para o fazer, na medida 

em que isso terá implicações na profundidade/sustentabilidade da mudança.  

Não havendo condições (ex: reconheces os obstáculos/inquietações mas sentes-te 
bloqueada sobre como ultrapassa-las), uma das duas situações podem acontecer: 

1. Procuras alguém de confiança ou um profissional (ex: um coach) para ajudar-te a 
criar as condições que necessitas para ultrapassar os obstáculos.  

2. Adias ou evitas lidar com a situação, podendo ser um sinal de resistência à própria 
mudança.  

A resistência pode estar associada a diversos factores sendo um deles a falta de 

confiança e de apoio para lidar com a incerteza e para criar alternativas. Mas 
independentemente das razões, perpetuar essa realidade poderá conduzir-te a pelo 
menos dois desfechos: 

1. Aguardas até o fim da vida por um milagre ou que tudo e todos mudem (menos 
tu).  

2. Acabas por ser forçado a mudar mas por circunstâncias bem mais dramáticas. 

Talvez exista actualmente algo que gostarias de concretizar (um sonho ou simplesmente 
alterar os resultados numa determinada área da tua vida) mas por alguma razão ainda não 

fizeste nada de concreto para lá chegares. O que te está a impedir?  

Seres forçado a mudar de forma dramática por circunstâncias externas não é desejável. 
Mas parece-me que chegar ao fim de uma vida com a sensação que não viveste de todo, 

com medo de arriscar um caminho novo ou de fazer uma escolha diferente, não será uma 
alternativa animadora. É preciso esperares pela infelicidade para decidires mudar? 

�
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Por outro lado, iniciar um processo de mudança a partir de um estímulo interno ou de um 
contexto exterior que não te obriga a fazê-lo, não é certamente fácil. Os sinais podem ser 

ainda muito subtis e é preciso que estejas muito atento e num estado de presença que te 
permite fazer uma escolha diferente e mais ousada. É possível que, mesmo que não 
estejas infeliz numa determinada área da tua vida, decidas mudar para algo 

diferente porque simplesmente tem mais significado para ti ou te faz sentir mais 
próximo da tua essência? 

Aproveito esta última questão como mote para, a seguir, partilhar contigo uma história 
sobre a minha história. Mas antes quero relembrar-te que mudar é um evento progressivo, 
portanto ao estabeleceres um objectivo/visão, foca-te também (há quem diga sobretudo) 

no processo (nos ganhos progressivos até o atingires).  

Um 
�
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“
George Kinder

Cada um de nós transporta no interior de si um anseio 
secreto que se torna muitas vezes numa dor secreta. Esse 

anseio será diferente para cada um de nós, porque é a 
expressão mais profundamente ansiada de nós próprios. 
Só quando formos capazes de dar expressão ao núcleo 
do nosso próprio coração é que as nossas vidas ficarão 

preenchidas e valerão verdadeiramente a pena. 
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a história sobre  
Quando me perguntavam em criança: O que queres ser quando fores grande? Tinha a 
resposta na ponta da língua: Arquitecto! 

Sempre tive a sensação de ser um felizardo, por saber desde essa altura o que queria ser 
e por ter concretizado esse sonho. Ausentei-me do meu país (Cabo Verde) para me 
formar e quando terminei, aceitei uma excelente proposta para lá voltar. Cabo 

Verde, estava no auge do investimento imobiliário e eu estava finalmente a viver o sonho 
de criança - ser arquitecto. 

Esse tempo de bonança não durou muito. Um cocktail de eventos estava prestes a 

emergir, o qual viria mudar o meu percurso até hoje.  

A crise no mercado imobiliário chegou e com ela o fim do projecto que me levou a Cabo 

Verde. A relação com a minha companheira na altura piorava a cada dia e tive que tomar a 
difícil decisão de me separar não só dela, como do meu filho que tinha então um ano -
 esse processo dava para contar outra história sobre “dar o click". Capotei de carro numa 

curva e saí  ileso sem saber como -  lembro-me de estar a chorar compulsivamente no 
chão a olhar para o carro destruído e a pensar que o pior poderia ter acontecido. Recebi 
uma chamada do meu pai a dizer que meu avô - pai dele -  tinha falecido. Um mês e 

pouco depois recebo uma chamada de um tio meu a dizer que o meu pai tinha falecido. E 
neste mesmo período morre um companheiro na mesma curva onde eu tive o acidente. 

Enfim, deparei-me num estado de completa vulnerabilidade perante a observação da 
impermanência das coisas ou da vida. 

Comecei a reflectir sobre sentido da vida e de tudo o que tinha acontecido e não 

encontrava uma resposta. Mas tinha que me mexer. Agarrei na minha identidade 
profissional e decidi deixar quase tudo voando outra vez para o estrangeiro para fazer 
agora um Mestrado. Acreditava que a fase menos boa tinha ficado para trás e que eu iria 

agora iniciar um novo ciclo. Iria…mas mal sabia eu que ainda estava na rota descendente. 

�
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Uma história sobre a minha história
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A senhora "impermanência da vida" fez-me mais uma visita. Desta vez para colocar em 
causa quem eu era e o que fazia. Talvez ela já o estivesse a fazer com o cocktail de 

eventos que referi mas desta vez fê-lo a partir de dentro. Enquanto trabalhava um vazio 
interior, crescia lentamente assim como uma sensação de falta de propósito ou de estar 
aquém do meu potencial. Mas eu resistia, resistia, resistia, com medo de confrontar-me 

com a possibilidade de abrir mão daquilo em que tinha investido tanto - o meu sonho de 
criança.  

Tentei dourar a pílula procurando outras formas de abordar a arquitectura mas continuava a 

faltar algo. Ironicamente recebi por essa altura uma menção honrosa no âmbito do Prémio 
Nacional de Arquitectura em Cabo Verde. Foi a partir desse momento que senti que tinha 

de tomar uma decisão. Ou fingia que nada se passava procurando apenas fazer melhor o 
que já fazia ou abraçava o desconhecido iniciando um caminho de busca e 
experimentação de quem eu era ou poderia vir a ser. 

Decidi pela segunda opção porque tinha apenas uma certeza - o que não queria. Que era 
continuar a trabalhar várias horas por dia, sentado à frente dum computador a fazer algo 
que, embora gostasse, não constituía uma mais valia considerável nem para o meu 

crescimento pessoal,  nem para o dos outros. Foi aí que eu percebi que a minha 
percepção sobre como estar no Mundo tinha mudado e que o sonho de criança já não 

me servia. O problema não era a actividade, mas sim o propósito que associava à 
actividade. Restava-me agora aceitar essa realidade e abraçar a vulnerabilidade de lidar 
com o desconhecido e o caminho novo. Deixei cair a história do sonho que me prendia e 

abri-me a novas possibilidades. Surgiu então a pergunta: 

- Quem quero ser agora que sou grande? 

Após um período de experimentação, reflexão e de contacto com outras histórias de vida, 

descobri que queria trabalhar com e para as pessoas, na área do desenvolvimento 
pessoal. Foi assim que cheguei ao Coaching onde hoje ajudo pessoas a iniciar processos 

de mudança em suas vidas, a lutar por aquilo que querem, a deixar o que já não querem, 
a ganhar consciência da sua individualidade -  dons, valores, propósito, crenças 
potenciadoras e limitadoras -  e a fazer escolhas alinhadas com quem  verdadeiramente 

são, para poderem viver uma vida mais autêntica. 

�
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Nós apegamo-nos a muitas coisas - pessoas, contextos, objectos, histórias, memórias, 
sonhos, crenças, etc. - que passam a fazer parte de quem nós somos e da(s) nossa(s) 

identidade(s). Mas eventualmente algumas deixam de nos servir. Perceber isso e 
desapegarmo-nos delas é muitas vezes o desafio. 

Esse meu processo de mudança que te conto muito resumidamente em duas páginas 

demorou de facto alguns anos a processar-se. Foram muitos os momentos de incerteza, 
impasse, vulnerabilidade ou até negação, mas que de certa forma catapultaram-me para a 
determinação, confiança, coragem e aceitação. 

O processo continua e vejo-o eternamente contínuo, para todos nós, num movimento que 
ambiciona ser ascendente e integrativo. Pelo caminho somos convidados a arriscar um 

pouco mais e a ter coragem para sermos autênticos e lidarmos não só com as nossas 
expectativas e medos mas com as dos outros (indivíduos/grupos que nos são próximos). 

E foi olhando para trás, fazendo um reconhecimento do caminho até então percorrido que 

desenvolvi a fórmula que vou agora partilhar contigo.  

�
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Fórmula Eutêntico  
Estou a Ser enquanto faço? Como abordo a dimensão do Ser integrando-a com o Fazer? 

Como me posso orientar nesse processo? Estas foram algumas perguntas que fiz a mim 
mesmo quando comecei a questionar o que fazia e com que finalidade. Inevitavelmente 
todas elas conduziram-me à clássica “Quem Sou?”. Ciente da profundidade e da 

complexidade desta pergunta atrevi-me aventurar num processo de simplificação 
procurando uma abordagem que minimamente fizesse sentido para o meu propósito de 

integração Ser-Fazer. Foi então que surgiu a seguinte fórmula: 

  

Para a sua operacionalização associei cinco acções ou fases de desenvolvimento estando 

as primeiras duas associadas ao “Quem Posso Ser” e as três restantes ao “Quem 
Descubro Ser”. São elas: Conectar, Escolher, Agir, Aprofundar e Renovar. Cada 
fase pode estar a ser vivida quer de forma integrada (Ser+fazer) quer de forma não 

integrada (apenas fazer). Existe uma relação sequencial e cumulativa entre elas na medida 
em que nenhuma é vivida sem que se tenha vivido a anterior e em cada uma encontra-se 

activa as precedentes. O gráfico a seguir tenta ilustrar esta relação representando o ciclo 
completo do processo.  

�
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Fórmula Eutêntico

Porquê preocupar-se em perguntar “Quem sou eu”? 
Ninguém no mundo exige que tu vás tão profundamente 

em introspecção. Tu não precisas  disso para um 
emprego. Tu não precisas disso para te casares. Tu não 
precisas disso para comprar uma casa. Tu não precisas 
disso para aprender uma língua. Através desta questão 
muitos seres saem da confusão para sempre, livres do 

medo de morrer, livres do medo de viver, livres do 
sentimento de existir outro.

“
Mooji

QUEM 
SOU

QUEM 
POSSO SER

QUEM 
DESCUBRO SER+=
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Idealmente este ciclo repete-se de forma contínua num movimento em espiral ascendente. 
Ou seja, as fases são as mesmas mas os níveis dos desafios são diferentes de acordo 
com a evolução de cada um. A fase “Conectar” é a espinha dorsal do processo fazendo a 

ponte entre os ciclos.  

�
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AÇÃO ESTADO PROPÓSITO

1 CONECTO receptividade autoconhecimento

2 ESCOLHO assertividade foco/visão

3 AJO experimentação aprendizagem

4 APROFUNDO aceitação transformação

5 RENOVO celebração sabedoria

+
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Quem posso Ser 
Esta primeira etapa representa de certa forma o idealismo, processando-se sobretudo no 
interior. Marca o início de uma expedição interna para começares a trazer ao de cima algo 

que já tens em ti, do qual eventualmente ainda não tens consciência e que poderá ser 
fundamental para a passagem para a acção no mundo exterior (etapa II - Quem Descubro 
Ser), de uma forma mais sólida. Desenvolve-se em duas fases sendo a primeira… 

Conectar 
Esta fase que apelido de espinha vertebral do processo pressupõe antes de mais que 

assumes total responsabilidade sobre a tua vida - deixares de ser reactivo e passares a 
ser pro-activo (iniciativa própria e responsabilidade pelas tuas decisões). 

“Conectar” implica um estado de presença, receptividade e auto-permissão para entrares 

em contacto contigo próprio e acederes a informações valiosas (qualidade do teu diálogo 
interno, crenças limitadoras e potenciadoras, preferências, valores, etc.) que te vão permitir 

estar mais próximo de quem és. É estares disponível para te colocares em causa, entrares 
em contacto com a tua intuição e estares atento aos sinais que podem ser mais subtis - 
palavras, músicas, estranhas coincidências, sonhos - ou mais evidentes - mortes, 

acidentes, perda de emprego, término de um relacionamento, etc. 

�
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Quem Posso Ser

[Ditado Hopi]

Nós somos aqueles por quem temos estado à espera“
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Não havendo conexão, podes estar a fazer escolhas e a empreender acções 
fundamentadas nas expectativas dos outros, que mais cedo ou mais tarde, te conduzirão 

a uma crise. O que, já agora, pode ser um bom sinal no sentido em que a crise obriga-te 
a tomar consciência que alguma coisa não está bem (a primeira condição para a 
mudança, lembras-te?). Isto porque até haver crise, podes estar a corresponder a 

expectativas dos outros sem sequer teres consciência disso.  

É um processo que leva seu tempo mas há um momento em que terás que tomar a tua 
primeira grande decisão - ou não fazes nada e finges que não és capaz ou arriscas 

avançar. Lembras-te dos desfechos de um e de outro? 

No âmbito de um processo de coaching, eu ajudo-te com algumas ferramentas e práticas 

de auto-observação, a iluminar aspectos sobre ti que eventualmente possas não ter 
consciência. 

   

Escolher 
Após teres iniciado conscientemente a prática de auto-observação e escuta activa 
começas, entre outras coisas, a clarificar o que é mais e menos importante para ti e a criar 

assim as condições para que possas fazer escolhas mais autênticas. E a tua primeira 
grande escolha passa por definires a tua visão para tua vida, para que possas estar 

focado no que é prioritário. Isto porque sem uma determinada orientação tudo pode 

�
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Michael Neill

A motivação para a mudança vem da nossa própria 
observação e resistimos menos a ela se for iniciada a 

partir da informação e não da fé nos outros“
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parecer importante e corres o risco de te dispersares. Provavelmente já ouviste dizer que 

nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar.  

Então pergunto-te: O que realmente queres? O que gostavas de mudar/que mudasse na 

tua vida? Sim, eu sei que eventualmente haverá mais do que um aspecto, ou muitos até, 
mas qual te parece ser o maior de todos - aquele que te permite Ser de facto, 

encontrando raízes na tua personalidade única, nos teus valores, paixões, talentos e te faz 
voar tão alto que, por segundos, pensas que pode ser inalcançável? 

No âmbito de um processo de coaching, eu ajudo-te a clarificar o teu objectivo e a avalia-

lo relativamente ao alinhamento com as tuas expectativas internas. Em seguida ajudo-te a 
explorar possibilidades e ideias sobre como coloca-lo em prática. 
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Miguel Angelo

O grande perigo para maioria de nós não é apontar 
demasiado para cima e falhar mas apontar demasiado 

para baixo e acertar.“

Porque não sabemos o que é verdadeiramente importante 
para nós, tudo acaba por nos parecer importante; Como 
tudo nos parece importante, temos que fazer tudo; Como 

os outros nos vêem a fazer-lo tudo, esperam que 
continuemos a ser nós, de facto, a fazer tudo;Fazer tudo 

acaba por nos ocupar de tal maneira que já não nos 
sobra tempo para pensar no que é realmente importante 

para nós

“
[Anónimo]
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Quem descubro Ser 
Se na primeira etapa (Quem Posso Ser) exploras quem tu és numa perspectiva mais 
conceptual, nesta segunda passas a explorar quem tu és numa dimensão mais prática/

vivencial porque ainda mais importante do que fazer uma escolha é vivê-la. E isso leva-nos 
à terceira fase: 

  

Agir 

Após teres definido o que queres e explorado algumas ideias sobre sua concretização, 
esta terceira fase conduz-te à acção. É-te exigido sobretudo humildade e disponibilidade 

para aprenderes a lidar com o desconhecido, com as incertezas inerentes a qualquer 
processo de mudança e eventualmente com algumas (des)ilusões, já que é aqui que 
passas a experienciar quem realmente és num determinado contexto ou tarefa e as fases 

anteriores começam a ser validadas na prática. 

No âmbito de um processo de coaching, eu ajudo-te a entrar nesta dimensão prática, 

nem sempre fácil por estar muitas vezes associada a bloqueios e impedimentos vários 
como o tempo, dinheiro, medo de falhar ou de não ser capaz, energia, motivação, não 
saber como fazer, o que os outros vão pensar, etc. 

  

�
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Quem Descubro Ser

Michael Neill

Até realmente experimentares as coisas por ti, não 
saberás onde, quando e como elas farão a máxima 

diferença positiva para ti. “
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Aprofundar 

A fase anterior é marcada por uma decisão consciente de passar da teoria à prática. Esta 
destaca-se pelo processo de amadurecimento e entendimento mais profundo dessa 
prática. A aprendizagem continua mas sobretudo num nível de optimização. É o auge do 

Ser. Ao teres concretizado as tuas intenções e expectativas internas os resultados te 
fazem sentir uma pessoa realizada e plena.  

No âmbito de um processo de coaching, eu ajudo-te a criar as condições necessárias 

para esse processo de aprofundamento e a acederes a  novos recursos que te colocam à 
altura dos novos desafios.  

Renovar 
Relativamente a esta última fase não há muito que dizer além do facto (importante) de visar 
a integração do processo celebrando o fim de um ciclo e o inicio de outro com as 

condições necessárias para um recomeço sem os padrões antigos que já não te servem. 

�

�18

John Grinder

A sabedoria vem da experiência, mas só a experiência 
não chega. A experiência antecipada e revisitada são a 
verdadeira fonte de sabedoria“
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Síntese 
Neste capítulo apresento-te uma síntese geral dos conceitos que te tentei transmitir para 
que percebas a ideia associada a cada uma das fases. Há muitos outros aspectos a ter 

em conta dependendo do tema, pessoa e circunstâncias em causa, portanto, para uma 
maior adequação e contextualização convido-te a marcar comigo uma sessão 
experimental gratuita (giordano@eutentico.com) para analisarmos como te poderei ajudar, 

identificando em que fase te encontras, onde se situa o teu bloqueio e como ultrapassá-
lo, para que possas viver de uma forma mais integrada. 

�
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Síntese

ETAPA FASE
SER - FAZER 
(Integração)

SER - FAZER 
(Não integração)

QUEM POSSO 
SER

CONECTAR
estou atento às 

minhas necessidades 
internas

*estou sobretudo atento 
às expectativas dos 

outros

ESCOLHER

faço escolhas que 
vão de encontro às 

minhas necessidades 
internas

*faço escolhas para 
agradar sobretudo os 
outros e/ou para ficar 

bem visto

QUEM 
DESCUBRO 

SER

AGIR

vivo as minhas 
escolhas, aprendo 

com elas e sinto-me 
confiante para 

enfrentar os desafios

vivo as escolhas com 
pouca entrega e sinto-me 
desmotivado ou frustrado

APROFUNDAR

cumpro com as 
minhas intenções e 
os resultados me 
fazem sentir uma 
pessoa realizada e 

plena

cumpro com as 
intenções/obrigações 

mas sinto um certo vazio 
ou falta de qualquer coisa 

mais

RENOVAR

integro e encerro 
ciclos deixando para 
trás o que já não me 

serve

mantenho padrões 
antigos e há uma 

sensação de estagnação

* muitas vezes é inconsciente

mailto:giordano@eutentico.com
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Exemplo genérico de aplicação na área do Romance 
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ÁREA DE VIDA FASE
VIVÊNCIA 

INTEGRADA
VIVÊNCIA NÃO 

INTEGRADA

ROMANCE 

CONECTAR

estou ciente das 
minhas preferências 
e do que eu valorizo 

numa relação 

*escuto e valorizo 
sobretudo as preferências 
e os padrões dos outros

ESCOLHER

a pessoa que escolho 
como companheiro 

está em sintonia com 
os meus ideais e 

valores chave

*escolho o meu 
companheiro por causa do 

status social; agradar/
enfurecer os meus pais; 
pressão social (todos os 

meus amigos tem um 
companheiro menos eu); 

etc

AGIR

experiencio uma 
relação de partilha, 

entrega, paixão, 
amor, crescimento  e 

descoberta. há 
vontade e 

disponibilidade para 
encarar e 

ultrapassar os 
desafios

experiencio sobretudo uma 
relação sem conexão, 
paixão e comunicação. 

estou a viver uma mentira, 
mantenho as aparências e 

sinto-me frustrada e 
bloqueada. 

APROFUNDAR

há um processo 
genuíno de 

amadurecimento e 
confiança

x

RENOVAR

encerra-se um ciclo e 
criam-se as bases 
para um novo. Isso 

pode significar a 
reinvenção da 

relação para um 
outro nível ou então o 

término da mesma 
(os dois querem 

agora coisas 
diferentes)

x

* muitas vezes é inconsciente
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Exemplo genérico de aplicação na área do Trabalho/Carreira 
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ÁREA DE 
VIDA FASE

VIVÊNCIA 
INTEGRADA

VIVÊNCIA NÃO 
INTEGRADA

TRABALHO/
CARREIRA 

CONECTAR
estou ciente dos meus 
talentos, paixões, dons 

e limitações 

*escuto e valorizo 
sobretudo as preferências 
e os padrões dos outros

ESCOLHER

escolho uma 
carreira/trabalho que 
me permite evidenciar 
os meus pontos fortes 

(e eventualmente 
fortalecer os menos 

fortes)

*escolho uma carreira/
trabalho por causa dos 

outros - pressão/status 
social; agradar os meus 

pais; etc.

AGIR

adoro o que faço, 
quero e estou a 

aprender mais a cada 
dia.

não gosto do que faço, 
sinto alguma frustração, 

estou aquém do meu 
potencial. 

APROFUNDAR

continuo a aprender, 
sou eficiente e muito 

bom no que faço. 
sinto-me realizado. 

x

embora a 
pratica e a 

disciplina me 
tenham levado 

à excelência  
não me sinto 

realizado 

RENOVAR

encerra-se um ciclo e 
a criam-se as bases 
para um novo. Isso 

pode traduzir-se em: 
quero continuar a 

fazer o que sempre fiz 
mas num outro nível 

ou quero 
experimentar uma 

realidade 
completamente 

diferente 

x

mantenho 
padrões 

antigos e há 
uma sensação 
de estagnação 

ou de não 
integração

* muitas vezes é inconsciente
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O próximo pequeno 
Vivemos uma época de constantes mudanças, incertezas e de inúmeras solicitações a 
um ritmo acelerado, onde o risco de sermos “levados pela corrente” é bastante elevado. 
Neste sentido, aventurar-se no processo de descoberta do Eutêntico em nós é, a meu 

ver, uma questão primordial para que possamos encontrar o nosso centro, nos adaptar 
convenientemente e empreender mudanças sólidas, de forma clara, objectiva, ao nosso 

ritmo, livre das expectativas dos outros.  

Vejo este processo de descoberta como contínuo (ou se quisermos, eterno) mas haverá 
eventualmente um momento chave que é quando tu decides de forma consciente que 

queres percorrer esse caminho.  

O facto de teres decidido ler este ebook para te inteirares do seu conteúdo é um indicador 
muito forte que esse momento já aconteceu na tua vida e hoje estás a avançar ao teu 

ritmo. Portanto PARABÉNS porque os teus pequenos grandes passos já estão a ser 
dados, talvez há mais tempo que possas imaginar. Agora é só pensares no próximo e 

para isso é preciso teres uma noção do “onde estás”. Espero que o conteúdo deste 
ebook tenha trazido algumas inputs para o teu processo por forma a orientares-te melhor. 

Se sentes que precisas de uma ajuda mais personalizada ou de avançar de forma mais 

consistente e profunda no teu processo de mudança/expansão/descoberta em alguma 
área da tua vida, estou aqui para ti. Entra em contacto comigo (giordano@eutentico.com) e 
agenda a tua sessão experimental gratuita. 

Entretanto para te ajudar a estruturar o teu próximo passo deixo-te a seguir com algumas 
perguntas/exercícios organizadas segundo as fases da fórmula Eutêntico.  

�
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O próximo pequeno grande passo

mailto:giordano@eutentico.com
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Para ti a vida é sobre quê? 

Quanto tempo dedicas a ti mesmo? 

O que é que te faz vibrar?  

�
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O que significa para ti estar conectado com o Eu Interior?  

Quais são tuas principais forças e limitações? 

Quais são os valores que não abres mão? Já os validaste? 

O que sabes sobre ti que mostras aos outros? E o que sabes e que não mostras? 

�
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O que podes fazer para saber mais sobre ti?  

Sugestão: encontre um espaço onde possas estar sozinho, tranquilo/sem interrupções. 
Procura uma postura física relaxada e inspira-expira algumas vezes calma e 

profundamente.  

1 - Pensa numa área da tua vida (trabalho, família, romance, finanças, saúde, propósito de 
vida, autoestima, etc.) onde gostavas de melhorar consideravelmente. Talvez sintas 

vontade de escolher mais do que uma área mas por uma questão de foco começa só por 
uma. Sugiro-te que escolhas aquela que neste momento parece-te ser mais influente 

relativamente às outras. Qual será? O que será? 

�
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2 - Descreve ao detalhe como esta área da tua vida se encontra actualmente. Seja 
especifico e honesto.  

3 - Escreve as tuas acções (ou falta delas) que te conduziram a esta realidade actual que 
queres agora mudar. Seja especifico e honesto.  

�
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4 - Escreve o que realmente queres (e não o que achas que podes ter) para esta área da 
tua vida. Qual a tua visão, o teu maior sonho? O que escolherias se tivesses 100% de 

certeza que ia dar certo? O que teria de acontecer para que pudesses sentir realizado 
nesta área? Descreve-o ao detalhe e SENTE-O. Seja ambicioso visualizando algo além da 
tua capacidade pessoal tal como ela é hoje e suspende, para já, o “como vou lá chegar”. 

Abre-te à ideia de que um poder maior do que tu poderia permitir que tal acontecesse. 

5 - Agora aponta algumas ideias sobre coisas que precisarás fazer de forma diferente no 
teu dia-a-dia para obteres o que queres. 
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Das ideias que apontaste na última pergunta do exercício anterior escolhe as cinco mais 
importantes.  

Dessas cinco qual ou quais consegues colocar em prática esta semana? E hoje? 
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Ken Roberts

Dê o primeiro passo - nem mais nem menos - e o 
seguinte será revelado“



�

 

�

�30

Expande a definição de quem és, explorando e arriscando o 

improvável, estando atento ao que te toca. Esta é a maior 
validação que podes ter. Espero que a cada dia estejas mais 

próximo de quem verdadeiramente és. Tu és uma eterna 

dança entre quem podes Ser e quem descobres Ser.  
Bem hajas

Email • giordano@eutentico.com 
Telefone • +351 925 831 544 
Skype • giordano.eutentico 

Giordano Duarte


