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7 MOTIVOS  
P A R A  V O C Ê   

D O M I N A R   

SUAS   

FORÇAS 
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É com muito prazer que apresento o meu e-Book.  
 
A proposta aqui é trazer a reflexão e o autoconhecimento 
como peças fundamentais para seu crescimento pessoal e 
profissional. 
 
Saiba que eu verdadeiramente acredito que cada um de nós 
é capaz de mudar a vida utilizando todos os seus recursos e  
aprimorando.   
 
Durante a leitura vou apresentar motivos e sugestões para 
que você possa fazer uma auto avaliação, e  ao final  
compreender que é capaz de realizar todos ao seus sonhos e 
objetivos  quando enxergar o que tem de melhor. 
 
Muitas são as dúvidas que surgem nesta caminhada, mas 
com a metodologia correta é possível escolher o melhor 
caminho. 
 
Meu objetivo é auxiliá-lo nessa busca por respostas e 
contribuir com o seu crescimento. 
 
Que possamos dar bons frutos e encontrar a felicidade nas 
coisas mais simples da vida. 
 
Boa leitura! 
 

Querido Leitor, 
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O que  esperar do e-book? 

Compartilho aqui  o que aprendi  durante a  minha 
jornada pela busca do Desenvolvimento Humano, 
orientada por informações que verdadeiramente traz 
resultados eficientes na vida das pessoas.  
 

Depois de alguns anos de estudos e acompanhando 
profissionais de diversos níveis hierárquicos senti que 
estava na hora de compartilhar a Regra de Ouro do 
sucesso.  
 

Nesse e-book apresento 7 MOTIVOS que farão você 
refletir sobre a  importância de DOMINAR SUAS FORÇAS, 
com base em razões consistentes relacionadas aos 
ganhos pessoais quando se toma consciência da sua 
melhor versão. 
 

O objetivo é fazer com que entenda que manter o foco 
em suas FORÇAS irá contribuir efetivamente para o 
caminho do sucesso da sua vida pessoal e profissional. 
 

DOMINAR SUAS FORÇAS é se tornar senhor das suas 
escolhas, adotando  uma  postura de líder de si mesmo, 
da própria vida, sabendo aonde quer chegar, e o que 
fazer para alcançar a realização. 
 

Tire proveito das suas Forças através do 
Autoconhecimento! 
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Estudos comprovam que os seres 

humanos são adaptáveis, isso quer 

dizer que o desempenho pode 

melhorar muito quando nos 

conhecemos bem. 

Imagine se você verdadeiramente 

DOMINAR SUAS FORÇAS! 

O que eu quero dizer com isso? 
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DESCUBRA 

SEUS PADRÕES 

RECORRENTES DOS 

PENSAMENTOS, 

EMOÇÕES  E 

COMPORTAMENTOS. 
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Responda a questão antes de checar a resposta:  

“O que Profissionais de Sucesso têm em 
comum?” 

Os melhores do mundo alcançaram o sucesso 
porque desenvolveram com maestria suas  
melhores habilidades.  

Sabemos que as empresas empenham-se em dar 
atenção a performance, porém esquecem de  
estimular a essência do  ser humano e o talento 
natural, e para piorar a situação adoram ressaltar 
as fraquezas. 

Isso é um grave erro cometido por gestores 
experientes, pois a energia estará na maior parte 
do tempo tapando buracos das habilidades e 
competências dos funcionários, e por 
conseguinte, os resultados não serão positivos.   

Quando o FOCO está na FORÇA, 
encontra-se meios de administrar o 
que nos falta” 
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MAXIMIZAR  

FORÇAS NATURAIS 

É A  

REGRA DE OURO 
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AU TO C O N H E C I M E N TO  

 
“Oportunidade de olhar para 

dentro.”  

1º MOTIVO 

11 

Para dominar suas forças você precisa 
aprender a olhar para dentro de si mesmo, 

com a mente aberta, pois só assim vai 
conseguir se enxergar por inteiro.   
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O homem vive em constante interação com o meio, e 

isso engloba  as relações com as pessoas.  

Diante desta afirmação, pode-se entender que o 

comportamento humano se apresenta de diversas 

formas, diante de múltiplas situações. 

Nesse pensamento é simples compreender, que para 

enxergar as oportunidades que surgem no caminho e 

viver em equilíbrio é preciso tomar posse de si 

mesmo.  

Isso significa se Autoconhecer. 

L e m b r e - s e :   

O sucesso desse processo exige Permissão.  
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A jornada do autoconhecimento é cheia de 

obstáculos, principalmente porque criamos 

percepções confortáveis de nós mesmos, das pessoas 

e do mundo para não enfrentarmos nossos medos e 

sombras. 

Contudo, se o encontro seguir caminhos da entrega e 

da verdade você será capaz de identificar seus 

valores, crenças, percepções e significados, abrindo 

portas para enxergar dons, talentos, pontos fortes, 

ou melhor, sua força.  

S A I B A :   

O autoconhecimento permite uma compreensão das 

tendências comportamentais com ganhos 

duradouros, porém é importante sempre advertir 

que a busca é contínua.   
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AU TO C O N S C I Ê N C I A  

 
“Clareza da sua melhor 

versão.”  

2º MOTIVO 

14 

Se desejar obter a solução para algo 
comece a refletir. Essa é uma das maneiras 

de acessar a janela da nossa alma e acessar 
a consciência.  
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Autoconsciência é a característica lógica da 

consciência de ser, constitutivamente, consciência da 

consciência. 

Ela é possível pelo autoconhecimento. 

S a i b a :  95% das informações estão guardadas 

pelo nosso subconsciente, por isso a revelação do 

que está inconsciente possibilita ampliar a lista de 

suas FORÇAS.    

Permitir-se verdadeiramente ao processo de 

reconhecimento e aceitação de si mesmo é dar um 

passo importante para a tomada de consciência e ter 

clareza de informações que até então eram 

desconhecidas. 

O próximo passo, depois de reconhecer as 

informações, será colocar tudo na mesa para 

selecionar o que você entende que é conveniente 

apresentar ao mundo. 
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Nessa etapa, ser inteligente é procurar identificar se 

conhecer bem, dons e talentos dominantes ,para depois 

refiná-los com conhecimentos (fatos e lições aprendidas) 

e técnicas (procedimentos de uma atividade), somando 

esforço e persistência. 

L e m b r e - s e :    

Desenvolva a capacidade de se autoanalisar por meio da 

autoconsciência, e  apresente suas FORÇAS com 

segurança e propriedade. 

Nos relatos de pessoas bem sucedidas é possível 

observar que o segredo do sucesso delas reside na 

capacidade de se redescobrir, reconectando-se  e  

organizando suas vidas. 

É preciso aprender apresentar ao mundo sua melhor 

versão! 
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AU TO C O N F I A N Ç A  

 
“Renovação da energia 

mental.”  

3º MOTIVO 

17 

O que você enxerga dentro de si, reflete 
diretamente naquilo que está fora, 

influenciado por diversas experiências 
vivenciadas.  
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Cada pessoa possui suas particularidades, portanto, 

ninguém é igual a ninguém.  

Pessoas são autoconfiantes quando possuem segurança 

no que fazem, por isso é tão importante se conhecer 

bem para  fazer escolhas adequadas. 

L e m b r e - s e :   

DOMINAR SUAS FORÇAS contribui para o aumento da 

autoconfiança, que está assegurada pela certeza de 

traços pessoais positivos para execução de futuras 

ações.  

Além de se enxergar pela tomada de consciência é 

preciso ainda tomar posse das características pessoais 

positivas que até então estavam despercebidas aos 

seus olhos, colocando-as em prática para então, 

dominá-las. 
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A energia mental renovada pela autoconfiança ajuda 

impulsionar ações imediatas ou colocar antigos 

projetos em movimento através de comportamentos e 

atitudes que fortalecem  ambientes. 

A autoconfiança é um dos grandes benefícios quando 

se toma conhecimento e posse das suas forças, por 

certo, reconhecida pelo autoconhecimento.  

Pessoas  autoconfiantes compreendem sua 

singularidade como uma dádiva ou benefício natural, 

por isso não se comparam as outras pessoas, e agindo 

assim mantêm sua força. 
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MATURIDADE EMOCIONAL 

 
“Ganho emocional nas ações 

posit ivas.”  

4º MOTIVO 
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Alcançar uma consciência especial dos 
pensamentos e sentimentos próprios e 

alheios traz maturidade.  
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Idade não tem relação direta com maturidade.  

Você pode constatar o que estou falando 

principalmente quando encontrar jovens 

extremamente maduros e idosos ainda muito imaturos.  

A idade pode nos ajudar a amadurecer, pois 

vivenciamos mais experiências, mas isso não é uma 

regra, uma vez que não significa que ao longo da vida a 

pessoa irá desenvolver maturidade nos pensamentos e 

emoções.  

A principal característica da pessoa madura está 

relacionada com o desenvolvimento de sua 

autoconsciência, tanto sobre si mesmo quanto de suas 

ações. 

A maturidade emocional tem muito a ver com o que 

hoje em dia conhecemos por inteligência emocional, 

que está diretamente relacionada às competências 

reconhecidas e desenvolvidas, a partir do 

autoconhecimento. 
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Essa habilidade ajuda na resolução de problemas da vida 

cotidiana de maneira rápida e eficaz, sem dar origem a 

dramas maiores ou cargas emocionais.  

L e m b r e - s e :   

Quando se está consciente de quem é, tem-se melhores 

percepções do seu mapa de mundo. E, quando 

reconhecemos e dominamos quem somos sabemos como 

agir em cada situação, inclusive como contornar as 

frustrações. 

Ter maturidade emocional é se permitir tomar as rédeas 

de  vida, pois  compreendemos que sentir emoções é um 

prazer e não uma tarefa pesada. 
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DECISÕES ASSERTIVAS 

 
“Forças direcionam as 

melhores decisões .”  

5º MOTIVO 

23 

A decisão revela tanto sobre quem você é, 
e quanto sobre  

quem você quer se tornar.  
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Todos os dias nós tomamos muitas decisões e, com 

certeza nossas forças dominam esse processo, que   

acontece de forma consciente ou inconsciente. 

Pense nas milhares de pequenas decisões que você 

enfrenta durante o dia, automáticas ou não.   

Acredite, as forças estão lá para conduzir o processo de 

tomada de decisão  que acontece de forma cognitiva e 

emocional. 

Na verdade, o cérebro entende que a natureza sempre 

faz melhor, por isso segue o caminho de menor 

resistência. 

Você fica o tempo todo sendo puxado por suas 

conexões neurais naturais, o que configura o 

desempenho da sua performance. 
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Quando você aprende uma técnica nova criam-se novas 

conexões neurais, mas estudos mostram que não 

aprenderá a recriar uma rede inteira que foi construída 

ao nascer e se fortaleceu de forma natural. 

Conhecer suas forças possibilita o controle consciente 

das suas decisões. 

Antes de tomar qualquer decisão, saiba do que você é 

capaz, está tudo lá dentro, mas você precisa descobrir. 

L e m b r e - s e :   

Técnicas determinam se você pode fazer alguma coisa, 

enquanto sua essência revela algo mais importante, 

pautada na qualidade e na frequência. 

Aproveite todo o seu potencial, conhecimento  e 

experiências para tomar decisões, e perceberá que  

seguindo esse caminho terá melhores resultados.  
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GANHOS DE DESEMPENHO 

 
“Aproveitamento de cada 

força.”  

6º MOTIVO 

26 

Potencializar-se  
é o principal caminho para alcançar 

melhores  resultados.  
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Ciente de que você está sendo conduzido por suas 

forças e tudo que faz sentido para sua vida, agora 

vamos  entender como é possível melhorar o 

desempenho e, consequentemente, a performance.  

H á  t r ê s  m o d o s  p r a  v o c ê  a p r e n d e r :  

 Reforçar as *sinapses  existentes através de mais 

conhecimento e técnicas 

 Perder conexões irrelevantes ao se concentrar nas 

suas forças 

 Desenvolver **conexões sinápticas a mais com 

gasto de energia relativamente grande para 

aprender algo que não tem aptidão. 

 
*Ponto de contato entre os neurônios  

** Ligações dos pontos de contato 
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Saiba que o último processo de aprendizagem é o mais 

ineficiente porque seu corpo precisa criar uma 

infraestrutura biológica gigantesca para essas novas 

conexões e o primeiro é o que traz melhores 

resultados. 

L e m b r e - s e :   

O treinamento repetitivo subjacente , ou seja, aquele 

que não se manifesta claramente, te deixa saturado 

antes de se obter qualquer melhora, por isso vai exigir 

de você mais foco e  persistência.  

A sensação de usar suas forças naturais remete prazer 

com sinais fluindo de um lado para o outro como se 

estivesse reverberando: “Eu sei fazer isso!”  

Identificar e DOMINAR SUAS FORÇAS mais poderosas é 

o caminho certo de uma vida mais produtiva. 
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RELACIONAMENTOS 

SAUDÁVEIS 

 
“Manutenção da qualidade            

nas relações.”  

7º MOTIVO 

29 

Desenvolver relações harmoniosas exige 
componentes relacionados ao 

reconhecimento de si mesmo e                           
das emoções.  
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Gerar bons relacionamentos traz qualidade de vida! 

Estudos  afirmam que há extração de grande dose de 

prazer e energia com relações saudáveis.   

Um bom relacionamento é aquele que dá igualdade de 

oportunidades aos envolvidos e que harmoniza o 

ambiente. 

Algumas pessoas não constroem relacionamentos 

porque acreditam que a proximidade implica em certa 

dose de risco. 

Saiba que há um modo seguro e simples para 

identificar se pessoas certas fazem parte dos seus 

relacionamentos: “Olhe ao seu redor e verifique se as 

pessoas com que se relaciona acrescentam algo de 

positivo na sua vida.” 

Ter clareza das pessoas que você está atraindo pra 

perto de você possibilita algumas decisões. 
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L e m b r e - s e :  

 Se estiver feliz pelas pessoas que atrai significa 

que a conexão  do seu ‘eu’ verdadeiro gerou 

relacionamentos saudáveis. 

 Se estiver triste pelas pessoas que atrai significa 

que precisa dedicar tempo para refletir e 

identificar o que causou a aproximação dos 

relacionamentos desastrosos. 

A opção 2 possivelmente  é resultado de desconexão 

com seu ‘eu’ de verdade. 

Um ‘Eu’ consciente e maduro tem relações 

harmoniosas, principalmente porque se conhecer bem 

possibilita a construção de laços com mais 

responsabilidade e menos ansiedade e cobranças. 
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Permita-se a descobrir e DOMINAR SUAS FORÇAS para escrever uma 

nova história, mais presente para o que você tem de melhor  e com foco 

aguçado em duas razões: 

 Viver de forma produtiva  aguça a capacidade de discernir quais 

pontos estarão em ação e como eles se combinam para criar a 

satisfação; e 

 Perceber que  a vida do Ser verdadeiramente quem Sou é bem mais 

prazerosa e leve, mas exige a competência dada pelo 

autoconhecimento. 
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DOMINE SUA FORÇAS                                   

RECONHECENDO,                   

ACEITANDO E REFINANDO OS 

DETALHES QUE ESTÃO BEM AÍ 

DENTRO DE VOCÊ. 
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Reflexão final 

Se você chegou até aqui, quero te parabenizar por isso e 

compartilhar um pensamento de Benjamin Franklin. 

Ele chamou as potencialidades desperdiçadas de “relógio de 

sol na sombra” 

Sinto-me na obrigação de dizer pra você:  “não seja um 

relógio de sol na sombra.” 
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Lucca Koehler 
Consultora de Desenvolvimento 
Profissional.  

  

Histórico profissional com 100% 
resultados positivos, contribuindo 
diretamente para a performance 
dos profissionais atendidos 
através do autoconhecimento, 
desenvolvimento de 
competências e 
habilidades,  ganhos de 
desempenho, satisfação pessoal, 
equilíbrio interno e melhorias na 
qualidade de vida. 
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Se você curtiu o E-Book, e deseja continuar sua jornada do 
AUTOCONHECIMENTO acompanhe meus posts, artigos e 
vídeos nas redes sociais. 

@Lucca.Koehler 

www.luccakoehler.com 
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Este e-book foi inspirado nos livros: 
 Descubra seus Pontos Fortes, Donald O. Clifton 
 Inteligência Emocional, Daniel Goleman 
 Os 7 hábitos das Pessoas altamente Eficazes, Stephen R Covey  
 Propósito- A Coragem de ser quem Somos, Sri Prem Baba 
 O Poder do Agora, Eckhart Tolle 

 
 


