
PARE DE SE SENTIR UMA FRAUDE!
DESCUBRA COMO A SÍNDROME DO IMPOSTOR PODE TRAVAR A SUA VIDA.

Você tem dificuldades em se sentir merecedora de suas conquistas?

Sente que não é digna das coisas boas que acontecem em sua vida?

Se você passa por estas situações, está na hora de descobrir como a Síndrome do
Impostor pode travar toda a sua vida.

Quando esta Síndrome aparece, ela desperta sentimentos como ansiedade, insegurança,
medo e dúvidas na maior parte do tempo, fazendo com que seja extremamente difícil
confiar em seu potencial e realizar escolhas assertivas.

E, esses sentimentos, por sua vez, estão ligados a baixa autoestima e a falta de confiança
em si. E, o que quero que você entenda com isso, é que quando você não consegue
enxergar as suas características positivas e únicas, fica mais desafiador externalizar essas
qualidades para as pessoas ao seu redor.

Esta falta de confiança, quando refletida para o seu exterior, inconscientemente acaba
passando uma imagem errada de como as pessoas devem te tratar. E, este processo,
acaba sendo desgastante pois, quanto mais você demora para reconhecer o seu valor, mais
sua vida acaba ficando travada.

Entenda que, você pode conviver com a Síndrome do Impostor há muito tempo e que, o
processo para sair deste ciclo vicioso, é feito com muito respeito a si e muita força de
vontade.

Para que você aprenda a ter uma vida fluída e recupere a capacidade de acreditar em seu
potencial, é necessário um trabalho de autoconhecimento constante e muito
comprometimento com o seu crescimento.

Então, quero que você aproveite as dicas abaixo e comece a enxergar que, todas as suas
conquistas até aqui, foram alcançadas graças ao seu comprometimento, eficácia e
qualidades únicas que você vem desenvolvendo durante todos estes anos.

ENXERGUE O SEU VALOR

Para que seja destravado o potencial que ainda está escondido dentro de você, é
necessário que haja um conhecimento profundo das causas que te levaram a acreditar que
você não merece as coisas boas e conquistas que teve durante a vida, sejam elas pessoais
ou profissionais.

Escreva em um papel tudo de grandioso que você já realizou. Coloque passo a passo o que
você precisou fazer durante o caminho, quais metas traçou e quais eram suas prioridades
naquele momento. Com este simples exercício você conseguirá perceber que, não houve
sequer uma conquista em sua vida que tenha sido mera sorte ou ao acaso.



Em todas elas, você perceberá uma grande sucessão de passos e um planejamento. A
partir disso, liste todas as qualidades e habilidades que você utilizou para alcançar suas
metas. Elas são a prova de que você deve desfrutar de cada conquista e de que é
merecedora do sucesso.

Com isso, aproveito para te dizer uma coisa, valorize cada passo que você der!

Às vezes, parece que a vida trava e, por mais que outras pessoas te apoiem e te
incentivem, parece que tudo congela. Quantas vezes você já pensou em desistir de um
objetivo porque tinha o sentimento de não merecer aquilo?

Agora, quando estes pensamentos estiverem presentes, é a hora de incorporar a prática
acima ao momento presente. Leve a sério o seu comprometimento com você e sua vida.
Priorize os pensamentos positivos e perceba que você não é uma fraude!

Olhe para a sua trajetória e sinta orgulho da história que escreveu até esse momento. Olhe
até onde você já chegou e não tenha medo de deixar a sua vida fluir rumo ao sucesso.

Aprender a curtir o caminho é primordial para aceitar e reconhecer todas as coisas positivas
que já aconteceram em sua vida.


