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"Eu" como ponto de
partida para a

autorealização no
esporte.
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C A P Í T U L O



AUTORREFLEXÃO, OI?

Segundo o
dicionário
Michaelis,
reflexão, é o ato
de pensar o
próprio
pensamento; ato
do conhecimento
que se volta
sobre si mesmo,
tendo como
objeto seu
próprio ato
(FILO). E
autorreflexão, a
reflexão sobre si
mesmo. 

Esta prática
meditativa, o
refletir, te conduz
de forma mais
assertiva pela
vida... 

promovendo uma
vida mais leve e
saudável. 

Como assim?

Quanto mais
lucidez sobre as
decisões, mais
enraizamento, ou
seja, quanto mais
você se escuta,
mais suas
decisões serão
acertadas e mais
consciência terá
do que cabe em
cada fase de da
vida.



Para isso, é preciso atenção e
sensibilidade, no sentido de captar
nos movimentos diários, desde os
mais pequenos, os insights
condutores. 

Não faz muito tempo, aprendi que as
indagações como o "Porque", que os
pequenos na casa dos 3, 4 anos
utilizam para  promover seu
desenvolvimento, devem ser sempre
bem-vindos, pois nos trazem
belíssimos aprendizados, e nos
direcionam. 

Vamos lá, diariamente fazer
autoanálises. Pequenos passos,
grandes vitórias. Montando o
quebra-cabeças e construindo
caminhos em que possamos estar
inteiros.
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01. No processo de reflexão que vem
a seguir, foque na área da prática
esportiva (você pode fazer este
mesmo exercício para outras áreas
da sua vida: social, profissional...);

02. Tente perceber os momentos em
que a visão externa está
influenciando nas suas reflexões e
tenha em mente (anote) o que é seu
e o que não é. Tente não adotar
essas influências; 

03. Pergunte-se como as escolha
poderão harmonizar a sua vida hoje;

04. Se entrar no quesito metas e
objetivos, busque iniciar com
pequenos passos;

05. Pense apenas no momento
presente, como essa escolha irá te
apoiar no momento presente a
realizar seu propósito.

DICAS ÚTEIS PARA O
EXERCÍCIO!
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Ao fazer este exercício, se puder,
tome nota. Dê preferência para
anotações à mão.

Pensando na prática esportiva...

Em que lugar você está
hoje?...vamos  refletir a partir de um
estado consciente de si.

Você já pratica atividade física? Está
satisfeito? Qual(is) as suas
conquistas? 

Existe uma inquietação que te leva a
querer progredir no caminho que
está ou buscar novos ares? Qual(is) 
 a(s) inquietações?

Você planeja iniciar uma atividade
física? ou descobrir uma nova
atividade? 

"EU" COMO PONTO
DE PARTIDA, O

EXERCÍCIO!



Você se exercita ou está planejando
se exercitar por uma vontade interna
ou a motivação é externa? 

Se interna, o que você sente? Se
externa, por que ouvi-la? 

Quais as suas necessidades? Quais
os seus desejos? 

Onde você quer chegar?

"EU" COMO PONTO
DE PARTIDA



Aprofundando essa análise...

Você parte de que base...Quais os 
 seus aprendizados em relação a
pratica esportiva (c/ pais/avós...)?

Quais valores, regras, costumes,
limites você segue quando o assunto
é a prática esportiva?

Tem algo que te limita, assusta ou
paralisa na prática esportiva? 

Você está procrastinando, por que?

Se sente pertencente ao mundo do
esporte que pratica ou pretende
praticar? 

 

"EU" COMO PONTO
DE PARTIDA



A partir dessa consciência, pense:

Estou disposto a aprofundar ou
explorar novas possibilidades
realizando novas construções
internas? 

Olhe pra tudo isso e entenda como
se conectam suas reflexões e suas
decisões?

Ao fazer esse balanço você sente
que está no caminho certo?

Se sim, o que te motiva? 

Se não, refletir um pouco mais, vai te
fazer um bem enorme! 

Siga firme!

"EU" COMO PONTO
DE PARTIDA



A RM7 agradece a oportunidade de
ter tido a sua visita e compartilhar
um pouco do nosso trabalho.

Se sentir, compartilhe com a gente o
resultado do seu exercício.

Boas reflexões!
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