
1. FOQUE-SE NAS COISAS BOAS – 
Concentre-se diariamente nas suas quali-
dades, aptidões e competências. Pense nas 
coisas que é capaz de fazer e que faz bem 
(por exemplo, cuidar dos filhos, atender 
clientes, cozinhar, dançar, etc.). Pense em 
tudo aquilo que conseguiu conquistar e 
alcançar ao longo da sua vida até agora, 
nas mais diversas áreas (pessoal, familiar, 
académica, profissional, social, 
etc.). Deixe-se inspirar por tudo 
o que o rodeia (um sorriso de 
uma criança, o cheiro da terra 
molhada, o som das ondas do 
mar, etc.). Procure o lado bom 
de todos aqueles à sua volta 
e de tudo o que acontece na 
sua vida (mesmo nos momentos 
mais difíceis). Permita-se errar, 
desculpe-se, faça as pazes con-
sigo mesmo, seja o seu melhor 
amigo…

2. ESTABELEÇA METAS 
– Estabeleça metas concretas, 
realistas e alcançáveis. Defina 
para si próprio objetivos que 
tenham um grau razoável de 
dificuldade, isto é, que não 
sejam tão fáceis de alcançar 
que o desmotivem ou tão difíceis 
que o desencorajem. Faça uma 
lista de objetivos para 2015 e 
enumere-os por ordem de priori-
dade. Procure concentrar-se nos 
três objetivos mais importantes 
para si e dedique-se a cada um 
deles, mas um de cada vez…

3. FAÇA PLANOS PARA ATINGIR AS 
SUAS METAS – Pense sobre o que pode 
fazer para atingir o seu objetivo e trace um 
plano. Procure antecipar eventuais dificul-
dades ou problemas que podem surgir no 
futuro, e refletir sobre o que poderá fazer 
para lidar com os mesmos. Isto vai ajudá-
lo a sentir-se mais preparado e confiante, 
caso surjam dificuldades.

4. PARTA PARA A AÇÃO – Coloque 
em prática, passo-a-passo, o seu plano. 
Monitorize as suas ações e registe os seus 
progressos e retrocessos. A cada passo 
concretizado recompense-se para man-
ter elevados os seus níveis de motivação, 
esforço e persistência. Se surgir(em) os 
problema(s) que previu anteriormente (ver 

PARA A MAIORIA de nós, a entrada 
num novo ano é sempre motivo de 
grande entusiasmo, alegria e expe-

tativa no futuro. Este constitui um momen-
to em que se pensa sobre os desejos para 
o novo ano e se estabelecem novas metas 
para o futuro. 

Na verdade, pensar sobre o futuro e 
estabelecer novos objetivos pode ter um 
impacto importante na motivação das pes-
soas, por impulsionar o seu potencial para 
agir e energizar as ações necessárias na 
persecução dos objetivos. Porém, muitos 
de nós, pouco tempo depois do início do 
ano, ao entrarem novamente na rotina do 
dia-a-dia, sentem diminuídos os seus níveis 
de motivação e as suas expetativas para o 
futuro... Como resultado, muitas vezes os 
objetivos são deixados “congelados” por 
mais um ano consecutivo. 

Na generalidade isto acontece porque 
estabelecemos demasiados objetivos de 
uma só vez, estes são muito difíceis de 
alcançar, pouco realistas e/ou, ainda, por-
que a realização dos mesmos muitas vezes 
não depende (só) de nós… Isto não quer 
dizer que tenhamos de desistir dos nossos 
objetivos, mas que devemos estabelecer 
metas que nós possamos alcançar… 

Se quer tornar este novo ano o melhor de 
sempre, prepare-se para começar desde já, 

a partir deste preciso momento, a adotar 
uma nova atitude, mais positiva, sobre a 
sua vida! Em seguida deixo-lhe algumas 
sugestões que o podem ajudar, mas, acima 
de tudo, é importante que acredite em si 
próprio como alguém que merece ter um 
ano maravilhoso e se comprometa consigo 
mesmo a atingir as suas metas pessoais, 
renovando diariamente a sua motivação e 
as suas expetativas positivas para o futuro! 
No final vai ver que valeu a pena… 

Torne o novo ano o seu 
melhor ano de sempre!

SAIBA COMO ADOTAR UMA ATITUDE RENOVADA, 

MAIS POSITIVA, SOBRE A SUA VIDA! SAIBA AINDA 

COMO PODE DESENVOLVER O SEU POTENCIAL 

PARA REALIZAR OS SEUS OBJETIVOS FUTUROS E 

TORNE 2015 O SEU MELHOR ANO DE SEMPRE!

 
Se quer tornar este novo ano o melhor de sempre, 

prepare-se para começar desde já, a partir deste 

preciso momento, a adotar uma nova atitude, 

mais positiva, sobre a sua vida!

Pela 

Dra. CláuDia MaDeira 
Pereira

Psicóloga Clínica e da Saúde
www.claudiamadeirapereira.com

Caso real

a M. veio à consulta queixando-se de que 
tudo corria mal na sua vida. entre diversos 
infortúnios, acabou por ficar desempregada, 
a relação com o marido deteriorou-se bas-
tante, e, entretanto, foi surpreendida com 
uma gravidez inesperada e não desejada…

após algumas consultas de acompanha-
mento psicoterapêutico, a M. começou a 
adotar uma atitude mais positiva perante 
a sua vida. Durante o processo terapêuti-
co trabalhámos arduamente para que ela 
conseguisse desenvolver o seu autoconhe-
cimento e o seu potencial de realização 
pessoal. entre muitas outras estratégias 
utilizadas no processo psicoterapêutico, 
estiveram aquelas descritas nos pontos do 
presente artigo. Quais foram os resultados 
do acompanhamento psicoterapêutico? a 
M. desenvolveu significativamente o seu 
potencial de realização pessoal, hoje tem 
o seu próprio negócio, a relação com o 
marido melhorou consideravelmente, e o 
filho é, segundo as suas próprias palavras, 
“o melhor que me aconteceu na vida!...”. 

ALCANCE OS SEUS OBJETIVOS EM 2015
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ponto 3) procure aplicar as suas estraté-
gias e criar novas soluções para novo(s) 
problema(s) que possam surgir. 

5. AVALIE OS RESULTADOS – 
Chegado ao fim, importa avaliar se 
conseguiu alcançar o seu objetivo. Se 
conseguiu, está de parabéns! Procure 
recompensar-se de alguma forma. Se 
não conseguiu, não desespere… Evite 
encarar a situação como um fracasso 
pessoal, procure antes encará-la como 
uma oportunidade de aprendizagem e 
enriquecimento pessoal para o futuro. 
Pense sobre o que não correu tão bem, 
o que poderia ter feito diferente e o que 
pode fazer no futuro para alcançar o seu 
objetivo. Arregace as mangas, confie em 
si e vamos lá!...

6. TOME DECISÕES SOBRE O 
FUTURO – Se tiver alcançado o seu 
objetivo, importa pensar sobre a necessi-
dade de manter os seus comportamentos 
e os seus esforços a longo prazo (alguns 
objetivos implicam a manutenção de 
ações ao longo do tempo, por exemplo, 
perder peso). Procure também consul-
tar a sua lista de objetivos (ponto 2) e 
estabeleça uma nova meta para o futuro. 
Se não tiver conseguido alcançar o seu 
objetivo, talvez seja importante repensar 
o seu objetivo inicial e/ou reformular os 
seus planos. Se chegar à conclusão de 
que o objetivo é muito difícil de alcançar, 
volte ao ponto 2 e procure substituí-lo 
por um novo objetivo. Siga depois os pon-
tos seguintes, mantendo sempre presente 
o descrito no ponto 1: lembre-se sempre 
das suas capacidades e competências, 
acredite em si e no seu potencial de rea-
lização pessoal!

“Dra Cláudia, quais são as dicas que me pode dar 
para ter uma vida plena e feliz? (…)”

Cara leitora, antes de mais, é importante que compreenda que a felicidade é algo 
subjetivo e único para cada pessoa. E, não existem vidas felizes e outras infelizes, 
existem sim momentos felizes e momentos infelizes nas vidas de todos nós... A feli-
cidade não é algo que se atinge, mas algo que se constrói diariamente… Algumas 
coisas que pode fazer para se sentir bem e criar momentos felizes na sua vida são: 

1) Mantenha pensamentos e atitudes positivas perante a vida; 
2) Nas situações difíceis ou adversas, procure retirar sempre um ensinamento para 

enriquecimento pessoal; 
3) Reserve todos os dias uns minutos para si, para se escutar interiormente e 

desenvolver o seu autoconhecimento; 
4) Confie em si própria, nas suas capacidades e competências, e procure visualizar-

se de forma positiva; e, 
5) Procure pensar em tudo aquilo que já alcançou na sua vida, estabeleça novos 

objetivos para o futuro, desenvolva planos e mobilize a sua ação para alcançá-los. 
Votos de um magnífico ano de 2015!

 
Estabeleça metas concretas, realistas e 

alcançáveis: defina objetivos que tenham um 

grau razoável de dificuldade
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