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O que te trava de COMEÇAR  a VIVER DE ARTESANATO?

Será dúvida, medo, vergonha, não saber por onde

começar?

TUDO JUNTO E MISTURADO...

Qual o bloqueio emocional que te trava? 
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O EMPREENDER está diretamente conectado com o poder de

iniciativa necessário, AÇÃO, para se dar passos rumo ao

desconhecido, e ter gás para enfrentar adversidades.

Os obstáculos da jornada no mundo dos negócios são, muitas

vezes, inevitáveis. Portanto, compreender quais são as

entraves desse universo podem ajudar na compreensão de

que alguns medos e dores não são paranoia do empreendedor

iniciante, e sim dificuldades compartilhadas por aqueles que

estão dando os primeiros passos.

https://www.whow.com.br/negocios/microsoft-quer-captar-100-milhoes-ate-2024-empreendedorismo-feminino/
https://www.whow.com.br/negocios/empreender-2020-dicas-iniciantes/
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A insegurança ou o medo, seja em qual for o nível, é uma das

manifestações mais evidentes de uma trava ou bloqueio

emocional. 

 

Sabe aquela sensação de impotência diante de coisas que

você não controla? Assim funciona um bloqueio emocional. Ele

trava o fluxo da sua vida.
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O bloqueio emocional é uma barreira que criamos, muitas

vezes inconsciente, e que nos impede de perceber com

clareza alguns aspectos (e oportunidades) da vida. Esses

bloqueios têm a capacidade de dificultar nosso avanço para

atingir nossos objetivos, sonhos e metas de vida.

Mas, como surge um bloqueio ou trava emocional?
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Desde que fomos concebidos e durante todo o nosso

desenvolvimento intrauterino recebemos estímulos e criamos

formas de respondê-los.

A partir dessas experiências e estímulos, são construídos

padrões em nosso inconsciente de interação e comportamento.

Até a primeira infância (que vai até os 7 anos) desenvolvemos

programas emocionais que registram e interpretam cada

emoção já sentida.
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 O que o bloqueio emocional pode causar?
Quando falamos de bloqueio emocional, estamos falando

sobre um mecanismo de defesa quando o inconsciente oculta

as memórias de dor e sofrimento com o objetivo de proteger o

indivíduo.

O bloqueio emocional cria uma máscara que faz com que você

se sinta seguro, mas pode estar escondendo certas questões

que precisam ser acessadas, reconhecidas e ressignificadas.
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 RESSIGNIFICAR É A QUESTÃO!
As emoções desempenham um papel crucial na vida humana.

Estar em sintonia com as suas é algo excelente, que pode levar

a conexões mais profundas e a uma maior consciência de

modo geral. Entretanto, ao permitir que exerçam controle

sobre você, as emoções podem afetar gravemente a sua

capacidade de conseguir um bom desempenho e de pensar

claramente em situações importantes.
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  Você não pode eliminá-las completamente, mas
certamente conseguirá impedir que tenham domínio

sobre a sua vida.

Trabalhar um bloqueio emocional é uma ação delicada, que

exige coragem para sair da tão famosa zona de conforto.

 

Porém, esse movimento é necessário para que possamos

ressignificar e superar os eventos ruins que aconteceram. 
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  Isso vai dar o conhecimento e profundidade que  você

precisa para entender sua história de vida e emoções

envolvidas. 

Assim, trabalhará melhor os seus traumas e ajudará a

dissolver os bloqueios existentes.

Fácil não é!

Mas, acredito que muitas vezes estamos "empacados" na

vida por conta dessas TRAVAS.
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 6 passos para se curar de um bloqueio emocional

O primeiro e mais importante passo é admiti-lo! 

Ao compreender que existe um problema, já se torna mais

fácil saber como agir daqui para frente. Para uma mudança

real, é preciso entender quais são nossas feridas adquiridas

ao longo da vida e que alimentam os padrões de

comportamento que nos prejudicam.

COMPREENSÃO
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É comum que o ser humano tentar sempre encontrar uma

pessoa ou uma situação específica para algum problema ou

comportamento. É preciso barrar essa tendência e assumir a

responsabilidade por nossa raiva ou infelicidade, e estar

ciente de que todo desconforto é um produto das nossas

próprias lesões emocionais.

 Experimente ser o protagonista da sua vida! É libertador.

ASSUMA A RESPONSABILIDADE DO SEU SONHO
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Somos condicionados, desde a infância, a esconder as

nossas emoções. Sabe aquela máxima: “ homem não chora”.

Pois é, todos esses padrões culturais impostos podem cobrar

um preço caríssimo lá na frente. Portanto, permita-se sentir.

Não tem absolutamente nada de errado nisso.

SINTA CADA EMOÇÃO
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Esses bloqueios existem e estão enraizados em nosso

inconsciente. Você tem duas alternativas: ignorá-los e

continuar vivendo preso aos programas emocionais que te

afastam de seus objetivos. Ou identificá-los, e reprogramá-

los. Com isso, você permite atribuir um novo significado que

não alimente padrões comportamentais destrutivos.

ENTENDA A ORIGEM DA EMOÇÃO
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A única forma de realmente alcançar uma mudança

profunda é ressignificar os padrões limitantes que bloqueiam

sua vida. Bem como trabalhar seus traumas e bloqueios

emocionais que te paralisam. 

Dessa forma, você passa a se permitir e convida o sucesso

para fazer parte da sua vida.

 

SE RECUPE
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Você não precisa se criticar ou se julgar para ter resultados,

muito pelo contrário, você precisa se apoiar.

 

“Lembre-se de que todo esse trabalho duro estará a serviço

de você mesmo. Desperte a sua MELHOR VERSÃO." 

 

Se apoie para fazer esse movimento, é pra você e por você!

SEM CRÍTICAS... SE APOIE
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TOPA UM EXERCÍCIO?
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Faça uma lista de 6 pessoas

que você adimira? do lado

coloque o que você admira

nelas.


