
O medo é natural e necessá-
rio. Medo faz parte de nós, do 
nosso instinto de preservação. 
Muitas vezes temos medo por-
que não vemos com clareza, pois 
o medo é um estado de alerta. 
Quando passamos a ver com 
clareza nos libertamos do medo.

Enfrentamos o medo com 
o contraponto da coragem. 
Entretanto, a coragem não é a 
ausência de medo, mas a capa-
cidade de enfrentá-lo.

Toda a mudança produz, 
inicialmente, um momentâ-
neo desequilíbrio 
e desconforto. É 
neste  momento 
que pode surgir 
o  medo.  Exem-
plos clássicos são 
as mudanças de 
cidade, de escola, 
ou de emprego...
Ou mudanças ain-
da mais radicais 
como casamento, 
separação, ou um 
procedimento ci-
rúrgico....

Quem já não 
teve momentos de medo? Gosto 
de citar o meu próprio exemplo 
em que já enfrentei momentos 
de medo. Quando, em 2006, eu 
deixei o abrigo, a proteção, o 
conhecimento e a segurança de 
25 anos em uma instituição re-
ligiosa para arriscar uma nova 
vida, senti medo. Ao recomeçar 
a minha vida fora da instituição 
religiosa, com poucos recursos 
financeiros e materiais, precisei 
recomeçar a minha história. 
História que conto no meu li-
vro “De Freira a Coach”, onde 
mostro a certeza de que cada 
dia é uma nova possibilidade 
de transformação e superação 
do medo.

Existem coisas que você pode 
fazer para  superar o medo da 
mudança. Vou passar, a seguir, 
três dicas para que você possa 
superar o medo de uma mudan-
ça, seja pessoal ou profissional.

1. Uma das primeiras coisas 
é a batalha com a sua mente. O 
pensamento inicial é de que a 
mudança possa não dar certo. 
Sempre que surgir esta sensa-

ção, você precisa estar atento 
para mudar este padrão de 
pensamento. Substitua-o por 
um pensamento positivo e afir-
me com clareza a si mesmo de 
que vai dar certo. Este exercício 
deve ser constante.

2. Toda mudança precisa de 
um planejamento. Eu, parti-
cularmente, precisei fazer uma 
mudança abrupta, pela neces-
sidade de uma decisão urgente. 
Entretanto é sempre aconse-
lhável o prévio planejamento 
de uma mudança. Por vezes é 

importante pla-
nejar a mudança 
com a sua família, 
planejar a parte 
financeira, quais 
os passos que você 
precisa dar, criar 
uma rota de ação.

3. Estabelecer 
data e horário para 
iniciar a mudança. 
Para sair da zona 
de conforto, para 
entrar em ação e 
ter a clareza de 
qual o primeiro 

passo que você vai dar, escreva 
as coisas que você precisa execu-
tar, estabelecendo com clareza a 
data e mesmo o horário em que 
será executado. 

 Mudança dá trabalho e pre-
cisamos nos preparar, pois são 
as mudanças que nos propor-
cionam a evolução. Imagine se 
eu não tivesse tomado a decisão 
de mudar. Provavelmente não 
estaria hoje aqui falando com 
você. Encare a mudança de for-
ma positiva, seja protagonista 
nos processos de mudança. 
Desapegue-se do passado e viva 
seu presente, pois quem vai 
mudar a sua vida é você.

Se tudo que eu estou te fa-
lando está fazendo sentido 
até aqui, é sinal que você está 
começando a entender os prin-
cípios da transformação que 
você quer para sua vida e para 
sua carreira.
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“
Toda a mudança 
produz, inicialmente, 
um momentâneo 
desequilíbrio e 
desconforto. É neste 
momento que pode 
surgir o medo. 
Exemplos clássicos 
são as mudanças de 
cidade, de escola, ou 
de emprego.”
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