
Comunicação é a chave. 

"Quem não se comunica se estrumbica", já dizia Abelardo Barbosa aka 
Chacrinha.  

Vejo pessoas fazendo cursos e cursos de comunicação, querendo se comunicar 
melhor a todo custo. 

Mas sempre bato na tecla do indivíduo. É preciso ter uma comunicação 
interna bem resolvida antes mesmo de qualquer outro tipo de comunicação. 
Essa comunicação deve ser positiva e fortalecedora, existe processos pra isso.  

Separei 4 passos essenciais pra você começar a melhorar sua comunicação. 

01 - Dê atenção a si mesmo!  
Ouça seus pensamentos, compreenda seu corpo, como ele está se 
comunicando. Você se sente saudável? Doente? Cansado? com preguiça? Bem 
disposto? Forte? Como está ? (sinta através da meditação) 

02 - Foco no Objetivo  
Ao surgir algum problema, foca positivamente na solução, não no problema. 
Evite a auto crítica, ela nunca é benéfica. O tempo que passamos criticando, 
poderíamos estar solucionando. Lembre-se, o que  fazemos a nós, fazemos 
aos outros.  
(Foco no Positivo)  

03 - Metas Claras  
Agir de acordo com que foi decidido com você mesmo, sendo fiel às suas 
soluções. Tenha compromisso e data marcada com as suas conquistas  
(Metas Claras)  

04 - Inteligência Emocional  
Nunca perca a sua conexão interna, arrume sempre espaço no seu dia para 
sentir suas emoções. Não basta conhecer as emoções, temos que ser sábios 
em  lidar com elas. Só conseguimos fazer uma barragem emocional se 
soubermos a força da correnteza.  
(Inteligência Emocional)  

Quando essas questões internas estão resolvidas é hora de comunicar vitória 
externamente, externa mais com a Mente. Mente plena de sabedoria em si 
mesmo. 

Na dúvida, ame.  
Amor próprio, amor ao próximo, falar com amor é a melhor comunicação. 
Quem ama é paciente, humilde, resiliente e consequentemente feliz!  

Boa vida, um só caminho, 
CoachCipriano
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