
Hábitos
Vanessa Scott





SUMÁRIO
Sumário _______________________  03
Aula 01 ________________________05
Aula 02________________________08
Aula 03 ________________________ 12
Aula 04 ________________________ 14
Aula 05 _______________________   18
Aula 06 _______________________   21
Aula 07 ________________________25       
Resumo Final_____________________ 28

03





Atomic Habits - An Easy & Proven Way to Build Good Habits
& Break Bad Ones de James Clear 
Mini Hábitos - Mini-hábitos - Pequenos Hábitos, resultados
maiores, por Stephen Guise

Vamos ver uma estrutura prática e comprovada para criar bons
hábitos e eliminar os maus. Com base em pesquisas científicas e
exemplos da vida real, entenderemos como pequenas mudanças
no comportamento podem resultar na formação de novos
hábitos para ajudar você a alcançar grandes objetivos. 

Aulas inspiradas nesses 2 livros: 

1.

2.

Vamos aprender como pequenos hábitos podem ter um grande
impacto em nossas vidas.
Veremos neste curso como fazer mudanças positivas em suas
vidas. 

A maneira mais fácil de trazer mudanças positivas é cultivar os
hábitos certos. Vamos ouvir para descobrir tudo sobre hábitos: o
que são, como podemos formá-los e, crucialmente, como
podemos fazer com que somente os melhores permaneçam. 

Seguindo algumas instruções simples e alterando alguns
pequenos comportamentos, nós podemos obter resultados
inacreditáveis. 

Então vamos começar!

Pequenos hábitos podem ter um impacto surpreendentemente
poderoso na sua vida.

Imagine um avião decolando de Los Angeles a caminho de Nova
York. Se, durante a decolagem, o piloto decidisse ajustar o curso
3,5 graus para o sul, o nariz do avião se moveria apenas alguns
metros. 
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Fora da cabine, ninguém a bordo notaria o pequeno movimento.
Mas ao longo de uma viagem pelo país, o impacto da mudança
seria considerável, e os passageiros, confusos, desembarcariam
de seu avião em Washington, DC, e não em Nova York.

Não notamos pequenas mudanças, porque seu impacto imediato
é insignificante. 

Se você estiver fora de forma hoje e fizer uma corrida de 20
minutos, ainda estará fora de forma amanhã. Da mesma forma,
se você comer uma pizza tamanho família no jantar, isso não o
deixará acima do peso da noite para o dia. 

Contudo, se repetirmos pequenos comportamentos dia após dia,
nossas escolhas terão grandes resultados. 

Coma pizza todos os dias e é provável que você ganhe peso
considerável depois de um ano. 

Faça jogging por 20 minutos todos os dias e você acabará
ficando mais magro e em forma, mesmo que não tenha notado a
mudança acontecendo.

E não posso deixar de dizer isso: medite todos os dias, escute
esses episódios pequenos diariamente e veja o que irá
acontecer.

Se você deseja fazer uma mudança positiva em sua vida, deve
reconhecer que a mudança requer paciência, bem como
confiança de que seus hábitos estão mantendo você na
trajetória certa, mesmo que você não esteja vendo resultados
imediatos.

Portanto, se você achar que seus comportamentos e hábitos
não parecem estar valendo a pena, tente se concentrar em sua
trajetória atual e não em seus resultados atuais.

Se você tem pouco dinheiro no banco, mas está economizando
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algo todo mês, pode ter certeza de que sua trajetória está
certa. Seus resultados atuais podem não ser ótimos, mas
continue nessa direção e, em alguns meses ou alguns anos, você
notará uma grande melhora. 

Minha mãe é um grande exemplo disto. Ela era professora do
primário, sempre economizando ao longo de sua vida. Hoje, com
seus 80 anos de idade, está super bem! 

Por outro lado, um milionário que gasta seus ganhos a cada mês
pode não se preocupar com seus extratos bancários de um mês
para o outro, mas, no final, sua trajetória o alcançará.

A chave para fazer grandes mudanças em sua vida não precisa
envolver grandes reviravoltas. Você não precisa revolucionar seu
comportamento ou se reinventar todos os dias.

Em vez disso, você pode fazer pequenas mudanças em seu
comportamento, que, quando repetidas várias vezes, se
tornarão hábitos que podem levar a grandes resultados.
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Quando você entra em um quarto escuro, nem pensa no que
fazer a seguir. Você instintivamente alcança um interruptor de
luz e liga-a.

É um hábito, isso é, um comportamento que você repetiu tantas
vezes que agora acontece automaticamente.

Então, como os hábitos são formados? 

Bem, nosso cérebro descobre como responder a novas
situações por meio de um processo de tentativa e erro. 

O psicólogo do século XIX, Edward Thorndike, demonstrou isso
com um experimento em que os gatos foram colocados em uma
caixa preta. 

Sem surpresa, cada gato imediatamente tentou escapar da
caixa, farejando seus cantos e arranhando suas paredes.
Eventualmente, o gato encontraria uma alavanca que, ao ser
pressionada, abriria uma porta, permitindo a fuga.

Thorndike então pegou os gatos que escaparam com sucesso e
repetiu o experimento. 

Suas descobertas? Bem, depois de ser colocado na caixa
algumas vezes, cada gato aprendeu o truque. Em vez de se
arrastar por um minuto ou mais, os gatos foram direto para a
alavanca. 

Após 20 ou 30 tentativas, o gato comum poderia escapar em
apenas seis segundos. Em outras palavras, o processo de sair da
caixa tornou-se habitual.

Hábitos são comportamentos automatizados que
aprendemos com a experiência.

Aula 2
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Thorndike descobriu que aqueles comportamentos que
oferecem consequências satisfatórias, como ganhar liberdade no
caso dos gatos, tendem a se repetir até se tornarem
automáticos.

Tal como os gatos do século XIX, também encontramos soluções
satisfatórias para as dificuldades e desafios da vida e,
felizmente, agora entendemos um pouco mais sobre como os
hábitos funcionam.

Os hábitos começam com uma deixa ou um gatilho para agir. 

Entrar em um quarto escuro indica que você deve realizar uma
ação que permitirá a visão. Em seguida vem um desejo por uma
mudança de estado que, neste caso, é para poder ver. 

Então vem nossa resposta, ou ação, que é apertar o interruptor
de luz. A etapa final do processo e o objetivo final de cada hábito
é a recompensa. 

Aqui, é a sensação de leveza, alívio e conforto que provém do
benefício de poder enxergar.

Todo hábito está sujeito ao mesmo processo. Você costuma
tomar café todas as manhãs? Acordar desencadeia um desejo
de se sentir alerta. Sua resposta é se arrastar para fora da cama
e fazer uma xícara de café. Sua recompensa é se sentir alerta e
pronto para enfrentar o mundo.

Mas, claro, nem todos os hábitos são bons para nós. Agora que
entendemos como os hábitos funcionam, vamos olhar para a
construção de hábitos positivos que melhoram nossas vidas.

Os seres humanos são motivados pela antecipação da
recompensa, portanto, tornar os hábitos atraentes o ajudará a
cumpri-los.

Em 1954, os neurocientistas James Olds e Peter Milner
realizaram um experimento para testar a neurologia do desejo.
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Usando eletrodos, eles bloquearam a liberação de um
neurotransmissor chamado dopamina em ratos.

Para sua surpresa, os ratos simplesmente perderam a vontade
de viver. Eles não tinham mais vontade de comer, beber,
reproduzir ou fazer qualquer outra coisa. Poucos dias depois,
todos morreram de sede.

O cérebro humano libera dopamina, um hormônio que nos faz
sentir bem, quando fazemos coisas prazerosas, como comer ou
fazer sexo. 

Mas também recebemos uma dose de dopamina para nos
sentirmos bem quando simplesmente antecipamos essas
atividades prazerosas. 

É a maneira do cérebro de nos levar adiante e nos encorajar a
realmente fazer as coisas. Assim, no sistema de recompensas
do cérebro, desejar algo é equivalente a conseguir algo, o que
explica muito por que as crianças gostam tanto da antecipação
do Natal. É também por isso que sonhar acordado com seu
próximo encontro romântico é tão prazeroso.

Também podemos usar esse conhecimento a nosso favor ao
tentar formar hábitos. 

Se fizermos de um hábito algo pelo qual ansiamos, teremos
muito mais probabilidade de seguir e realmente fazê-lo.

Uma ótima técnica para isso é o agrupamento de tentações.
É quando você pega um comportamento que considera
importante, mas pouco atraente, e o vincula a um
comportamento pelo qual é atraído e que gerará esse hit
motivador de dopamina.

Ronan Byrne, um estudante de engenharia na Irlanda, sabia que
deveria se exercitar mais, mas não gostava muito de malhar. No
entanto, ele gostava de assistir Netflix.
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Então ele hackeou uma bicicleta ergométrica, conectou-a ao seu
laptop e escreveu um código que só permitiria que a Netflix
funcionasse se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. 

Ao vincular o exercício – literalmente – a um comportamento
pelo qual ele era naturalmente atraído, ele transformou uma
atividade desagradável em prazerosa.

Você não precisa ser um engenheiro para aplicar isso à sua vida. 

Se você precisa se exercitar, mas quer acompanhar as últimas
fofocas da mídia, pode se comprometer a ler revistas apenas
enquanto estiver na academia. 

Se você quer assistir a esportes, mas precisa fazer ligações de
vendas, prometa a si mesmo meia hora de Esportes na TV
depois de falar com seu décimo prospecto. Em breve, você
pode até achar mais agradável realizar essas tarefas pouco
atraentes, já que estará antecipando uma recompensa agradável
ao realizá-las.
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Muitas vezes passamos muito tempo em comportamentos que
são fáceis. 

Percorrer as mídias sociais, por exemplo, não exige esforço. Por
isso é fácil preencher muito do nosso tempo com essa atividade.

Fazer cem flexões ou estudar mandarim, em contraste, exige
muito esforço. Repetir esses comportamentos diariamente até
que se tornem habituais é difícil.

Portanto, tornar os comportamentos o mais fácil possível é
fundamental para transformá-los em hábitos. 

Felizmente, existem alguns truques que podemos adotar para
fazer qualquer coisa parecer mais fácil. O primeiro é focar na
redução do atrito.

Você também pode usar essa abordagem para aumentar o atrito
de maus hábitos. Se você quiser perder menos tempo na frente
da TV, desconecte-a e retire as pilhas do controle remoto. Isso
gerará atrito o suficiente para garantir que você só assista
quando realmente quiser muito.

Aqui em casa a TV fica na parte de baixo da casa, onde não
vamos muito. A rotina que criei com as crianças é de assistir a
um filme na sexta-feira antes do jantar, como recompensa de
uma semana de trabalho na escola e lições feitas.

O segundo truque para tornar um hábito mais fácil a longo prazo
é a regra dos dois minutos, que se trata de uma maneira de fazer
com que qualquer nova atividade pareça administrável. 

O princípio é que qualquer atividade pode ser diluída em um
hábito que é realizável em dois minutos. Quer ler mais? 

Se você deseja criar um novo hábito, torne esse
hábito o mais fácil possível de adotar.

Aula 3
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Eu criei aos poucos minha pequena academia na garagem de
casa. São equipamentos simples por conta do pouco espaço,
mas agora malho todos os dias por 20 minutos. 

Quando me arrumo, já coloco minha roupa de ginástica por baixo
da roupa normal. Assim, quando vejo que estou precisando de
um break (uma pausa), vou malhar. 

Também pode ser a primeira coisa que faço quando acordo,
caso não tenha conseguido realizar o hábito no dia anterior. Meu
objetivo é praticar 6 vezes por semana, por 20 minutos diários.

Antes o ato de malhar envolvia 2 horas do meu dia. Era 1 hora lá
malhando, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, 20
minutos banho e mais 20 minutos para conseguir ganhar foco
novamente.

A regra de dois minutos é uma maneira de construir hábitos
facilmente alcançáveis, e isso pode levar você a coisas maiores. 

Depois de calçar seus tênis de corrida, você provavelmente sairá
para correr. Depois de ler duas páginas, você provavelmente
continuará. 

A regra reconhece que simplesmente começar é o primeiro e
mais importante passo para fazer algo.
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Na década de 1990, o pesquisador de saúde pública Stephen
Luby, trabalhando em um bairro de Karachi, no Paquistão,
conseguiu uma enorme redução de 52% na diarreia entre as
crianças locais. 

As taxas de pneumonia caíram 48% e as infecções de pele 35%.
O segredo de Luby? Um bom sabonete.

Luby sabia que a lavagem das mãos e o saneamento básico eram
essenciais para reduzir as doenças. 

Os moradores também entenderam isso, porém eles
simplesmente não estavam transformando seu conhecimento
em um hábito. 

Tudo mudou quando Luby trabalhou para introduzir um sabonete
premium no bairro, que era distribuído de maneira gratuita.  

Da noite para o dia, lavar as mãos se tornou uma experiência
satisfatória. 

O novo sabonete ensaboava facilmente e tinha um cheiro
delicioso. De repente, todos estavam lavando as mãos, porque
agora era uma atividade agradável.

A regra final e mais importante para a mudança comportamental
é tornar os hábitos satisfatórios.

Isso pode ser difícil, por razões evolutivas. 

Hoje, vivemos no que os acadêmicos chamam de ambiente de
retorno atrasado. 

Tornar seus hábitos imediatamente satisfatórios é
essencial para uma mudança de comportamento

eficaz.

Aula 4
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Você aparece no escritório hoje, mas o retorno – um
contracheque – não vem até o final do mês. Você vai à
academia de manhã, mas não emagrece da noite para o dia.

Nossos cérebros, no entanto, evoluíram para lidar com o
ambiente de retorno imediato dos humanos anteriores, que não
estavam pensando em retornos de longo prazo, como
economizar para a aposentadoria ou seguir uma dieta. 

Eles estavam focados em preocupações imediatas, como
encontrar sua próxima refeição, procurar abrigo e ficar alerta o
suficiente para escapar do ataque de leões próximos.

Retornos imediatos também podem encorajar maus hábitos.
Fumar pode causar câncer de pulmão em 20 anos, mas, no
momento, alivia o estresse e o desejo por nicotina, o que
significa que você pode ignorar os efeitos a longo prazo e fumar
um cigarro agora.

Então, quando você está perseguindo hábitos com retorno
atrasado, tente anexar alguma gratificação imediata a eles.

Por exemplo, se você quiser comer menos fora, cozinhar mais,
ficar mais saudável e economizar dinheiro.

Para fazer isso, uma ideia seria abrir uma conta poupança, que
pode se chamar “Viagem à Europa”. Então, toda vez que você
evitar uma refeição fora, transfira R$50,00 para essa conta. 

A satisfação de curto prazo de ver $50 depositados naquela
conta de poupança fornecerá a gratificação imediata que você
precisa para manter-se no caminho certo, em direção à
recompensa final de longo prazo.

Por mais prazerosos e satisfatórios que sejam os hábitos que
criamos, ainda assim podemos falhar em mantê-los. Então,
vamos dar uma olhada em como podemos manter nossas boas
intenções.
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Crie uma estrutura para manter seus hábitos sob controle,
usando rastreadores e contratos.

Esteja você tentando escrever seu diário ou parar de fumar,
gerenciar seus próprios comportamentos pode ser difícil.
Felizmente, existem algumas medidas simples que podem ajudar.

O rastreamento de hábitos é uma técnica simples, mas eficaz.
Muitas pessoas mantêm um registro de seus hábitos. Um dos
mais conhecidos é o fundador Benjamin Franklin. Desde os 20
anos, Franklin mantinha um caderno no qual registrava a adesão
a 13 virtudes pessoais, que incluíam objetivos como evitar
conversas frívolas e estar sempre fazendo algo útil. Ele notou
seu sucesso todas as noites.

Você também pode desenvolver um rastreador de hábitos,
usando um simples calendário ou diário, e marcando todos os
dias que você mantém os comportamentos escolhidos. 

Você achará eficaz, porque o rastreamento de hábitos em si é
um hábito atraente e satisfatório. A antecipação e a ação de
cruzar cada dia serão boas e manterão você motivado.

Uma segunda técnica é desenvolver um contrato de hábito que
imponha consequências negativas se você não conseguir
permanecer no caminho certo.

Por exemplo, assine um contrato com sua esposa e seu personal
trainer, se comprometendo a reduzir seu peso. 

Identifique os hábitos específicos que o ajudariam a chegar lá,
incluindo acompanhar sua ingestão de alimentos todos os dias e
pesar-se a cada semana. 

Então estabeleça penalidades para cada vez que você não fizer
essas coisas. 

Se não conseguir rastrear a ingestão de alimentos, pague $100
ao seu treinador. Se não se pesar, pague $500 à esposa. 
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A estratégia funciona pois o impulsiona, não apenas pelo medo
de perder dinheiro, mas também pelo medo de perder a
reputação na frente de duas pessoas importantes para você. 

Os humanos são animais sociais. Nós nos preocupamos com as
opiniões das pessoas ao nosso redor, então, o simples fato de
saber que alguém está observando você pode ser um poderoso
motivador para o sucesso.

Sendo assim, por que não estabelecer um contrato de hábito?
Mesmo que não seja tão detalhado quanto esse que
exemplificamos acima, considere se comprometer com seu
parceiro, seu melhor amigo ou um de seus colegas de trabalho. 

Se você concordar com um conjunto de consequências por não
seguir adiante, será muito mais provável que você mantenha
seus hábitos e, como vimos, manter um hábito positivo, por
menor que seja, é uma maneira infalível de alcançar grandes
coisas na vida.
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Sabe aquela sensação de estar no piloto automático? Quando
tomamos banho matinal ou escovamos os dentes e quase não
precisamos pensar no que estamos fazendo. Por quê? Porque
transformamos essas atividades diárias necessárias em hábitos.
Isso quer dizer que são tarefas que realizamos com tanta
frequência que podemos fazê-las automaticamente.

Na verdade, muitas de nossas atividades diárias são regidas pelo
hábito. 

De acordo com um estudo da Duke University, 45% de nossos
comportamentos são habituais. Além disso, estamos
especialmente propensos a cair em comportamentos habituais
quando estamos estressados.

Isso foi demonstrado em outro estudo da UCLA que revelou
nossa tendência de reverter ao comportamento habitual quando
estamos sob pressão, cansados   ou sobrecarregados.
Infelizmente, isso acontece sejam os hábitos bons ou ruins para
nós.

Por que o estresse nos afeta dessa maneira? Bem, o estresse
nos deixa incapazes de tomar certas decisões, lembra disso?
Aprendemos isso em “Vestindo-se de Guerreiro”.

No entanto, hábitos se tratam de comportamentos sobre os
quais não temos que tomar decisões. Eles são pré-programados
em nossa vida diária. 

Quando estamos estressados   e incapazes de tomar uma
decisão, recorremos aos nossos hábitos. Se você costuma
conversar online ou comer rosquinhas quando está estressado, é
provável que sejam comportamentos habituais. 

A maior parte de nossas vidas é governada por
nossos hábitos.

Aula 5
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Talvez você deseje que eles não fossem!

Mas como estamos aprendendo aqui, os maus hábitos podem ser
mudados, afinal, os hábitos nada mais são do que caminhos
neurais no cérebro. 

Eles ficam mais espessos e mais fortes quanto mais são usados   
e se deterioram quando são negligenciados. Você cria seus
próprios hábitos simplesmente repetindo atividades até que elas
fiquem cada vez mais fáceis.

Então, se você quiser começar a se exercitar diariamente, as
primeiras semanas serão de luta, porque essas vias neurais ainda
são fracas. Mas em breve, seu cérebro fortalecerá a conexão
entre malhar todos os dias e bem-estar, enquanto o hábito de
ficar assistindo TV se torna cada vez mais fraco.

Antes que você perceba, seus caminhos neurais estarão fazendo
todo o trabalho para você, 

Nossos cérebros apresentam um poderoso sistema de
formação de hábitos.

Imagine ter que tomar uma decisão informada sobre cada
produto que você compra no supermercado. Fazer as compras
levaria uma eternidade! É aí que os hábitos entram na equação.

Uma seção do nosso cérebro, os gânglios basais, tem a tarefa de
programar nossos comportamentos repetitivos para que mal
pensemos neles. 

Considere o comportamento programado de escolher um sabor
de sorvete. Mesmo em uma sorveteria chique com tantos
sabores tentadores, muitas vezes escolhemos algo familiar,
como baunilha.

Por quê? Bem, graças aos nossos gânglios basais, é algo a que
estamos acostumados e, portanto, algo para o qual tendemos
automaticamente.
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Quanto mais repetimos um hábito, mais o registro dele nos
gânglios da base se torna forte.

Por exemplo, depois de repetir consistentemente a ação de ligar
seu computador e fazer login em sua conta do Facebook
imediatamente, seu cérebro acabará entrando no piloto
automático. É assim que podemos acabar no Facebook sem
percebermos!

Os gânglios basais costumam ser tão fortes que dominam a
parte do nosso cérebro responsável pela tomada de decisão
consciente e razoável: o córtex pré-frontal. 

Ao contrário dos gânglios da base, essa parte do nosso cérebro
leva em consideração as consequências de ações de longo
prazo, bem como conceitos abstratos, como moralidade.

Mas o córtex pré-frontal tem uma grande falha: ele se cansa
rapidamente.

Tomar as decisões certas é, na verdade, um enorme dreno de
energia. 

Embora possamos achar fácil resistir a esse pote de sorvete no
freezer durante a maior parte do dia, é provável que seu córtex
pré-frontal desista quando estiver cansado. Neste ponto, seus
gânglios basais assumirão o controle e, de repente, você se verá
segurando uma grande tigela de biscoitos e creme novamente!
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A motivação é, obviamente, uma coisa boa, mas geralmente
estamos mais motivados para fazer as coisas que realmente
gostamos, como tirar férias. Quando precisamos fazer a limpeza
faxina, por outro lado, a motivação está longe de ser encontrada.

A motivação tem suas armadilhas, principalmente porque flutua
de acordo com o que sentimos. Em uma manhã em que você se
sente maravilhoso, é fácil fazer uma série de 20 flexões antes do
café da manhã, mas não é tão fácil fazer isso quando você está
de ressaca!

Além disso, na verdade, a motivação diminui quanto mais
fazemos algo, porque fica chato. Imagine se você dependesse
apenas da motivação para escovar os dentes todos os dias.
Você certamente acabaria com a boca cheia de cáries!

Basicamente, a motivação não é suficiente para ajudá-lo a
construir hábitos positivos. 

Felizmente, há outra ferramenta que é muito mais adequada para
nos ajudar a criar mudanças em nossas vidas. 

Em vez de enfraquecer com a repetição, essa ferramenta só
pode ficar mais forte. Você sabe o que é?

Força de vontade!

Os benefícios da força de vontade são bem conhecidos pelos
psicólogos. Um professor chegou a fazer com que seus alunos
exercitassem sua força de vontade por duas semanas para
melhorar sua postura habitual enquanto estavam sentados na
sala de aula.

A força de vontade, e não a motivação, é a melhor
ferramenta para criar bons hábitos.

Aula 6
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Eles não apenas se sentaram mais eretos em suas palestras,
como também mostraram maiores níveis de autocontrole em
outras áreas de suas vidas!

Toda vez que você cria um novo hábito positivo, como meditar
todos os dias, você flexiona seu próprio músculo da força de
vontade. 

Você também pode usar esse músculo para outras atividades,
como cozinhar alimentos frescos todos os dias, manter contato
com sua família e qualquer outra coisa que você queira alcançar. 

A força de vontade, ao contrário da motivação, é confiável.
Você pode construí-la e, quando o fizer, poderá confiar nela.

Os pequenos hábitos são os investimentos mais eficientes para
sua força de vontade limitada.

Claro que você pode tentar criar o hábito de fazer 100 flexões
todas as manhãs, mas é bem provável que sua força de vontade
ceda depois que você fizer apenas 20. Não demorará muito para
você abrir o pote de biscoitos novamente.

A força de vontade é fantástica, mas não parece assim quando a
exercitamos pela primeira vez. Então, como podemos fortalecer
nossa força de vontade ao começar do zero?

A solução aqui são os mini-hábitos!

Você pode evitar a perda de força de vontade com objetivos
menores, quase ridiculamente pequenos. 

Isso porque as principais ameaças à nossa força de vontade são
o esforço, a dificuldade percebida e o cansaço, então, por que
não escolher um alvo que exija pouco esforço?

Escolher um objetivo fácil elimina qualquer percepção de
dificuldade e não será assustador o suficiente para fazer você se
sentir cansado. 
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Em outras palavras, é uma cura abrangente para a força de
vontade fraca.

Os pequenos hábitos também fazem você se mexer e, quando
estiver em movimento, precisará de menos força de vontade
para continuar. Como afirma a primeira lei de Newton, um objeto
em movimento não mudará sua velocidade a menos que uma
força externa atue sobre ele.

Isso significa que o maior obstáculo que enfrentamos
normalmente é justamente o primeiro: passar da inércia para a
mobilidade. 

Com um mini hábito que ajude você a começar pequeno, você
pode ter certeza de começar sem problemas. Na verdade, você
pode até descobrir que pode conseguir mais do que se propôs a
fazer!

Os pequenos hábitos têm uma série de benefícios adicionais.

Ao fazer coisas que você nunca teve coragem de fazer antes,
você pode ver como os mini-hábitos aumentam sua autoestima. 

A capacidade de acreditar em nós mesmos, infelizmente, fica
gradualmente enfraquecida ao longo de anos de expectativas
exageradamente altas de nossos pais, professores e,
eventualmente, de nós mesmos.

Felizmente, os mini-hábitos oferecem a oportunidade única de
experimentar várias vezes ao dia o sucesso ao invés do
fracasso. Ao definir metas que você pode cumprir facilmente,
você se sentirá ótimo, não importa quão pequenas sejam suas
conquistas.

Compare isso com o fato de que você ainda não alcançou seu
grande objetivo todos os dias. 

É fácil ver qual abordagem fará com que você se sinta positivo. 
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Não pretenda se tornar uma estrela pop famosa amanhã. Em vez
disso, apenas pratique piano por cinco minutos todos os dias.

Os pequenos hábitos também são ótimos para fazer você se
sentir no controle. Os humanos odeiam a sensação de estar fora
de controle, ou pior, sendo controlados por outros. 

Uma pesquisa na Dinamarca demonstrou isso, revelando que até
90% de todos os funcionários ficam muito mais felizes quando
têm controle sobre seu próprio trabalho e podem tomar
decisões executivas.

Um grande objetivo, como dedicar-se inteiramente aos pobres e
necessitados, pode consumir seu tempo e energia até você se
ressentir com o objetivo em si. 

Por outro lado, um pequeno hábito de fazer uma doação mensal
a uma entidade, é simples, mas cria uma interação pessoal
positiva e deixa você livre para viver sua vida ao mesmo tempo
em que inicia o caminho para ser uma pessoa mais generosa.
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Agora que descobrimos os benefícios dos pequenos hábitos, é
hora de você criar seu próprio plano de ação. Então, por onde
você deve começar?

Primeiro, escolha seus hábitos com sabedoria. Você pode
começar com uma lista de hábitos que gostaria de ter em algum
momento de sua vida. Você pode querer praticar um novo
idioma, ler mais, melhorar suas habilidades matemáticas ou se
tornar mais apto em alguma área.

Em seguida, pergunte a si mesmo por que esses hábitos são
atraentes para você. Isso é para garantir que você tenha as
motivações certas. Por que, por exemplo, você pode querer
aprender mais idiomas? Se você é apaixonado por viagens e
culturas diferentes, então você tem boas razões.

Mas se você está simplesmente determinado a impressionar
colegas e amigos, considere cuidadosamente se você não está
sob algum tipo de pressão social externa. 

Não deixe que isso influencie seus hábitos! Os hábitos só devem
ser formados pelo que você realmente deseja alcançar.

Com uma lista de hábitos motivadores estabelecida, é hora de
criar os pequenos hábitos para dar início ao processo. 

Se você quer aprender espanhol, crie o hábito de aprender uma
palavra em espanhol por dia. Se o seu mini hábito é tão pequeno
que parece bobo para você, ótimo! É exatamente assim que eles
devem ser!

Os pequenos hábitos não devem ser assustadores. Eles devem
ser tão pequenos que você possa incorporar vários deles em sua
rotina diária.

Planeje e desenvolva seus pequenos hábitos com
cuidado.

Aula 7
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Depois de determinar seus pequenos hábitos, defina e anote os
gatilhos de hábitos. Os gatilhos de hábitos são sinais que
lembram que é hora de realizar seu mini hábito. 

Digamos que você queira fazer uma pose de ioga antes do café
da manhã. A hora do dia ou o fato de você estar com fome,
podem ser seus gatilhos para você praticar com seu pequeno
hábito.

Monitore seu progresso e não se esqueça de se recompensar.

Os pequenos hábitos são fáceis de alcançar, então você não
deve se satisfazer com uma taxa de conclusão de 95%. Vá
direto para 100%. 

A maneira mais simples de evitar pular ou mudar seu mini hábito
é registrando o que você faz, então certifique-se de anotar tudo.

Um estudo psicológico realizado em 2013 demonstrou que todos
os pensamentos têm uma presença mais forte em sua mente
quando você os anota.

Seja qual for o método que você escolher, deve ser algo que
você veja todos os dias. 

Dessa forma, você pode continuar se lembrando de completar
seus hábitos, manter seu progresso e até mesmo construir
hábitos mais positivos ao longo do caminho.

Em breve, você estará avançando. Você pode até descobrir que
consegue muito mais com seu hábito do que planejou
originalmente.

Digamos que você vá muito além do seu objetivo de escrever 50
palavras e consiga escrever 500. Essas explosões de energia são
ótimas, mas não as deixe confundir você!

De repente, mudar seu hábito para escrever 500 palavras não
fará nenhum bem a você, e você achará difícil mantê-lo,

26



mesmo que pareça tão fácil da primeira vez. Se você conseguir
superar seus objetivos, dê um tapinha nas costas, mas lembre-
se de ver isso como um bônus e não um sinal para se esforçar
mais.

E se escrever apenas 50 palavras parecer chato? Bem, isso é
bom! Isso sinaliza que seu pequeno hábito é um hábito genuíno. 

É algo que você faz automaticamente, sem nenhuma resistência
para completá-lo. Isso é algo para comemorar, então
recompense-se!

Lembre-se: não é apenas o objetivo que seus hábitos levam que
importa. Desenvolver uma rotina diária cheia de rituais úteis é
algo de que você também pode se orgulhar.
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Em vez de tentar se motivar para atingir metas assustadoras, dê
um passo de cada vez. Ao construir uma rotina de mini-hábitos
positivos, você terá a chance de desfrutar de pequenos
sucessos todos os dias enquanto faz um progresso real em
direção às suas verdadeiras aspirações.

Uma pequena mudança em seu comportamento não
transformará sua vida da noite para o dia. Mas transforme esse
comportamento em um hábito que você realiza todos os dias e
isso pode levar a grandes mudanças. 

Mudar sua vida não é fazer grandes avanços ou revolucionar toda
a sua vida. Em vez disso, trata-se de construir um sistema
positivo de hábitos que, quando combinados, proporcionam
resultados notáveis.

Resumo Final
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