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Meu nome é Carol Ferrera, sou Coach de Emagrecimento 
Definitivo, formada pela Sociedade Brasileira de Coach 
com especialização em Psicologia Positiva, criadora do 

programa “Descubra o Poder de Emagrecer que está em 
Você” e Coach em Psicologia Positiva. Cheguei aos 147kg 
e, depois de tentar todas as formas de emagrecimento 
(cirurgia, dietas, simpatias etc.), descobri que a única 

maneira era reprogramando minhas emoções. Desde então 
já impactei mais de 1 milhão de pessoas através dos meus 

treinamentos e conteúdos.

3º Workshop | 26 de fevereiro a 05 de março
Descubra o Poder de Emagrecer que está em você!
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Olá, sua gostosa!

Parabéns por estar aqui. Só de você baixar este workbook já 
mostra o quanto você está comprometida com o seu emagrecimento. 

E te digo mais: você está no lugar certo.

Este workbook é referente à segunda aula do meu Workshop. Nele, te 
trago um breve resumo da aula acompanhado de uma tarefa que 

transformará sua semana ou, quem sabe, sua vida :)

Vencer a compulsão não é simples, sabe por quê? Porque até 
hoje eu tenho certeza que você não entendeu como ela atua dentro 

de você. E agora chegou o seu momento de compreender.

Te mostrei nesta aula tudo o que descobri através de 
experiências próprias e das mais de 600 coachees até hoje 

assistidas por mim até hoje.

Acredite, quando você começa a entender toda a dinâmica desse 
processo, os resultados começam a aparecer.

Estou com você até o fim.
Sua Coach, 

Carol Ferrera
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Eu acho incrível o quanto nós somos capazes 
de comer nossas emoções, e dentre diversas delas 
a ansiedade é em disparado a emoção que mais 

nos atormenta. No meu último desafio, enviei aos 
participantes um questionário relacionado a isso, 

e pasmem, 87% dos mais de 17mil que responderam 
minha pesquisa associam sua obesidade a ansiedade 

desenfreada que sentem dia após dia. Ela é a 
responsável direta por nossas desistências 

e desculpas na busca do nosso sonho. 

Ansiedade!

Se você ainda não assistiu a terceira aula do meu 
Workshop, clique aqui do lado e assista!

http://carolferrera.com.br/aulas-workshop?blog=2q2ykuypk&video=2t49wjp7m
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A ansiedade tem como principal característica a sensação 
de agonia (que muitas de vocês relatam), e isso faz com que 

você decida jogar tudo pro alto na intenção de acabar com esse 
sentimento. Você se pega sentindo algo que não é prazeroso 

para você e a primeira coisa que faz é buscar algo que dê 
prazer. E o que você faz? Come, porque desta forma você 

estará se afastanto daquela agonia sufocante.
 

E desta forma você acaba se sabotando, esse “momento de 
prazer” é algo ilusório, que você está criando na sua mente. 

Logo depois do seu ataque alimentar tudo volta, e digo 
mais, ainda pior porque junto vem o sentimento de culpa por 
ter mais uma vez desistido daquilo que há minutos atrás você 

tanto queria e tanto estava decidida alcançar.

O ponto chave da sua ansiedade está no quanto de 
expectativa você cria, no quanto você idealiza um futuro 
maravilhoso, acontece que você NÃO se MOVIMENTA para 

alcançá-lo, você fica alí pensando o quanto você quer, 
simplesmente NÃO AGE, e então vem quem? A ansiedade. 

Como a ansiedade 
atua em nós.
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Você acaba direcionando todos seus pensamentos para o 
futuro. Lembra da aula 1 onde eu expliquei que o pensamento 

gera um sentimento? É isso! Você só foca no FUTURO, 
ansiedade é excesso de futuro, porque quando entramos nesse 
excesso acabamos por imaginar diversos acontecimentos, fatos 
e possíveis resultados e esse é o problema, a sua imaginação.

Nessa aula eu te expliquei como você deve direcionar a sua 
atenção. Você precisa apenas de 20% do seu foco no futuro, 

e por que 20%? Para de tar clareza de onde você quer 
chegar. Sem saber para onde vamos qualquer lugar serve. 

E não queremos o qualquer, sabemos o que queremos.

Outros 20% do seu foco deve estar no passado, é lá que 
estão seus erros, aqueles que você não precisa mais cometer. 

E é lá também que estão suas vitórias e conquistas, aqueles 
momentos que você superou situações que muitas vezes 
pareciam impossíveis, e são essas lembranças que vão te 
empoderar para que novas conquistas sejam alcançadas.

 
Opa, restaram 60%, onde vamos 

colocar todo esse foco?

NO PRESENTE, no agora! São esses 60% plantados 
hoje que serão o seu futuro amanhã, livres de erros 

cometidos no passado.
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Agora eu vou te passar umas das ferramentas que 
uso para controlar a minha ansiedade, ela bem simples e 

MUITO EFICAZ. No início será fundamental que você aplique 
usando papel e caneta, não adianta simplesmente imaginar, 

se fizer desta forma não terá nem de perto o resultado que 
tenho com ela. Vamos a ferramenta:

Como controlar 
a ansiedade.

- PASSO 1 -

Escreva a situação que está te trazendo 
essa agonia incontrolável, que pode gerar uma 

ansiedade. Escreva por completo.
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Agora separe essas situações em dois quadros: 
Real e imaginário.

- PASSO 2 -

Consequências 
reais: 

No quadro Real escreva as 
consequências ruins, que 
de FATO aconteceram, em 

situações parecidas com está 
que você descreveu.

Consequências
imaginárias: 

E no quadro imaginário 
escreva aquilo que você 

pressupõe que virá a 
acontecer (olha o excesso de 

futuro batendo na sua porta), 
aquilo que você acredita que 
vai acontecer apesar de não 

ser o que deseja. 
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Agora escreva possíveis soluções que você pode 
fazer HOJE, AGORA para evitar as consequências 
ruins tanto do Real como do Imaginário. Desta 

forma você terá clareza total da situação e 
finalmente terá controle sobre a ansiedade!

- PASSO 3 -

Soluções para 
evitar possíves 
consequências 

reais:

Soluções para 
evitar possíves 
consequências 
imaginárias:
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Eu vou te passar um Plano de Ação para você não precisar 
mais pensar, nem se preocupar com esses pensamentos 

sabotadores que estão na sua cabeça nesse exato momento. 
BASTA SEGUIR! 

Você não precisa vencer o medo de fracassar, 
você precisa apenas AGIR.

1º Passo: Conscientização
Lembre-se que o seu peso é apenas um resultado de um problema interno, 
sendo o invisível criando o visível, e a solução desse problema também é interna. 
Então pare de pular de dieta em dieta, pare de buscar um pílula mágica e fortaleça 
dentro de você mesma a importância de focar em seguir dia após dia 
o seu plano de emagrecimento, seja ele qual for.

2º Passo: Dissociar
Pare de dizer que é uma fracassada e que não consegue. Pare de se criticar o  

tempo todo. Pare de associar prazer a comida! Utilize as ferramentas das aulas 1, 
2 e 3 para auxiliar nessa dissociação emocional com a comida.

3º Passo: Continuar Plantando 
Entenda que plantar é uma ação! Dia após dia você tem que continuar plantando 
a semente da vitória dentro de você, use a semente que te dei na aula 1 todos os 
dias. Começe a enxergar as coisas pelo outro lado, veja seus fracassos como 
aprendizado e não como uma convicção de derrota. Pare de olhar para comida 
como solução de problemas e comece agora a plantar TODOS os dias aquilo que 
você quer colher: felicidade, autocontrole, autoestima, autoconfiança e o principal: 
passe a se ELOGIAR TODOS OS DIAS! 

Plano de Ação
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O método que uso no meu Curso Fechado é baseado neste 
Plano de Ação que eu acabei de te passar, com uma diferença, 
eu vou MUITO mais fundo em cada um dos passos. Veja como 

abordo cada passo:

Concientização

Módulo 1: Despertar
• Fracasso Não é opção
• Como seu cérebro aprende
• Automonitoramento
• Ferramenta: PG

Módulo 2: Escolhendo 
uma Nova História
• Reprogramando suas emoções a seu favor
• Você sabe o que é vício? 
• Ser e ter
• Ferramenta: Efeito borboleta

Módulo 3: Motivos de Ação
• Automotivação
• Tipos de motivação 
• Ferramenta: Lista de recompensa 
• Caixinha da Autoconfiança
• Ferramenta: Lista de retomada de consciência

Quer ir mais 
rápido e mais fundo 

no seu emagrecimento
definitivo?
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Dissociar

Continuar
Plantando

Módulo 4: Pensamentos Sabotadores
• Padrões Mentais 
• Sabotadores: 

 • Critico 
 • Hiperprestativo 
 • Hiperatento 
 • Controlador 
 • Vítima 
 • Perfeccionista

• Ferramenta: Quebra de crenças
• Compulsão
• Ansiedade 
• Ferramenta: Diário dos 

Pensamentos Disfuncionais

Módulo 5: Modelagem - O Caminho 
mais Rápido para o Sucesso
• Ressignificando seus vícios de comportamento
• Modelando a pessoa magra
• Ferramenta: Heroina

Módulo 6: Chega de Desculpas
• Visão de mundo
• Ferramenta: Administrando seu tempo
• Ferramenta: Solucionando problemas

Módulo 7: Última Batalha
• Jogo interno 
• Ferramenta: Conselho

Módulo 8: Mulheres Empoderadas
• Empoderamento Feminino
• Poder do elogio
• Agora você já sabe o que fazer
• Ferramenta: Áudio da Vitoria
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E essas surpresas só serão divulgados no dia 05/03 na última 
aula. Mas... vou te adiantar uma delas: DESAFIO CHATA DE 

GOSTOSA, EXCLUSIVO DO CURSO FECHADO, completamente 
diferente do desafio aberto e gratuito!

Além é claro dos muitos 
Bônus que o meu Curso 

Fechado oferece.

Te espero segunda, 
05 de março às 09h.
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Me siga nas redes sociais!

/carolferrera

/carolferrera

/coachcarolferrera

https://www.youtube.com/carolferrera
https://www.instagram.com/CarolFerrera/
https://www.facebook.com/coachcarolferrera/
http://carolferrera.com.br/



