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O Passo a Passo, 
agora é definitivo!

Semana Gratuita  
de Emagrecimento
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Como participar da Semana  
Gratuita de Emagrecimento!

Comprometimento + ConstânCia + FoCo

Há diversas variáveis que devem ser consideradas quando você 
se compromete a emagrecer e se manter magra para sempre: 
Dieta, Plano alimentar, exercício, acompanhamento profissional… 

Mas você já aprendeu ao longo dessa semana que a primeira 
coisa, e a MAIS IMPORTANTE que deve ser feita é,  

a mudança interna.

Reprogramar suas crenças e pensamentos limitantes, 
controlar suas emoções que te levam a ansiedade até ponto de 

ativar compulsão alimentar… Vou ser sincera:

NÃO É FÁCIL! 
E, eu sei que você está animada e motivada, mas que ao 

mesmo tempo a sua mente está lembrando dos seus fracassos e 
trazendo a tona todos os seus medos: “E as festas do trabalho”, 

“os encontros em família”, “saídas com amigas”, “dentro da minha 
casa só tem besteira”, “quando me criticarem”, “ninguém acredita 

em mim”, “e quando eu viajar”, “e quando eu engravidar”,  
“eu odeio malhar”...
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E com todas essas questões você precisa ter um plano, estratégias 
e focar no que realmente funciona, caso contrário toda  

essa motivação e novas descobertas serão sucumbidas pelo  
medo e resultará em um novo ataque compulsivo.

E com o que temos nessa terceira parte eu diria que,  
não é fácil, mas… É SIMPLES! \0/ 

E as ações que vou te guiar a fazer neste PDF vão trazer  
um “sistema” um Guia, para você seguir!

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.

aproveite o reforço na comunidade  
basta clicar aqui e pedir acesso!

Estou com você até o fim. 
sua Coach,Carol Ferrera.

https://www.facebook.com/groups/cdgnadisney/
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Dê um check no seu progresso na parte 2 
da Semana Gratuita de Emagrecimento.

aCompanhe seu  
progresso!

sua transformação é proporcional  
a sua Dedicação.

Assisti e fiz  
toda a parte 1!

 Assisti e fiz 
toda a parte 2!

Me comprometo  
a seguir a parte 3!

Quero disputar 
uma Matrícula  

no dia 09/07!

20% 40% 60% 100%
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• Reprograme suas emoções

• Elimine seus vícios

•  
SER para TER a vida dos sonhos

• Decida SER uma nova mulher com
novos comportamentos

PASSO A PASSO 
REVELADO!
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DESPERTAR

• O que cria o mundo externo  
é o mundo interno

• Fracassos são aprendizados,  
não tenha medo

• Mude sua mentalidade e assim  
mudará as emoções

• Descubra os verdadeiros prazeres  
da vida e não só da comida

• Assuma a responsabilidade de mudança

CRIANDO UMA  
NOVA HISTÓRIA

MOTIVOS  
DE AÇÃO

• Se mantenha motivada

• Saiba o que não quer mais viver  
e o que deseja alcançar

• Reconheça suas vitórias e comemore elas

• Lembre das recompensas que  
terá se mantendo no foco
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• 

• Elimine os sabotadores: 
 – Critico: Continue o desafio

do elogio! 
– Hiperprestativo: Não transforme
ajudar os outros em desculpas de
falta de tempo.

 
 

– Hiperatento: Relaxe, o descanso
faz parte do trabalho

 
 

– Controlador: Foque apenas no
que você pode controla, seus
comportamentos

 
 

– Vítima: A responsabilidade de
mudança é SOMENTE sua!

 
 

– Perfeccionista: Pare de buscar a
perfeição e sim a melhoria
continua

 

Elimine crenças do passado

• Racionalize suas emoções

• Ansiedade é medo do futuro, 
foque no que pode fazer HOJE
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PENSAMENTOS 
SABOTADORES

CONTROLE A 
COMPULSÃO  
E A ANSIEDADE



Workbook | Aula 3

carolferrera.com.br

Co
nt

in
ue

 P
la

nt
an

do

• Tenha sua mente como aliada

• Como você quer estar  
daqui a 50 anos?

Última batalha

• Aprenda a receber elogios

• Exalte suas qualidades

• Saboreie suas vitórias

se toRne uma 
mulheR maRavilha

• Pare de focar no problema 
e volte suas energias para a 
solução

• Organize seu tempo, saiba 
escolher suas prioridades!

• Busque enxergar o que há de 
melhor em você

paRe De DaR tantas 
DesCulpas

• Mude os hábitos ruins

• Busque uma pessoa que 
alcançou o que você deseja

• Repita os comportamentos 
dessa pessoa

aCeleRanDo o seu 
emagReCimento
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• Você não precisa se privar

• Não é prazer se traz: Culpa, 
frustração, tristeza e... PESO

• Entenda que os prazeres da vida 
não estão resumidos a 2 minutos 
de chocolate

• Clique aqui e assista a história 
de quem descobriu o verdadeiro 
prazer!

• Descubra o seu verdadeiro 
motivo de ação!

• Toda motivação que precisa está
dentro de você.

• Clique aqui e assista a  
história de quem encontrou  
o seu motivo de ação!

• Merecimento é uma histórinha 
que foi inventada por você para 

• Deus não carimbou na sua  
testa a palavra “Gorda”

• Henry Ford: “Se você pensa que  
pode ou se pensa que não pode,  
de qualquer forma você está certa”

• Clique aqui e assista a história 
de quem não acredita mais nessa 
historinha de merecimento.

NÃO QUERO VIVER ME 
PRIVAÇÃO DAS COISAS 
BOAS DA VIDA

EU NÃO TENHO 
MOTIVAÇÃO

EU NASCI PARA SER 
GORDA, NãO MEREç O 
SER MAGRA

•  
que é perseverante

• Só fracassos quem desiste

• Thomas Edison: “eu não errei 
mil vezes, eu aprendi mil formas 
de como não fazer” 

• Clique aqui e assista a história 
de quem errou mil vezes!

MEDO DE  
FRACASSAR  
DE NOVO

https://www.youtube.com/watch?v=NsTYZwC9xu4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EMYgkp2al1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cnOudPoC1_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TCCaTqppUng&feature=youtu.be
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• Meu peso tem relação com 

crenças profundas

• Sofri algum tipo de abuso na 
infância

• Passei por algum tipo de 
escassez na infância

• Tenho uma relação complicada 
com os pais

• Tenho traumas de infância 

• Tento emagrecer desde sempre

• Um grande evento causou o 
início do meu ganho de peso

• Engordei depois do casamento

• Engordei depois da gravidez

• Engordei depois da separação

• Engordei depois da morte  
de alguém próximo

• Engordei depois de crises  
de depressão e ansiedade

• Já até emagreci uma vez, 
mas engordei e estou sempre 
tentando perder os mesmos 
“5kg”

• Meu emocional instável

• Sinto que não sou boa o 
suficiente 

• A comida é meu refúgio

• Tenho uma péssima relação 
com a comida, mesmo  
sendo magra

• Desconto todos os problemas  
na comida

• Minha vida emocional  
é descontrolada 

eu passei minha viDa 
inteiRa tentanDo 
EMAGRECER!

EU Já FUI  
MAGRA, MAS…

eu só pReCiso 
peRDeR essa 
BARRIGUINHA!

eu até sou 
MAGRA, MAS…
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Fome física x Fome emocional 
Clique para assistir essa aula extra

Caixinha	da	autoconfiança	 
(automotivação)

Clique para assistir essa aula extra

Processo de emagrecimento: EMOçõES
Clique para assistir essa aula extra

reCursos  
eXtras

https://www.youtube.com/watch?v=Wh3XWjRTTsk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=19QyngE0OYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yQMrpxtX9Pw&feature=youtu.be
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“Juntas somos mais FORTES”  
– Carol Ferrera

Emagrecer e se manter magra é muito bom, é a realização de 
um sonho e eu sei disso! Mas reprogramar sua mente e emoções 
para se tornar a verdadeira dona da sua vida, produzir felicidade, 

autoestima, amar a si mesma… e isso tudo AGORA! Não, quando 
emagrecer e nunca mais engordar, mas AGORA!

Isso não tem preço, isso te leva a uma vida superabundante, isso… 
torna o emagrecimento um simples resultado,  

sem esforço ou sofrimento. 

Mas para conseguir da melhor maneira possível, mais rápido e 
menos dolorosa, você precisa do método correto! E é exatamente 
por isso que criei essa Semana Gratutia de Emagrecimento, para 
te ensinar que esse método existe, te ensinar como ele funciona, 

como você pode aplicar.

Te convido para na PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, 09/07 às 06h,  
abrir seu e-mail e vir comigo na mais NOVA JORNADA  

que preparei para nós!

Te vejo lá,
Beijos da sua Coach, 

Carol Ferrera

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES
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me siga nas redes sociais!

http://carolferrera.com.br/
https://www.instagram.com/carolferrera/
https://www.youtube.com/channel/UC2X9TAMauAZKsN9A_NO7cNg
https://www.facebook.com/coachcarolferrera/

