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Você sente que tá sempre esperando alguma coisa (um namorado, um emprego, uma viagem) pra 
finalmente ser feliz? E até mesmo em momentos que está tudo indo bem, você não está tão feliz 
como pensou que estaria? Ou de repente você experimenta muitos altos e baixos e não sabe como 
fazer pra ficar mais no “alto” do que no “baixo”?

Se você respondeu sim pra qualquer uma dessas 
perguntas, me abraça porque eu te entendo. Eu 
passei muito tempo da minha vida nessa pegada e 

foi somente nos últimos anos, depois que eu me tornei 
Life Coach que o desenvolvimento pessoal passou a ser 
o meu mundo, e eu entendi como tudo isso funciona.

O grande pulo do gato é que a felicidade é bem mais al-
cançável do que parece e é exatamente isso que eu vou 
te ensinar nesse e-book.

Quando comecei a aplicar esses três passos em minha 
vida, meu nível de felicidade aumentou muito. Antes, 
eu oscilava entre momentos de profunda inspiração e 
outros de desânimo total - e isso me frustrava muuuito. 
Agora, que esses conceitos estão enraizados dentro de 
mim, eu tenho muito mais equilíbrio, alegria e paz de es-
pírito na minha vida.

Claro que existem momentos de dor, eles fazem parte 
da nossa vida. Mas o que esse livro vai te ensinar é como 
lidar com esses momentos de uma maneira poderosa 
para que eles sejam uma ferramenta de aprendizagem e 
não um buraco negro que te engole e paralisa.

Fiz esse livro com muito amor e tenho certeza que se 
você se dedicar a praticar o que eu vou te ensinar com 
dedicação e curiosidade a sua vida vai mudar da água 
pro vinho.

Então, se ajeita aí na cadeira, pega papel e caneta pra fa-
zer suas anotações e vamos mergulhar nesses 3 passos 
pra transformar sua vida. 

1

“We are all just 
walking each 
other home”
Ram Dass

Int roducao
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Voce e o problema
Voce e a solucao

1#
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Saiba: A felicidade está dentro de você. E não, 
isso não é papo pra boi dormir. Vou te explicar 
melhor…

Muitas vezes, nós colocamos a felicidade fora 
de nós. No meu caso, eu achava que só ia ser 
feliz quando eu achasse o emprego dos meus 

sonhos, ou quando conseguisse minha cidadania aus-
traliana, ou quando eu viajasse o mundo todo. Mas eu 
percebi que eu nunca atingia aquela tal “felicidade”. 

Nossa felicidade não está no que acontece com a gente, 
mas como nós percebemos o que está acontecendo.

Então, o primeiro passo pra você ser feliz é mudar a 
perspectiva de como você está vendo o que está acon-
tecendo.  E aí entra o nosso primeiro passo: SEJA 100% 
RESPONSÁVEL PELA SUA VIDA

Para isso, precisamos quebrar um conceito: responsa-
bilidade = culpa. Do tipo, quando falam “você tem que 
assumir responsabilidade” e o que estão querendo dizer 
é “você tem que admitir que foi a culpa foi sua”.

3

P rimeiro passo: Responsabilidade

“Não existe um 
caminho para a 
felicidade. A 
felicidade é o 
caminho.”
Thich Nhat Hanh
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Não, a responsabilidade a qual eu estou me referindo 
não tem nada a ver com culpa. Tem a ver com sua habi-
lidade de resposta: “responsa” + “habilidade” = respon-
sabilidade. 

É sobre sua habilidade de responder às coisas que acon-
tecem e decidir como vai lidar com cada situação. Um 
exemplo clássico é quando você está preso no trânsito. 
Você não tem saída, você tá preso dentro do seu carro 
e não tem nada que você possa fazer a não ser perma-
necer ali. Você tem duas alternativas: ficar frustrado - 
xingando, reclamando, pensando no que você poderia 
estar fazendo, culpando os outros motoristas -  ou fazer 
daquela situação o melhor que você pode - escutar sua 
música favorita, responder mensagens, ligar pra alguém.

A realidade é que nós temos muito pouco controle sobre 
o que acontece na nossa vida. Você planeja uma viagem, 
mas ela pode ser cancelada. O dinheiro vai e vem. Os re-
lacionamentos terminam. Tudo no mundo muda muito, 
é simplesmente a regra do jogo. 

Mas, ao mesmo tempo que o universo está nesse 
movimento contínuo, existe *sempre*, dentro de você, 
a escolha sobre *como* você vai responder a essas 
surpresas. 

Você só consegue ser 100% responsável quando você as-

sume a postura de que o que está acontecendo - seja lá 
o que for - é PARA VOCÊ e não COM VOCÊ. Ou seja, tudo 
está acontecendo pra o *seu* benefício e não pra ator-
mentar a sua vida.

Eu até imagino você pensando: Mas Fê, como assim, 
quer dizer que se eu perco meu emprego, meu namo-
rado, ou todo o meu dinheiro… isso tá acontecendo pro 
meu bem?? Como você pode ter certeza disso?

Então, não tenho né. Ninguém tem certeza de nada. Mas 
foi por isso que eu falei “assumir uma postura”, ou seja, 
é você adotar essa verdade pro seu próprio benefício. 

Quando uma coisa que a gente não queria que aconte-
cesse, acontece, e a gente fica mal, e chora, e se pergun-
ta constantemente “porque Deus, porque comigo” - você 
acha que a gente consegue aprender, crescer e achar sa-
ídas pra superar a situação de uma forma simples, leve 
e inspiradora? Não né. A gente fica tão focado e absorto 
no problema que não conseguimos ver um palmo diante 
do nariz.

Mas e se, por outro lado, você se manter calmo, lembrar 
que toda situação vem com uma lição e que tudo, tudo, 
tudo, sempre tem uma saída - você não acha que conse-
guiria lidar com essa situação de uma forma muito mais 
positiva?

4
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Porque pensa aqui comigo: você se lembra de alguma 
situação que não saiu do jeito que você queria, mas aca-
bou te levando pra caminhos muito melhores, melhores 
até do que você podia imaginar? Tenho certeza que isso 
já aconteceu com você simplesmente porque acontece 
com todos nós.

Você vê, a gente tem uma visão muito limitada sobre o 
que é o melhor pra gente. A gente literalmente inventa 
um cenário e cisma que aquilo é o melhor. Resultado? Se 
a situação não se desdobra como imaginamos ficamos 
chateados, frustrados e achando que nada faz sentido.

O segredo está em se manter humilde, em lembrar que a 
gente nem sempre sabe o melhor fechamento pra cada 
história e se manter aberto pra aprender e crescer com 
qualquer que seja a situação.

Isso faz com que você saia da postura de vítima e assu-
ma postura de comandante.  A vítima, por definição, é 
a injustiçada, sem poder pra se defender e a mercê dos 
maus da vida. O comandante, por outro lado, está no 
controle, definindo a direção do percurso e pronto para 
enfrentar os desafios, sejam eles quais forem. 

E aí que entra aquele papo de escolha que eu falei no 
comecinho do livro. Você pode escolher focar em como 

tudo está indo “errado” e garantir que você se sinta frus-
trado, fracassado e desesperançoso. Ou você pode falar: 
ok, isso não estava nos meus planos, mas deve ser por-
que alguma coisa melhor que eu nem consigo imaginar 
o que é, está por vir. 

Junto com a responsabilidade você vai precisar de alguns 
priminhos dela: a aceitação e o foco (vou falar sobre eles 
em mais detalhes nos próximos passos). Você precisa 
aceitar que o que está acontecendo, está acontecendo. 
Afinal, reclamar, espernear, se desesperar… nada disso 
faz a situação mudar. E direcionar seu foco: “o que essa 
situação está me ensinando? Como eu posso me melho-
rar e ultrapassar esse desafio? ”

Mesmo não tendo total controle sobre o que acontece 
na sua vida, você tem sim o poder sobre o seu foco e seu 
ponto de vista. É sempre sua escolha - o copo está meio 
cheio ou meio vazio?

Esse lance de ser feliz independentemente das circuns-
tâncias começa com um comprometimento pessoal, em 
você prometer que aconteça o que acontecer sempre vai 
focar nesses 3 passos que eu estou te ensinando e reto-
mar o controle sobre as suas emoções.

5
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Tem uma frase que eu amo que diz: a dor é inevitável, 
mas o sofrimento é opcional. E é muito verdade… A dor 
faz parte da vida, não tem como a gente evitar. Mas o 
que causa sofrimento é a nossa postura em relação essa 
dor, a história que a gente se conta sobre o que aconte-
ceu e a resistência que a gente tem àquele momento.

Quando você se coloca no papel de vítima, cria dentro 
de si uma energia que te contrai. Você direciona seu foco 
pra como está tudo indo errado e perpetua, dentro de si, 
a história de que não tem o que você possa fazer, que é 
fraco e impotente e o mundo está contra você. E quanto 
mais você pensa assim, mais você  contrai e quanto mais 
você contrai, mais você perpetua essa história - você vê, 
é um ciclo vicioso muito maléfico. 

Por outro lado, se você adotar a crença “não existe nada 
que pode me derrubar e eu vou sempre ter os recursos 
necessários pra superar qualquer desafio”, você assume 
o comando. E sim, você vai encontrar pedras no cami-
nho, mas dessa vez você vai estar conectado com a sua 
força interior e vai conseguir focar na solução e não no 
problema. Você vai conseguir se manter conectado com 
o universo, vai estar aberto pra novos aprendizados e vai 
se manter inspirado pra conseguir ver as mil possibilida-
des que existem dentro de qualquer situação.

A sua responsabilidade está em você sempre se lembrar 
que, aconteça o que acontecer, você vai sempre achar 
uma saída. 

6
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Eu quero que você pare agora e escreva 3 situações 
na sua vida em que tudo deu “errado”, mas que aca-
baram te levando pra um caminho muito melhor do 

que você poderia imaginar.

Pra que isso? Esse exercício vai te ajudar nesse processo 
de “escolher” e assumir responsabilidade nas situações 
desafiadoras que vão aparecer no caminho. Quando 
tudo estiver parecendo desabar na sua vida, você já vai 
estar treinado a perceber que mesmo que as coisas não 
estejam acontecendo do jeito que você queria, elas estão 
acontecendo da melhor maneira possível.

Vou te dar um exemplo meu.

Em 2013 eu ainda trabalhava em restaurante. Na verda-
de, eu já trabalhava no mesmo restaurante fazia 5 anos 
e já estava ficando inquieta pensando em qual seria meu 
próximo passo.

Naquela mesma época, meu chefe estava abrindo um 
restaurante novo e - meu Deus - fiquei tão empolgada. Ia 
abrir um salão novo, do zero (coisa que eu nunca tinha 
feito), ia crescer profissionalmente, expandir, aprender. 
Parecia perfeito.

Só que não. Foi um desastre. O restaurante começou su-
per mal, vivia às moscas, eu não conseguia funcionários 
legais, era desorganizado. Foi um caos. Fiquei extrema-
mente infeliz e só aguentei alguns meses. Tive que pedir 
demissão porque não estava dando mais pra aguentar 
aquele trabalho. Parecia que estava tudo indo errado.

Mas quando eu decidi sair desse emprego, eu quis ficar 
uns dois meses pensando na vida, desacelerar e me re-
conectar comigo mesma. E foi justamente nesse proces-
so que eu conheci o coaching e descobri o meu verdadei-
ro propósito.

Ou seja, eu achava que estava dando tudo errado, mas 
na verdade estava dando tudo certo. Eu queria uma car-
reira expansiva, empolgante e desafiadora e foi isso que 
o universo me deu. E graças a Deus deu “tudo errado” 
porque hoje eu trabalho com o que eu amo e é muito 
melhor do que eu podia sonhar na época.

Agora é sua vez… Vai lá no seu bloquinho e escreve as 
3 situações na sua vida que deram “errado” pra te levar 
pro “certo”.

8
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Reconhecendo 
sua Riqueza

2#
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Seja lá qual for o seu momento, você tem o que 
agradecer, sempre. Então, agradeça. Agradeça 
todos os dias, agradeça sistematicamente.

Como eu estava te falando no primeiro capítulo, é 
muito importante que a gente vigie o nosso foco e 
pra onde a nossa mente está nos levando, porque 

se deixar ela vai ficar criando cenários imaginários dos 
mais malucos e, muitas vezes, catastróficos.

O que acontece é que a nossa mente é programada pra 
sempre pensar no que pode dar errado e isso acontece 
porque o seu maior objetivo é nos deixar vivos, seguros. 
Nosso instinto animal não está preocupado se nós so-
mos felizes, pra ele isso não tem a menor importância. 
O seu papel é: perpetuar o sistema, no caso, a sua vida.

Mas já que nós não estamos mais vivendo nas cavernas, 
a gente pode treinar nossa mente a focar no que já deu 
certo, nas infinitas possibilidades e na abundância que 
*já existe* nas nossas vidas.

Segundo passo: Gratidao

"Você não é uma 
gota no oceano. 
Você é um oceano 
inteiro numa gota" 
Rumi

10
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Quando a gente pratica a gratidão estamos tirando o 
foco do que *ainda não temos* e botando em tudo o 
que nós *já temos*. Você se torna, instantaneamente, 
bem-sucedido.

A gratidão é fundamental naquela mudança de perspec-
tiva que eu estava falando pra você. Uma vez que você 
assume 100% de responsabilidade pela sua experiência 
de vida, a gratidão se torna a sua maior aliada já que é 
impossível você estar num estado de gratidão e ao mes-
mo tempo se sentir vítima da situação.

E eu sei que a gente mal se conhece, mas uma coisa eu 
sei, se você não está se sentindo feliz é porque você está 
focando no que *não tem* ao invés de focar em tudo 
que você já conquistou.

E mesmo que o momento presente seja um momento 
de dor, você ainda tem o que agradecer. Aliás, talvez 
esse seja o momento que você mais precisa agradecer, 
já que a gratidão é a maneira mais simples e poderosa 
pra você se manter conectado com o universo e, assim, 
inspirado e aberto pros novos caminhos que se abrem 
em momentos de dor.

Mas olha, não fica esperando tudo ficar horrível pra você 
praticar a gratidão. Assim como seu bíceps, a gratidão 
também é um músculo e pra crescer é preciso de prática, 
atenção e dedicação. 

Vou te propor um exercício que eu sempre passo pros 
meus alunos e clientes: faça uma lista, todos os dias an-
tes de dormir, de três coisas pelas quais você está grato 

naquele dia. Durante o exercício, não só escreva essas 
coisas, mas conecte-se com elas. Volte naquele momen-
to, lembre-se dos detalhes, sinta como se aquilo estives-
se acontecendo aqui, agora.

Ao fazer essa lista diariamente, não só você está mudan-
do sua mente, mas está mudando sua energia. Você está 
se conectando com o que realmente importa e que você 
já tem. 

Eu enfatizo muito esse lance do “já tem” porque é au-
tomático pensar em tudo o que a gente *não* tem e 
menosprezar o que já conquistamos. Assim que a gente 
alcança nosso objetivo caímos na armadilha de pensar 
“ah, isso nem foi tão difícil assim, o que eu preciso mes-
mo é daquela outra coisa”.

Só que, amor, se você não conseguir ficar bem com o 
que você tem agora, acredite, você não vai ficar bem 
nunca. Você vai conquistar mais e mais coisas e sempre 
que alcançá-las vai automaticamente criar novas metas e 
transpor a felicidade pra onde você não está.

A prática da gratidão vai fazer com que você se torne um 
expert em apreciação e, assim, vai poder tirar o melhor 
de todas as situações que você vivenciar já que todas 
sempre vêm com um presente.

Outro benefício é aumentar a sua autoconfiança. Ao 
olhar pra sua vida e reconhecer o quanto você já tem, 
o quanto já conquistou, o quanto já cresceu, expandiu e 
evoluiu, você vai ficar cada vez mais seguro que já tem, 
dentro de si, tudo o que precisa pra alcançar seus maio-
res sonhos.

11
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Em momentos de tensão, seja porque você tá preocu-
pado, angustiado, triste ou com medo, tire dois minu-
tinhos e faça esse exercício.

Vá pra algum lugar privado (nem que seja o banheiro do 
escritório), em que você se sinta confortável para fechar 
os olhos e bote 2 minutos no seu alarme. Feche os olhos, 
coloque as suas duas mãos no seu coração e, durante es-
ses dois minutos, pense em tudo pelo que você é grato na 
sua vida.

Caso tenha te dado um branco, aqui vão algumas dicas, com 
certeza alguma delas vai encaixar com você. Agradeça…

… pelos seus amigos
… pela sua família
… pela sua inteligência
… pelos seus talentos, recursos e privilégios
… por você ter acesso a internet
… por você ter sapatos e não ser obrigado a andar descalço
… por você ter visão 
… pelo pôr do sol
… pela água limpa que sai das suas torneiras
… pelos seus dedos e a possibilidade de você ter mil movi-
mentos nas suas mãos

E isso é só uma mostrinha tá? Vai lá no seu caderninho 
e escreva 10 coisas pelas quais você está grato nesse 
momento.

13
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Você precisa aceitar o momento presente, ponto 
final. Muitas vezes, nós não estamos felizes sim-
plesmente porque negamos, resistimos e não 

aceitamos o momento atual. Nosso pensamento é: isso 
não deveria estar acontecendo. Quando você entra nes-
se processo de negação do momento presente, cria-se 
um conflito interno muito grande que não permite nem 
que você digira o “agora”, nem que você o transcenda. 

Quanto mais você nega o momento, mais você se pren-
de à projeções de como as coisas poderiam ter sido e 
não foram. Você nutre dentro de si sentimentos de frus-
tração, decepção, raiva e tristeza. Seu corpo começa a 
responder com sinais de tensão e estresse. E, nesse es-
tágio, você não consegue expandir. Não consegue abrir 
espaço para o seu eu-maior, a sua criatividade e a sua 
inspiração agirem e te mostrarem o caminho.

Em qualquer momento da vida, existem mil caminhos 
a serem seguidos. Mas quando nós estamos negando o 
presente e não estamos praticando nem a responsabili-
dade nem a gratidão, fica muito difícil ver uma saída.

15

Terceiro passo: Aceitacao do momento presente
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A aceitação do presente é uma etapa muito forte, que 
vem junto com a responsabilidade e a gratidão. É aí que 
você deve falar: o que está acontecendo é perfeito por-
que é o que está acontecendo. E ponto final. É você lem-
brar que tudo está acontecendo “pra” você e que logo 
mais vai tudo fazer sentido.

Mesmo que esteja vivendo um momento de dor, olhe 
para o seu presente, olhe o mundo ao seu redor e reco-
nheça que você está recebendo inúmeros presentes. E 
que mesmo que você ainda não entenda como, aquele 
momento - mesmo que de dor - também traz consigo 
um presente. 

Muitas vezes é preciso uma crise, uma morte, para que 
novas portas se abram e algo novo nasça. Por isso, é 
muito importante, se você quer ser feliz *independen-
temente das circunstâncias*, que pratique a aceitar as 
coisas como elas estão agora, nesse segundo.

Já percebeu que quando você se sente angustiado é por-
que está vivendo no futuro? Você projeta um futuro no 
qual alguma coisa dá errado e se angustia nessa anteci-
pação. Por outro lado, se você está triste é porque está 
olhando pro passado, lembrando de tudo o que já foi e 
não será mais. 

Mas nada disso está no agora, é tudo *projeção da sua 
cabeça*! Perceber isso e se fincar no momento presente 
é a *chave* pra sua felicidade. E, sim, é desafiador, mas 
vale muito a pena.

Uma das maneiras mais simples e poderosas de se trei-
nar a cabeça é a meditação. A meditação é uma prática 
milenar que exercita o tal do foco que nós tanto falamos 
nesse livro. Deixa eu te explicar melhor…

16
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Se você acha que a meditação é não pensar em nada, 
ahá, engano seu! Talvez os monges tibetanos, que 
meditam desde os 6 anos de idade, até consigam 

não pensar em nada e chegar no nirvana. Mas pra nós, 
meros mortais, a meditação funciona de um outro jeito. 

A meditação nada mais é do que treinar o seu foco, seja 
num mantra, na respiração ou qualquer outra coisa. 
Muita gente fala pra mim: “não adianta, eu não consigo 
meditar, minha cabeça não pára”. É claro que não pára!! 
E não vai parar mesmo, a não ser que você esteja morto.

Só pra você ter uma ideia nós temos, em um minuto, 
entre 30 e 50 pensamentos. Num dia, são 50 a 70 MIL 
pensamentos. Yes, baby, 70 mil! É muito pensamento. Só 
que eles são tão automáticos que nós mal conseguimos 
nos dar conta deles. Então passamos o dia todo nos rela-
cionando com eles, num diálogo interno eterno, achan-
do que tudo o que essa vozinha maluca fala, é verdade.

Mas aí você decide meditar. Você senta, fecha os olhos, 
fica em silêncio e começa a prestar atenção no seu obje-
to de foco, como a respiração por exemplo. E o que fica 
mais claro do que nunca? Exatamente, os seus mil pen-
samentos. Parece que eles estão mais malucos do que 
nunca, mas na verdade não, eles estão iguais, você é que 
nunca prestou atenção.

E eles são pensamentos totalmente aleatórios, sem nexo 
nenhum: você começa pensando “ai tenho que comprar 
couve no supermercado” e do nada começa uma discus-
são imaginária com o seu chefe e, em um segundo, pula 
pra uma memória maluca de quando você tinha 8 anos 
de idade.

Com a meditação você vai aprendendo a não se apegar 
a esses pensamentos. Você aprende a ter consciência 
que os pensamentos estão ali, mas que você não precisa 
nem acreditar nem dar trela pra eles. Você simplesmen-
te percebe que está pensando e redireciona o seu foco 
pra respiração. Dessa maneira você exercita seu foco, o 
desapego dos pensamentos e a conexão com o momen-
to presente.

E como meditar?

Eu explico direitinho como meditar nesse artigo aqui. E 
também tenho uma meditação guiada gratuita que você 
pode baixar aqui. 

E tudo isso é só uma fração do que a meditação pode te 
proporcionar. Ou seja, medite!
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É isso meu amor, espero que esse livro tenha te aju-
dado e feito sentido pra você. Lembra sempre que 
tudo isso é uma prática e, como qualquer prática, 

requer atenção, dedicação e paciência.

Lembra também que todas as respostas que você pro-
cura já estão dentro de você e só o que você precisa é 
remover todos os bloqueios que te impedem de enxer-
gá-las. Tenho certeza que você vai achar o seu caminho 
e espalhar a sua luz com cada vez mais amor e liberdade, 
afinal esse é o seu propósito.

Com muito amor,
Fê

Conclusao
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Sobre a autora
(ou seja, sobre mim)
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Então, eu trabalho como Life Coach mas o que eu 
faço mesmo é relembrar meus clientes do potencial 
infinito deles. De toda a luz que já existe dentro de-

les, mas que eles esqueceram que têm.

Na maior parte dos casos são pessoas incríveis, que 
amam desafios e que querem ter vidas extraordinárias, 
mas não sabem muito bem como. 

Eu ajudo esses clientes, através do coaching, a identificar 
suas forças e talentos, definir objetivos que estão alinha-
dos com a sua verdade e gerar energia, coragem e moti-
vação pra que eles alcancem seus sonhos.

O que eu faco
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Em 2006, eu me mudei para a Austrália. Tinha acaba-
do de terminar minha faculdade de Jornalismo, mas 
não tinha me encontrado. Então, decidi dar uma re-

viravolta na vida e morar no exterior por uns meses.

Cheguei na Austrália sem inglês, com pouco mais de mil 
dólares no bolso e muito sangue no olho (o que foi muito 
necessário). Já no começo eu soube que queria ficar e fui 
atrás.

Não foi fácil não. Nos primeiros dois anos trabalhei mui-
to, com empregos que eu nem sonhava fazer no Brasil, 
como faxineira e sanduicheira. Mas me joguei e fiz o que 
tinha que fazer. 

Com o passar do tempo, consegui conquistar meu espa-
ço. Tirei minha cidadania australiana e me tornei gerente 
de restaurante. Tinha um chefe incrível, ganhava bem e 
pela primeira vez na vida estava com dinheiro sobrando. 
Viajei por mais de 30 países, comecei a ajudar minha fa-
mília no Brasil e conheci gente do mundo todo. Eu tinha 

tudo o que eu tanto sonhei naqueles primeiros anos.

Mas, virava e mexia durante o trabalho vinha uma voz na 
minha cabeça: então é isso? É isso que você vai fazer pro 
resto da sua vida?

Acredite, eu tentei ignorar essa bendita vozinha de todos 
os jeitos, mas ela nunca ia embora. Eu me sentia culpada 
de não estar feliz porque afinal de contas eu tinha criado 
aquela vida sabe? Me sentia ingrata e muito sonhado-
ra. Minha mente falava: você também nunca tá feliz com 
nada, pelo amor de Deus, sossega.

Só que na vida nós crescemos ou pelo prazer ou pela 
dor. E como eu não quis ouvir a tal da vozinha que dizia 
que eu tinha potencial pra mais, acabei tendo que cres-
cer pela dor. 

Com o tempo meu trabalho ficou insuportável e eu não 
conseguia mais sustentar aquela vida. Eu odiava os finais 
de semana (pra quem trabalha em restaurante é como 

Minha historia
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se fosse a segunda-feira) e vivia minha vida esperando os 
dias de folga e as tão sonhadas férias.

Lembro até hoje de uma segunda-feira chuvosa, logo de-
pois de um final de semana intenso no restaurante, em 
que eu estava aos prantos. Entre um soluço e outro eu só 
conseguia repetir: Não é possível que viver seja isso, não 
é possível que eu tenha que jogar fora tanto tempo da 
minha vida pra viver tão poucos momentos em que eu 
me sinto eu mesma. 

Eu já não aceitava ter que trabalhar como louca duran-
te cinco dias da semana para ter dois dias de folga. Não 
concordava em ter que trabalhar durante 11 meses para 
ter apenas um mês de férias. Não via sentido nisso. E a 
partir desse dia tudo mudou.

Comecei uma busca profunda sobre quem eu era e o que 
eu realmente queria da vida. E, nessa busca, eu encontrei 
o Coaching - ou talvez o Coaching tenha me encontrado.

Me apaixonei e me joguei de cabeça. Fui pra Portugal fa-
zer a melhor certificação de Coaching que eu tinha acha-
do, estudei muito desenvolvimento pessoal, fiz muitos 
cursos, evolui e, pela primeira vez na vida, me encontrei.

Hoje eu trabalho com o que eu amo, com pessoas que 
eu admiro e respeito, fazendo algo que eu acredito ter 
muito significado e sentido. Eu tenho tempo e liberdade 
pra fazer as coisas que me preenchem e toco meu ne-
gócio online o que me permite ter horários e localização 
flexíveis (hoje, por exemplo, estou trabalhando de Bali, 
na Indonésia).

Mas não se engane se você acha que eu “cheguei” em 
algum lugar. Na na não. Essa montanha do desenvolvi-
mento pessoal é uma montanha sem topo. Eu acredito 
que estamos em eterna evolução, sempre nos despindo 
do que nos impede de ser a luz e o amor que nós somos.

Então eu continuo minha jornada, aprendendo, crescen-
do e evoluindo, sempre compartilhando e espalhando 
tudo o que funciona pra mim.

Pra acompanhar o meu trabalho, me segue no Face e 
sempre que quiser falar comigo é só me mandar um 
email no connect@fernandasaad.com - vou amar co-
nhecer você.

Com muito amor,
Fê
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