


FORÇA DE VONTADE
Se você digitar

no Google, vai perceber que a maioria das respostas 
tem a ver com emagrecimento.
Muitas fotos de [antes e depois], 

muita "motivação" e imagens como as seguintes:



Mulheres magras comendo salada rindo...

às vezes rindo muito, 

nossa, que engraçado



Mulheres magras se medindo com fita métrica...

umas ficam segurando comida 

e fazendo joinha...



E esse monte de fruta  

(principalmente maçã)

enrolada em 

fita métrica?

Aliás, um festival de fita métrica...
Fita métrica no garfo, no prato, em frutas...

que fofo
(ironia)

O que é isso?!
Por que essa mulher tá 

comendo uma fita métrica?



Várias "sugestões" para fechar a boca... 

credo, que terrorismomulher sem cabeça a mão dela tá presa?



"dilemas" 

Muitos clichês...

"motivação"
tem coisa que era pra ser

 "motivação" pra malhar...

Como uma maçã com

 fita métrica e um pesinho 

motivam alguém?

como explicar 

essas imagens?

quão batido e 

limitado é isso?



Muitas fotos de mulheres sem cabeça...



Daí as pessoas ficam achando que Força de Vontade é...

Não poder comer.

Passar vontade.

Ter que resistir sorrindo.

Se alimentar de forma radical,
tudo ou nada, ou dieta ou "jacada"

Ficar o tempo todo 
"focada" em emagrecimento.

Brigar com o próprio corpo.



Fica parecendo que Força de Vontade é ganhar 
a briga pra não comer batata frita ou hamburguer...



Fica parecendo que Força de Vontade é tão banal quanto 
fechar a boca ou sair da cama pra ir pra academia......



MAS NÃO É SÓ ISSO
Esse é um recorte pequeno, frágil e

 desatualizado da Força de Vontade.

DISCLAIMER: se você busca uma solução milagrosa e instantânea, ou é
daquelas pessoas que acham que força de vontade algo místico que cai
do céu ou que é destinada para algumas poucas pessoas escolhidas, 

 continue lendo este material porque ele é pra você.



FORÇA DE VONTADE
A verdade é que as 

pessoas não sabem o que é

.



Muitas chegam pra mim dizendo:
"eu não tenho força de vontade"

E internamente eu reviro os olhos discordando.            
(hahahahahha não conta pra ninguém)

Porque  é claro que tem e esse é um dos meus objetivos 
com meu projeto sobre Força de Vontade, mostrar que: 

(1) Você tem força de vontade, sim, 
(2) só não sabe como ela funciona e por isso não a usa a seu favor!



Quando eu falo que tenho um Curso Completo 
sobre Força de Vontade 

(o Força de Vontade para Mulheres Reais), 
as pessoas imediatamente falam "é disso que eu preciso!" 

porque elas estão cansadas de ouvir 
"TENHA FORÇA DE VONTADE", 

mas não tem a mínima de ideia de como ter 
todo esse foco, força e fé de maneira constante como

algumas pessoas parecem ter tão facilmente...

https://ligiafabreti.com.br/programas/forca-de-vontade


Elas acreditam que força de vontade é uma 
empolgação infinita para enfrentar 

todos os obstáculos da vida sem exceção, mas 
que elas - só elas - não tem e passam horas ruminando 

porque tentam, tentam, tentam e 
não conseguem mudar de verdade.

https://ligiafabreti.com.br/programas/forca-de-vontade


Só sonhar, pensar e querer mudar 
não aumenta 

a Força de Vontade.

PENSE NISSO

É preciso saber  como  agir.



Vamos fazer uma rápida hora da verdade aqui...

Você já tentou mudar milhares de vezes - e milhares 
de vezes voltou, frustrada, à sensação de estaca zero.

Tentou usar sua força de vontade para 
não comer mais açúcar refinado, cortar 

todo tipo de carboidrato, fazer mais atividade física, 
por exemplo, mas "de repente" não aguentou mais.

A cada tentativa, a força da sua vontade ficava menor e 
aumentava a crença de que você não tinha força de vontade.

(e talvez até teve um ou alguns episódios de compulsão alimentar)



Fez promessas sinceras de Ano Novo, 
mas em fevereiro já tinha voltado a ser como era antes.

Traçou graaaaaandes objetivos que mudariam sua vida, 
sentiu aquela esperança inicial, mas na hora de 

mudar mesmo, se sentiu fraca, impotente, 
talvez até fracassada, e pra aliviar, escolheu acreditar 

que seu eu futuro faria melhor?

(sabe aquela história de vou comer hoje, mas amanhã eu me controlo?)



Depois de tentativas que não se sustentaram definitivamente, 
é possível que você tenha concluído que o problema é *você*.

Talvez você não tenha as características que 
precisa - a coragem, a motivação, a força de vontade e 

deva se conformar com a vida e o corpo que tem...

Mas e se essa conclusão estiver completamente errada?
E se o problema não for você?



Agora presta muita atenção 
na próxima página que ela tem
perguntas importantíssimas!

.



Alguém alguma vez te ensinou 
a ter força de vontade?

Te explicou o que é, como é,
como funciona e como faz para ter?

.



Você já teve intimidade suficiente com 
"alguém que tem" força de vontade pra perguntar, 

sem filtros, qual é "o segredo"? 

Se não, como é que você vai saber como fazer algo que você 
nunca estudou ou aprendeu a fazer?



Força de Vontade não é algo que você 
TEM ou NÃO TEM, 

é algo que você aprende, gera, 
pratica e vai desenvolvendo.

PENSE NISSO

Desde que você saiba como.



FORÇA DE VONTADE NÃO É:
"fechar a boca";
um superpoder; 
ficar pensando no que se quer;
viver empolgada o tempo todo;
um dom;
um talento;
magia;
milagre;
para "quem tem sorte";
para "poucos";
um raio que cai na nossa cabeça;
um grande segredo;
um pacote, um kit fechado que
se compra em algum lugar;



PENSE NISSO

Força de Vontade tem a ver 
com o jeito que você vive. 

E você pode escolher  como  viver.

Força de Vontade não tem a ver 
com o que você come, caráter, 

competência, sorte ou 
qualquer uma dessas coisas.



MAS AFINAL, 
O QUE É FORÇA DE VONTADE?

Força de Vontade é a sua liberdade 
de escolher seu foco e se dedicar 
para conseguir o que você quiser.

Força de Vontade é o teu poder de 
fazer escolhas alinhadas com o resultado desejado 

mesmo quando você não está a fim.

Força de Vontade é a tua capacidade para lidar com seus 
impulsos, filtrar as distrações e fazer coisas desafiadoras 

- fora do seu comum e/ou da sua "zona de conforto".



FORÇA DE VONTADE NÃO É 
OBRIGAÇÃO OU SOFRIMENTO.

liberdade, poder, capacidade.

Não sei se você prestou atenção nas palavras que eu usei, 
mas até destaquei pra você na página anterior:

FORÇA DE VONTADE É FORÇA DE VIDA.



PENSE NISSO
O único jeito de ter Força de Vontade 

na prática é aprendendo a manejar 
nossa energia para ter e manter os 
resultados em várias áreas da vida. 

E não adianta gastar toda a energia no 
começo de um projeto e não conseguir concluir.

A vida não pára nos esperando emagrecer.



Força de vontade tem a ver com todo seu estilo de vida, com a
forma como você faz suas escolhas diariamente e 

como a própria expressão já diz: 
é para onde você espontaneamente 

destina sua força - a força da sua vontade. 

Você pode usar sua força de vontade:

1 2
IMPROVISADO CONSCIENTE



São as pessoas estão sempre buscando uma solução rápida - uma nova 
dieta, por exemplo - algo que vai resolver todos os problemas.

Elas geralmente começam muito empolgadas e dedicadas, 
fazem grandes sacrifícios que não se sustentam por muito tempo.

1
IMPROVISADO

Empolgação e 
"força de vontade" 

no começo.

Empolgação e 
"força de vontade" 
poucos dias depois.



As pessoas da força de vontade improvisada seguem cada hora uma coisa...
eu não vou colocar perfis de Instagram aqui, 

mas você sabe do que estou falando, né?!

só nessa capa tem coco, 

goji berry e Whole 30

Shake tem de tudo 
quanto é tipo...

Eu amo chá! Mas odiava beber chá verde 
e nunca emagreci por causa dele...

Hora pra comer, 
regras e mais regras...



Não seguem fórmulas prontas e sabem que força de vontade não 
cai do céu e é algo que se exercita e se desenvolve. Traçam objetivos

alcançáveis de forma estratégica, buscam aprender a lidar com a 
ansiedade, tentam perder o menor tempo possível com coisas 

que não são sustentáveis, sabem controlar os impulsos, resistir 
tentações e exercitam o autocontrole. Sabem que força de vontade 
tem a ver com sustentar a energia no longo prazo e querem aumentar 

a capacidade de lidar com o desconforto.

2
CONSCIENTE



De que adianta emagrecer em um mês e recuperar 
tudo e mais um pouco no mês seguinte?

De que adianta ter resultados rápidos
mas não conseguir mantê-los?

Como ter força de vontade eficaz, confiável e crescente 
se ficamos desperdiçando nossa energia, tempo e 

dinheiro com "soluções" passageiras, insustentáveis e 
promessas que mudam a cada semana? 



PENSE NISSO

E só você pode aprender
e saber como.

Força de Vontade não é conseguir
fazer o que a revista ou a blogueira ensinam.

Força de Vontade é direcionar
sua atenção, emoções e desejos de

um jeito inteligente e alinhado com você.



REVISÃO
Antes de continuar, quero recapitular 

o que você aprendeu até aqui. Você:
* descobriu o quanto o conceito de 

força de vontade está distorcido e ultrapassado;

* percebeu que não saber usar a força de vontade 
a teu favor faz você se sentir desanimada, perdida e cansada;

* concluiu que nunca foi ensinada a ter força de vontade;

* aprendeu que para ter força de vontade é preciso saber
desenvolver do jeito certo + praticar;

* entendeu que aumentar a força de vontade não é questão de
sorte, mas de competência e de ter um método a seguir;



Força de
Vontade 

A teoria das 3 mentes

21 3

Os inimigos da força de vontade

FOME

CANSAÇO

Outros...

Cada pessoa tem a força de
vontade que pratica.

Qual é a sua?

As armadilhas da força de vontade
Acreditar demais no "eu" do futuro;

Ex: hoje eu vou comer, mas amanhã não.
Matemática maluca;

Ex: como já estudei muito, posso faltar na academia.
Outras...



O que falta para desenvolver força de vontade na prática?

Saber como controlar impulsos, resistir tentações e
ter mais autocontrole no dia a dia;

Entender como treinar sua mente para ter força de
vontade crescente e cada vez mais constante;

Conhecer cada um dos gatilhos que podem diminuir
sua força de vontade;

Conhecer as armadilhas e jogos mentais que
sabotam sua força de vontade;

Praticar, praticar, praticar;

Ter as ferramentas certas - de preferência práticas e
simples;



Depois de ler este material, você já não é mais a mesma pessoa. 

Agora você sabe que "o problema" não é você. 
Não é que você não tem força de vontade. 

Você tem e pode ter muito mais ao aprender a direcionar 
de um jeito que funcione pra você. 

Eu também não sabia, agora sei e tudo na minha vida mudou radicalmente.
Daqui pra frente, você também pode fazer diferente.

No meu curso Força de Vontade para Mulheres Reais, eu ensino como
funciona, por que é tão importante, como gerar, por que 

a força de vontade oscila tanto, por que num momento você 
está super bem e no outro totalmente desmotivada, quais são os gatilhos,

armadilhas, padrões que influenciam todo esse jogo.

EU QUERO

https://ligiafabreti.com.br/programas/forca-de-vontade
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E ISSO TUDO É SÓ O COMEÇO, TÁ?!
Aqui você viu o começo de um recorte rico, 

criativo, eficiente e atualizado da Força de Vontade.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Tudo é vida, tudo inspira, tudo integra, 
tudo acontece dentro de nós. 

Nossa força e a nossa vontade também.

Força de Vontade é conhecimento, aprimoramento,
 inteligência emocional e, principalmente, VIDA.

https://ligiafabreti.com.br/programas/forca-de-vontade/

