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O MÉTODO

Se você chegou a este conteúdo, é porque deve estar procurando transforma-
ções em sua vida. Não são muitos os que possuem a humildade de buscar, 
com consciência, as melhorias na vida, bem como a coragem de empreender 
essa jornada em seus dias. A maior parte das pessoas está obtendo aprendi-
zados e melhorias reagindo às dores ocorridas no dia a dia. Não estão cons-
cientes em suas ações, seguem a unanimidade (a manada), muitas vezes sem 
saber para quê. Estão bem distantes da compreensão de que não é o “ter”, e 
sim o “ser” que resultam na tão almejada autorrealização.

Em quais mãos estão as possibilidades da autorrealização? Em suas mãos! 
Você é o único e exclusivo responsável pela sua jornada. O maior interessado 
em seu sucesso deve ser você. Se compreende que possui o direito pelas 
suas escolhas e que é o único e exclusivo responsável por elas, vá em frente!  
O método 7As será útil para você.

Após 30 anos de estudo, várias formações, experiências no desenvolvimento 
de pessoas e de equipes de alto desempenho, desenvolvi um método que irá 
guiar você nessa jornada em busca da autorrealização. Os conhecimentos 
presentes nos 7As são oriundos da psicologia positiva, do coaching, da 
mecânica quântica e de práticas transpessoais, que enxergam o ser humano 
nas dimensões física, mental, emocional e espiritual. O método dos 7As é 
a compilação de todo esse conhecimento sob minha perspectiva, que agora 
desejo compartilhar.

Esse método é destinado às pessoas que se sentem, por alguma razão, afas-
tadas do bem-estar. São sete passos principais e estes são compostos por 
uma estrutura bastante didática, objetiva e sintética, permitindo sua apli-
cação da forma mais simples possível. Ao conhecer os passos, você deve 
realizar as práticas recomendadas com persistência, para obter os reais 
resultados em sua vida, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde e em      
sua família. Não busque avançar nos passos com velocidade. A jornada 
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pelos 7As requer constância diária, ritmo adequado, disciplina e muita 
persistência. Estimo que a cada três dias você deve avançar no conheci-
mento do passo seguinte. Neste intervalo, conhecer e rever os conteúdos 
do passo em que estiver e realizar com dedicação as práticas lhe trarão 
a melhor compreensão. Para conhecer os conteúdos aqui apresentados, 
nesse ritmo sugerido, em média, um mês deve ser o tempo necessário. 
Mas as práticas e os aprofundamentos devem ser constantes em sua vida.

Não tenho a intenção de exaurir todos os conteúdos. Isso porque foram infi-
nitas as possibilidades de caminhos que você teve e tem em sua vida, mesmo 
que não saiba disso. Qualquer decisão que toma, abre inúmeras novas possi-
bilidades e exclui inúmeras outras. É assim que se sucedem os dias. Se achar 
necessário, busque novos conteúdos para aprofundar e complementar o 
método dos 7As, adequando à sua singularidade. Utilize o método como 
um guia para empreender a sua jornada, objetivando a autorrealização.

Todo o conhecimento que compilo nesse método demanda de você abertura 
ao entendimento e complementos, com as suas próprias experiências e 
aprendizados. O método não é hermético. Deve estar vivo em seus dias e 
com os conteúdos sendo atualizados.

Conheça, pratique e viva a experiência da autorrealização!
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APRESENTAÇÃO

Seja bem-vindo ao método dos 7As!

Meu nome é Ricardo Masstalerz, e há anos venho apoiando pessoas e orga-
nizações na obtenção de melhores resultados e bem-estar.

Participo de várias redes sociais, publicando conteúdos e compartilhando 
aprendizados. Pelo meu nome e sobrenome, é bem fácil me localizar. 
Caso tenha interesse de saber um pouco mais sobre minhas formações e 
experiências, acesse o LinkedIn. 

Apresentarei a você o método dos 7As desenvolvido por mim, a partir das 
várias formações e dos aprendizados obtidos na prática do dia a dia. Todo o 
conteúdo foi elaborado com muito carinho e baseado em vasta experiência. 
Tudo o que será apresentado foi testado à exaustão e os resultados obtidos 
são, sem dúvida, surpreendentes!

Oferto o meu melhor e estou aberto para apoiá-lo no aprofundamento 
do método dos 7As. Estarei disponível nas redes sociais ou pelo e-mail  
<metodo.7as@gmail.com>. Sinta-se à vontade: quem dá o ritmo é você.

Importantes recomendações:

• Você é responsável pelo seu aprendizado. Destaque um horário diário 
para, com tranquilidade, realizar as práticas e aprofundar-se no entendi-
mento dos conteúdos dos 7As;

• Busque esclarecer dúvidas dentro do conteúdo que estiver estudando. 
Não avance os passos com dúvidas;

• Compartilhe as suas experiências usando o método, só assim consolidará 
o seu aprendizado;

• Busque a boa convivência, principalmente nas diferenças;
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• Mantenha a curiosidade em aprofundar o seu conhecimento e vivencie 
os aprendizados;

• Não é necessário que concorde, aprove ou julgue ideias ou conteúdos 
compartilhados. Aplicando os conteúdos, poderá elaborar e consolidar o 
seu próprio conhecimento;

• Tenha consciência de que muitas “verdades” são atualizadas no tempo. 
Esteja sempre aberto para novos conhecimentos e possibilidades.

Eu ofereço o método dos 7As para a sua autorrealização, mas os bons resul-
tados vêm com a sua prática persistente.

Antes de tratar sobre os 7As, gostaria de lhe sugerir a seguinte reflexão:

Como você está mantendo a sua presença (consciente) nas ações do dia 
a dia? Age no automático? Parece estar robotizado? Repete padrões de 
comportamentos, mas deseja novos resultados?

Respire! Busque a quietude nos horários que for estudar e aprofundar-se nos 
passos do método dos 7As. Se procura resultados significativos, separe uma 
hora do dia para o seu autodesenvolvimento. Realize as práticas recomen-
dadas. Não há resultados sem prática. Não há mudanças sem novas formas 
de atuar. Os resultados acontecem com a prática persistente. 

Decida agora mesmo: para os próximos 30 dias, qual o horário que irá 
destinar ao método dos 7As? Só uma decisão firme é capaz de concretizar as 
suas melhores intenções. Fique atento. Sem a disciplina, as mudanças não 
ocorrerão. Amplie os seus horizontes. 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho 
original.” (Albert Einstein)
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INTRODUÇÃO

O método dos 7As amplia a sua consciência e a sua presença no agora. 
São muitos os relatos que reforçam as transformações ocorridas. Estou 
certo de que ocorrerão muitos aprendizados e boas transformações também 
em sua vida. Desenvolvi o método, mas os conteúdos são cocriados 
por você, a partir da sua aplicação. A jornada é realizada passo a passo.  
Conte com meu apoio durante o percurso no método.

Alguns já me perguntaram: por que o termo “método”?

Porque não há novidades no conteúdo. O que há de novo tange à orga-
nização e à sistematização proposta. Praticando o passo a passo proposto, 
estará direcionado para a desejada autorrealização.

Confesso que não é simples, pois requer principalmente mudanças no 
seu comportamento. Mas é fácil. Um exemplo: para alguém que deseja 
emagrecer, é necessário basicamente um regime alimentar saudável, inge-
rindo menos calorias do que o corpo consome. É simples, não é mesmo? 
Simples, porém, para muitos, não é tarefa fácil.

A mudança acontece quando sentimos a necessidade de sairmos da situação 
na qual nos encontramos para obtermos resultados diferentes. Não há 
mudança sem vontade, assim como ela não acontece sem movimento, sem 
esforço, sem dedicação. Há uma infinidade de histórias de superação, seja 
no campo da saúde, seja do dinheiro, seja das relações pessoais. Histórias 
de jovens ou de idosos, que, em algum momento, estiveram em situações 
bem difíceis, que não enxergavam nenhuma saída. Em vez de paralisados na 
reclamação ou na vitimização, tomaram a decisão e buscaram caminhos de 
melhorias. 

E você, realmente tem a decisão de avançar? Ou ainda está aguardando por 
soluções em que não é protagonista? 
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Preciso ser sincero. O método dos 7As só será útil se você estiver decidido a 
fazer mudanças em sua vida e organizar o seu tempo para estudá-lo e realizar 
as práticas recomendadas. 

Mudar comportamento requer persistência, determinação e disciplina. E é 
fundamental um forte significado pessoal e a clareza do benefício. O regime 
alimentar, por exemplo, é bem comum ocorrer quando se procura um novo 
amor, quando programa-se para férias na praia, para entrar em uma roupa 
antiga de que gosta muito, para manter ou restabelecer a saúde, ou algum 
outro objetivo forte o suficiente para motivá-lo. São vários os estímulos para 
a mudança e/ou transformação. O fato é que você altera algo em sua vida, 
saindo das repetições e/ou do confortável conhecido, se tiver um forte signi-
ficado pessoal, se tiver clareza dos benefícios, se estiver bem incomodado 
com os resultados atuais indesejados.

Uma vez um monge budista me falou que “disciplina é liberdade”.  
De imediato achei incoerente, e ele me explicou: “Ricardo, se você adiar, 
por exemplo, uma importante e fundamental tarefa e deixá-la para fazer às 
vésperas da entrega, se houver um imperdível convite de última hora para 
esta mesma data, você não poderá aceitá-lo. Você terá perdido a liberdade da 
escolha”. Esta história ilustra bem o desafio que teremos pela frente. Mudar 
comportamento requer persistência, determinação e muita disciplina.

O dia a dia é repleto de distrações, e muitas delas são utilizadas como justifi-
cativas para paralizar e  manter você de costas para as mudanças necessárias.  
Quanto maior o desconforto mais próximo da sua melhoria. Não se distraia 
de você. Distrações lhe distanciam de sua melhor versão.

Se você realmente quer resultados diferentes, saiba que repetir o que faz 
sempre trará os mesmos resultados. Somente novas ações geram novos resul-
tados. Ter a clareza dos ganhos que a mudança pode gerar é essencial. Se 
alguém deseja parar de fumar, primeiro precisa ter real consciência (cons-
ciência é mais do que saber, é necessário sentir) do quanto este hábito é 
nocivo para a sua vida em amplos aspectos. Somente assim é possível tomar 
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uma decisão e seguir convicto do desejo de mudar, realizando as ações 
necessárias.

Faça-se perguntas como:

• Que realizações desejo? O que preciso mudar para atingi-las?

• Tenho a clareza e a consciência dos benefícios, dos ganhos que a mudança 
pode gerar em minha vida?

• Esses benefícios têm um forte e real significado pessoal para mim?

Vamos falar mais sobre o significado pessoal.

O significado pessoal é o motivador para realizar as mudanças e/ou as trans-
formações necessárias. Se deseja mudar algo, você precisa ter um forte signi-
ficado pessoal. Vou dar um exemplo.

Imagine uma situação: você gostaria de trocar o carro e, para isso, faz uma 
poupança todo mês. Dois meses antes do previsto para comprar o seu novo 
carro, descobre um pacote para realizar a viagem dos seus sonhos com uma 
promoção imperdível. Você tem todo o dinheiro necessário na poupança 
e seu carro esta em ótimo estado. Talvez você adie a troca do carro e viaje, 
aproveitando a imperdível promoção.

Imagine agora outra situação: alguém que você ama precisa de um apoio 
financeiro para realizar uma cirurgia nos próximos 180 dias, pois corre risco 
de morte. 

Consegue perceber o que é significado pessoal? No primeiro caso você tinha 
um objetivo que talvez seja adiado para aproveitar a imperdível promoção e 
realizar a viagem dos seus sonhos. No caso da cirurgia de alguém que você 
ama, tenho certeza que você juntaria todo o dinheiro em tempo recorde. 
Certamente, em menos de 180 dias teria todo o dinheiro necessário.
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O significado pessoal emerge de um forte sentimento. Dá a você muita força 
para realização. É resultante da clareza dos benefícios, dos ganhos que a 
mudança e/ou a transformação podem gerar. É o que garante a sua determi-
nação e a sua persistência.

Estar no dia a dia atuando de forma automática muitas vezes significa afas-
tar-se desse sentimento. Talvez você até tivesse o significado pessoal antece-
dendo ao automático, mas com o passar do tempo este significado pode não 
mais existir e você continua repetindo ações que não possuem mais aquele 
significado. O que você faz no dia a dia é resultado das suas escolhas: do 
presente e do passado, conscientes ou não. No automático você abre mão do 
seu poder para realizar novas escolhas. É claro que há situações em que estar 
no automático pode trazer benefícios.

Alguém que dirige por anos não pensa no sincronismo da embreagem e do 
acelerador – o que é normal no processo de aprendizado. Mas a repetição –  
o automatismo – não deve acontecer fora das atividades mais mecânicas. 
Até porque fora do sincronismo da embreagem e do acelerador há todo um 
percurso na pista que precisa da atenção de quem dirige.

Gostaria de contar uma história sobre repetir um padrão, muito comum 
pela falta de consciência em fazer o que faz.

Joana gosta muito de cozinhar e convidou uns amigos para um jantar no 
qual preparou uma receita de família. Ela serviu um peixe assado muito 
especial. Durante o jantar, uma amiga de Joana perguntou: “Está excelente 
o sabor, parabéns Joana! Só não entendi o porquê de você não ter servido 
o peixe assado com a cabeça e com o rabo?”. Para Joana, fazia parte da 
receita esse preparo, e assim justificou. Curiosa, Joana foi perguntar para a 
avó, levando as anotações passadas pela sua mãe. Sua avó, então, respondeu: 
“Minha neta, porque a sua mãe cortava a cabeça e o rabo eu não sei, mas eu 
cortava porque no meu forno não cabia o peixe inteiro!”.
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Faça uma reflexão sobre essa história. O que em sua vida pode estar repetindo 
pelo hábito, talvez até por um padrão herdado da família, está adequado 
para as suas circunstâncias atuais?

Perceba a importância de se ter consciência em suas ações do dia a dia. Muitas 
vezes você repete padrões aprendidos, ou que deram certo no passado, mas, 
para o momento, este padrão pode não ser o mais adequado. Esse é um 
risco de viver no automático: você repetir ações que não fazem mais sentido, 
desprendem energia e não geram os resultados desejados.

Vamos em frente? Separe um caderno para suas anotações e para realização 
das práticas que serão recomendadas. Pode até batizá-lo como “meu diário 
da autorrealização”.

Busque seguir uma agenda diária de estudos e de avanços no método dos 
7As. Não há melhorias sem esforço. Os resultados ocorrem com a prática 
persistente. O agora é o seu melhor tempo para evoluir.


