
Hi, I'm Edward Junior, the creator of Just Talking English ESL, the english as a second language.
“Training  your  english  is  far  more  important  than  just  learning  english”,  remember  this,  the
language is an ability, a skill and not a knowlege; therefore you need a lot of training and repetition
to get this ability.  

Olá, sou Edward Junior, o criador do Just Talking English ESL, o inglês como segunda língua. “Treinar seu inglês é muito mais
importante do que apenas aprender inglês”, lembre-se disso, o idioma é uma habilidade, uma destreza e não um conhecimento;
portanto, você precisa de muito treinamento e repetição para obter essa habilidade.

You can get the transcript and the translation into Portuguese of this podcast on the Just Talking
website, find the link in the description below. 

Você pode conseguir a transcrição e a tradução para o português deste podcast no website Just Talking, enconte  o link na drescrição
abaixo.

Today I'm going to talk about “motivation”, how to find a strong motivation for something when
you're not motivated for anything. That's our topic for today, it's very interenting.  
So let's jump right in.

Hoje vou falar sobre “motivação”, como encontrar uma forte motivação para algo quando você não está motivado para nada. Esse é o
nosso tópico de hoje, é muito interessante.
Então, vamos avançar de imediato.

“How to get motivated when you have no motivation 
to do anything”.

Okay let me start with a question, have you ever had one of those days when you say to yourself, “I
have no motivation to do anything” or ask yourself “Why do I have no motivation for anything?”
Perhaps this is accepable when you are on vacation from your job, for example, when you have no
duties. But for some people, there is a constant feeling: “I have no motivation for life”, dosen't
matter if it's going to the gym, going to work or cleaning the house etc... Sometimes it's hard to find
motivation.

Certo, deixe-me começar com uma perpunta, você já teve um daqueles dias em que diz a si mesmo: "Não tenho motivação para fazer
nada" ou pergunte a si mesmo: "Por que não tenho motivação para nada?" Talvez isso seja aceitável quando você estiver de férias do
seu emprego, por exemplo, quando você não tem deveres. Mas, para algumas pessoas, existe um sentimento constante: “Não tenho
motivação para a vida”, não importa se vai à academia, vai ao trabalho ou limpa a casa etc ... Às vezes é difícil encontrar motivação.

But if you think carefully, you will find all the motivation you need for life, following some simple
strategies that I am going to tell, however, you have to remember this: as Morpheus from the movie



Matrix said, “There is a big difference between knowing the path and walking the path”, and it
means commitement, you have to commit to all of these ideas, these strategies I am about to say,
and make it like a habit of life, doing it every day, every single day, again and again and again. 

Mas se você pensar com cuidado, encontrará toda a motivação necessária para a vida, seguindo algumas estratégias simples que vou
contar, no entanto, você deve se lembrar disso: como Morfeu do filme Matrix disse: “Há uma grande diferença entre conhecer o
caminho e trilhar o caminho ”, e isso significa compromisso, você precisa se comprometer com todas essas idéias, essas estratégias
que estou prestes a dizer, e torná-lo um hábito da vida, fazendo isso todos os dias, todo santo dia, denovo e de novo e denovo.

1º Focus on the little positive things

What does it mean exactly? For example, let's say you hate going to work because you don't like
your colleagues, you don't like to talk to them or you don't trust them whatever the reason for, but
then you think again and remind yourself about that moment during your lunch break, when you
have time to go to the park next to the company, when you can quietly enjoying the calm of nature
while eating your delicious pizza. 'That's the little positive thing you have to focus on.

O que isso significa exatamente? Por exemplo, digamos que você odeia ir ao trabalho, porque você não gosta dos seus colegas, não
gosta de conversar com eles ou não confia neles, seja qual for o motivo, mas depois pensa novamente e se lembra naquele momento
durante o almoço, quando você tem tempo para ir ao parque ao lado da empresa, quando pode desfrutar tranquilamente da calma da
natureza enquanto come sua deliciosa pizza. “Essa é a pequena coisa positiva em que você deve se focas.

Other example: Let's say you don't like going to the gym because forcing yourself to exercise is
hard. Okay It's fair and understandable, but then, you think about you want to be in shape for the
summer! That's the idea guys, sometimes it's important to find ways to distract yourself from the
negative elements  that  kills  any motivation.  Focus on the  things  that  make you feel  good and
energized, not what kills your motivation.  

Outro exemplo: digamos que você não gosta de ir à academia, porque se esforçar é difícil. Ok É justo e compreensível, mas então,
você pensa que quer estar em forma para o verão! Essa é a ideia pessoal, às vezes é importante encontrar maneiras de se distrair dos
elementos negativos que matam qualquer motivação. Concentre-se nas coisas que fazem você se sentir bem e energizado, não no que
mata sua motivação.

2º Focus on the process

Let's say you have some plan in your mind, some project you want to put into practice and achieve,
but for some reason you don't know yet, you don't start, you are waiting for something to happen,
you are stuck, you are afraid to start, you know why? 

Digamos que você tenha algum plano em mente, algum projeto que queira colocar em prática e realizar, mas, por algum motivo, você
ainda não sabe, não começa, está esperando que algo aconteça, está preso, você tem medo de começar, sabe por quê?

If  the  destination  seems  far  in  the  future  and  you're  focus  on  it,  it  can  kills  your  motivation
immediately, like this! you may think: "Oh my God, It will take years for me to achieve my goal..."
and then you don't start, it's simple like that. 

Se o destino parecer distante no futuro e você se concentrar nele, isso pode acabar com sua motivação imediatamente, assim! você
pode pensar: "Oh meu Deus, vai levar anos para eu alcançar meu objetivo ..." e então você não começa, é simples assim.

The idea here is simple, focus not on the distance for you to reach the end result, learn to appreciate
all the little things that come along the way of getting there. For example: Let's say you want to
drive across Brazil, would it be easier to be concentrated on the destination, the distance or the time
that it will take or focus on the process, I mean, the new cities you are going to know, appreciate the
landscape, different people or situations that may come across your way while you are going to
your destination? We never know, but sometimes it can help us to get more motivation, to become
even more stronger.

A idéia aqui é simples, não se concentre na distância para você alcançar o resultado final, aprenda a apreciar todas as pequenas coisas
que surgem no caminho para chegar lá. Por exemplo: digamos que você queira dirigir pelo Brasil, seria mais fácil se concentrar no
destino, na distância ou no tempo que levará ou focar no processo, quero dizer, nas novas cidades que você conhecerá, apreciar a



paisagem, pessoas ou situações diferentes que podem aparecer no seu caminho enquanto você está indo para o seu destino? Nunca
sabemos, mas às vezes isso pode nos ajudar a obter mais motivação, a nos tornar ainda mais fortes.

3º Imagine the end result

That's  my favorite,  “Painting a  picture  of  a  bright  future”.  Sometimes you may feel  a  lack of
motivation to do something because the outlook is poor, your perspective, your view is not good
enough. You have to imagine a beautiful end result and think about that constantly, as if you were
already living there, all the details, the things, your happiness of being there. By doing this you will
create a positive and strong emotion inside of you that will drive you towards your goal and boost
naturally your motivation.

Esse é o meu favorito, “Pintando uma imagem de um futuro brilhante”. Às vezes você pode sentir falta de motivação para fazer
alguma coisa,  porque o panoprama é ruim, sua perspectiva,  sua visão não é boa o suficiente.  Você tem que imaginar  um belo
resultado final e pensar nisso constantemente, como se você já estivesse morando lá, todos os detalhes, as coisas, a sua felicidade de
estar lá. Ao fazer isso, você criará uma emoção positiva e forte dentro de você que o levará ao seu objetivo e aumentará naturalmente
sua motivação.

For example, you can use it even on small things such as, let's say you don't want to work today
(another example about work), you're not in a good mood or you're tired, whatever. How about
imagining you saving enough money to go on that dream vacation to Europe or starting your own
business.  Creating  a  positive  result  in  you  mind  can  motivate  you  to  do  something  that  you
otherwise may not even want to do in the first place. 

Por exemplo, você pode usar isto mesmo em pequenas coisas, tais como, digamos que você não quer trabalhar hoje, não está de bom
humor ou está cansado, o que seja. Que tal imaginar você economizando dinheiro suficiente para passar as férias dos sonhos na
Europa ou iniciar seu próprio negócio. Criando um resultado positivo em sua mente pode motivá-lo a fazer algo que, de outra forma,
talvez nem queira fazer em primeiro lugar.

So let's review

1º Focus on the little positive things

2º Focus on the process

3º Imagine the end result

Então vamos rever

1º Concentre-se nas pequenas coisas positivas

2º Foco no processo

3º Imagine o resultado final

To finish, being motivated can be hard, there are probably more people who tell themselves "I have
no motivation" than people who are clearly motivated. The most important thing is that it all starts
with you. Remember, nobody can motivate you more than you.

Ser motivado pode ser difícil,  provavelmente há mais pessoas que se dizem "não tenho motivação" do que pessoas claramente
motivadas. O mais importante é que tudo começa com você. Lembre-se, ninguém pode motivá-lo mais do que você.

So that's it guys, see you later and take care everybody.


