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Prefácio

Basta olhar as prateleiras de qualquer livraria para perceber a popu-
laridade dos assuntos de desenvolvimento pessoal, coaching pessoal 
e coaching empresarial. E, claro, há muitos cursos e workshops para 
ajudar na transformação de si mesmo, da vida e da carreira pela defi-
nição de metas, planos de ação e programas motivacionais. Por que, 
então, precisamos de um livro novo sobre transformar a vida? Porque 
os livros que estão atualmente no mercado não foram escritos especifi-
camente para mulheres e não levam em conta aquilo que as diferencia 
dos homens!

Sem hesitar, compramos novos livros de autoajuda para mudar 
nossas vidas. Nos comprometemos com os métodos, aplicamos as 
técnicas nos nossos processos de pensamento e nas nossas atividades, 
lemos as declarações motivacionais e então, duas ou três semanas de-
pois, descobrimos que perdemos a dedicação e a motivação e que o 
sonho do sucesso se foi.

Por que, então, esses sistemas de desenvolvimento pessoal não 
funcionam bem para as mulheres? Porque as mulheres têm algo que 
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os homens não têm, e esses programas não levam em conta esse fator 
crucial!

O Plano Diário da Mulher Realizada é um programa de 28 dias 
desenvolvido especificamente para ajudar as mulheres a tomarem 
ciência de seus Períodos Ideais e das características relacionadas a eles, 
a aplicá-los para gerar realização e motivação e a alcançarem o sucesso 
e as metas que desejam em sua vida.

Quando agimos na hora certa, aplicando nossas habilidades em 
nosso período de pico e usando nossos talentos quando se manifes-
tam, somos capazes de trabalhar com nossa motivação, nossa criati-
vidade e nossos insights naturais para fazer as mudanças dramáticas 
que realmente desejamos no nosso desenvolvimento e na nossa vida 
profissional.

O conceito deste livro é novo em folha. É um método novo e 
único que mudará de maneira radical o modo que você pensa sobre si 
mesma e o modo que vive. Experimente o plano por 28 dias e descu-
bra por si mesma os próprios talentos e habilidades e como aplicá-los 
nas situações do dia a dia, em seus projetos profissionais e na concre-
tização de objetivos de longo prazo. Este livro vai mudar a maneira 
que você vê a si mesma, aumentar sua autoconfiança e ajudá-la a viver 
como a mulher animada, criativa e de sucesso que você realmente é.

Você se surpreenderá com o 
fato de que este é o único método 
de desenvolvimento pessoal que 
pode aplicar mês após mês sem 
perder a dedicação e a motivação 
para realizar seus sonhos e alcançar 
a realização e o sucesso.

Miranda Gray

“Todos conhecemos o ditado: 
se quisermos mudar o mundo, 
devemos antes mudar a nós 
mesmos. Mas, se mudamos no 
decorrer do mês, significa que 
o mundo muda também? Sim.” 
– Miranda Gray.
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Capítulo 1  

Por Que 28 Dias?

O que as mulheres têm que os homens não têm?

E se eu lhe dissesse que você tem um poder imenso à sua disposição? 
E se eu lhe dissesse que ele a empoderaria para ir além de suas ex-
pectativas diárias, promoveria a concentração e o raciocínio lógico, 
criaria relacionamentos melhores, aprimoraria sua capacidade de re-
solver problemas, ofereceria insights criativos e novas ideias e, por fim, 
geraria visão e entendimento profundos?

E se eu lhe dissesse que você não está usando uma das maiores 
fontes de poder que tem neste momento, que poderia fazer com que 
obtivesse mais sucesso no trabalho e na vida? Você se interessaria? É 
claro que sim!

E mais: e se eu lhe dissesse que a resposta para a pergunta “O que 
as mulheres têm que os homens não têm?” é o ciclo menstrual?

Aposto que por essa você não esperava!
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O ciclo menstrual é um enorme recurso pessoal  
e profissional, ainda desconhecido.

Em geral, o ciclo menstrual é visto como uma inconveniência e não 
uma vantagem, e os mundos dos negócios, do trabalho e do desenvol-
vimento pessoal ignoram completamente uma verdade fundamental 
sobre as mulheres: que nossos talentos mudam no decorrer do mês.

Ao contrário dos homens, temos um ciclo de mudanças mentais, 
físicas e emocionais que repercute na maneira como pensamos, sen-
timos e agimos. Há em nossos ciclos um modelo natural e intrínseco 
de coaching pessoal, com os próprios Períodos Ideais de planejamento, 
consolidação, ação, pensamento criativo, revisão e desligamento.

Os outros métodos de transformação pessoal e realização de ob-
jetivos erram ao forçar as mulheres a entrar em uma estrutura linear, 
com expectativas nada realistas sobre a permanência de nossas pers-
pectivas e sistemas mentais e emocionais. Isso nos impede de alcançar 
nosso potencial máximo em uma 
gama muito maior de capacidades 
que vêm durante nossos Períodos 
Ideais.

Com as técnicas de desenvol-
vimento pessoal de hoje, somos 
forçadas a adotar uma forma mas-
culina de pensar, e a semente do 
fracasso é plantada antes mesmo 
de começarmos a trabalhar rumo 
aos nossos objetivos. E, no mundo 
dos negócios, as estruturas rígidas 
de trabalho ignoram nossa nature-

“Como mulher no ambiente 
de trabalho, achei o programa 
de 28 dias de Miranda Gray 
muito empoderador. Ele me fez 
aproveitar completamente meus 
períodos de pico e meus pontos 
fortes no decorrer do meu ci-
clo e me tornou mais capaz de 
relevar aqueles momentos em 
que não me sinto tão produtiva 
e enérgica. Recomendo este 
programa a todas as mulheres.” 
– Tess, Recursos Humanos, 
Canadá.
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za cíclica, o que faz com que os negócios percam o melhor recurso 
criativo que podem ter: nós! 

Quando trabalhamos conscientes da manifestação dos nossos ta-
lentos e capacidades no decorrer do mês, podemos nos tornar mem-
bros excepcionalmente produtivos e perceptivos de nossa equipe de 
trabalho e alcançar conquistas e realizações pessoais além de nossas 
expectativas, na vida profissional e na vida pessoal.

Em um mundo no qual toda empresa precisa de uma vantagem 
para permanecer na liderança, o uso da vasta gama de capacidades 

que as mulheres oferecem pode proporcionar os saltos de inspiração 
necessários para se manter um passo à frente da concorrência.

O que são nossos “Períodos Ideais” e como podemos usá-los?

O ciclo mensal consiste em quatro 
Períodos Ideais. São os dias em que 
manifestamos capacidades mentais 
específicas e ampliadas, qualidades 
emocionais, consciência intuitiva 
e aptidões físicas. Nesses dias, te-
mos uma oportunidade única de 
usar nossas capacidades ampliadas 
de forma positiva e dinâmica para 
alcançar nosso potencial máximo. 
Quando tomamos consciência dos nossos períodos ideais e dos tipos 
de capacidade intensificada que eles contêm, e aplicamos essas capa-
cidades na vida, de maneira prática, quando elas se manifestam, não 
só é possível descobrir novos talentos e realizar mais metas; finalmente 
se torna possível viver uma vida verdadeira para com nossa natureza 
feminina e brilhar do jeito que somos.

Geralmente é mais fácil se con-
centrar no trabalho e ser mais 
positiva durante as fases Dinâ-
mica e Expressiva. Fico com 
mais energia e consigo fazer 
bastante coisa. – Barbara, pro-
fessora, Reino Unido.
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Apesar das generalizações que tiveram de ser feitas para a fina-
lidade deste livro, inclusive o número de dias do plano, o plano de 
28 dias a ajudará como guia para a descoberta de suas capacidades 
e Períodos Ideais únicos, independentemente da regularidade ou da 
duração do seu ciclo. O Plano Diário da Mulher Realizada pode ser 
usado por mulheres com ciclos naturais ou controlados com medica-
mentos (para mais informações, veja o Capítulo 8).

No decorrer do mês, a maioria das mulheres passa por diversas 
fases distintas. Chamo essas fases de Fase Dinâmica, Fase Expressiva, 
Fase Criativa e Fase Reflexiva.

O Plano Diário da Mulher Realizada é um guia para o 
descobrimento de suas capacidades pessoais ampliadas e seus 

Períodos Ideais únicos.

Figura 1 – As fases do ciclo e os Períodos Ideais.
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1. Fase Dinâmica

Ocorre após a menstruação e antes da ovulação. Pode ser o Período 
Ideal para o foco mental, para se concentrar, para o aprendizado, a 
pesquisa, o pensamento estrutural, a independência e maior resistên-
cia física.

2. Fase Expressiva

Ocorre por volta do período da ovulação e pode ser o Período Ideal 
para a comunicação, a empatia, a produtividade, o trabalho em equi-
pe, apoiar os outros e criar relacionamentos interdependentes.

3. Fase Criativa

Mais conhecida como fase pré-menstrual, pode ser o Período Ideal 
para a criatividade, a inspiração, ter ideias inéditas, a identificação e 
solução de problemas e a assertividade.

4. Fase Reflexiva

É a própria fase menstrual, que pode ser o Período Ideal para o proces-
samento interior, a revisão criativa, descobrir a causa das coisas, rees-
truturar, deixar para trás, ter novas ideias, o descanso e a renovação.

A maioria das mulheres tenta desconsiderar esse ciclo natural de 
habilidades para se adequar à estrutura do mundo moderno. Quando 
não conhecemos nossos Períodos Ideais, muitas vezes vemos a nós 
mesmas e às nossas habilidades como inconsistentes e não confiáveis, 
visão que pode ser a mesma de parceiros, chefes e colegas de trabalho.

Compensamos essa ideia trabalhando demais, produzindo tra-
balho que não faz jus ao nosso potencial máximo, ingerindo estimu-
lantes para forçar nosso pensamento e nosso corpo a “serem como 
devem ser” e nos sentindo não realizadas por nossa vida ser um esforço 
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constante para nos adequar a uma estrutura que não serve para nós. É 
como tentar enfiar uma peça circular em um buraco quadrado.

O coach pessoal natural do mês

Quando trabalhamos em nosso ciclo natural de Períodos Ideais, au-
tomaticamente obtemos as habilidades de que precisamos para criar 
sucesso nos objetivos pessoais e profissionais.

A maioria dos métodos de coaching pessoal sugere:

1. Definir um objetivo, depois pesquisar e planejar passos na 
direção dele.

As características da fase Dinâmica do ciclo são ideais para serem 
aplicadas a essas tarefas. Entre elas, podem estar o foco mental elevado 
e o pensamento estrutural.

2. Agir e construir relações que nos ajudem a alcançar o obje-
tivo.

As características da autoconfiança, da habilidade comunicati-
va aprimorada, da produtividade e da sociabilidade associadas à fase 
Expressiva do ciclo podem ser usadas para fazer networking e gerar o 
apoio e o respaldo necessários para alcançar nossos objetivos.

3. Usar a criatividade para solucionar problemas ativamente e 
criar uma orientação clara.

A fase Criativa do ciclo pode ser uma fonte de inspiração e novas 
ideias. Sua característica de elevada intolerância ao que é supérfluo 
gera um foco claro para o nosso objetivo.




