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RECURSOS FINANCEIROS

SAÚDE E DISPOSIÇÃO

RELAC. FAMILIAR

AMIGOS  E VIDA SOCIAL

DESENV. INTELECTUAL

ESPIRITUALIDADE

AGILIDADE EMOCIONAL

REALIZ.  PROFISSIONAL

Como está sua saúde? Sua alimentação é saudável? Você pratica algum tipo de atividade física? Faz exames periódicos de rotina? Seus hábitos em geral são
saudáveis?

Você busca conhecimento de modo a adquirir  sabedoria? Participa de cursos, lê com freqüência, estuda e procura se desenlvover intelectualmente?

Como você encara suas emoções desconfortáveis? Você as rejeita, ignora ou se deixa levar por elas? O conceito de agilidade emocional consiste em saber
lidar com essas emoções, com autocompaixão e coragem, reconhecendo que está tudo bem elas fazerem parte de você e aprender com elas; É dar
pequenos passos alinhados com seus valores e propósito, respeitando o seu processo de evolução.

Você está feliz com o seu trabalho e/ou carreira? Você pode ser uma dona de casa, um jardineiro, mas se estiver satisfeita(o) é o que importa. Você sente
alegria fazendo o que faz?  

Você está satisfeito com seus ganhos financeiros? Costuma economizar ou investir algum dinheiro? Gasta além do que deveria? Economiza sem
necessidade, privando-se de coisas importantes em sua vida?

Dentro do seu conceito de família, como vocês se relacionam? Você tem tempo para eles? A relação é afetuosa, respeitosa e saudável? Existe diálogo?

Você tem tempo para os amigos que considera importantes para você? Costuma demonstrar seu carinho? Reserva tempo para investir em seus
relacionamentos sociais? Algumas pessoas são  mais reservadas e preferem manter um círculo restrito de amizades e conexões. O que importa não é  a
quantidade de eventos sociais ou pessoas com as quais se relaciona, mas a qualidade dessas relações. 

RELACIONAMENTO AMOROSO
Você não precisa viver um relacionamento amoroso para estar satisfeito nesta área. Estando só ou se relacionando, o que importa é como você se sente
em relação a isso. Se tem um parceiro(a), por exemplo, como está a intimidade de vocês? Muitas pessoas vivem excelentes momentos familiares com seus
parceiros, são amigos e confidentes, mas pouco se relacionam intimamente, apenas os dois.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O que você tem feito para ajudar o próximo? Que contribuição você tem dado para aqueles com menos recursos que você? Considere caridade, doação,
filantropia... tudo aquilo que se faz sem esperar reconhecimento ou algo em troca.

CELEBRAÇÃO DA VIDA
Celebrar a vida, não importa como, tem a ver com reconhecer nossas conquistas valorizando cada uma delas. Geralmente nossa tendência é sempre
pensar no próximo objetivo, ou celebrar apenas as conquistas e eventos maiores, mas é fundamental celebrar no dia a dia nossos pequenos avanços, até
mesmo para continuar realizando. Quem celebra, recebe muito mais da vida!

PROPÓSITO
Qual é sua razão de ser? Você tem clareza da sua paixão, missão, profissão e vocação e está satisfeito com eles? Tem noção da contribuição que está
deixando no mundo ao seu redor? Ou você sente um vazio como se faltasse algo ao pensar em seu propósito de vida?

A espiritualidade não está diretamente ligada à  religião, mas diz respeito a forma como você se conecta a algo maior em que acredita; É dar espaço para a
intuição, confiando que a vida é muito mais do que podemos ver, tocar ou controlar.
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Explicações sobre a roda da vida integral:
A roda da vida é uma ferramenta muito usada no coaching e tem a finalidade de nos
ajudar a avaliar nossa vida considerando as áreas mais importantes para o nosso bem-
estar. 

Não defendo a ideia de buscar o equilíbrio em todas as áreas, contrariando a opinião de
muitos profissionais desta área, mas aprecio a busca pela harmonia entre elas. A ciência
realizou um estudo comprovando que seriam necessárias 48 horas para alcançar o
equilíbrio em 12 áreas essenciais, segundo especialistas de cada uma delas, o que tornaria
impossível manter o equilíbrio como meta, por isso é que defendo a busca pela harmonia.
Em alguns momentos é necessário priorizar uma determinada área, o cuidado que
devemos tomar é para não desprezar as demais. Se você está trabalhando em um projeto
urgente, por exemplo, e não consegue dar a atenção que gostaria aos filhos, procure ter
tempo de qualidade quando estiver com eles, esteja 100% presente e envolvido. Muitas
vezes isso vale mais do que passar o dia inteiro ao lado dos filhos sem percebê-los direito.

O termo roda da vida integral diz respeito a nossa totalidade: não somos partes isoladas,
somos seres formados por corpo, mente e coração e o alinhamento entre essas partes é o
que nos torna verdadeiramente realizados.

Escolhendo a área a ser trabalhada:
Ao se dar uma nota para cada área, faça a ligação entre os pontos, de modo a identificar
como a sua roda está girando. O exemplo ao lado mostra uma vida sem harmonia entre
as áreas, o ideal seria oscilar entre 7 e 10. Para cada nota que te deixa insatisfeito, pense
no que falta para chegar ao 10, isso te ajurá a pensar em seus objetivos com maior
clareza.
Decida que área você deseja trabalhar. Considere não necessariamente aquela cuja nota é
a menor, mas a que você percebe ser a mais importante para o seu momento. 

Ao trabalhar determinada área, outras começarão a fluir. Exemplo: Se você escolheu
trabalhar sua realização profissional, poderá  consequentemente melhorar seus recursos
financeiros; Se você escolheu trabalhar sua agilidade emocional, poderá  melhorar seu
relacionamento familiar e relacionamento amoroso; Se você escolheu trabalhar sua
espiritualidade, poderá encontrar seu propósito e melhorar sua avaliação em relação a
essa área.
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Qual das 12  áreas descritas na roda da vida integral você deseja desenvolver? Use a ferramenta abaixo e quantas forem necessárias a cada semana para definir suas tarefas 
 até chegar em seu objetivo. Escreva aqui sua área escolhida:
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O QUE FAZER? COMO?
Objetivo/meta Atividade/processo

QUANDO?
Data/cronograma

ONDE?
Lugar

PORQUE FAZER?
Benefício

Área escolhida:
Resultado esperado:

Em quanto tempo:



N ã o  e s s e n c i a l i s t a          

e s s e n c i a l i s t a          

Material complementar, referente ao episódio 1
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ELIMINAR

DELEGAR

SUBSTITUIR

REDUZIR 

O TEMPO

POSTERGAR

PRIORIZAR

Liste suas  tarefas semanais abaixo, à esquerda. depois ligue cada tarefa a área correspondente do lado direito. Reflita sobre cada atividade antes de fazer este
exercício. 

o r g a n i z a n d o  m i n h a s  t a r e f a s Pág.  05
Episódio 02

Proibida a reprodução  -  Os direitos autorais estão reservados para Shirley Brandão - www.shirleybrandao.com.br / @shirleybrandaooficial

LISTE SUAS TAREFAS AQUI:

Use a ferramenta complementar a esta tarefa, caso você tenha colocado mais de 3 coisas em "priorizar"



PRIORIZAR

Escreva do lado esquerdo todas as atividades que você ligou a "priorizar" , na página 5. escolha as 3 que são suas maiores prioridades para o momento e ligue-
as até "priorizar". as demais atividades você deverá ligar até "tarefas importantes". 
Prioridades deverão ser, no máximo 3 e antes de começar o dia, o ideal é você se lembrar de cada uma delas no intuito de não se perder em meio às distracões
do cotidiano
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Tarefa complementar referente ao episódio 2

TAREFAS

 IMPORTANTES
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O SIM POR TRÁS DE CADA NÃO

QUANDO EU DIGO NÃO PARA... EU ESTOU DIZENDO SIM PARA...

Proibida a reprodução  -  Os direitos autorais estão reservados para Shirley Brandão - www.shirleybrandao.com.br / @shirleybrandaooficial

o  s i m  p o r  t r á s  d e  c a d a  n ã o Pág.  06
Episódio 03



Quais são os não's que eu escolho dizer para reinventar minha vida? Considere coisas, pessoas e até mesmo aspectos do seu comportamentos e hábitos.
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Antes de escrever a carta, siga a seguinte orientação:

Descreva seus sentimentos e sensações ao se reinventar. Agora que você já entendeu o conceito de reinvenção, já descobriu as 12 áreas mais importantes para a sua realização, já
definiu os passos fundamentais para melhorar sua vida nas 2 áreas mais importantes neste momento, já compreendeu que honrar seus compromissos diários, mesmo que pequenos,
 será necessário para a mudança que você deseja, o próximo passo é criar sua visão de vida, descrevendo como deseja estar daqui um ano.

Pense no que te motivou a querer se reinventar, quais foram seus incômodos? Escreva como se já tivesse passado um ano. Fale no presente e na primeira pessoa. A carta pode ser
direcionada para sua alma ou para Deus. 

 Eu apliquei esta ferramenta em minha própria vida e gostaria de compartilhar um trecho do que escrevi há sete anos, quando ainda não estava vivendo nada do que conquistei nos
meses a seguir. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, tinha um cargo de alta liderança e era respeitada no Brasil no segmento no qual eu atuava,  um contexto ideal para muita gente,
mas a falta de tempo para fazer outras coisas que eu considerava importantes , como ficar mais tempo com meus filhos, me dedicar mais aos estudos, que sempre foi minha paixão,ou
viajar em qualquer época do ano com a liberdade de passar mais de uma semana longe do trabalho, era o que mais me incomodava. O segredo foi começår com a intenção clara, por
isso essa carta, e sustentar essa intenção pela força da ação, mantendo uma constância movida por um propósito maior em saber que a vida tinha muito mais para me dar. Teve outro
ingrediente que significou muito: Criar um novo mindset reconhecendo que ,sim, eu poderia me reinventar, mesmo após os  40 anos de idade, quando uma voz interna insistia em me
dizer que já era tarde. Eu descobri com esta atividade, que qualquer crença limitante pode ser ressignificada. Naquele cenário onde arriscar minha renda fixa seria uma loucura, eu ousei
arriscar e mudei minha vida.

Antes de escrever essa carta, feche seus olhos e projete em seu coração a  visão de reinvenção de si mesmo, como se já tivesse alcançado. Imagine-se exatamente como deseja estar
daqui um ano. Preocupe-se com as sensações de alegria, liberdade e realização que você tanto deseja sentir. Seja ousado, assim como eu fui!

"Amado Deus, criador de todas as coisas, eu me sinto  imensamente grata por ter me dedicado e crescido tanto profissionalmente, mas estou aqui para dizer que a melhor coisa que me aconteceu
foi ter decidido me abrir para que a vida me desse mais. Aquela realização profissional não me preenchia mais, o meu conceito de satisfação pessoal tinha mudado, aquele contexto já não era tão
interessante como antes... Eu sabia que algo bom estava para acontecer e sabia também, por intuição, que se eu me dedicasse pelo menos um pouquinho por dia, já que não me sobrava muito
tempo, eu poderia mudar minha história... que incrível foi eu ter me permitido dar esses pequenos passos. Há um ano eu escrevi as coisas para as quais gostaria de aprender a dizer não e olha só,
eu jamais imaginaria que honrar esses "nãos" iriam me trazer tantas alegrias! Eu escrevi que  passaria a estudar sobre tudo que amo de modo a me tornar expert em vários assuntos sobre
desenvolvimento humano... no começo parecia tão difícil, mas à medida em que fui fazendo, fui percebendo o quão ágil ia ficando para as coisas que estavam me preenchendo, hoje me vejo lendo
um livro por semana, me vejo trabalhando em outra área aproveitando minha maior força da trabalho anterior: a habilidade de lidar com pessoas para chegar nos resultados que desejo. Hoje eu
ajudo pessoas a desenvolverem habilidades para realizarem o que quiserem. Hoje consigo ficar mais tempo com meus filhos, já posso buscar minha filha mais nova na escola, posso almoçar com
calma, posso ficar em casa alguns dias pela manhã, coisa que sempre quis fazer, mas que as  obrigações nunca deixaram. Hoje não falo de obrigações, falo de escolhas! Sou mais bem sucedida
ainda neste novo trabalho, é como se eu não trabalhasse mais. Vivo coerente com minhas maiores aspirações, uso de um jeito natural a minha forma de me expressar, podendo ser eu mesma, sem
me deixar levar pelo que esperam de mim. Fui tão criticada em meu trabalho anterior por gostar de escrever e cheguei a me reprimir, mas hoje posso me didicar a escrever o que quiser e já estou
trabalhando na construção do meu primeiro livro. Sou tão feliz por cada pequena ação diária que decidi empreender... eram passos tão pequenos, mas olha só onde eles me trouxeram! Posso te
dizer que aqui dentro o sentimento que predomina é o de alegria por ter me reinventado, exatamente quanto arrisquei sonhar um pouco além do que a minha mente ousava acreditar. Deu tudo
certo! sou imensamente grata por ter chegado até qui!
Shirley Brandão

Esta carta foi escrita em 2013, ocasião em que comecei a ler um livro por semana e estudar todos os dias, mesmo que por pouco tempo. Eu jamais imaginaria que tivesse a coragem de
deixar meu emprego meses depois, mas ao colocar energia naquilo que meu coração pedia, os caminhos foram se abrindo. Sempre foi melhor do que antes. Na verdade, sempre será
melhor na vida de quem se arrisca a viver as aspirações da sua alma. A alma é o lugar onde Deus se abriga em nós, por isso ele nunca erra, mesmo quando parece ter errado. Confiar é 
 o melhor passo que podemos dar, por isso, ao escrever sua carta como se fosse real, arrisque-se confiar mais do que tem feito, pois tudo que o Criador mais quer é te surpreender!!!
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1 - Tirar uma lição aplicável a curto, médio e/ou longo prazo. Se conseguir fazer isso a cada capítulo, melhor ainda! 
Importante: Escolha ler aquilo que tem a ver com sua busca para o momento, desta forma vocë evita desinteressar-se. Anote abaixo sua primeira experiência:

Para cada livro (artigo, vídeo no youtube, live, podcast...) que eu ler/assistir, escolha se comprometer em:

fazendo da leitura um novo hÁBITO Pág.  11
Episódio 05

LIVRO/AUTOR/BLOG/CANAL...

PRINCIPAIS INSIGTHS 

QUE MUDANÇAS EU DESEJO VER EM MINHA VIDA?

ESCREVA QUAIS SERÃO SUAS AÇÕES PRÁTICAS

Proibida a reprodução  -  Os direitos autorais estão reservados para Shirley Brandão - www.shirleybrandao.com.br / @shirleybrandaooficial


