


 

 

“Tudo vale a pena quando 

A alma não é pequena” 

 

Fernando Pessoa 

 



 
COACH LEMA 

 

“Tudo o que vier é bem vindo 

Deixe que vêm 

Se for bom deixe que fique 

Se for ruim deixe que vá...” 



CONSCIÊNCIA/CONTEXTO 

 

 

“se você fizer o que pode, com o que tem, 
onde está, então Deus não irá deixá-lo onde 
você está, e aumentará o que você tem.” 

 

Bill Purvis 

 



CONSCIÊNCIA 

Prática Diária do silêncio,  
da meditação 

E do não julgamento 



RESPONSABILIDADE/DIÁLOGO 

Entre um estímulo e a resposta  
Há um espaço. 



DOAÇÃO/ESCOLHAS 

Nunca faça alguma coisa 
Porque você tem que fazer. 

O único motivo para se fazer  
Alguma coisa é porque você  

Quer e porque sabe que 
É a coisa certa a fazer. 



ACREDITAR/SONHAR 

Somos o que acreditamos,  
ousamos fazer  

e decidimos a cada momento 
 

“o preço da grandeza é a  
Responsabilidade sobre 

Todos os seus pensamentos” 
Churchill 

 
 



AUTENTICIDADE 



  

Não é sua perfeição que faz as pessoas se 
conectarem com você. A perfeição afasta. É 
sua fragilidade que te aproxima das pessoas. E 
a sua fragilidade que do lado das pessoas que 
te traz a liberdade.  



PARTICIPAÇÃO/PRESENÇA 

 
“A interdependência é uma escolha  

que só as pessoas independentes podem fazer”. 
 



SIGNIFICADO 







AS 4 NECESSIDADES BÁSICAS DO 
SER HUMANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. SER OUVIDO NA ESSÊNCIA 

2. SER NOTADO, RECONHECIDO, AMADO 

3. TER O DIREITO DE ERRAR 

4. TER O DIREITO DE PERTENCER 



INTERDEPENDÊNCIA 

 

“O ingrediente mais importante que 
depositamos, em qualquer relacionamento, não 
é o que dizemos ou fazemos, mas sim o que 

somos.” 



OS 4 PERFIS 

 





COMPORTAMENTO 



O QUE FAZER 



O QUE NÃO FAZER 



Vida equilibrada, integrada e 
poderosa 

1. Para o corpo = imagine que sofreu um enfarto; agora viva 
de acordo com isso. 

2. Para a mente = imagina que a meta de sua vida 
profissional é de dois anos. Agora prepare-se em 
decorrência disso. 

3. Para o coração = imagine que a outra pessoa pode ouvir 
tudo o que você fala dela; agora fale de acordo com isso. 

4. Para o espírito = imagine que você tem um encontro 
pessoal com o criador a cada trimestre; agora viva de 
acordo com isso. 




