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como ter uma vida transformada a partir do
protagonismo na própria história.
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Como estamos lidando com as
nossas atribuições pessoais e
profissionais?

Tenho equilíbrio na distribuíção do
tempo entre o trabalho e as horas de
lazer?

Tenho exigido de mim mesmo(a)
mais do que consigo produzir?

Você está baseando o seu futuro
nas limitações de seu presente?

Encontrou o equilíbrio em todos os
pilares da vida (emocional, saúde,
espiritual, famíliar, conjugal, social
etc.? finanças...)?

O que tem pensado sobre você,
sobre as pessoas e sobre a sua
vida?
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Quem é você? Quais são
suas forças?

Você sabe o que dispara
sua raiva, tristeza,
insegurança etc.?

Em quais momentos do
seu dia você se sente

mais feliz?

Quais são os seus
valores? No que você

acredita?

DESCUBRA SEUS RECURSOS PESSOAIS



MANEIRA DE DIMINUIR
O ESTRESSE

Horário de
trabalho.

Falta de atenção
no trabalho.
Barulho no
ambiente.

Privação do sono.
 

Pegue uma folha de papel e divida em duas colunas.
De um lado, coloque tudo da sua rotina que te
estressa, mas que, analisando bem, você tem o
controle.  Na outra coluna, coloque os fatores que
estão fora do seu controle e te causam um estresse
danado no dia a dia (trânsito ruim, atraso no voo,
atendente mal educado(a) etc.)
Depois de identificar esses fatores pela ordem do
controle, você poderá usar o seu tempo e sua
atenção focando em eliminar os fatores sob os quais
você pode influenciar. Assim, você polpa energia com
o que não precisa se desgastar e melhora a
produtividade. Que tal?

Calor excessivo.
Tempestade.

Trânsito
engarrafado.

Atraso no voo.
Mudança de

orientação do(a)
gestor(a).

 
 



MOTIVAÇÃO

O que mais te motiva em seu trabalho e em
sua vida?

1. O que te faz levantar da
cama todas as manhãs?

2. O que faz seus olhos
brilharem só de falar? 

3.Como nos tornarmos mais
motivados nesses tempos
em que tudo muda, é
acelerado e repleto de
incertezas?
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MOTIVAÇÃO
Todos nós queremos nossos vencimentos no final
do mês de trabalho. Essa é uma das nossas
motivações extrínsecas. Mas será que o
pagamento é suficiente para preencher a
necessidade que temos, como seres humanos,
de nos sentirmos úteis à humanidade? Será que
não viemos neste mundo para mais do que
sobreviver aos dias esperando a aposentadoria,
ou o final de semana comemorando o tal do
“sextou”, ou mesmo as férias? 
           Essas perguntas nos mostraram que há
também uma motivação intrínseca, que é essa
necessidade de contribuir com o bem maior.
Quando a pessoa sabe quem ela é, conhece seus
dons e talentos e coloca tudo isso a serviço do
outro. Isso é que chamamos de propósito. 
A psicologia positiva nos mostra que, quando
alinhamos os nossos pontos fortes as nossas
atribuições, conseguimos a felicidade no trabalho.
A pergunta é: Você tem usado os talentos no seu
trabalho?
Veja se no seu dia a dia de trabalho, você utiliza
seus pontos fortes, suas maiores habilidades. Se
não, pense e anote o que você pode fazer hoje,
para colocar mais sentido em seu trabalho e em
sua vida. Topa?



Faça uma pausa agora, e pense naquelas
vozes/pensamentos que sempre vêm a sua
cabeça. Elas te encorajam? São otimistas? São
Pensamentos que agregam?
Saiba que seus pensamentos determinam seus
sentimentos. A partir dos sentimentos, você age. A
questão é saber se você vai agir para atingir seus
objetivos ou vai se limitar, com medo, e se
determinando a não arriscar.

E, como sabemos que os nossos hábitos derivam
das nossas atitudes, como desenvolveremos o
hábito da adaptabilidade/flexibilidade ou da
resiliência, necessários para os bons resultados? 

Assim, para termos hábitos de excelência,
podemos seguir o método: 

Pensamentos + Sentimentos + Atitudes= Resultados

ADAPTABILIDADE

Pausa



COMECE A MUDANÇA
A neurociência, por meio da neuroplasticidade do
cérebro, mostra que, para termos pensamentos e,
consequentemente, ações mais positivas, podemos
“calibrar” nosso foco, buscando motivos de gratidão.
Segundo o pesquisador e professor da Universidade de
Harvard Shawn Achor, em seu livro “ O jeito Harvard de
ser feliz”, vinte e um dias levantando, pelo menos três
motivos de gratidão, são suficientes para mudar as
trilhas neurais, fazendo sua atenção se voltar para os
elementos positivos da vida, em qualquer
circunstância, ou seja, a pessoa sai do padrão mental
negativo e passa para o padrão mental positivo, sendo
mais resiliente, flexível e, consequentemente, mais feliz! 



VOCÊ DE FATO TEM SIDO
PROTAGONISTA DA SUA

PRÓPRIA HISTÓRIA?
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Links de vídeos intressantes

LINK VÍDEO

1-Charan, Ram; Pipeline de Liderança/Ran Charan, Stephen
Drotter, James Noel; tradução de Ivo Korytowski. Rio de
Janeiro. Sextante, 2018.
2- Goleman, Daniel; Liderança: a inteligência emocional na
formação de um líder de sucesso -1ª ed. - Rio de Janeiro:
Objetiva, 2015.
3- Goleman. Daniel; Inteligência Social: A ciência
revolucionária das relações humanas - 1ª ed.; Rio de
Janeiro: Objetiva, 2019.
4- Goleman, Daniel et. Al.; Harvard Business Review.- Rio de
Janeiro: Sextante, 2019.
5- Marques, José Roberto; Coaching Group: A mágica da
Sinergia. Goiânia. Editora IBC, 2018.
6- Marques, José Roberto; Feedback com Coaching Group: A
arte - Goiânia. Editora IBC, 2018.
7- Pink, Daniel; Motivação 3.0 - Rio de Janeiro: Sextante,
2019.
 8- Rosemberg, Marshall B.; A linguagem de paz em um
mundo de conflitos: sua próxima fala mudará seu mundo
-1ª ed. -São Paulo: Palas Athena, 2019.
9- Seligman, Martin E. P.; Felicidade Autêntica: use a
psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial- 2ª
ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.
10- Achor, Show; O jeito Harvard de ser feliz : o curso mais
concorrido de uma das melhores universidades do mundo
– São Paulo: Saraiva, 2012.

Referências Bibliográficas

https://www.youtube.com/watch?v=Y-PC1C7m7HM
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Links de Vídeos interessantes

LINK VÍDEO

LINK VÍDEO

LINK VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=g1wVTBB9re8
https://www.youtube.com/watch?v=BqF50IuR3_c
https://www.youtube.com/watch?v=Jlj39r5Gjg0
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Links de Vídeos interessantes

LINK VÍDEO

LINK VÍDEO

LINK VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=oxY4jeiDYP0
https://www.youtube.com/watch?v=vJace5dQ7R8
https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU
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