
WORKBOOK

A QUALIDADE DA TUA
VIDA RESULTA DA TUA

CAPACIDADE DE
TOMAR DECISÕES.



 Bem-vindo ao MINICURSO: Como tomar decisões.

Durante 5 dias estaremos juntos para trabalharmos uma das
competências humanas mais importantes para a definição da tua
qualidade de vida.

Tomar decisões!

Já pensaste que a tua realidade poderia ser totalmente diferente se
tivesses optado por outras vias algures no passado?
Bastaria uma decisão tomada de outra forma e provavelmente
estarias a fazer algo distinto. Talvez trabalhando noutra área, quem
sabe num qualquer país distante e se calhar com filhos de outra
pessoa...
Nunca saberás, na verdade...

Apesar de poder ser útil olhar para o passado, este minicurso é sobre
o futuro. Sobre decisões tomadas hoje e que podem determinar o
teu amanhã.

O que mais desejo, é que as tuas escolhas sejam sempre feitas em
consciência, de forma estruturada, sentida, pensada e alinhada com
a pessoa que és e que deves respeitar acima de tudo o resto!

Vem daí e diverte-te pelo menos o dobro do que eu me diverti ao
criar este programa!
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Com muita estima e entrega...



COMO APROVEITAR AO MÁXIMO
ESTE MINICURSO

DATAS E HORÁRIO

Os vídeos serão disponibilizados todos os dias pelas 9h.
Diariamente estarei em direto no grupo privado para esclarecimento de dúvidas.

No último dia será a MASTERCLASS FINAL em direto pelas 21:30 (Continente), 20:30
(Açores)
Chega um pouco antes do tempo para que não percas nada do que se vai passar.

WORKBOOK

Imprime este workbook para que possas acompanhar da melhor maneira todo os
conteúdos que irão ser abordados.

LOCAL SERENO

Procura assistir à MASTERCLASS FINAL num espaço sereno que te permita abstrair do
mundo exterior, promovendo a tua concentração e maximizando a experiência.

INTERNET

A MASTERCLASS FINAL será transmitida em direto através do youtube. Assegura-te que
tens uma ligação estável à internet.

COMUNIDADE

Se ainda não o fizeste, entra no grupo exclusivo no facebook. Será neste grupo que serão
esclarecidas dúvidas.

BOA ONDA!

Diverte-te neste MINICURSO! Aproveita o momento e vive a experiência! Passa muito
rápido!
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WORKBOOK

DESAFIO 1
COERÊNCIA EXISTENCIAL



O QUE É A REBELDIA?

Como tomamos decisões?
Que dimensões estão presentes quando fazemos escolhas?
Quais os filtros, processos, energias e dinâmicas?
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WORKBOOK DESAFIO 1

PRÁTICO EMOCIONAL

MENTAL ESPIRITUAL

Nem todos os lados estão igualmente desenvolvidos, mas a sua
integração total nas nossas vidas e tomadas de decisão é
fundamental.

Este equilíbrio, quando experienciado, é o responsável por nos
trazer a coerência existencial, elevando os níveis de satisfação e
sentido de vida ao nosso ser integral.



O QUE É A REBELDIA?

Reflecte sobre a forma como costumas tomar decisões.
Sentes que a tua energia principal está situada em que
quadrante?
E a secundária?
E já agora em terceiro lugar?
Qual usas menos?

Coloca abaixo de cada energia os número 1, 2, 3 e 4 conforme a
reflexão que fizeste. 
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WORKBOOK DESAFIO 1

PRÁTICO EMOCIONAL

MENTAL ESPIRITUAL

Esta dinâmica serve para que tenhas uma maior consciência do
teu processo de escolha e para que tenhas presente as dimensões
que precisam ser trabalhadas para que conquistes uma maior
coerência existencial.

EXERCÍCIO 1



O QUE É A REBELDIA?

Conforme referi anteriormente, a tua coerência existencial tem
impacto na forma como experiencias a vida em todas as suas
vertentes.

Como saber se tenho coerência?

Consegues medir a presença maior ou menor dessa coerência de
várias formas.
A primeira que te vou apresentar vem do campo da Psicologia
Positiva, onde a felicidade plena encontra-se no equilíbrio entre
dois pilares:
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WORKBOOK DESAFIO 1

Proponho que analises cinco áreas da tua vida, medindo a
satisfação que retiras actualmente de cada uma delas e o
significado, sentido e propósito que te proporcionam.

SATISFAÇÃO SIGNIFICADO

Prazer
Diversão

Emoções Positivas
Ausência de Stress
Voltado para o EU

Propósito
Autenticidade
Des. Pessoal
Diversão

Contribuição



O QUE É A REBELDIA?

Escolhe agora uma área onde te pareça mais necessário tomar uma decisão.
Talvez aquela onde precises de aumentar mais a satisfação e o significado.

Escreve aqui a área escolhida
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WORKBOOK DESAFIO 1

EXERCÍCIO 2

SATISFAÇÃO SIGNIFICADO

TRABALHO/CARREIRA

TOTAL

SAÚDE/CORPO

VIDA SOCIAL/AMIZADE

ROMANCE/VIDA A SÓS

HOBBIES/ME TIME

Reflete sobre o ponto de situação ATUAL para cada uma das áreas que te
apresento abaixo.
Usa as quatro dimensões que te apresentei anteriormente:

Depois dá uma nota de 0 a 5 em relação à satisfação e significado.
(0=não sinto satisfação/significado; 5=plena satisfação/significado).

No final soma os dois valores.

O QUE SENTES O QUE PENSASO QUE FAZES QUEM ESTÁS A SER

(0 a 5) (0 a 5) (0 a 10)


