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A Jornada
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Boas-vindas

O que você não vai encontrar aqui:
Respostas certas e erradas, fórmulas 
de bolo, exemplos tendenciosos. Não 
acreditamos em nenhuma dessas 
coisas. 

O que você irá encontrar aqui:
Uma série de reflexões e modelos 
mentais cuidadosamente projetados 
para te guiar por uma jornada que 
só pertence a você. Acreditamos que 
todos temos perguntas em comum 
por sermos humanos, incertos e 
imperfeitos, mas também acreditamos 
que para cada pergunta, cada um 
de nós tem respostas e perspectivas 
diferentes do mundo, e da vida como 
um todo. Por tanto, como poderíamos 
dar a mesma resposta para 2 indivíduos 
únicos e intrinsecamente diferentes? 
Sem chance, não fazemos isso.

Em suma, a criar.se é um 
guia que tem como principal 
objetivo te ajudar a visualizar 
quem você é, o que você quer 
e como quer fazer, de forma 
estruturada e direcionada 
visando a realização. 
Pensamentos não tem 
modelos mentais embutidos, e 
acreditamos que visualização 
é uma ótima forma de iniciar 
um processo de mapeamento, 
reflexão, geração de insights, 
criação, desenvolvimento 
estratégico, mas acima de 
tudo, de autoconhecimento. 

Primeiramente gostaríamos de te 
dizer: 

Parabéns! 

Você deu o primeiro passo, um grande 
passo, percebeu a necessidade de 
mudança e aceitou o desafio. Esse 
é um processo para se pensar sobre 
a própria vida de forma direcionada 
e com produtividade, em si já é um 
grande desafio. Mas vamos além disso, 
afinal, de que vale conhecimento sem 
ação ou realização? Portanto, lembre-
se: é com ações e atitudes que as 
coisas começam a acontecer de fato, e 
esperamos que nesse processo de criar.
se você consiga encontrar seu próprio 
jeito de fazer as coisas acontecerem. 
Mas antes de começar, vamos alinhar 
algumas expectativas?

Bem-vindo(a) à criar.se, sua plataforma de desenvolvimento humano holístico pelo 
autoconhecimento. 
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Mas de onde veio a criar.se?

Sempre tiveram uma a outra enquanto 
trilhavam seus próprios caminhos, mas 
com muita independência e autonomia, 
sabiam que só havia uma forma de 
trilhar suas jornadas, vivendo. 

Depois de um teste com resultados 
promissores, uma delas tomou seu 
tempo para pesquisar, se aprofundar 
em diversos assuntos correlatos para 
aprender, mas acima de tudo, viver. 
Após vários (re)desenhos, a síntese 
dessa busca se agregou nas palavras 
aqui escritas com o objetivo de ajudar 
outros, assim como as ferramentas e 
reflexões aqui compiladas ajudaram 
a jovem em sua jornada. E também, 
graças à ajuda de algumas pessoas 
que toparam testar, criticar e buscar 
a melhor versão da Criar.se, que você 
encontra em suas mãos. Mas acima de 
tudo, pessoas que acreditaram no valor 

e impacto na criar.se. Para vocês, fica 
aqui um eterno agradecimento com 
todo o carinho de 2 anos de relfexões, 
testes, conversas e reflexões. 

Muito obrigada por ser 
parte dessa conquista!

Mas essa é a nossa história, não a sua. 
Não sei o que te trouxe até à criar.se ou 
porquê nossos caminhos se cruzaram. 
Acaso não existe e tomara que esse 
encontro te deixe uma boa lembrança.

Acima de tudo, tomara que você se 
(re)encontre, de formas que nunca 
imaginou antes, como aconteceu 
com algumas pessoas no processo 
de trazer a criar.se até você. 

A criar.se surgiu em 2014 e foi 
resultado da insatisfação de duas 
jovens que em sua própria jornada de 
autoconhecimento tiveram dúvidas, 
mentores, cursos, livros e muita, 
muita ajuda mesmo. Mas nada que 
realmente ancorasse os momentos de 
desmotivação e insegurança. A situação 
se complicava ainda mais com dúvidas 
em assuntos mais complexos como 
propósito, legado e impacto… Acredite, 
se você ainda não viveu nenhuma 
dessas, provavelmente irá viver em 
algum momento da sua vida. 

Essas duas jovens compartilharam 
histórias, pensamentos e momentos 
nessa jornada, mas mesmo assim 
cada uma se via com dúvidas que a 
outra não poderia esclarecer. Foi então 
que perceberam que só cabia a cada 
uma buscar suas próprias respostas. 

Ah, senta que lá vem história!
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E você?

história. 
Por fim, lembre-se de uma coisa 
muito simples, daqui pra frente, 
não existe mais ninguém aqui, só 
você. Esse compromisso daqui pra 
frente é de você, com você. Se fizer 
sentido continuar, ótimo! Senão, tudo 
bem. Mesmo que a expectativa de 
conclusão seja entre 2 e 3 meses, 
concluindo um capítulo por semana, 
respeite seu tempo e espaço. 

O processo é exigente e sabemos 
que muitas vezes a curiosidade 
será sua maior aliada, você nunca 
vai saber o que vai (re)descobrir 
no próximo capítulo, e contamos 
com isso para que sua jornada seja 
intensa. Mas sabemos que esse 

processo exige tempo. 

Não tempo para ser realizado, 
mas para ser vivido e maturado. 
Infelizmente amadurecimento não é 
uma coisa que sabemos como te dar, 
mas assim como todos os processos 
de crescimento, desejamos que você 
amadureça e cresça, dentro dos seus 
limites. 

Respeitamos isso, esperamos que 
você também respeite. 

Agora, se você estiver 
pronto, prossiga. E 
aproveite a jornada, ela é 
só sua!

Depois dessa história toda, 
como foi projetada essa 
experiência que só você 
pode viver?

Nenhuma história é igual, e acredite, 
sabemos da importância de um 
sistema de apoio nesses momentos 
tortuosos mas por experiência 
própria, acredite que a verdade é 
de cada um e não existe para ser 
colocada em julgamento, mas sim 
para ser vivida. De preferência, com 
consciência. E é pra isso que a criar.
se existe, para se encontrar clareza, 
consciência e conexão com tudo que 
nos faz quem somos e tudo aquilo 
que importa como parte da nossa 

Seu processo, seu espaço, seu tempo.



5

Índice
Criar.se, #comofaz?

Capítulo 7 - O que eu fiz? - Celebração 
- ou como cheguei aqui?

Capítulo 8 - Quem eu me tornei? 
- Resignificação - ou como me (re)
conheço?

Capítulo 9 - Conclusão - A nova 
jornada - ou como viver a vida?
Posfácio - Agradecimento - Despedida - 
ou até logo!

Prefácio - Introdução - Sua Jornada - 
Como cheguei aqui?

Capítulo 1 - O  que eu quero? - O 
desconforto - ou por que estou aqui?

Capítulo 2 - Quem sou? - 
Autoconhecimento - ou quem me 
tornei?

Capítulo 3 - O que valorizo? - Valores - 
ou o que importa de verdade?

Capítulo 4 - O que me guia? - 
Propósito - ou onde quero chegar?

Capítulo 5 - Onde quero chegar? - 
Plano de ação - ou o que quero fazer?

Capítulo 6 - Como quero (me) 
realizar? - Fazeção - ou como fazer 
acontecer?

Sua jornada tem algumas 
perguntas que irão ancorar 
seu processo e cada passo 
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Prefácio 
 Introdução 

“Você sabe quem é? Você sabe o 
que aconteceu com você? Você quer 

continuar vivendo assim?” 

Shonda Rhimes, Grey’s anatomy

O que me trouxe até aqui? 
O que me faz seguir em 

frente?
O que me fez sair da cama 

hoje de manhã?
Estou pronto para me 

comprometer comigo em 
minha própria jornada para me 
ver como sou, o que quero, e 

como quero?
O que estou fazendo aqui?

“Envergonhe-se do que ignora, do que 
é incapaz, do que o torna impuro e 

rude.” 

Venerável Mestre Heing Yun

Se ainda não pensei sobre a 
minha jornada, seria essa a 

hora de começar? 
O que estou deixando por 

onde passo?
Qual é a minha história?

É isso mesmo que eu quero?

“Ponha seus princípios em prática. 
Agora. Chega de desculpas e 

adiamento. Você não é mais criança. 
Quanto mais cedo se dedicar ao 

seu programa de desenvolvimento 
pessoal, mais feliz será. Quanto 

mais esperar, mais será vulnerável à 
mediocridade, mais sentirá vergonha e 
arrependimento, porque sabe o que é 

capaz de fazer melhor.” 

Bruno Medeiros, Empreenda-se

Por onde começar?

Sua jornada 
Como cheguei aqui?
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Capítulo 1
O  que eu quero?

Reflexões iniciais:
Ambição. Sonhos. Vontades. Paixões. 

Eu quero tudo!
Sim, mas o que eu busco?

O que eu quero, de verdade? 
Quais são os componentes do meu 

sonho? 
Por onde começo? 

Como entender aquilo que mais desejo?
Listas! Nada complexo, vamos começar 

pelo simples. 
O que eu quero desse processo? 

Digamos, até o fim do meu processo na 
criar.se?

O desconforto
ou por que estou aqui?
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Listas

Liste: Quais são minhas motivações? O 
que me motiva a estar aqui? 

Liste: Quais são minhas expectativas? O 
que espero estando aqui?

Liste: Quais os desafios vou enfrentar? 
Quais podem ser minhas maiores 
dificuldades?

Lista #1: Motivações. Lista #2: Expectativas. Lista #3: Desafios.
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Listas

Liste: O que gostaria de melhorar? Liste: O que gostaria de aprender? Responda as seguintes perguntas em 
até 3 palavras: 

Por que estou aqui? 

O que eu quero?

Lista #4: Melhorias. Lista #5: Aprendizados. Em uma palavra,
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Carta para o fim da criar.se
Agora, escreva uma carta contendo todos os itens listados, para você mesmo. 

Você no futuro. 
Você no final do seu processo da criar.se. 

Após escrever essa carta, guarde-a com cuidado pois ela será essencial no final do seu processo. 
Lembre-se que a estimativa de tempo para a conclusão do seu processo é de 2 a 3 meses.
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Marco inicial
Para finalizar esse capítulo: 

escolha uma cena, passagem de livro, música, obra de arte, qualquer coisa, que represente quem você é hoje. 
Registre abaixo escrevendo o que é, colando uma foto ou dando referência ao que você escolheu da forma que lhe agradar. 

E explique sua escolha: por que esse item te representa no momento? 
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Checkout # 1

Listas feitas? 
Carta pronta?
Perguntas respondidas? 
Escolheu algo que represente 
quem você é hoje? 
ÓTIMO! 

Releia tudo e reflita antes de 
prosseguir: 

Você sabia que sabia tudo isso sobre o 
que quer? 
Você vê com clareza os motivos que 
te trouxeram até aqui e o que está te 
motivando a continuar?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? No 
que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase final 
do seu processo.
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Lição # 1

Perceber quem somos ou quem nos tornamos ao longo da vida, parece uma tarefa fácil mas quando olhamos de perto 
geralmente encontramos mais em nós, nossas experiências e histórias, do que achamos que iríamos encontrar e perceber 

os detalhes dessa história podem levar a revelações e surpresas inesperadas.

Não se subestime, nunca se sabe o que você pode encontrar dentro de si.
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Capítulo 2
Quem sou?

Reflexões iniciais:

Como eu me vejo? 
Como outros me vêem? 
Como eu quero me ver? 

Como eu me (re)conheço depois de 
todos esses anos?

Autoconhecimento
ou quem me tornei?
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Carta do futuro para o agora 
Se você do futuro escrevesse uma carta 
para você agora, o que diria nessa 
carta? 
Escreva uma carta do futuro você, 20 
anos no futuro, para você agora. 
O que aconteceu? 
Como você se sente? 
Onde está? 
Onde esteve? 
Com quem está? Ou não? 
Quem você se tornou?
Quais conselhos daria para viver os 
próximos 20 anos?
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Carta do agora para o futuro
Se você pudesse prever o futuro, o que 
veria?
Escreva uma carta para você 
mesmo daqui 5 anos contando suas 
expectativas. 
O que você espera? 
O que vai acontecer? 
Quais serão suas conquistas?
Como vai viver os próximos 5 anos?
Como vai se sentir?
Quem deseja se tornar?
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Cartas Você em perspectiva
A tarefa é simples, recrute 2 pessoas. 

A primeira que te conheça a pouco 
tempo, a segunda que te conheça a 

bastante tempo. 

Peça para que ambas escrevam uma 
carta sobre você falando sobre os 

seguintes pontos: 

características pessoais e profissionais; 
comportamento no dia-a-dia; 

reações a situações inesperadas; 
definição em uma palavra. 

Por fim, escreva você mesmo uma carta 
sobre si dentro dos pontos acima. 

Só leia as cartas quando todas 
estiverem prontas. 

Ao conseguir todas as cartas, prossiga 
com a leitura das mesmas e continue 

seu processo criar.se.
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Cartas Você em perspectiva
Leitura

Cartas de perspectiva lidas? 
ÓTIMO!

O que você percebeu? 

Quais são as semelhanças e diferenças 
entre a forma como você se vê e como 
os outros te percebem? 

Existe diferença em como a pessoa que 
te conhece a mais tempo te percebe, e 
como a que te conhece a menos tempo 
percebe? 

Teve surpresas? Quais? Por que? 

Como isso reflete na pessoa que você 
quer ser?

Anote, será importante para a fase final 
do seu processo.
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Quem sou eu agora?

O que me inspira?

O que me fortalece hoje?

O que me enfraquece hoje?

Quando se fala em: sonhos, o que você 
pensa?

Num cenário ideal, quem é você?

Nesse cenário ideal o que te inspira?

O que te fortalece nesse cenário ideal?

O que te enfraquece nesse cenário ideal?

O que falta pro cenário ideal?

O que você pode fazer hoje para atingir esse 
cenário ideal?

Em quanto tempo você gostaria atingir esse 
cenário ideal?

O que te impede de fazer isso hoje?

Quem é você daqui 1 ano?

Quem é você daqui 3 anos?

Quem é você daqui 10 anos?

O que falta para você atingir sua visão de 10 
anos?

O que você pode começar a fazer hoje para 
atingir sua visão de 10 anos?

Visão de si
Escreva sem parar por 30 segundos, para responder cada uma das seguintes perguntas. Da esquerda para a direita, de cima para baixo.
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Checkout # 2 

Você sabia que sabia tudo isso de 
si? 

Quais novas perspectivas você tem 
de si com a visualização gerada 
pelos perfis e cartas? Quais foram 
os pontos mais marcantes? 
Você consegue ver com clareza 
quem se tornou?
Você consegue ver com clareza 
quem quer se tornar?
Quais são seus sonhos?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? 
No que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase 
final do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 2

Lembre-se que ser é diferente de estar.
Muitas vezes nos definimos através de coisas que sentimos momentaneamente, mas isso não é quem realmente somos. 

“Sou uma pessoa ansiosa.” Não, ansiedade é um estado momentâneo, ansiedade passa.

Ser é aquilo que se mantém além de seus estados momentâneos.

Ser não é estar.
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Capítulo# 3
O que valorizo?

Reflexões iniciais:
O que mais tem valor pra mim? 

O que eu mais valorizo? Por que? 
O que realmente importa pra mim?

Em um mundo de cobrança de deveres, é difícil 
encontrar aquilo que realmente é nosso. É fácil 
se perder no meio da culpa ou medo, e dizer 
sim pra tudo que, na verdade, não importa. 
Encontrar aquilo que realmente importa, é 

desafio que ninguém nos ensina a enfrentar. 
E muitas vezes o mundo já tem todas as 

respostas, mas nenhuma delas é realmente 
nossa. Dar valor alguma coisa é a forma mais 

sincera e espontânea que temos para encontrar 
essas respostas legitimamente nossas, que em 
síntese, resultam naquilo que nos guia mesmo 

quando perdidos. 

Valores.

Valores
ou o que importa de verdade?
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Testes

Viacharacter: 
https://www.viacharacter.org/Survey/Account/

Register 

Barett Values Center: 
https://survey.valuescentre.com/survey.

html?id=s1TAEQUStmyj76ns_QmrKw&locale=pt_BR 

Stengths finder: 
http://strengths.gallup.com/110440/About-

StrengthsFinder-20.aspx 
* esse teste é pago e não é obrigatório porém altamente 

recomendado para prosseguir com o seu processo.

Para entender melhor seus valores, faça os seguintes testes e ao fim leia ambos e 
prossiga para o próximo exercício.

Testes feitos? 
ÓTIMO! 

Agora leia seus resultados com calma 
antes de prosseguir e anote suas 

percepções.
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Strenght finderBarett Values CenteVia character

Sobre os testes: 

O Via character tem base na psicologia 
positiva, ou seja, seus valores foram 
mapeados com base na consistência 
de suas respostas à situações similares 
porém com perspectivas diferentes da 
mesma realidade afim de entender o 
que você mais valoriza nas situações de 
seu dia-a-dia.

* Referência: 
http://www.viacharacter.org/www/Positive-Psychology

Barett Values Center tem como base 
a pirâmide de Maslow e é muito 
usado para análise e projeção de 
cultura organizacional. Barett explorou 
e aplicou a pirâmide de Maslow à 
pessoas e organizações para auxiliar o 
desenvolvimento de cultura através de 
práticas para o crescimento humano. 

* Referência: 
https://www.valuescentre.com/our-products

Strenght finder tem como base a 
psicologia das forças para mapear 
habilidades nas quais indivíduos 
possam se aperfeiçoar e se desenvolver 
partindo de seus pontos fortes.
Cada teste tem sua base e 
especificidade, mas a intenção é que 
olhando para todos os testes você 
possa perceber como eles podem se 
complementar, se diferenciar ou se 
igualarem. Essa análise é sua e só 
você pode compreender plenamente 
os resultados, então tome seu tempo e 
se necessário, mostre e converse sobre 
eles com pessoas de confiança para 
maiores insights e perspectivas sobre os 
seus resultados.

* Referência: 
http://strengths.gallup.com/110443/History.aspx
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Imagine que o mundo está acabando 
e algumas pessoas foram selecionadas 
para levar vida para um outro planeta, 
e você é uma delas. 

Todas as necessidades básicas serão 
atendidas lá, e você deve escolher 3 
coisas(qualquer coisa, cabe a você 
julgar e definir o que é ou não uma 
coisa) para levar.

O que você levaria? 

Liste.

1 - 

2 - 

3 - 

Para cada coisa escolhida, escreva em 
uma frase o motivo ou o por que da sua 
escolha.

 - 

 - 

 - 

Fim do mundo

Testes feitos e analisados?
Valores mapeados e analisados?

Escolhas feitas e justificadas? ÓTIMO! 
Prossiga.
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Checkout # 3

Você sabia que sabia tudo isso 
sobre seus valores? 
Quais novas perspectivas você 
tem de si ao mapear, analisar e 
priorizar dos seus valores? Quais 
foram os pontos mais marcantes 
nesse processo? 
Você vê com clareza o que importa 
pra você e o que você valoriza de 
verdade?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? 
No que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase 
final do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 3

São os valores que guiam nossas escolhas e decisões. 
Após mapear seus valores por diferentes lentes, eles se refletem em sua decisão do que levar consigo no exercício Fim do 

mundo. Sem perceber você faz escolhas com base nesses mesmos valores, todos os dias. 
Sabe aquela decisão difícil? Aquele momento que você não sabe o que escolhe? 

Lembre-se desses valores pois são eles que representam aquilo que realmente importa pra você. 

Valores uma síntese e a essência daquilo que você mais valoriza.
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Capítulo # 4
O que me guia?

Reflexões iniciais:

Mudanças, no fim de tantas, o que ficou de fato? 
O que eu tirei do que vivi? 

Como isso se reflete no que eu quero hoje?
Onde quero ir depois de tudo o que vivi?

Onde quero chegar sendo quem sou?

Somos os únicos que realmente sabe tudo de nós mesmos. Ninguém passa as vinte 
e quatro horas de cada dia dos últimos anos no meu lugar para saber. Mas mesmo 

que soubesse, ninguém mais saberia o que eu sinto em cada momento. Mas mesmo 
sabendo tudo, o futuro é sempre incerto. Como saber o incerto? Por onde começar?

Calma! Tudo bem, esqueça a pressão. 
Você sabe mais do que imagina, estão vamos começar pelo que você sabe. 

Para mapear e organizar: Listas!

Propósito
ou onde quero chegar?
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Listas

Liste: Tudo o que você sabe. Sim, tudo! Agora selecione da lista as 3 coisas que 
mais valoriza.

Perceba que algumas coisas podem ser 
agrupadas e renomeadas. 

Por exemplo: 

Eu sei fazer macarronada, brigadeiro 
panquecas e lasagna. 

Hm... Vejo que tudo isso tem a ver com 
meu gosto por cozinhar. 

Cozinhar é de fato o que eu mais 
aprecio, comer é bom, mas eu prefiro 
cozinhar. 

Ou não… 

E aí, o que eu coloquei na lista mesmo?

1-

2-

3-

Lista #1: O que eu sei? 
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Listas

Liste: Tudo o que quer saber. Sim, tudo! Agora selecione da lista as 3 coisas que 
mais valoriza.

Perceba que algumas coisas podem ser 
agrupadas e renomeadas. 

Por exemplo: 

Quero aprender inglês, espanhol, 
francês, italiano e mandarim. 

Hm… Vejo que isso tem a ver com meu 
gosto por aprender novas línguas.

Aprender línguas é o que eu mais 
aprecio, poderia aprender todas as 
línguas do mundo se tivesse a chance.

Ou não… 

E aí, o que eu coloquei na lista mesmo?

1-

2-

3-

Lista #2: O que quero saber?
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Diagrama de propósito - tríade

O que você sabe 
e mais valoriza?

Agora vamos preencher seu diagrama de propósito, a tríade.

*Esse diagrama é a resinificação e união de dois outros diagramas, o ikigai e o diagrama de zonas. Para saber mais, veja as referências no fim da sua criar.se.

O que você 
quer saber e 
mais valoriza?

O que você 
faz sem 
perceber?

Pense, o que você faz sem 
perceber? Aquilo que sempre te 
falam, muitas vezes até agradecem, 
mas você nem percebe que faz. O 
que é que quando você se dá conta, 
já fez, mais uma vez… e pelo que 
se lembra, sempre fez de alguma 
forma, ao longo da vida?
O que você faz sem perceber? Qual 
é seu ponto cego? 
Tome seu tempo, pense. Quando 
chegar a uma resposta que faça 
sentido pra você, e prossiga.

Copie da lista #1 Copie da lista #2
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Diagrama de propósito - tríade

Sabe
Como você 
quer agir 

dentro dessas 
duas áreas?

Eixos

Quer saber

Ponto cego

Agora, é a hora de preencher as 3 
intercessões, ou seja, as áreas entre 2 
grandes círculos. 

Cada um desses espaços tem uma 
pergunta guia: 

Como você quer agir dentro dessas 
duas áreas? 

Para preencher esses espaços pense 
em verbos, funções, papéis, assuntos, 
carreiras, etc. e escreva nos espaços 
desde que eles representem como você 
quer agir de forma a unir essas duas 
áreas. 

Lembre-se: se faz sentido pra você, tá 
valendo. Ao terminar, prossiga!

Como você quer 
agir dentro dessas 
duas áreas?

Como você quer 
agir dentro dessas 

duas áreas?
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Diagrama de propósito - tríade

Sabe

Centro

Quer saber

Ponto cego

Por fim, vamos dar ponto sem 
deixar as pontas soltas! Preencha o 
espaço #7 respondendo a seguinte 
pergunta: o que faz tudo isso, fazer 
sentido? 
Lembre-se: se faz sentido pra você, 
tá valendo. 
Ao terminar, prossiga!

Agir

Agir Agir

O que faz 
tudo isso fazer 

sentido?
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Diagrama de propósito - tríade

Sabe

Agora vamos preencher seu diagrama de propósito, a tríade.
Releitura do diagrama de propósito
Ok! Mas o que isso tudo quer dizer? 

Quer saber

Ponto cego

Paixão

Vocação Exploração

Propósito

Sei, e mais 
valorizo.

Quero saber, e 
mais valorizo.

 Entre o que sei e 
quero saber está 

sua paixão, ela fica 
na sua zona de 

expansão, ou seja, é 
aonde você cresce!

No centro, fica 
o seu propósito, 
que por acaso, 
também é o que o 
mundo precisa. 

Entre o que quero saber e o 
ponto cego está sua realização, 
ela fica na zona de exploração, 
ou seja, é aonde você se realiza. 
Provavelmente é algo que você 
ainda não sabe como fazer com 
maestria, mas ama fazer e faz 
com todo o coração mesmo que 
ainda esteja aprendendo.

Entre o ponto cego 
e o que sei está sua 
vocação, ela fica na sua 
zona de conforto, ou 
seja, é algo que você 
faz com facilidade.

O que eu faço 
sem perceber e/ou 
espontaneamente. 

Agora olhe bem para seu 
diagrama de propósito e 
entenda:

Esse é seu jeito único de impactar 
o mundo. Por mais que outra 
pessoa tenha um diagrama igual 
ao seu, ninguém mais no mundo 
carrega a mesma bagagem e 
visão que você tem dessa mesma 
combinação de conhecimentos 
e experiências. Reveja com 
carinho a sua combinação pois 
ela representa coisas que só você 
pode fazer e o legado que só você 
pode deixar no mundo.
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Checkout # 4

Você sabia que sabia tudo isso de si? 

Quais novas perspectivas você tem 
de si com a visualização gerada pela 
combinação das suas áreas de atuação, 
seu posicionamento e propósito? 
Quais foram os pontos mais marcantes 
desse processo de visualização?

Você consegue ver alinhamento entre 
a sua forma de agir e: o que você 
valoriza? o que você ambiciona? a 
forma como vê seu futuro?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? No 
que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase final 
do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 4

O propósito é o horizonte. 
Quando chegamos um passo mais próximo, mais distante ele parece estar. 
O propósito não existe para determinar o resto da sua vida e ser imutável. 

Na verdade ele pode mudar ao longo de anos, e é normal que ele mude, pois você muda. 
E a cada mudança, seu horizonte fica mais longe, pois quanto mais você cresce, mais seus sonhos crescem. 

O propósito é um fim, para um meio. 
O meio que te ajuda a viver sua vida com intensidade e presença. 

O propósito é um lembrete do porque tudo faz sentido. 

O propósito é o significado em cada passo da jornada, não o fim dela.
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Capítulo # 5
Onde quero chegar?

Reflexões iniciais:

Quais são seus sonhos? 
Como você quer realizá-los?

O que você quer efetivamente fazer para criar a 
realidade que quer viver?

Como você quer construir sua história? Seu 
legado? 

Quais marcas quer deixar no mundo?

Planejar um processo pessoal de crescimento que 
sejam legitimamente seu é um Desafio tanto. 

Fazer isso usando seus valores e propósito como 
base, é algo ainda mais complexo. 

Mas você consegue imaginar como seria se isso 
fosse possível? 

E se fosse só uma questão de tempo para ser 
real?

“Senão você, quem? Senão agora, quando?” - Emma Watson

Plano de ação
ou o que quero fazer?
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Dia Médio Perfeito

Para entender melhor o que você 
almeja, vamos desenhar seu dia 
médio perfeito. O Dia Médio Perfeito 
não é aquele dia do seu casamento, 
nascimento ou o dia em que algo 
excepcional acontece. O Dia Médio 
Perfeito são os outros 90% dos dias 
da sua vida, aqueles cotidianos, diários 
que vivemos a maior parte do tempo. 
Então para esse exercício desenhe 
o Dia Médio Perfeito, como seria 
seu Dia Médio Perfeito se tudo fosse 
possível? Se não houvessem restrições? 
Se tudo fosse possível, como você 
passaria a maior parte dos seus dias? 
Desenhe esse dia do começo ao fim 
e todos os seus detalhes. Pense em 
tudo, temperatura, locais, pessoas, 
atividades, cheiros, e tudo mais que 
você conseguir imaginar ao longo do 
exercício.
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Dia Médio Perfeito

Dia Médio Perfeito feito? 

ÓTIMO! 

Você já tinha percebido que seus 
sonhos se materializam dentro dessa 
rotina de atividades, locais, etc? 

Muitas vezes ao longo do exercício 
pedaços de sonhos específicos vão se 
costurando e criando um cenário ideal 
dentro do dia-a-dia que consideramos 
perfeito. 

Então se ao longo do seu processo você 
perceber mudanças volte e anote.

Perceba também como você se sentiu e 
o que descobriu com esse exercício. 

Será importante para o final do seu 
processo.

Reflexão
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Diagrama da vida

Nos diagramas a seguir vamos 
desmembrar sua vida em áreas. 

Você pode fazer um diagrama para sua 
vida pessoal e profissional se preferir, 
mas em ambos os casos os passos de 
construção são os mesmos. 

Mas, antes de botar a mão na massa, 
vamos entender o que é o que:

Objetivo: 
O que você tem como principal objetivo 
na sua vida? Escreva.

Áreas da vida: 
Quais são as principais áreas que 
compõe sua vida? 

Nomeie as 3 principais áreas da sua 
vida. 
1 - 

2 -

3 -

Quais são as coisas que compõem essa 
área da minha vida? Liste.

1 - 

2 -

3 -

Ações:
Como você que agir dentro de cada 
área da sua vida, visando a realização 
do seu objetivo? O que você pode fazer 
para que esse objetivo se realize? 
Liste todas as coisas que pode fazer 
e depois selecione até 3 que sejam 
prioritárias para a realização do seu 
objetivo.

Preencha cada uma das áreas do 
diagrama, respondendo com os 
direcionamentos correspondentes de 
cada área e ao terminar, prossiga.
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Diagrama da vida Pessoal

ÁREA #1:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Objetivo:

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Diagrama da vida Profissional

ÁREA #1:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Objetivo:

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Diagrama da vida 

ÁREA #1:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ÁREA #2:

COMPONENTES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Objetivo:

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AÇÕES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



44

SMART
Agora que temos ações claras com as 
quais você pode se comprometer para 
realizar seu objetivo, está na hora de 
detalhá-las. Vamos falar de metas! Sim, 
todos temos grandes sonhos e ambições 
mas para chegar lá precisamos dividir 
o que parece impossível em pequenos 
pedaços para serem realizados um a 
um. Assim, pouco a pouco tornamos o 
impossível, um pouco mais próximo de ser 
realizado pela primeira vez, para se tornar 
possível. 

Para ter certeza que sua meta está bem 
descrita, vamos usar a metodologia 
SMART. Ela caracteriza a meta em 5 
critérios que toda a meta deve ter. 
Diferente de outras metodologias, ela 
tem como foco o objetivo em si e não 
a forma de atingi-lo. Acreditamos que 
essa metodologia explicita os fatores 
necessários para que você tenha 
clareza da sua meta e da sua motivação 
para atingir o que propôs. E para 
direcionamentos, usaremos um exemplo.

Exemplo: 
Ação inicial: Concluir o ensino superior.

S - Específica
Descreva aqui em detalhes o que significa 
a sua meta.
EX: ter um diploma do curso de 
administração da Universidade da 
Califórnia.

M - Mensurável
Descreva aqui como você irá medir se 
alcançou ou não sua meta.
EX: ter o diploma impresso na parede do 
meu escritório.

A - Alcançável
Descreva aqui em detalhes por que você 
acha que ela é alcançável e desafiadora.
EX: porque eu já estou estudando para 
passar no vestibular

R - Relevante
Descreva aqui em detalhes que benefícios 
você terá por atingir essa meta e por que 
ela é relevante para você.
EX: porque eu quero deixar meus pais 

orgulhosos e provar para mim mesma que 
consigo fazer isso.

T - Período de tempo
Aponte aqui em que dia, hora, minuto, 
segundo, que você irá atingir sua meta.
EX: dezembro de 2018

Meta final SMART: Ter um diploma 
universitário do curso de administração da 
Universidade da Califórnia para colocar na 
parede do seu escritório, para deixar pais 
orgulhosos e provar para si que é capaz. 
Essa meta será atingida em dezembro de 
2018. 

Agora é sua vez. 
Preencha o diagrama seguindo as 
instruções e o exemplo.
Aplique a SMART em todas as ações que 
marcou e se comprometeu a fazer em seu 
diagrama da vida. 

Ao terminar o detalhamento de suas metas 
SMART, prossiga.
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SMART
S

Específica

Em detalhes, 
qual é a meta?

Ação

Qual é a ação 
que será 
detalhada?

Objetivo

Qual é o 
objetivo que dá 
origem à ação?

R
Relevante

Por que a meta 
é importante?

A
Alcançável

Por que a meta 
é desafiadora?

M
Mensurável

Como saber se 
está pronta?

SMART
Final

Em uma frase, 
reescreva sua meta.

T
Tempo

Em quanto tempo? 
OU
Com que frequência?
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SMART
S

Específica

Em detalhes, 
qual é a meta?

Ação

Qual é a ação 
que será 
detalhada?

Objetivo

Qual é o 
objetivo que dá 
origem à ação?

R
Relevante

Por que a meta 
é importante?

A
Alcançável

Por que a meta 
é desafiadora?

M
Mensurável

Como saber se 
está pronta?

SMART
Final

Em uma frase, 
reescreva sua meta.

T
Tempo

Em quanto tempo? 
OU
Com que frequência?
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SMART
S

Específica

Em detalhes, 
qual é a meta?

Ação

Qual é a ação 
que será 
detalhada?

Objetivo

Qual é o 
objetivo que dá 
origem à ação?

R
Relevante

Por que a meta 
é importante?

A
Alcançável

Por que a meta 
é desafiadora?

M
Mensurável

Como saber se 
está pronta?

SMART
Final

Em uma frase, 
reescreva sua meta.

T
Tempo

Em quanto tempo? 
OU
Com que frequência?
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Linha do tempo
Para visualizar melhor o que fazer antes e qual será a sua sequencia de metas à serem atingidas, vamos montar uma linha 

do tempo. 

Coloque na linha do tempo todas as suas metas SMART em ordem cronológica, ou seja, qual deve ser realizada primeiro e 
em sequência temporal até a realização do objetivo listado no seu diagrama da vida. 

Ao terminar, prossiga.

Objetivo:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:

Data:

Meta
SMART 
FINAL:
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FOFA

Considerando seu contexto atual e 
visando a realização da sua meta reflita 
e registre: 

Quais são suas forças que podem te 
ajudar a atingir sua meta? Considere 
fatores internos. 
Quais são suas fraquezas que podem 
atrasar o atingimento da sua meta? 
Considere fatores internos. 
Quais são as oportunidades que podem 
te ajudar a atingir sua meta mais 
rápido ou superá-la? Considere fatores 
externos. 
Quais são as ameaças que podem 
impedir ou atrasar o atingimento de sua 
meta? Considere fatores externos. 

Para preencher sua FOFA, foque-se 
em fatos reais e não em possibilidades 
remotas. 

Ao terminar, prossiga.

Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Mapeamento
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FOFA

A FOFA pode ser analisada de muitas 
formas. 

Sugerimos que você analise essa matriz 
refletindo sobre como suas forças 
podem contribuir para superar suas 
ameaças e como suas oportunidades 
podem contribuir para minimizar suas 
fraquezas. 

Ao fazer essa análise, preencha os 
quadrantes novamente, considerando a 
seguinte pergunta:

Como você pode explorar o que 
tem hoje para atingir sua meta? 

Ao terminar, prossiga.

Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Análise
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Diagrama de gestão de riscos

E se alguma coisa acontecer? Como 
atingir meu objetivo considerando 
imprevistos?

Para entender melhor possíveis 
problemas que possam surgir em seu 
plano de ação, vamos fazer uma análise 
de problemas. 

Considerando seus resultados com 
a FOFA, vamos analisar os possíveis 
problemas à serem enfrentados e seus 
fatores de composição. 
Como preencher o diagrama de gestão 
de riscos?

Meta SMART: Copie a meta SMART 
que será analisada.
Problema: Caracterize todos os 
componentes do problema. 
Fatores internos: Selecione e/
ou nomeie todos os fatores internos 
que contribuem para a existência do 

problema. Preencha detalhando os 
fatores de acordo com a sua situação 
específica, cite nomes, lugares e 
detalhes específicos para uma análise 
mais aprofundada.
Fatores externos: Selecione e/
ou nomeie todos os fatores externos 
que contribuem para a existência do 
problema. Preencha detalhando os 
fatores de acordo com a sua situação 
específica, cite nomes, lugares e 
detalhes específicos para uma análise 
mais aprofundada.

Perceba quais são fatores internos 
podem ajudar a resolver fatores 
externos, afinal eles só dependem de 
você para existir. E caso sobre algum 
fator externo, provavelmente são 
fatores que independem da sua ação, 
pense em formar de se prevenir ou 
estar pronto mas não se foque neles 
pois eles estão além da sua área de 

atuação direta. Lembre-se de se focar 
no que você pode fazer, com o que 
tem, sendo quem é. 

Faça essa análise com todas as metas 
SMART que você considerar que 
precisem desse aprofundamento.

Lembre-se:
Quando estiver com problemas para realizar 
sua meta reveja  o seu diagrama de Gestão 
de Risco e análise os fatores que compõem 
o problema para repensar formas de realizar 
sua meta. Lembre-se de atacar as causas dos 
problemas considerando: Como assim te ajuda 
a realizar seu objetivo? O quão importante e 
essencial essa causa é para a realização da 
sua meta? 

Lembre-se: as metas podem ser reformuladas 
ao longo da execução do seu plano de ação, 
sempre tendo como foco a realização do 
objetivo ao qual a meta pertence.
Ao terminar de analisar suas metas dentro do 
diagrama de gestão de riscos, prossiga.
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Diagrama de gestão de riscos

Fatores internos:

hábitos
conhecimento
habilidades
paixões
tempo
atenção
desejos
competências
recursos
presença
atenção
prática
vontade
etc

Fatores externos:

mercado
política
recursos
amigos
trabalho
colegas
parceiros
sociedade
cultura
família
espaço
material
rede de contatos

tempo

Meta SMART:

Problema:
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Diagrama de gestão de riscos

Fatores internos:

hábitos
conhecimento
habilidades
paixões
tempo
atenção
desejos
competências
recursos
presença
atenção
prática
vontade
etc

Fatores externos:

mercado
política
recursos
amigos
trabalho
colegas
parceiros
sociedade
cultura
família
espaço
material
rede de contatos

tempo

Meta SMART:

Problema:
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Diagrama de gestão de riscos

Fatores internos:

hábitos
conhecimento
habilidades
paixões
tempo
atenção
desejos
competências
recursos
presença
atenção
prática
vontade
etc

Fatores externos:

mercado
política
recursos
amigos
trabalho
colegas
parceiros
sociedade
cultura
família
espaço
material
rede de contatos

tempo

Meta SMART:

Problema:
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Plano de ação

Como alinhar meus objetivos, propósito, 
valores e metas na hora de agir? 

Hora de planejar suas ações!

Preencha os espaços do seu plano 
de ação de acordo com as instruções 
abaixo:

Por que? - copie o item #7 do seu 
diagrama de propósito, capítulo 4. 

Como? - copie seus valores do 
exercício Fim do mundo, capítulo 2.

Objetivo - copie seu objetivo da tabela 
onde você detalhou suas metas SMART.

O que? - copie suas metas SMART por 
ordem de prioridade, Linha do tempo, 
capítulo 5.

Quem? - nomeie o responsável pela 
entrega de cada uma das metas.

Com quem? - nomeie pessoas ou 
organizações que podem auxiliar a 
entrega dessa meta.

Quando? - copie a data de entrega de 
cada uma de suas metas SMART por 
ordem de prioridade, Linha do tempo, 
capítulo 5.

ou 

Com que frequência? escreva com 
que frequência essa meta irá se repetir.

Quantas vezes? escreva qual será o 
número de vezes que essa meta terá 
que ser entregue para a realização do 
objetivo ao qual ela se refere.

Esse é seu plano de ação! 

Nele você vai encontrar tudo o que 
precisa para realizar aquilo que se 

propôs em seu processo da criar.se.

Carregue para onde quer que vá pelo 
próximo mês ou até sua última meta a 

ser realizada.

Ao terminar, prossiga.
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Plano de ação

META SMART 1:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 2:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 3:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

Por que? Como? Objetivo:

O que?
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Plano de ação

META SMART 1:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 2:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 3:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

Por que? Como? Objetivo:

O que?
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Plano de ação

META SMART 1:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 2:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

META SMART 3:

Quem?

Com que?

Quando?

OU

Com que frequência?
Quantas vezes?

Por que? Como? Objetivo:

O que?
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Checkout # 5 

Você sabia que sabia tudo isso de 
si? Quais novas perspectivas você 
tem de si e dos seus objetivos? 
Como você percebe suas forças, 
fraquezas, oportunidades e 
ameaças? Saiu com metas claras 
e alinhadas aos seus valores e 
propósito? Quais foram os pontos 
mais marcantes desse processo de 
planejamento?

Você tem clareza do que quer 
fazer, por que e como?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? 
No que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase 
final do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Só depende de você pra fazer acontecer.

Lição # 5

E se ter um plano para viver a vida do seu jeito, alinhando o seu propósito e valores, fosse possível?
E se fosse uma questão de tempo para ser real? 

Começamos o capítulo como essas perguntas e agora você encontrou o seu jeito e seu tempo para realizar tudo isso. 
Esse é o capítulo mais longo do seu processo. Mas chegamos no ponto de virada, pois agora só depende de você. Você 

sabe o que fazer, quando, como e porquê. 
Então quando desculpas e críticas surgirem, olhe para o seu plano de ação e lembre-se: 

É só uma questão de tempo. 
Hora de realizar seu  sonho. Sem desculpas, culpa ou cobrança. 

Hora  de viver sua vida em toda a sua intensidade. 
Hora de fazer acontecer. 

Hora de viver. 
Hora de se realizar.  

E daqui pra frente, lembre:se:
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Capítulo # 6
Como quero (me) realizar?

Reflexões iniciais:

Eu sei o que preciso fazer mas tenho 
meus medos e inseguranças. 

Os sonhos são tão grandes estão 
tão longe, como não me perder no 

caminho? 

Quais são os passos? 

Por onde começar? 

RESPIRA, NÃO PIRA! 

Um passo de cada vez!

Fazeção
ou como fazer acontecer?



62

Checklist da fazeção

Para entender os passos da sua 
jornada, vamos fazer uma lista de 
coisas para serem feitas, considerando 
suas metas, datas e etc. determinadas 
no seu plano de ação. 

Essa lista é uma versão resumida do 
seu plano de ação para que você se 
foque no que é realmente importante 
e o que efetivamente tem que fazer no 
dia-a-dia. 

Liste seus objetivos e cada meta que 
precisa ser feita para realizá-lo. 

Depois, ao lado de cada meta, coloque 
a data final de cada uma das metas, em 
ordem cronológica, ou seja, da primeira 
à última. Caso sua meta se repita 
com frequência, liste-as por ordem de 
entrega de suas repetições. 

Por exemplo: 

Meta: caminhar uma vez por semana 
durante um mês. 

Um mês tem 4 semanas, então devo 
andar quatro vezes durante um mês 
para que meu objetivo seja realizado. 

Sendo assim, os itens da minha lista 
vão ficar:

Objetivo:  
melhorar meu condicionamento físico 
em um mês com caminhadas semanais

Metas:  
caminhada semana #1,   
caminhada semana #2,  
caminhada semana #3,  
caminhada semana #4. 

Reveja seu plano de ação caso tenha 
dúvidas sobre as metas durante o 

processo de fazeção. 

E lembre-se de marcar suas metas 
ao longo do processo de fazeção e 

só marque o objetivo como realizado 
quando todas as metas referentes à ele 

estiverem feitas por completo. 

Quando tiver realizado todos os seus 
objetivos da lista de fazeção, passe 

para o próximo Capítulo.
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Checklist da fazeção

Meta #1

Meta #2

Meta #3

Meta #4

Meta #5

Meta #1

Meta #2

Meta #3

Meta #4

Meta #5

Meta #1

Meta #2

Meta #3

Meta #4

Meta #5

Objetivo:

Diagrama da vida 
pessoal 

Objetivo:

Diagrama da vida 
profissional

Objetivo:

Diagrama da vida
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Checkout # 6

Reflexões finais:

Encontrar dentro de si o que é necessário para 
realizar nossos sonhos não é fácil. Reveja os 
primeiros Capítulos do seu processo nesses 
momentos, mas lembre-se que são nesses 
momentos que encontramos nossos maiores 
aliados. Aqueles que acreditam em nós 
quando nos esquecemos de acreditar. Não se 
esqueça de  respeitar seu tempo e processo. 
mas não procrastine. Lembre-se do que te 
motiva é de onde quer chegar. Lembre-se de 
quem você é. E que você é a única pessoa que 
pode realizar todas as suas metas de um jeito 
que mais ninguém poderia. Aprenda com seus 
erros e continue crescendo.

Pronto para crescer? viver? aprender? 
Fazer acontecer, do eu jeito?

Quais foram suas percepções e 
conclusões ao longo da execução de 
suas metas? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? No 
que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase final 
do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 6

Lembre-se que nunca estamos prontos, mas estamos vivos. 
Essa é sua história. Faça valer cada momento. 

Hora de ir para o mundo. 
Volte quando estiver confuso perdido. 

Mas só continue seu processo quando a lista estiver completa. 
Essa lista é sua, e ela representa o tempo preciso para que o seu futuro se torna o seu presente.

Agora vá e faça o que precisa fazer. 

Dê seu melhor e lembre-se: 

Agora é com você.
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Capítulo # 7
O que eu fiz?

Reflexões iniciais:

Bom retorno!
Faz um tempinho mas tanta coisa já 

mudou! Tão pouco tempo, mas tantas 
coisas já aconteceram. 

Como foi que tudo  aconteceu? 
Como cheguei aqui mesmo?

Celebração
ou como cheguei aqui?
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Revisão

Parou Continuou Começou

Revise os capítulos 1, 2 e 3 com a seguinte 
pergunta em mente: quem eu era? 
Feito? ÓTIMO! 

Agora responda: 

Desde que eu comecei a criar.se o que parou 
de acontecer OU o que eu parei de fazer? 
O que começou OU o que comecei a fazer?  
O que continuou OU o que estou fazendo de 
forma diferente? 

Preencha seu diagrama de revisão de acordo 
com as instruções para cada pergunta.
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Matriz de resultados

Reveja sua lista de fazeção e responda:

O que você aprendeu no último mês?

Como você cresceu em cada realização?

Houveram surpresas? 

Quais? 

Como lidou com elas?

Você fez tudo que se propôs? Por que?
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Auto reconhecimento

Agora liste 3 coisas que você gosta 
muito de fazer, mas não faz a muito 
tempo.

1 - 

2- 

3 - 

Pronto? ÓTIMO!

Qual delas você pode fazer hoje?

Então faça!

Esse é seu presente de celebração por 
ter criado a si mesmo em seu processo 

da criar.se. 

Aproveite! 
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Checkout # 7

O que você descobriu sobre si?
Você percebe suas mudanças?
Você imaginava que pudesse 
fazer tantas coisas, com tanto 
significado, em tão pouco tempo?
Você percebe seu crescimento e 
desenvolvimento?
Quais foram os pontos mais 
marcantes?

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? 
No que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Anote, será importante para a fase 
final do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 7

Quão longe você chegou! 
Lembra no começo? Olha o quanto você cresceu! Olha a pessoa que se tornou! Parabéns! Parabéns por querer mais, ir 

além, se desafiar, confiar em si, não desistir, descobrir e explorar, tentar, conseguir! 
Mas acima de tudo, por fazer tanto, sendo quem é! Você criou tudo o que queria e deve celebrar! 

Pois contruiu uma história legítima verdadeira e humana. 
Isso é um legado real, daqueles que deixa lembrança, mesmo quando não se está presente.

Estamos interligados e suas realizações te mudam. E você muda o mundo. 
Parabéns por ser quem é, e deixar suas pegadas, por trilhar seu próprio caminho. 

Sinta orgulho de si mesmo, celebre, compartilhe suas realizações com que importa e quando pronto, prossiga.
Lembre-se você é o responsável por isso. 

Celebre sua realização. 
Celebre quem se tornou e aproveite! 

Celebrar faz parte do processo e é tão importante quanto o realizar.
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Capítulo # 8
Quem eu me tornei?

Quando você realiza, você muda.
Mudamos em um ritmo tão acelerado 
que não paramos para perceber o que 

está acontecendo na nossa própria 
vida. 

Na maior parte do tempo é fácil 
continuar sem pensar e refletir. Sem 

admitir que mudamos.

Mudar é difícil, assustador e 
desconfortável.

Mas só temos medo daquilo que ainda 
não conhecemos.

Você (re)conhece quem é? 
O novo você? 

Quem você se tornou?

Resignificação
ou como me (re)conheço?
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Diagrama de jornada

*Esse diagrama Surgiu da ressignificação do diagrama de zonas, jornada do Herói e effectuation.

Chegou a hora de entender sua jornada 
cada um de seus passos e tomar tempo 
e espaço necessários para ressignificá-

los dentro da sua história. 

É hora de visualizar o que aconteceu 
com você, quando e como as coisas 

mudaram. 

Quando você mudou sem perceber? 

Como isso te trouxe até o fim da sua 
jornada? 

Como você mudou? 

Quem você se tornou ao final da sua 
jornada? 

Para isso vamos usar o Diagrama de 
jornada, para entender como você criou 

essa nova versão de si.
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Diagrama de jornada
Quem sou?

Expansão

Valores

Exploração

Fazeção

ABISMO
realização 

inconsciente

Conforto

Incomodo

CHAMADO/
DESAFIO
mudança

MENTOR
auxílio

GUARDIÃO
transição

Quem sou?
O que sei?

Expansão

Propósito

TESTES
provações

Exploração

Celebração

PRESENTE DOS 
DEUSES

fim do desafio

Quem sou?

Expansão

Auto
conhecimento

RECONHECIMENTO DE ALIADOS E 
INIMIGOS

internos e externos

Quem 
conheço?

Exploração

Plano de 
ação

ENTRADA NA 
CAVERNA
coragem

Conforto

Resignificação

VOLTA PARA CASA
olhar para dentro

RESSURREIÇÃO
transformação

ELIXIR
sabedoria da 

existência

Effectuation

Diagrama 
de
Zonas

Criar.se

Sua 
Jornada
Criar.se 

Jornada 
do
Herói
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Diagrama Criou.se
Reveja suas notas no final de cada 
capítulo e preencha o diagrama com suas 
principais descobertas e aprendizados, na 
linha “sua jornada criar.se”. 

Passe tudo a limpo no diagrama e 
se possível escreva de 1 a 3 grandes 
aprendizados que teve em cada capítulo, 
etapa do seu processo criar.se, use suas 
notas no final de cada capítulo para 
relembrar. Depois tome seu tempo para 
entender cada passo da sua jornada 
como herói. Uma jornada que começou 
antes mesmo de você encontrar a criar.
se. Lembra do momento que percebeu a 
necessidade de mudança? Mesmo sem 
saber pra onde ou como mudar, você 
aceitou o desafio! 

E dê um jeito inesperado a criar.se veio 
até você. E você viu uma luz, algo pra 
te ajudar a descobrir o seu caminho, 
pra te motivar em cada passo. Eis que 
você aceita o seu próprio incômodo e 
começa sua jornada para criar.se. Saiu 
de sua zona de conforto, entendeu seu 

incômodo, aceitou seu desafio e entrou 
na sua zona de expansão. Cresceu a 
partir de então percebendo quem é, o 
que sabe e quem conhece.

Em seguida, veio a exploração profunda: 
planejar suas ações e sua mudança 
de acordo com seus sonhos desejos e 
ambições. Você entendeu como cada 
coisa a ser feita estava ligada com seus 
valores, propósito e suas expectativas 
de futuro. E foi assim que você se 
desenvolveu em sua zona de exploração, 
realizando todas as ações que se propôs 
mesmo com inúmeras inseguranças e o 
constante medo de fazer algo que nunca 
fez antes. Mesmo assim, antes de voltar 
a sua zona de conforto, celebrou sua 
realização e se presenteou com algo que 
não fazia muito tempo. 

Voltou pra sua zona de conforto, 
refletiu, entendeu sua jornada e extraiu 
a sabedoria de suas experiências e 
aprendizados, em cada passo da sua 
realização. 
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Diagrama Criou.se

Volte para seu diagrama de propósito 
e perceba as semelhanças entre o que 
você trabalhou em suas metas e o que 
definiu como suas áreas de paixão, 
exploração e expansão, especialmente 
essas duas últimas. 

Perceba como elas guiaram seu 
processo de determinação de 
metas e detalhamento do plano de 
ação. Também perceba como esse 
detalhamento pode ter ajudado a 
simplificar o que de fato você acabou 
determinando em sua lista de fazeção. 

Quaisquer semelhanças, não são 
coincidências. Você já sabia de tudo 
isso, só não tinha percebido ou refletido 
sobre isso nessa perspectiva. 

Entendeu a importância da reflexão ao 
fim das experiências? 

Explorar é o verbo do conhecer. 
Significar é o verbo do entendimento.

Sentimento é o verbo da intuição.  
Aprender é o verbo do crescer.

Experienciar é o verbo do amadurecer. 
Reflexão é o verbo da sabedoria. 

Mudança é o verbo da transform-ação.

Percebe agora a importância de 
respeitar seu tempo, espaço e 
processo? 

Parabéns, você conseguiu! 

Não só por realizar tudo o que queria, 
mas por fazer essa reflexão para 
entender melhor sua jornada. Parabéns 
por enfrentar o medo e se reconhecer, 
se entender! Depois de tudo, agora, 
você realmente sabe o que viveu. 
Extraiu a própria sabedoria de suas 
próprias experiências e se tornou ciente 
delas. Parabéns, por ser você! Uma 
pessoa diferente da que começou essa 
jornada.

Dicas para entender melhor seu processo:
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Carta para o fim da criar.se

Agora que você entendeu sua jornada, 
leia a carta que você escreveu para 

o fim da criar.se, falando sobre o que 
esperava da sua jornada e compare 

com seu diagrama criou.se e percebe 
semelhanças e diferenças.

Anote suas percepções e prossiga.
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Diagrama criou.se

Agora que você reviu sua carta, quais 
são as 7 coisas que você quer levar 
consigo daqui pra frente? 

1

2

3

4

5

6

7

Preencha cada um dos 7 pontos do 
driagrama criar.se com as 7 coisas 
escolhidas.

1

4

26

3

7

5
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Checkout # 8

E aí suas previsões se realizaram? 
Você vê com clareza quem se 
tornou ao final do seu processo de 
criar.se?
Você se reconhece ao fim dessa 
jornada?

O que você levará com você?
Como está se sentindo?

Quais foram os pontos mais 
marcantes dessa leitura? 
Como você se sente? 
Percebe o quanto cresceu?
As surpresas do seu caminho?
E todos os detalhes do seu 
crescimento? É, algumas coisas 
só o tempo irá revelar sobre o seu 
processo.  

Quais foram suas percepções e 
conclusões? O que você aprendeu? 
No que teve dificuldade e porque? 
No que teve facilidade e porque?
Como se sentiu?

Reflita, é importante pois essa É a 
fase final do seu processo.

Releia tudo e reflita antes de prosseguir: 
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Lição # 8

Esse é o fim de um ciclo vivido, refletido e compreendido. 
Carregue sua sabedoria e compartilhe com outros no seu dia-a-dia. 

Novas conexões podem se formar. 
Você chegou na linha de chegada. 

Para aprender a chegar, continue caminhando.

Um passo de cada vez.
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Capítulo # 9
Conclusão

Hora de dizer tchau, para que você tenha tempo e espaço pra 
aproveitar os frutos desse novo eu que se criou em você.

Se permita aproveitar e (re)conhecer essa nova versão de você.
Quando tiver novos incômodos, volte! Será a hora de criar.se 
novamente. Mas até lá obrigada pela confiança e dedicação! 

Foi um prazer compartilhar esse processo e ver você se tornar uma 
versão mais realizada de si. 

Continue crescendo, apreciando cada momento e refletindo.
É assim que construímos legados posteriores a nossa existência ou 

presença.

Então viva!
Viva a Vida em toda sua intensidade. 

Aproveite cada momento e se permita que descobrir quem é que 
se criou dentro de você. Essa é uma pessoa que com certeza vale a 

pena conhecer. 
Hora de viver suas conquistas! 

Aproveite, agradeça e reflita sempre que possível.
Viva!

A nova jornada
ou como viver a vida?
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Posfácio 
Agradecimento

Obrigada!
Obrigada pela confiança,

pela coragem 
por ter chegado até aqui

por ter aceitado a proposta
por ter permitido que a criar.se te 

ajudasse a crescer
por realizar seus sonhos.

É disso que o mundo precisa, então 
de coração, obrigada por fazer de si, 
seu melhor. Isso reflete no mundo, 

que reflete em todos nós. 

Crie.se sempre que necessário. A 
criar.se estará aqui para facilitar os 

processos e acompanhar cada passo 
das descobertas em toda jornada. 

Mesmo que seja assim, sem nunca 
saber como realmente foi, ou o que 

de fato aconteceu com você. 
Mas, com ou sem nomes, 

continuamos criando. 

Foi um prazer e uma honra ter a 
chance de ser parte da sua história! 

Criar a criar.se foi uma jornada 
intensa e profunda, extremamente 

desafiadora e divertida. Tomara 
que isso tenha se refletido na sua 
jornada e na qualidade dos seus 
resultados. Mas caso isso não 

tenha acontecido, feedbacks são 
sempre bem-vindos. Assim como 
relatos de experiências na sua 

jornada, acredite, eles fazem toda a 

diferença pois são esses relatos que 
mantém a criar.se viva, se recriando, 
melhorando e mudando. Mudando 

para gerar experiências melhores de 
desenvolvimento humano holístico, 
e agora, você é parte disso! Então, 

mais uma vez, obrigada! 

Melhores votos e um grande abraço, 

Hellem Pedroso
Criadora da

Despedida
ou até logo!
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