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SOBRE ESTE EBOOK
Este e-book vai apresentar ferramentas que vão te conduzir comsimplicidade
no processo de desenhar a vida que você deseja, ganhando clareza sobre o que
realmente quer e o mais importante, como conseguir!

Viver sua vida com propósito significa viver a vida em sua
plenitude, baseado em seus valores, desejos, objetivos e
missão.

Você é um ser único e especial e tem o direito de viver a vida fazendo as coisas
que realmente fazem sentido para você.

Vivemos em um mundo onde somos condicionados a viver padrões
estabelecidos pelos nossos pais, parentes, amigos, cônjuge e sociedade de
modo geral. Ninguém nos ensina que já somos dotados de pleno potencial
para realizar tudo o que queremos.

E este é o objetivo deste livro: te despertar para viver o melhor que a vida tem
para você, não apenas no sentido romântico, mas com ações e ferramentas
concretas que vão te levar a outro nível.

Seja bem vindo a essa jornada!
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S
Quem é Mariana Salomão
Coach de Alta Performance,
Coaching e InternationalAssociationof Coaching
Mariana égestora de Recursos Humanos com mais de 15 anos de experiência.
Possui graduação em Administração de Empresas pela PUCC e Especialização
em Gestão Estratégica de Negócios pela UNICAMP

Mariana é Master Coach, certificada como Life Coach, ExecutiveCoach
LeaderCoach.

Em suas publicações e palestras, Mariana tem o orgulho e prazer de
compartilhar suas histórias de superação
cerebral, câncer e um sério problema de coluna que resultou em outra
cirurgia.
Além disso, motiva outras pessoas ao compartilhar
sobrepeso.
Ela possui a experiência e compaixão de quem passou por situações que fogem
do controle e quer ajudar você a superar qualquer adve
no caminho da busca deuma vida com propósito.

Proporsito
"Descobri no Coaching a ferramenta ideal para cumprir minha
ajudar as pessoas a descobrirem sua melhor versão e ir muito mais além.
Ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, projetos, melhorarem seus
relacionamentos e viver uma vida em alta performance."

Além do Coaching, para apo
treinadora em temas relacionados à Atingimento de Metas, Alta Performance,
Produtividade, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, podendo assim ajudar o
maior número de pessoas possível.
Semanalmente publica c
www.marianasalomaocoach.com.
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SOBRE A AUTORA

Quem é Mariana Salomão
de Alta Performance, certificada pela Sociedade Latino Americana de

Coaching e InternationalAssociationof Coaching.
a de Recursos Humanos com mais de 15 anos de experiência.

em Administração de Empresas pela PUCC e Especialização
em Gestão Estratégica de Negócios pela UNICAMP.

Mariana é Master Coach, certificada como Life Coach, ExecutiveCoach

Em suas publicações e palestras, Mariana tem o orgulho e prazer de
compartilhar suas histórias de superação que incluem uma

um sério problema de coluna que resultou em outra

Além disso, motiva outras pessoas ao compartilhar como eliminou

a experiência e compaixão de quem passou por situações que fogem
do controle e quer ajudar você a superar qualquer adversidade ou obstáculo

a busca deuma vida com propósito.

"Descobri no Coaching a ferramenta ideal para cumprir minha
ajudar as pessoas a descobrirem sua melhor versão e ir muito mais além.
Ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, projetos, melhorarem seus
relacionamentos e viver uma vida em alta performance." – Mariana Salomão

Além do Coaching, para apoiar seu propósito de vida, Mariana épalestrante e
treinadora em temas relacionados à Atingimento de Metas, Alta Performance,
Produtividade, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, podendo assim ajudar o
maior número de pessoas possível.
Semanalmente publica conteúdo exclusivo em seu portal
www.marianasalomaocoach.com.
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certificada pela Sociedade Latino Americana de

a de Recursos Humanos com mais de 15 anos de experiência..
em Administração de Empresas pela PUCC e Especialização

Mariana é Master Coach, certificada como Life Coach, ExecutiveCoache

Em suas publicações e palestras, Mariana tem o orgulho e prazer de
uma grave cirurgia

um sério problema de coluna que resultou em outra grande

como eliminou 40 kg de

a experiência e compaixão de quem passou por situações que fogem
rsidade ou obstáculo

"Descobri no Coaching a ferramenta ideal para cumprir minha missão de vida:
ajudar as pessoas a descobrirem sua melhor versão e ir muito mais além.
Ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, projetos, melhorarem seus

Mariana Salomão

iar seu propósito de vida, Mariana épalestrante e
treinadora em temas relacionados à Atingimento de Metas, Alta Performance,
Produtividade, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, podendo assim ajudar o

onteúdo exclusivo em seu portal
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MAS AFINAL, O QUE É VIVER UMA VIDA COM

PROPÓSITO?
Você já sentiu que parece que tudo está bem, mas “falta” alguma coisa para
você se sentir realizado? Ou você tem um problema em alguma área da sua
vida, e não sabe o que fazer para mudar a situação? Ou ainda vive uma vida
"acomodada", "confortável", mas sabe que poderia ter muito mais?

Nossas vidas são frequentemente guiadas por nossas crenças, atitudes,
circunstâncias financeiras, experiências, nossos pais, nossos amigos, colegas de
trabalho, a cultura de onde moramos e muitas outras influências sem qualquer
intervenção de nós mesmos para que possamos criar nossa própria jornada.

Por isso, a importância de "desenhar" a vida que deseja. Lembre-se, a
responsabilidade de construir o futuro desejado é SUA e de mais ninguém.

Mas muitas vezes não sabemos como fazer isso! Muitas vezes a falta de
direção é causada por falta de clareza. Se você não sabe para onde tem que ir,
qualquer caminho serve. E a falta de clareza nos leva a escolhas erradas,
prioridades equivocadas e consequentemente à falta de plenitude e felicidade.

Muitos de nós vivemos a jornada com o lema "deixa a vida me levar", até que
um dia nos perguntamos: Onde a vida me levou? Eu fiz tudo o que queria? Eu
fiz tudo o que poderia ter feito? Realmente aproveitei cada minuto? Estive
perto o suficiente das pessoas que amo?

Não se preocupe se não fez isso até agora! Se você está lendo este livro, é
porque está interessado em criar uma vida com propósito, e é isso o que
importa. O que você fará a partir de agora e não o que deixou de fazer.

Pronto para viver a vida que merece? São apenas 5 passos para ter uma nova
perspectiva e criar um novo futuro.
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PASSO 1: CLAREZA
O que você quer da sua vida? Você consegue responder rapidamente?

"Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em
ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a
você."
Pense e Enriqueça - Napoleon Hill

Muitas pessoas dizem que não sabem exatamente o que querem na vida. Para
muitas pessoas a dificuldade está exatamente em saber por onde começar.
Talvez esse seja o seu caso. Não se preocupe, um dos maiores desafios é ser
capaz de identificar seus maiores desejos e necessidades.

Para desenhar seu futuro, você deve começar do começo!

Cada pequeno passo que você dá em direção às suas metas, é um passo mais
perto do futuro que deseja. Pode parecer estranho, mas acredite que
responder essas perguntas te trará um grande empoderamento. Quer
comprovar?"

Papel e caneta em mãos, escreva suas respostas!

• Quem eu sou?
• Que impressão quero causar nos meus relacionamentos?
• O que é realmente importante pra mim?
• Quais são minhas prioridades hoje?
• Que tipo de vida quero viver no futuro?

Engolidos pelas atividades e tarefas do dia a dia, normalmente não paramos
para pensar nesse tipo de pergunta.

Agora que deu o primeiro passo, vamos à primeira ferramenta para
entender seu momento atual.
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FERRAMENTA: RODA DA VIDA
A Roda da Vida é uma ferramenta simples que o ajudará a avaliar o
estado atual de cada uma das 8 principais áreas da sua vida e como você pode
melhorar cada uma delas para alcançar o equilíbrio e a transformação de vida.
Ao final do exercício, você terá uma análise honesta e verdadeira e conseguirá
identificar por onde começar seu próximo passo ao futuro desejado.

O objetivo não é um resultado completo ou perfeito ou a classificação de todas
as nuances de sua vida, mas sim uma boa oportunidade para sua auto-reflexão
global.
Assim, apenas se preocupe em gerar uma nota que expresse sua impressão
geral de como você avalia cada categoria com base nos últimos 12 meses de
sua vida.

Como avaliar:

Passo 1. Marque na roda sua avaliação de 1-10 para cada uma das áreas sendo:
1 = Totalmente Insatisfeito; 10 = Plenamente satisfeito

Passo 2. Em seguida, marque na roda qual nota você gostaria de ter em cada
uma das áreas utilizando o mesmo critério acima.

Passo 3. Escolha 3 áreas em que gostaria de trabalhar para melhorar sua nota
geral.

Mãos à obra!
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Para finalizar o exercício, questione

• O que a roda diz para você?
honesto e sincero.

• O que tem causado as distâncias entre a nota que você deu e a notaque você
deseja?

• Onde está colocando de forma mais
ações?

•O que você gostaria que fosse diferente?

www.marianasalomaocoach.com

inalizar o exercício, questione-se:

• O que a roda diz para você? Sua vida está no equilíbrio que deseja?

• O que tem causado as distâncias entre a nota que você deu e a notaque você

• Onde está colocando de forma mais intensa sua atenção, seu coração esuas

O que você gostaria que fosse diferente?

8

Sua vida está no equilíbrio que deseja? Seja

• O que tem causado as distâncias entre a nota que você deu e a notaque você

intensa sua atenção, seu coração esuas
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PASSO 2: DEFINA SUA META
Agora que você já tem alguma idéia do que quer e do estado atual dasua vida,
já pode começar a definir algumas metas paraseguir em frente com propósito
e motivação.

Imagino que o exercício anterior te deu algumas respostas do que é necessário
fazer para transformar sua vida. Agora é definir exatamente o que você
gostaria de alcançar para ter a vida que deseja e merece.

Para que isso realmente se concretize, existem algumas regras a serem
seguidas na definição de sua meta. Essas regras seguem o critérioda
metodologia SMART, que eu explico no quadro abaixo:

Vamos a um exemplo: "Quero emagrecer". Não é uma meta válida. A definição
corretaseria: "Quero emagrecer 15 kg em 1 ano", claro, tendo a certeza de que
é algopossível e que é importante para você.

Outro detalhe extremamente importante é ESCREVER sua meta.
Segundoespecialistas e neurocientistas, ao escrever sua meta você utiliza outra
parte do seu cérebro, facilitando a memorização. Além disso, nopapel a meta
fica clara e real. Quando você a escreve, concentra seu focoe demonstra a
importância dela para seu inconsciente.
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PASSO 3: DIVIDA SEU SONHO

O maior erro das pessoas é achar que o objetivo está tão distante ou étão
grande que é praticamente impossível de alcançá

Passei por isso quando decidi emagrecer
engordei 32 kg, cheguei à casa dos 3 dígitos e me olhando no
que fosse impossível reverter a situação.

Navegar pelas redes sociais só aumentava meu desespero ao verbarrigas
saradas e belos pratos de dieta com frango e brócolis.

Mas a verdade é que 40kg era algo tão impossível olhando àquelas
circunstâncias, que eu não encontrava motivação nem para negar um
bombom. Afinal, eu pensava, que diferença ele faria em meio a tantos quilos
de distância."
E essa foi uma das minhas principais estratégias de sucesso. Como vocêpode
ver abaixo, dividir os 40 kg
engajada e celebrando cada vitória, o que garantiu liberação dedopamina e
motivação de sobra para prosseguir na caminhada
satisfação com minha saúde e de quebra um banho na

www.marianasalomaocoach.com

IVIDA SEU SONHO "IRREAL

PASSOS"REAIS"
maior erro das pessoas é achar que o objetivo está tão distante ou étão

grande que é praticamente impossível de alcançá-lo.

Passei por isso quando decidi emagrecer 40 kg. Após uma gestação emque
, cheguei à casa dos 3 dígitos e me olhando no

que fosse impossível reverter a situação.

Navegar pelas redes sociais só aumentava meu desespero ao verbarrigas
saradas e belos pratos de dieta com frango e brócolis.

Mas a verdade é que 40kg era algo tão impossível olhando àquelas
tâncias, que eu não encontrava motivação nem para negar um

bombom. Afinal, eu pensava, que diferença ele faria em meio a tantos quilos

E essa foi uma das minhas principais estratégias de sucesso. Como vocêpode
40 kg por alguns poucos quilos por mês memanteve

engajada e celebrando cada vitória, o que garantiu liberação dedopamina e
motivação de sobra para prosseguir na caminhada. Então,eu conquistei a
satisfação com minha saúde e de quebra um banho naautoestima
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IRREAL" EM

maior erro das pessoas é achar que o objetivo está tão distante ou étão

. Após uma gestação emque
, cheguei à casa dos 3 dígitos e me olhando noespelho pensei

Navegar pelas redes sociais só aumentava meu desespero ao verbarrigas

Mas a verdade é que 40kg era algo tão impossível olhando àquelas
tâncias, que eu não encontrava motivação nem para negar um

bombom. Afinal, eu pensava, que diferença ele faria em meio a tantos quilos

E essa foi uma das minhas principais estratégias de sucesso. Como vocêpode
r alguns poucos quilos por mês memanteve

engajada e celebrando cada vitória, o que garantiu liberação dedopamina e
eu conquistei a

autoestima.
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Para te ajudar a entender como poderia fazer isso com as suas metas,vamos
citar mais alguns exemplos:
Se sua meta é quitar uma dívida de 20.000,00em 6 meses, quanto pagará ou
economizará por mês para que alcance aquitação?
Se sua meta é conseguir um novo emprego em 6meses, o que o fará acreditar
que está perto disso em 3 meses? Qual será seu indicador de sucesso? Uma
sugestão poderia ser: ser convidado para pelo menos 2 entrevistas.

Como você poderia "quebrar" suas grandes metas em metas de médioou curto
prazo para que tenha o prazer de atingir cada degrau em direção ao futuro
desejado?
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PASSO 4: PLANO DE AÇÃO
Parabéns! Se você chegou até aqui em sua leitura é porque estárealmente
comprometido com seu futuro e com sua vida!

Agora que você já tem um mapeamento do seu estado atual e já definiuonde
quer chegar, vem o grande segredo: COMO CHEGAR LÁ?.

Tenho que lhe dizer que, novamente, a responsabilidade é totalmenteSUA e
isso é ótimo, pois quer dizer que tem tudo para conseguir, certo?

Em minhas sessões de Coaching, chamamos essa fase de descobrir
asPossibilidades e Opções que você tem para que a sua meta sejaatingida. E é
exatamente isso que faremos aqui.

Toda meta é atingida com ações práticas e concretas que sãoexecutadas
periodicamente.

Um grande segredo para atingir qualquer meta é COMEÇAR.
Isso mesmo,dar o primeiro passo é a parte mais difícil, mas a mais poderosa
paraavançar. Grandes mudanças começam com pequenos passos.

Novamente compartilho minha história. Quando decidi que precisava cuidar da
minha saúde e perder peso, sabe o que me tirou da inércia?

Cortar o carboidrato nas refeições do horário do jantar. Foi meu
primeiropasso. Pequeno e difícil, mas, importante.
Me fez sentir que estava fazendo algo pormim, que estava fazendo algum
esforço para chegar onde queria. Memanteve engajada, pois não queria
estragar o esforço do jantarcomendo uma sobremesa no almoço, o que evitou
que eu sabotasse oprocesso.

Muita gente me procura com grandes sonhos e um grande paralisador: o
MEDO. E, novamente, a solução é a mesma: o primeiro passo.

Basta um passo! E você verá o poder da ação.

"Não espere conseguir o que quer para começar, mas
comece para umdia alcançar o que quer."
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Não existe sucesso sem esforço!

Para desenhar seu plano de ação,
• Separe suas metas de curto prazo
• Faça as seguintes perguntas:

 O QUE EU VOU FAZER
PARA QUE EU ALCANCE O QUE QUERO?

 QUERECURSOS OU CAPACIDADES
MINHA METASEJA CUMPRIDA?

 O QUE DEVO APRENDER?

 COM QUE PESSOAS /EMPRESAS DEVO ENTRAREM CONTATO?

• Faça essas perguntas a si mesmo, até esgotarem suas possibilidades eopções.
Aqui peço licença para fazer uma provocação e te lembrar que
qualquer coisa diferente da ação é desculpe.
Tempo é uma questão de prioridade e foco.

• Seguindo a metodologia para o sucesso, t
seguintes itens: AÇÃO / DATA /HORÁRIO

Para te ajudar, exemplifico abaixo um plan

Meta: Emagrecer 5 kg em 3 meses
Iniciar 30 minutos de caminhada diária
Cortar refrigerante - imediato
Procurar um médico para check

Se você está achando tudo isso trabalhoso demais, te digo que é
estamos falando da SUA vida!
O que pode ser maisimportante e prioritário do que isso?
Você está condicionando sua mente para sentir o poder da ação e
dopropósito.

E se, nessa altura, ainda duvida
que esses passos possam te levar a
um próximo nível de vida,
aproveito para lembrá-lo que agir
como sempre tem agido, te trouxe
exatamente para a vida que está
vivendo agora.

www.marianasalomaocoach.com

Não existe sucesso sem esforço!

Para desenhar seu plano de ação, vamos seguir os seguintes passos:
• Separe suas metas de curto prazo
• Faça as seguintes perguntas:

O QUE EU VOU FAZER, AINDA ESSA SEMANA, QUESERÁ FUNDAMENTAL
PARA QUE EU ALCANCE O QUE QUERO?

QUERECURSOS OU CAPACIDADES AINDA PRECISO ADQUIRIR PARA QUE
MINHA METASEJA CUMPRIDA?

O QUE DEVO APRENDER?

COM QUE PESSOAS /EMPRESAS DEVO ENTRAREM CONTATO?

a si mesmo, até esgotarem suas possibilidades eopções.
Aqui peço licença para fazer uma provocação e te lembrar que
qualquer coisa diferente da ação é desculpe.

empo é uma questão de prioridade e foco.

Seguindo a metodologia para o sucesso, todas as ações devem conter os
seguintes itens: AÇÃO / DATA /HORÁRIO

Para te ajudar, exemplifico abaixo um plano de ação:

Meta: Emagrecer 5 kg em 3 meses
Iniciar 30 minutos de caminhada diária - 29/07 às 19h

imediato
Procurar um médico para check-up 01/08 às 09h

Se você está achando tudo isso trabalhoso demais, te digo que é
estamos falando da SUA vida!
O que pode ser maisimportante e prioritário do que isso?
Você está condicionando sua mente para sentir o poder da ação e

E se, nessa altura, ainda duvida
que esses passos possam te levar a

nível de vida,
lo que agir

agido, te trouxe
exatamente para a vida que está
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vamos seguir os seguintes passos:

QUESERÁ FUNDAMENTAL

ADQUIRIR PARA QUE

COM QUE PESSOAS /EMPRESAS DEVO ENTRAREM CONTATO?

a si mesmo, até esgotarem suas possibilidades eopções.
Aqui peço licença para fazer uma provocação e te lembrar quequem quer faz,

odas as ações devem conter os

Se você está achando tudo isso trabalhoso demais, te digo que émesmo! Mas

Você está condicionando sua mente para sentir o poder da ação e
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PASSO 5: HÁBITOS PARA UMA NOVA VIDA
Ótimo! Você já cumpriu os passos em que era a única pessoa que possuía as
respostas,recursos e capacidades.
Agora que eu te convidei para viver uma vida com propósito e vocêaceitou
meu convite, te convido a ir além!

Independente de quais foram suas metas desenhadas, suasobservações, seus
insights, seu plano de ação; existem verdadeirossegredos mágicos para que
você tenha uma vida de excelência e altaperformance.
Está na hora de começar a se importar de verdade consigo mesmo.
Vocêdeve se importar com a maneira como se sente, com o que quer, com
oque pensa, do que precisa e com o que o faz realmente feliz.
E meu convite é para que você experimente e adote alguns hábitos quefarão
uma verdadeira revolução na sua vida. Estes são verdadeiros aceleradores de
performance, utilizados pelas pessoas e atletas mais bem sucedidos que temos
na história.
O resultado será percebido em pouquíssimo tempo, lhe dandomais saúde,
maior capacidade cognitiva, melhor humor e melhor gestãoda sua qualidade
de vida. Topa? Vamos lá:

Hábito 1: Reserve no mínimo 7 horas de sono todas as noites. Se há algo que
sabemos a respeito dos cuidados consigo mesmo, é que ter umaboa noite de
sono é a melhor coisa que você pode fazer por seu corpo,cérebro e vida.

Hábito 2: Alimentação: Porções menores, maior qualidade. Você não teráo
melhor do seu corpo se enfiar muita comida nele ou envenená-lo comfast-
food.

Hábito 3: Exercite-se pelo menos 3 vezes por semana. Apenas 3 horaspor
semana irá melhorar drasticamente sua saúde, além de melhoraro
funcionamento do seu cérebro.

Hábito 4: Medite diariamente. A neurociência já provou que a meditaçãoé
poderosa não só para reduzir os níveis de stress, mas também para
ocrescimento de novos neurônios e ativação de nossas capacidades paraque
tenhamos maior criatividade, empatia e conquistas.

Hábito 5: Beba muita água. Mais do que tem bebido. Você vai sesurpreender
com o aumento de sua capacidade física e mental.
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CONCLUSÃO
Viver uma vida com propósito exige muito de você. E o que não exige?

Buscamos resultados excelentes em nossa vida financeira, em nosso trabalho...
Por que deveria ser diferente com nossa própria definição de VIDA?

É preciso ser maisconsciente de como estruturará seus dias com atividades que
realmentefarão a diferença em onde quer chegar.

Enchemos nossos dias comlistas de tarefas que nada tem a ver com nosso
propósito de vida e felicidade. Você provavelmente se deu conta disso no
exercício da roda da vida.
Na vida, nem sempre o destino final é o mais importante. A felicidade está na
jornada.

O que você fará de diferente daqui para frente?

Como aumentará seu nível de consciência para que não seja engolidopela
banalidade do dia a dia entre um compromisso e outro?

Como expressará o amor nos seus relacionamentos?

Onde estará sua energia e foco?

Ninguém pode fazer isso por você.

Você deve ter a coragem de se aventurar no mundo, superar os contratempos
e expressar o seu "eu" mais sublime e especial.

Quando se der conta estará comemorando seus esforços.

O mundocomemorará seus esforços.

Escute. O destino te chama.

Seja corajoso e prepare-se.

Está na hora de viver sua vida com propósito.


