
                     Sessão   #3 
                     Missão 

 

 

ESSÊNCIA   (SER   =   talentos   e   habilidades   especiais) 

 

Quais   são   os   seus   talentos? 

 

Como   as   pessoas   te   enxergam? 

 

(exemplos:   criativa,   ,   comunicadora,   motivadora,   alegre,   curiosa,   generosa,   ambiciosa,   inteligente,   líder, 

organizada,   inovadora) 

ATITUDES   DIFERENCIADAS   (FAZER   =   comportamentos) 

 

O   que   você   faz   muito   bem? 

 

O   que   outras   pessoas   dizem   que   você   faz   muito   bem? 

 

Que   tipo   de   favores   as   pessoas   de   pedem?   (no   trabalho   ou   na   vida   pessoal) 

 

Quais   são   as   coisas   que   você   perde   a   noção   do   tempo   fazendo? 
 

O   que   você   faz   que   te   faz   diferente   das   outras   pessoas? 

 

O   que   você   precisa   fazer   pra   você   se   sentir   realizada,   bem   e   feliz? 

 

O   que   você   precisa   fazer   pra   chegar   no   �nal   do   dia   se   sentindo   muito   útil? 

 

(exemplos:   saber   escutar,   criar   regras,   criar   sistemas,   desenvolver   estratégias,   manejar   pessoas,   organizar 

meu   tempo) 

OBJETIVOS   (segunda   camada) 

 

Sobre   o   que   você   quer   que   seja   a   sua   vida? 

 

Quais   histórias   você   quer   contar   quando   chegar   no   �nal? 

 

O   que   você   quer   conquistar?   Que   tipo   de   diferença   você   quer   fazer   no   mundo? 

Que   tipo   de   pessoas   você   quer   ajudar? 
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MISSÃO 
 
Qual   objetivo   te   inspira   mais?   Qual   deles   vai   te   trazer   mais   satisfação,   felicidade   e 
sensação   de   que   a   vida   valeu   a   pena? 
 
Dos   talentos   que   você   identi�cou,   quais   são   os   3   que   vão   mais   te   apoiar   em 
atingir   esse   objetivo? 
 
Das   suas   habilidades,   qual   vai   fazer   a   maior   diferença   na   conquista   desse 
objetivo? 

 

MINHA   MISSÃO   É   SER    ...(essência/talentos   -   inserir   três)... 
USANDO   MINHA   CAPACIDADE   DE 

…(atitudes/comportamentos   positivos   -   de   preferência   o   principal 

comportamento)...    PARA   QUE   EU    …(objetivo   que   está   alinhado   com 

seu   nível   de   missão) 

 

 
 

 
Fernanda   Saad   *   Life   Coach   *   0431   312   572   *    connect@fernandasaad.com    *   fernandasaad.com 

 


