
	  

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
VANELLE WENDY 

3   

PASSOS 
PARA 

ENCONTRAR 

O SEU 
PROPÓSITO 	  

E CRIAR A VIDA QUE VOCÊ DESEJA. 



	  

 

OLÁ, QUE LINDO PRESENTE TER VOCÊ AQUI! 

Estou aqui neste momento para ajudar você a encontrar o seu 
propósito e sentir-se mais conectado com sua essência, com seus 
valores e com aquilo que faz o seu coração vibrar. 

Sei que você sente uma vontade enorme de dirigir a sua própria 
vida e à sua maneira. Sei também que muitas vezes você se sente 
perdido, sem rumo e buscando encontrar o caminho que seja 
verdadeiro, que te proporcione satisfação e seja coerente com 
quem você é. 

Em algum momento da vida somos levados pelo que chega e 
deixamos nosso poder de escolha de lado, apenas vamos 
aceitando tudo que chega sem pensar bem qual o sentido de 
permitir que isso entre e faça parte do nosso momento, do nosso 
cotidiano e de quem somos. E o tempo passa e chega um ponto 
em que sentimos falta de nós mesmos, do nosso espaço, de quem 
somos e de fazer aquilo que gostamos. 

Sempre é possível mudar o rumo, trocar as regras e se reencontrar. E 
neste e-book você vai encontrar uma pequena amostra do que 
realizo dentro do processo de Coaching de Propósito. O meu foco 
aqui é te ajudar a identificar o que realmente importa com base 
em seu senso de propósito e nos objetivos que você se proponha. 

Lembre-se: nosso passado sempre nos ensina e o futuro é uma porta 
aberta esperando que você entre. Olhe para frente e veja o 
quanto você tem de oportunidades para começar e criar a vida 
que você deseja. 

E como começar? 

Comece pela vontade de mudar e de fazer o que é preciso. Querer 
uma vida melhor todos querem, mas só quem está disposto a agir e 
dar com a cara no mundo é que realmente conquista o que deseja 
e transforma o próprio sofrimento. 

Esteja comprometido com você.  

O seu momento é agora! 



	  

 

1º PASSO 

CONHEÇA O SEU POTENCIAL E CONECTE-SE COM ELE. 

Você precisa se mapear. Descobrir o que tem de forte e o que tem 
de frágil. Quando falo isso é no sentido de saber sobre suas 
capacidades, habilidades, talentos e características que podem ser 
usadas para te alavancar. E ao mesmo tempo ter bem claro quais 
são os pontos frágeis, as suas debilidades e que precisa melhorar 
para alcançar o que quer. 

Junto a isso encontrar oportunidades que quando encontrem com 
seus talentos vão te colocar um passo a frente. Ao mesmo tempo é 
preciso pensar nas situações que podem ser ameaças para você, 
ou seja, ocasiões que quando encontram com suas fragilidades 
podem te colocar para baixo e te prejudicar. 

Vou ilustrar uma situação para que você entenda melhor o que 
estou dizendo: 

Um Coachee inicia o processo de coaching com o objetivo de 
encontrar direcionamento para sua vida, saber o que está fazendo 
e se encontrar. 

Então ele descobre que é muito bom em organizar ideias, resolver 
problemas, aprende rápido, é uma pessoa confiável, inteligente. 
Gosta de passear, andar de bicicleta e ter seu espaço. 

Do outro lado ele sabe que precisa melhorar sua capacidade de 
resiliência, disciplina, organização física e mental, ser mais objetivo e 
assertivo no momento de se expressar. 

Descobre que existem oportunidades externas a ele que quando 
casadas com suas fortalezas vão ajuda-lo a estar mais próximo do 
seu objetivo de encontrar seu propósito, como a meditação, 
passeios em grupo em bicicleta, projetos, cursos, viagens. 

Toma consciência de algumas situações que podem ser 
ameaçantes por causa das suas fragilidades, como o excesso de 
trabalho e de oportunidades, muitas pessoas pedindo ajuda, a 
demora nos acontecimentos, mudanças inesperadas. 



	  

 

AGORA É A SUA VEZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

O que poderia melhorar? Onde os outros são 
melhores que você? O que você evita?	  

O que você faz bem? O que você faz melhor 
que os outros? O que os outros veem como 

sendo suas fortalezas, habilidades?	  

Quais oportunidades existem fora de você? 
Quais forças você poderia transformar em 

oportunidades? Como tirar vantagem disso?	  

Em quais situações suas fraquezas podem 
expor você? 

Quais situações você evita ou te deixam 
fragilizado?	  

Quais oportunidades O que você poderia melhorar ou desenvolver para aproveitar 
melhor as suas oportunidades e diminuir as possíveis ameaças?	  

	  



	  

 

PASSO 2 

DESCUBRA SUAS MOTIVAÇÕES 

Você precisa saber o que te guia. Nossos valores nos guiam. Em 
cada decisão que tomamos, nas escolhas que realizamos, 
buscamos satisfazer nossos valores. Em alguma parte do caminho 
alguns se sobressaem mais que outros e em vários pontos 
precisamos realizar paradas para reestabelecer o combustível e 
verificar o que cabe e não cabe mais em nossa jornada. 
 
“Valor é o que motiva e crença é o que permite”. Valores são 
nossas mais profundas, verdadeiras e perenes fontes de motivação. 
Certamente dentro de nossos sonhos estão os nossos valores, pois 
eles representam um estado ideal das coisas para nós. 
 
Clareando seus valores você cria base para traçar e alcançar os 
objetivos que satisfaçam o seu propósito. 
 
Quais são os seus valores primários? O que, lá dentro do seu 
coração e da sua mente, verdadeiramente te motiva? O que mexe 
com as suas emoções e extrapola em sua fisiologia e te faz sorrir? 
 
CONQUISTAS 
 
Pense em suas conquistas, escolhas e momentos marcantes de sua 
vida. Agora, tente identificar os valores e motivações que estão por 
trás deles. O que te levou realizar o que realizou. A escolher uma 
coisa e não outra. 
 
 

 

 

 

 

 

	  



	  

 

VALORES 

Seus valores são suas próprias crenças, pessoais e individuais, sobre 
o que é mais importante para você. São seus sistemas de crenças 
sobre certo, errado, bom e mau. São eles que te ajudam a seguir 
em frente, a se sentir completo e realizado. De ser congruente com 
seus atos. Eles determinam do que você deve se afastar, como 
deve reagir, o que aceita ou não para sua vida. 

Agora você vai escolher dentre os valores abaixo 6 valores que 
sejam mais importantes para você, em ordem de importância. Eu 
sei que você tem mais do que esses e pode ter todos, mas neste 
momento é importante selecionar os principais que te guiam e que 
sente que fazem parte de você, mesmo que nos últimos tempos 
você não venha expressando-os da forma como gostaria. Caso 
tenha algum valor que não esteja na tabela, escreva-o. 

 

AMOR DINHEIRO MOTIVAÇÃO COMPROMETIME
NTO 

UNIÃO 

FÉ DISCIPLINA SABEDORIA EXCELÊNCIA COERÊNCIA 

ESPERANÇA FAMÍLIA ALEGRIA FRANQUEZA AMIZADE 

PAZ CONFIANÇA FELICIDADE HUMILDADE RELACIONAMENTO 

SAÚDE DIGNIDADE PERFEIÇÃO PODER DEUS 

RESPEITO SEGURANÇA RESPONSABILIDADE INDEPENDÊNCIA INTEGRIDADE 

PERSISTÊNCIA LEALDADE HONESTIDADE LIBERDADE GRATIDÃO 

 

Valores: coloque-os de forma hierárquica: 

1- ____________________________________________________________________ 
2- ____________________________________________________________________ 
3- ____________________________________________________________________ 
4- ____________________________________________________________________ 
5- ____________________________________________________________________ 
6- ____________________________________________________________________ 

 



	  

 

“Aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído, mas aquele que se 
compreende é mais inteligente. Aquele que controla os outros pode ser forte, mas 

aquele que se domina é ainda mais poderoso.” Lao tsé, Tao te king 

 

E o que cada valor significa para você? Qual a representação dele 
em sua vida? Qual o conceito que você tem de cada um?  

Quero que você pense sob sua própria ótica e não o que o mundo 
diz que significa. Preencha o quadro abaixo com as suas 
perspectivas, pois são elas que te guiarão. Use-as como parâmetros 
para saber o que você entra e o que não entra em sua vida.  

 

Valor Significado / Descrição / O que é 

 
1. 
 

 
 

 
 
2. 
 

 
 
 

 
3. 
 

 
 
 

 
4. 
 

 
 
 

 
5. 
 

 
 
 

 
6. 
 

 
 
 

 

Escolha um dos valores acima para trabalhar nele durante duas 
semanas. Melhorar a sua satisfação com você mesmo em expressá-
lo. O que você pode fazer para conquistar mais 
_________________________________________ (valor escolhido) em sua 
vida?  

 



	  

 

De que forma essa mudança vai te impactar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

E quais são as vantagens para você? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Que obstáculos e dificuldades você precisa estar preparado para 
enfrentar se quiser ser mais autêntico e tornar-se esse valor mais 
forte em seu dia a dia? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Pense duas soluções ou maneiras de como fazer isso. E quando irá 
realiza-las.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

PASSO 3 

DESBLOQUEIE SUA MENTE 

Como eu escrevi acima, valor é o que te motiva a realizar algo e a 
crença é o que te permite realiza-lo. Se você sente-se motivado, 
mas acredita que não é capaz, que não pode realizar, se deixa 
paralisar pelos pensamentos limitantes que sua mente cria é 
praticamente impossível que você realize algo. 

O que vamos fazer agora é liberar a sua mente para que você se 
coloque em um estado poderoso, rico de recursos e livre acesso ao 
seu potencial e ao que pode realizar. 



	  

 

Tudo que nossa mente crê é o que ela projeta como real e é dessa 
forma que criamos a nossa realidade e lidamos com ela. 

Anthony Robbins diz que o primeiro passo em direção a excelência 
é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados 
que queremos. Ter em mente o resultado desejado, agir, saber que 
resultados se está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até 
obter o que se deseja. 

“O homem é o que ele acredita” Anton Tchecóv 

Podemos dizer que a crença é uma representação interna, um 
estado que dirige o seu comportamento. Podemos dividi-las em 
crenças fortalecedoras e em crenças limitantes ou 
enfraquecedoras. 

Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não 
pode, você está certo. 

Então se pergunte: qual tipo de crença é melhor você ter em sua 
vida e como desenvolvê-la? 

Você pode mudar o seu padrão mental através de novas 
experiências, vendo filmes, entrando em contato com novas 
pessoas, lendo livros, adquirindo novos conhecimentos, olhando 
para os seus próprios resultados e tirando conclusões e novos 
aprendizados. 

 

CRENÇA FORTALECEDORA 

Eu posso ser bem-sucedido. 

Eu consigo realizar. 

Eu sei fazer, com calma 
encontrarei a solução. 

CRENÇA LIMITANTE 
(ENFRAQUECEDORA) 

Eu nunca serei bem-sucedido 

Eu não consigo fazer nada 

Eu não sei. Não dá. É muito difícil. 



	  

 

HORA DE PENSAR SOBRE SUAS CRENÇAS 

Quais são as crenças que você tem sobre quem é você e sobre o 
que é capaz? 

Escreva 05 crenças que te LIMITARAM no passado: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

Escreva agora 05 crenças que podem te FORTALECER e apoiá-lo na 
busca pelo seu propósito. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

É importante que você sinta-se capaz, confiante e merecedor de 
viver a vida que deseja, de ser quem gostaria e de expressar o que 
sente e o que é ao mundo. Use essas novas crenças, exercite-as e 
sinta como podem mudar o seu estado de insegurança para um 
estado de poder e capacidade. 

UNINDO OS PASSOS 

Você descobriu que para encontrar o seu propósito, primeiro 
precisa conhecer as suas potencialidades, fortificar a sua base 
clareando os seus valores e por fim abrir a sua mente para as 
crenças e pensamentos que te apoiem. Antes traçarmos um 
objetivo que te ajude a clarear o seu senso de propósito, preciso te 
dizer outro ponto importante dessa jornada: 

ESTEJA DISPOSTO A PAGAR O PREÇO. 

 



	  

 

Isso mesmo. Toda conquista exige de nós abrir mão daquilo que nos 
dá prazer, do que nos deixa cômodos e enfrentar as dificuldades e 
obstáculos do caminho. Eu sempre digo que, no que se refere a 
conquistar nossos sonhos e viver fazendo o que amamos, a vida é 
como uma lanchonete e não como um restaurante.  

Como assim, Vanelle? 

Quando você chega a um restaurante, o seu objetivo é comer e se 
deliciar. Basta servir, aproveitar e no final pagar o preço. Na 
lanchonete, para comer você precisa primeiro pagar o preço para 
então receber a comida.  

E porque digo isso aqui? Para que você já comece a se preparar 
para as dificuldades que virão nessa jornada. Você vai precisar 
pagar o preço primeiro por tudo aquilo que deseja obter no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente” Lao Tsé, Tao te King 

GANHOS 

Quais os benefícios de encontrar o 
seu propósito e viver fazendo o que 

ama? 

PERDAS 

O que você precisa enfrentar? 
Quais os obstáculos e dificuldades? 

 

 

 

 

 

E o que você precisa abrir mão? 
Desapegar? 



	  

 

COMO TRAÇAR METAS PARA CRIAR A VIDA QUE VOCÊ DESEJA 

“Um músico deve fazer música, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, se for para 
estar em paz consigo mesmo no fim” Abraham Maslow 

Um sistema para funcionar deve trabalhar em conjunto e com 
congruência. Cada ação que realiza deve estar ligada e apoiando 
outra ação. Se uma parte começar ir em direção contrária ou 
distinta, perde-se a sincronia e o sistema termina por falhar.  

Você como pessoa é assim, produz diversos comportamentos, mas 
se eles não te apoiam em suas necessidades e desejos, violam as os 
seus sentimentos e coisas que considera importante, você perde a 
congruência e termina frustrado consigo mesmo e com o rumo da 
sua vida. 

Se você está conquistando algo, mas internamente deseja outra, é 
possível que se sinta infeliz e pouco realizado. Ou se, para alcançar 
uma determinada meta, precisa infringir seus valores e crenças do 
que é certo ou errado, entrando assim em um mundo de confusão 
interna. 

Para que você realmente encontre seu caminho, mude, cresça e 
prospere, é preciso que se torne consciente de suas próprias regras, 
do que aceita e não aceita e que seja capaz expressa-las. Caso 
contrário, você poderá ter tudo e ainda se sentir nada. 

“A vitória começa pelo princípio” Anônimo 

DEFININDO O QUE SE QUER 

Bom, o que você precisa fazer daqui para frente é sonhar. Você 
não pode atingir um alvo se não souber qual é. Quero que você se 
acomode em um lugar confortável, pegue um lápis e papel e 
desligue-se do mundo.  

Aviso: não coloque limites em sua imaginação. Libere-se. Deixe a 
energia e seus sentimentos e desejos fluírem em você. 

Neste momento você vai pensar o que espera ser, fazer e alcançar. 
Fará um mapa das estradas que quer percorrer em sua vida, 
planejará aonde que ir e como espera chegar lá. Será a hora de 
decidir metas e determinar resultados. 



	  

 

LEMBRE-SE: metas limitadas criam vidas limitadas. Não há limites 
para os resultados que são possíveis para você.  

Você precisa decidir o que quer, porque essa é a única maneira 
possível de consegui-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Faça o que você pode, com o que você tem, onde estiver”. Theodore Roosevelt 

CRIANDO A VIDA QUE VOCÊ DESEJA 

LISTA DOS SONHOS 

1. Faça uma lista de sonhos, desejos, das coisas que quer ter, ser 
e compartilhar. 
(não tente definir nesse momento como irá conseguir esses resultados. Apenas 
escreva. Não há limites). 

2. Estime o tempo que espera alcançar esses objetivos.  
(Seis meses, um ano, cinco anos). 

3. Separe as 04 metas mais importantes para você este ano. 
(separe as coisas que mais esteja entusiasmado, empenhado e que lhe dariam maior 
satisfação. Seja claro, objetivo e positivo. Pense no porque de realizar isto e o porque 
está certo que poderá alcança-los) 

4. Reveja estas metas escolhidas e confronte-as com as 05 leis para 
formulação de objetivos do quadro acima. 

COMO	  FORMULAR	  OBJETIVOS	  

1. Seu	  objetivo	  precisa	  ser	  dito	  de	  forma	  positiva:	  diga	  o	  que	  deseja	  que	  
aconteça.	  E	  não	  o	  que	  não	  deseja.	  
	  Certo:	  quero	  ser	  mais	  tranquila.	  Errado:	  não	  quero	  ser	  tão	  nervosa	  

2. Seja	  o	  mais	  específico	  possível:	  descreva	  o	  mais	  detalhado	  possível	  os	  
resultados	   que	   deseja.	   Isso	   ajudará	   seu	   cérebro	   a	   criar	   soluções	   e	  
estratégias	  

3. Estabeleça	   as	   evidências:	   saiba	   como	   você	   se	   parecerá,	   o	   que	   vai	  
estará	   fazendo,	   qual	   a	   representação	   interna	   do	   seu	   último	   passo.	  
Como	  reconhecer	  que	  conquistou	  o	  que	  queria.	  

4. Esteja	   no	   controle:	   o	   seu	   objetivo	   deve	   ser	   iniciado	   e	   mantido	   por	  
você.	  É	  importante	  que	  seja	  sua	  a	  responsabilidade	  de	  realizar	  e	  agir.	  
Não	  dependa	  que	  os	  outros	  mudem	  por	  você.	  

5. Que	  seja	  ecologicamente	  sadio	  e	  desejável:	  pense	  nas	  consequências.	  
Se	  ele	  prejudica	  outras	  pessoas.	  	  



	  

 

MAPA DA ROTA 

Escolha uma meta para focar. Que esteja mais próxima de ser 
realizável ou que tenha relevância para você. Vou te ajudar a 
traçar o planejamento para ela. Depois faça o mesmo para as 
outras. Mas lembre-se: o importante é estar em movimento e na 
direção certa. Faça. Tire do papel! 

Meta escolhida:__________________________________________________ 
Data para Alcançar: _____________________________________________ 
Quanto:____________________________________________________________________ 

 

Evidência de que conseguiu: 

 

 

 

Motivação e Importância de conquistá-la:  

 

 

 

 

 

Sabotadores (perdas, obstáculos, o que te limita, pode te impedir): 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



	  

 

Recursos necessários  

(Forças, habilidades, conhecimentos necessários, ferramentas, amigos, 
dinheiro). Especifique cada necessidade o mais detalhado que puder. 

 

 

 

 

 

 

Descreva a espécie de pessoa que tem que ser para atingir sua 
meta. (ser disciplinado? Educado? Organizado?). 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias: 
 (Quais as formas de conseguir sua meta? E para obter os recursos?). 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



	  

 

Ações: 
 (Quais os passos necessários para realizar isto? Quais ações para conseguir realizar as 
estratégias? Descreva cada passo e coloque datas para realiza-los). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma viagem de mil léguas começa com o primeiro passo”  
Lao Tse. 

Objetivo:	  

	  

Data:__________	  

1º	  Passo:	  

	  

Data	  realização:	  _____/____/_______	  

2º	  Passo:	  

	  

Data:	  ______/__________/________	  

Data	  de	  realização:	  ____/_____/____	  

4º	  Passo:	  

	  

Data:	  

7º	  Passo:	  

	  

5º	  Passo:	  

	  

8º	  Passo:	  

	  

	  

6º	  Passo:	  

	  

3º	  Passo:	  

	  

Data:___________	  

	  

	  

9º	  Passo:	  

	  

Data:_________________	  

10º	  Passo:	  

	  

Data:_________________	  



	  

 

É ótimo ter metas e mais lindo é você conseguir significa-las. Por isso 
quero que você crie em sua mente o seu DIA IDEAL. Com quem 
você estaria? O que faria? Como ele começaria? Aonde você iria? 
Imagine-o desde o momento em que você se levanta até quando 
vai dormir. 

Se quiser descreva-o aqui: 

 

 

 

 

 

 

Depois de realizar todas as atividades do livro, quero que você 
conecte-se consigo mesmo, reflita e escute sua voz interior: o que 
ela te diz? Qual o direcionamento suas emoções te indicam? O que 
lá no fundo da sua alma você sente vontade de fazer e que vale a 
pena traçar objetivos para satisfazer esse desejo? 

Use o quadro abaixo e descreva o seu propósito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.” Carl Jung. 

 

Abraços,  
Sua Coach Vanelle Wendy. 
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