
 Definir o propósito da nossa vida numa só afirmação é frequentemente encarado como uma
atividade "obrigatória" no mundo do desenvolvimento pessoal. 

 O desafio é que podes ter propósitos diferentes em diferentes partes da tua vida (podes ter um
na tua relação e outro na tua carreira) e em diferentes alturas da tua vida. Infelizmente,

demasiadas pessoas ficam obcecadas com o seu propósito para a vida em geral, e simplesmente
não se apercebem de que viver cada dia com propósito e significado é o objetivo máximo,

independentemente de ter um plano de vida geral e/ou destinos claros. 
 

 Ainda assim, ter uma só afirmação em mente pode aguçar o foco e lembrar-te do que é
importante para ti. Por isso, completa as atividades em baixo e mesmo que já tenhas alguma vez

esta atividade, fá-lo agora com a mente refrescada e uma presença total. Depois de teres a tua
afirmação de propósito, incentivo-te a partilhá-la com outras pessoas - quando te virem a viver e

a ser um modelo do teu propósito, serão inspirados a fazer o mesmo.
 

Exercício 1
Que tipo de pessoa eu quero SER e o que deve dizer o meu propósito para eu não me

esquecer desta parte? 

Exercício 2 
O que eu quero FAZER continuamente na minha vida e o que deve dizer o meu

propósito para eu não me esquecer desta parte?

Exercício 3 
Exercício 3 - Qual é a RAZÃO para eu ser e fazer o que faço, qual é o PORQUÊ?

Junta agora as três respostas às perguntas anteriores e constrói uma frase que resume o teu
propósito e que te lembre sempre do que queres ser, fazer e o porquê. Tendo isto bem
presente na tua mente, poderás tomar decisões mais conscientes na tua vida. Deves

alimentar tudo aquilo que sentires que está alinhado com o teu propósito e não dar tanta
atenção ao que chocar com o que acabaste de definir, para que possas viver de uma forma

mais fiel à tua verdadeira essência. 

*Texto adaptado da autoria da Susana Torres, uma ferramenta de Coaching. 


