
O QUE É A RODA DA VIDA?

A Roda da Vida é um sistema de avaliação pessoal separada em setores que são 
essenciais para encontrarmos um equilíbrio pessoal. O objetivo é encontrar qual é a 
área de alavanca, ou seja, qual é a área que se for desenvolvida, será responsável 
por mudanças positivas em sua vida.

COMO FUNCIONA O PREENCHIMENTO?

Você irá fazer o download e preencher sua roda da vida, analisando criteriosamente 
cada área.

PARA QUE SERVE OS ENCONTROS DA VIP SESSIONS?

Um encontro de VIP SESSIONS produz mudanças positivas e duradouras em um 
curto espaço de tempo de forma efetiva e acelerada. O processo apoia a identifica-
ção de metas e sonhos utilizando seus recursos internos e externos.

COMO A VIP SESSIONS PODE ME AJUDAR?

Se você está em um momento que necessita de mudanças e não sabe por onde 
começar, os encontros ajudam efetivamente a atingir metas, solucionar problemas e 
desenvolver novas habilidades. Vai ampliar suas percepções, estratégias, atitudes 
tornando você o catalisador da sua mudança. Mais foco, autoconhecimento, segu-
rança, organização e motivação são resultados de quem experimenta o processo. A 
VIP Sessions é uma ótima solução para você atingir resultados em todas as áreas 
da sua vida. 
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1) Comece pela sua área da Família: Você se relaciona bem com seus familiares? Fazem atividades juntos? Reflita e 
dê uma nota de 1 a 10 colorindo a área de Família.

2) Trabalho e Carreira: Você tem um planejamento para sua carreira? Está se desenvolvendo nesta área? Se sente 
realizado (a)?

3) Recursos Financeiros: Você consegue pagar suas contas tranquilamente? Tem recursos financeiros suficientes para 
fazer o que gostaria?

4) Equilíbrio Emocional: Como está o seu? As dificuldades abalam você facilmente? Você se preocupa com coisas 
simples? Isto prejudica seu dia a dia?

5) Saúde e Disposição: Você tem disposição para fazer tudo que gostaria? Defina uma avaliação para sua área de 
Saúde e Disposição.  Você se sente saudável? Tem uma rotina de exercícios físicos?

6) Hobbies e Lazer: Como estão seus hobbies? Você tem tempo pra praticá-los? Está deixando-os em segundo plano? 
Quão importante isto é para você?

7) Bem-estar e Felicidade: Se sente uma pessoa realizada? Está atingindo o máximo de seu potencial? Consegue 
realizar seus sonhos?
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