
MUITO do nosso esforço em minimizar pontos fracos 

POUCO do nosso esforço para maximizar pontos fortes

Mas essa estratégia NÃO é desenvolvimento pessoal, é

redução de danos. 

Seu filho tira 5 em matemática e 9 em português. Sobre qual

disciplina você vai conversar mais com ele?

Se você é como a maioria dos pais e mães, vai conversar

sobre matemática, porque é a matéria que ele NÃO performou

bem.

Infelizmente, é provável que você não dê muita importância

para o português, disciplina que ele aparentemente tem

aptidão. 

O mesmo aconteceu comigo e com você: fomos ensinadas a

dedicar…

Foi assim na família, na escola, na faculdade, no trabalho… 
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IMAGINE UM CENÁRIO...

FIXAÇÃO NO FRACASSO



Se desafiam mais

Se sentem motivadas 

Curtem a dedicação

Valorizam o progresso

Voltando ao exemplo do seu filho: seria preciso MUITO esforço

para ele sair do 5 e ir para o 6 matemática (ou seja, ele vai

continuar mediano). Por outro lado, se ele se esforçar

moderadamente em português, vai evoluir muuuuito e vai se

destacar! 

Talentos são padrões naturais de pensamento e

comportamento. Essas programações genéticas funcionam

como "caminhos mais fáceis" para o seu cérebro. 

Pessoas que trabalham com seus talentos produzem MAIS e

MELHOR:

Como consequência, geram melhores resultados, se destacam

no mercado e têm mais chances de sucesso.

PRESENTES DA NATUREZA

TALENTO X CARREIRA
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Identificar um talento não significa que você é "a melhor do

mundo" naquilo - não se cobre tanto. Significa apenas que

você tem uma facilidade natural.

Além disso, identificar seus talentos NÃO é garantia sucesso

profissional, tá? Eles precisam ser aprimorados:

conhecimento, técnica e prática. 

Equação 1: Talento - Esforço 

Você conhece alguém que é um "potencial desperdiçado"?

Aquela pessoa que tinha tudo para dar certo na carreira, mas

não deu. 

Equação 2: Esforço - Talento 

Você deve evitar uma carreira que não tem absolutamente

nada a ver com seus talentos (se não, você vai cair de novo no

erro da redução de danos).

Equação 3: Talentos + Esforço

A melhor equação! Essa combinação favorece o desempenho

imbatível, e aumenta muito as suas chances de sucesso! 

OPA, OPA, OPA...

A MELHOR EQUAÇÃO
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Se observar de perto e com carinho 

Valorizar o que te parece “bobo” 

Intuição, conexão, amor próprio 

Buscar referências novas, diferentes 

Aumentar seu círculo de "comparação" 

Mais coragem, menos medo do julgamento 

"Todo mundo consegue ter ideias como eu"

"Todo mundo quer evitar conflito"

"Todo mundo consegue conversar com um desconhecido"

"Todo mundo desenha assim"

"Todo mundo pode analisar essa planilha"

De dentro para fora: Mudar o jeito que percebe a si mesma

De fora para dentro: Mudar o jeito que perebe o mundo 

Nossos talentos nos parecem tão naturais que os

desvalorizamos: pensamos que não são talentos, que são

bobos demais, que qualquer pessoa faria aquilo...

DUAS ESTRATÉGIAS

AH, MAS TODO MUNDO... 
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O que você faz com facilidade (e para os outros parece ser

mais difícil)?

Quais são suas reações automáticas (que os outros se

surpreendem)?

Que tipo de ajuda as pessoas te pedem (que não pedem para

qualquer outra)?

HORA DA ATIVIDADE

GUIA DOS TALENTOS



Quais elogios você já recebeu (e não é todo mundo que

recebe)?

O que você poderia ficar fazendo por horas (e outras pessoas

não poderiam)?

Quais habilidades você tem vontade de aprimorar (e não é

todo mundo que tem essa vontade)?

HORA DA ATIVIDADE
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Por isso, você precisa evoluir - com o que tem de

autoconhecimento - para as próximas etapas do seu Plano de

Carreira. 

É comum que atividades como essa sejam extremamente

desafiadoras, afinal, você não foi orientada (ainda) sobre seu

autoconhecimento profissional. Respira! 

Existem muitos outros recursos (perguntas, ferramentas,

atividades...) para você se sentir mais segura nesse processo. 

A verdade é que você vai estar sempre atualizando suas

escolhas à medida que aprende mais sobre si mesma… Mas

você não pode ficar esperando o dia que vai saber 100% dos

seus talentos para ter uma carreira de sucesso, né?

MUITO DIFÍCIL?

HABILIDADES

INTERESSES

PREFERÊNCIAS
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de Habilidades!

Seus talentos são

um pedacinho da etapa



Não gosta do seu trabalho, das atividades, da rotina

Quer fazer algo diferente mas não sabe o que

Não se acha boa em nada, não se destaca

Gosta de algumas coisas, mas não consegue escolher

Se sente estagnada, sem perspectiva de crescimento

Tem medo de fazer alguma mudança profissional

SE VOCÊ...
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Para garantir, coloque seu despertador para segunda 5:45

da manhã e fique atenta ao GRUPO EXCLUSIVO onde vou

liberar o link de compra. 

O método para você planejar sua mudança de carreira em 4

semanas, e alcançar realização pessoal e financeira,

mesmo que você ainda não saiba o que quer.

Vagas limitadas! 

https://meugrupo.vip/s/2478

