
 
 
Olá, seja muito bem vindo(a)! 
 
Você está tendo acesso a uma das mais famosas ferramentas de coaching usadas 
para o auto desenvolvimento. 
 
A Roda da Vida traz vários benefícios e é muito fácil de fazer. 
 
Siga este simples passo a passo e assuma sua vida agora! 
 

1. Determine e escreva as oito principais áreas que compõem a sua vida como 
um todo. Segue abaixo um exemplo de oito itens, mas você pode escolher os 
que te fizerem mais sentido. O importante é que abranja todas as áreas, como 
profissional, pessoal, intelectual e social. 
      

 Relacionamentos Íntimos 

 Família 

 Social 

 Profissional 

 Financeiro 

 Saúde 

 Lazer 

 Intelectual 

 Emocional 
 
                                                               
2. Determine o grau de satisfação que sente hoje em cada área, de 0 a 10, e 
pinte o espaço respectivo. Por exemplo, na área financeira, a pergunta não é relativa a 
quanto você ganha e sim quão satisfeito está com sua situação atual. Algumas 
pessoas podem ganhar muito e se sentir pouco satisfeitas e vice versa. 
 
3. Observe a roda depois de pintada e perceba o que sente. Que impressão você 
tem ao observá-la? Qual é a sensação? Quão equilibrada sua vida parece estar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Determine a área de alavancagem respondendo à seguinte pergunta: Qual 
área que, se melhorada, aumentará o maior número de outras áreas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
5. Foque nesta área agora, e responda às seguintes perguntas: 
 
a. O que está me deixando insatisfeito nesta área? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b. Se meu grau de satisfação aumentasse significativamente nesta área, o que 
isto me traria? Desta forma você estará determinando o valor que está por trás 
desta meta. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c. O que estará acontecendo quando o grau de satisfação aumentar? O que 
estarei fazendo, vendo e sentindo? Quem mais estará envolvido além de mim? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

d. O que precisa acontecer para esta área aumentar? Escreva os passos 
necessários para resultar no atingimento destas metas 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

e. Subdivida os passos em pequenos passos para que fiquem factíveis e 
atraentes 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
f. Defina os primeiros dois ou três passos com data específica: O que farei e 
quando? Aqui a resposta necessariamente será a definição de 
comportamentos específicos, com data limite para serem executados. 
Quando você assume sobre si os limites de tempo, não terá como escapar! 
 

Ação1:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Quando: 
___________________________________________________________________ 
 
 

(continua) 
 
Ação2:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Quando: 
___________________________________________________________________ 
 
Ação3:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Quando: 
___________________________________________________________________ 
 

 
g. De 0 a 10, quanto você está comprometido com seu próprio crescimento e com 

as tarefas que assumiu? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Agora é hora de agir: Esqueça a teoria e mãos à obra! 
 
 
Aguardo seu feedback! Mande um email para coachmoshebergel@gmail.com        
 
 
  



 

 

 

 

 

 

Roda da Vida 

 

 

 


