
Uma ferramenta út i l  e  prát ica
para te  a judar  a  contactar  com
os ta lentos que ex istem dentro

de t i .

RESGATA 

O TEU TALENTO 

THESCHOOLOFBEING.COM



Bem vindo(a) !

É com um enorme gosto que te recebemos aqui.

Estamos há muitos anos nesta área, e não há nada que nos dê tanto prazer como ver-te
conectar com esse imenso potencial, e colocá-lo ao serviço da humanidade, e da tua
felicidade.

Obrigado por teres confiado em nós, para fazermos contigo este percurso.

Desejamos-te uma óptima Jornada !

Rita e Rodrigo

THESCHOOLOFBEING.COM

RESGATA O GÉNIO QUE HÁ EM TI
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Até ficas um pouco sem jeito, quando lês para ti o título deste módulo, não?
Acreditamos que sim. Fomos educados a achar que os génios são poucos, estão bem longe
de nós, e sem qualquer hipótese de nos influenciarem.
Pois deixa-nos dizer-te que isso não é verdade!

Todos nós nascemos com potencial de genialidade. 
Todos nascemos com um conjunto de dons, talentos, características; que quando activados
se traduzem numa contribuição única e facilitada.

A nossa missão aqui é ajudar-te a abrir esse teu baú.
É aqui que tudo começa e de onde tudo parte.

Vamos lá !

O TEU TALENTO
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Responde a cada uma das seguintes questões:

Em que é que as pessoas te elogiam/reconhecem?

O que é que as pessoas te pedem sistematicamente?

O que realizamos com sucesso é geralmente onde focamos a nossa história. Ter um
identificação clara do que fazemos bem, e de entre estas atividades o que nos traz
felicidade, ou não, é fundamental para definirmos os contornos do nosso projeto, e
qual o nosso papel no mesmo.

 
O QUE FAZES BEM
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O QUE TE SABE BEM

Responde a cada uma das seguintes questões:

O que gostas de fazer?

Que tipo de actividades te fazem sentir bem, forte, poderoso(a)?

Que tipo de actividades te fazem sentir útil, melhor do que nunca?

O que farias se o dinheiro não fosse um tema?

Mais importante do que fazeres bem, é saber-te bem. Aqui precisamos de nos focar no
que te traz felicidade, que não é necessariamente aquilo para que te treinaste.
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O QUE 
FAZES BEM

O QUE 
TE SABE BEM

 
RESUMO

Os talentos que tenho e que mais me fazem sentir bem são...

Tentando agora juntar as tuas reflexões, entre o que fazes bem e o que te sabe bem:
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 aprofundar a tua genialidade, acrescentando-lhe clareza sobre a tua essência, e
sobre os interesses que te movem. 
 explorar as várias formas que tens de combinar estas tuas qualidades, numa fórmula

única que seja monetizável.

Parabéns !
Chegaste ao fim de um incrível caminho.

Refletiste sobre as tuas bases, e já tens uma noção concreta dos teus dons, que te vai
permitir, alavancar (e em muito a tua expressão).
Isto é o que mais nos apaixona. Poder ajudar pessoas a contactarem com a sua
genialidade e a expressá-la para o bem comum.

E daqui para a frente?
Daqui estás num lugar óptimo para continuar o teu caminho.
Podes:

1.

2.

Temos uma proposta para ti, que chegaste até aqui de fazeres a próxima viagem a um
valor completamente exclusivo > espreita aqui >>

Esperamos por ti, do outro lado !

Rita e Rodrigo
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https://www.theschoolofbeing.com/genialidade

