
Para alcançar o cargo dos sonhos
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DESENVOLVA ESSES 8 SETORES DA SUA VIDA



Olá!
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Eu sou Eliane Maria
Mentora, Terapeuta, Coach e Entusiasta do 
Desenvolvimento Humano.

O que quer que você seja, seja sempre o melhor!
Você confia no seu processo? Eu confio. Vem comigo!



“
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O segredo é agir. Escolha as ideias e as 
estratégias que se aplicam a você. Depois 

entre em ação e faça com que elas funcionem.



INDICE                       E
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◉ Por que essas 8 áreas?
◉ Área Pessoal (Autoimagem)
◉ Área Pessoal (Autoconceito)
◉ Área Profissional
◉ Área Social
◉ Área Espiritual
◉ Área Financeira
◉ Área Intelectual
◉ Área Inteligência Emocional
◉ Conclusão



Por que essas 8 áreas?
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Você sabe quais são as 8 áreas mais importantes da sua vida e que
refletem diretamente na sua vida profissional?
Pessoal (Autoimagem), Pessoal (Autoconceito), Profissional, Social,
Espiritual, Financeira, Intelectual e Inteligência Emocional.

No Planner de Desenvolvimento tem elencado essas 8 áreas, onde você
deve avaliar o seu estado atual de cada uma delas dando notas de 0 a 10,
sendo 0 totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito. Para atingir os
objetivos desejados, é importante que você seja o mais sincero e honesto
possível nas respostas.



Por que essas 8 áreas?
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Essas 8 áreas preenchem tudo que você precisa para ter uma vida
profissional realizada.

Muitas pessoas desconhecem a importância da harmonia entre essas
áreas e por isso acabam “correndo atrás do rabo” fazendo mil cursos,
lendo dezenas de livros de autoajuda e aperfeiçoamento, mas sem a
orientação e o direcionamento corretos, acaba por ter pouco ou
nenhum sucesso na jornada.

Vamos abordar no detalhe cada uma delas.



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a
realização profissional
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❖ Área Pessoal (Autoimagem): Como você se vê externamente. Está
feliz com seu corpo, sua postura, sua forma de vestir, com a imagem
que você está passando? Como está a sua saúde? Você faz algum tipo
de esporte ou vai à academia? Se sente com disposição e energia
para enfrentar o seu dia?

❖ Área Pessoal (Autoconceito): Está satisfeito e feliz com quem você é,
com a sua personalidade, com a sua forma de agir diante das pessoas
e situações? Em geral, você se sente entusiasmado para avançar na
vida? Acha que é merecedor de conquistar suas metas e objetivos
profissionais? A qual distância você se encontra da sua felicidade?



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a 
realização profissional
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❖ Área Profissional: O quanto você se sente realizado
profissionalmente? Você está feliz com seu ramo de atuação e
emprego atual? É condizente com seus valores e projetos de vida?
Quais as perspectivas de crescimento no seu trabalho atual? Os
objetivos da empresa onde você trabalha atualmente estão alinhados
com seus objetivos pessoais?

❖ Área Social: Aqui não vamos avaliar a quantidade amigos que você
tem, mas a qualidade destas amizades. Quanto você está satisfeito
com seu grupo de amigos e colegas? Você dispõe de tempo
suficiente para passar com eles? E esse tempo é utilizado com
qualidade?



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a 
realização profissional
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❖ Área Espiritual: A espiritualidade não precisa estar, necessariamente,
ligada à religião. Se trata de descobrir o que a espiritualidade
significa para você e avaliar qual é o impacto que isso está tendo na
sua vida. É a conexão com o eu, a inteligência espiritual, a intuição, a
sensibilidade, o silêncio. Diante das adversidades você consegue se
manter otimista? De modo geral, você tem uma crença positiva na
vida? Com que frequência você costuma criar cenários mentais
positivos?



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a 
realização profissional
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❖ Área Financeira: Como está o setor financeiro da sua vida? Você
sente que está ganhando dinheiro o suficiente para manter seu
padrão de vida e investir no seu desenvolvimento? Os seus
rendimentos estão compatíveis com as suas habilidades e a entrega
de valor que você faz? Você tem conseguido poupar algum dinheiro?
Você controla os seus gastos mensais de alguma forma? Possui
dívidas ou empréstimos?



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a 
realização profissional
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❖ Área Intelectual: Como anda a sua satisfação com o quanto você sabe
e o quanto tem aprendido? Quanto está satisfeito com o seu
desenvolvimento cognitivo, com o que você sabe, com o que você
aprende e com o que está disposto a aprender? Está satisfeito com
os seus conhecimentos atuais? Seus conhecimentos são suficientes
para alcançar os seus objetivos? Qual a foi a última vez que você
comprou/leu um livro?



8 Áreas mais importantes a serem desenvolvidas para a 
realização profissional
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❖ Área da Inteligência Emocional: Você conhece suas emoções? Como
você as administra? Você lida bem com elas, sejam positivas ou
negativas? Consegue mantê-las sob controle, evitando explosões? O
quanto você se sente motivado? Como anda o seu nível de empatia?
E o seu relacionamento interpessoal, está de acordo ou com muitas
arestas a serem aparadas?



CONCLUSÃO
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Agora que você já sabe, detalhadamente, como pontuar as 8 principais
áreas da sua vida, o próximo passo é saber como equilibrá-las.

Imagine que a sua vida é um carro e essas 8 áreas são os pneus. Se elas
não estiverem equivalentes e redondas, seu carro não vai andar como
deveria, certo?

As áreas com pontuação menor que 7 devem ser abordadas com
urgência, para não prejudicar as demais e te levar a um diagnóstico ruim.
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Seja qual for o cenário, podemos trabalhar cada área de acordo com as
necessidades.

Juntando a minha bagagem profissional de mais de 30 anos no ambiente
corporativo com uma fundamentação teórica super embasada em
estudos de Mestrado em Coach e Liderança Organizacional, Terapia
Holística e Psicanálise, eu desenvolvi um método que vai te ajudar a
destravar a sua vida e a sua carreira, através da transformação cognitiva,
emocional e da inteligência emocional. Tudo isso empacotado num
processo de coaching ou de mentoria.



CONCLUSÃO
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E para você que fez o download deste Ebook e do Planner de
Desenvolvimento, eu tenho uma oferta especial:

 1 sessão bônus de diagnostico para você entender um pouco mais
sobre o método e como ele pode te ajudar e te elevar para o próximo
nível.

Acessa agora minhas redes sociais ou os links 
disponíveis e se inscreve!



Eu te espero do outro lado do muro, que é o
lado de quem está preparado, tem orientação
e, principalmente, de quem tem atitude!

SE INSCREVE:

◉ https://wa.me/message/OVD2KNVX5HMGD1
◉ Instagram: @elianemaria.dho 
◉ Site: www.elianemaria.com.br
◉ E-mail: elianemaria.dho@gmail.com
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https://wa.me/message/OVD2KNVX5HMGD1
http://www.elianemaria.com.br/

