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O QUE É IMPORTANTE NO TEU DIA A DIA?

Não podemos deixar uma agenda só com projectos. É preciso acrescentarmos magia no nosso dia a dia, 
activarmos a nossa essência e fazermos magia com ela !

Foi com este pressuposto que construímos esta peça - o de teres sempre presente no teu dia a dia a tua 
alegria, a tua felicidade, e os pequenos truques que a activam.

São três as variáveis base de activação do teu estado natural de “joy”, de alegria e de prazer. 

O que é que te inspira?

O que te inspira é o que te mantém vivo. O que te faz ir atrás, o que acende o  teu entusiasmo. Se quiseres 
levar uma vida com sentido, tens de ter bem claro o que traz para cima, o que te desperta a curiosidade de 

ir mais longe, o que te expande.

O que te inspira?
Um podcast de alguém que admiras, um livro, um filme, uma viagem, um caderno acabado de comprar, canetas de 

cor?...

O que é que te nutre?

Aqui pedimos-te o exercício de tocares os teus sentimentos mais profundos. 

De entenderes que existem coisas ou experiências que têm em enorme impacto no teu estado de espírito 
do dia. Tê-las bem presentes é de um enorme valor para ti.

O que te nutre?
Um banho no mar, namorar, um passeio ao fim da tarde, um jantar romântico...

Que aspectos 
queres acordar em ti?

Um outro ponto muito importante no ser humano, é a nossa evolução, o nosso crescimento. Para 
isso é fundamental termos bem presente que a vida é uma eterna oportunidade de aprendizagem e 

aperfeiçoamento, na qual devemos ter bem presentes os nossos objectivos de aprendizagem. 

Que tipo de competências gostarias de despertar em ti?

A escrita, o acting, a dança, o falar em público?...

Na página seguinte tens um pequeno exemplo. A nossa sugestão é que o imprimas para que possas ter 
sempre presente esta questão. Se este exercício não for imediato, olha para os teus sonhos e vê que tipo 

de competências sentes que ainda não tens o nível que gostarias. 
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