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O QUE VOCÊ TERÁ NESTE RELATÓRIO
CONTEÚDO

O resultado do Mapeamento Pessoal favorece o entendimento de duas variáveis para o
processo de desenvolvimento profissional e pessoal de forma equilibrada. Este relatório esta
apresentado da seguinte maneira:
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DINÂMICA DO CLIENTE
ESTRUTURA DE POTENCIALIDADES

TIPO

Executor
Empreendedorismo - Impulso para ação - Força -
Lucidez - Confiança - Capacidade de
Organização / Acompanhamento

IMPULSO

Apreciação
Possui receptividade ao extra sensorial e conecta a
inteligência com a sabedoria interna e profunda. Tem
conhecimentos herméticos, aos quais irá embasar sua
vida e suas grandes decisões. Ensina pelo exemplo,
por isso tende a agir em lugar de reagir. Compromisso
com a melhoria de consciência coletiva.

Qualidade: Poder | Foco: Corpo

A liderança EXECUTORA esta relacionada à
capacidade de "realizar", empreender com ação
decidida que expressa ritmo e confiança. Possui
capacidade de avaliar de forma objetiva
possibilidades e limitações. A agressividade que
impulsiona a ação é baseada em discernimento,
com visão estratégica e tática

Desequilíbrio
Quando há excesso: Obsessão
Quando há carência: Submissão

CONJUNTURA

Prática
Personalidade contida, com observação profunda
sobre o meio, mas que organiza como vai
manifestar sua opinião antes de emiti-la.
Paciente, possui uma forma de pensar detalhista,
lógica e muito madura. Em suas relações,
conquista confiança e demonstra-se capaz de
lidar com todas as situações de modo prático e
eficiente. Tem capacidade de pensar a partir de
perspectivas amplas e de chegar a soluções
práticas.

CONDICIONAMENTO

Repressão
Tensões emocionais oriundas de bloqueios na
comunicação podem se intensificar e repercutir
no físico, gerando forte agressividade, carência e
limitações nas inter-relações. Tendência à alta
pressão emocional e física.

CONJUNTURA DE EXPERIÊNCIAS
PRIMEIRO PERIODO FORMATIVO
Independência, Autocentramento e Individualidade
A educação tem elementos de forte comparação com o
meio e fica sujeito a extremos. Desenvolve adaptabilidade
e tende a apreciar novidades, especialmente as que
tragam facilidades. O sistema nervoso é pressionado.

SEGUNDO PERIODO FORMATIVO
Curiosidade que impulsiona a inteligência criativa
Gostam da arte, e podem desenvolver talentos para
oratória e escrita. Não gostam de rotinas, pois, com a
imaginação fértil, ambicionam aventuras. Ação impulsiva
e desordenada. Temperamento: emocional.
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CENÁRIOS DO CLIENTE
CENÁRIOS - 2020 A 2021

A união harmoniosa entre relações e intenções é o tema central deste ciclo. Traz
em seu potencial o sucesso impulsionado por relacionamentos e parcerias bem
construídos. Em função disso, os aprendizados envolvem o desenvolvimento e a
consolidação de habilidades voltadas à área humana. Mesmo o ambiente
técnico tendo sua importância nesta etapa do desenvolvimento, os fatores
emocionais e relacionais são fundamentais para os resultados. Os cenários
tendem a ser tradicionais e a evolução dos acontecimentos pauta-se por
movimentos realizados com delicadeza e respeito.

FORMAS DE AÇÃO RISCOS

Mar/Jun - Aprimoramento Projetos e Relações  

Jul/Out - Gestão Equilibrada

Nov/Dez -Revisar a Organização

Mar/Abr – Ausência De Planejamento
Imaturidade

Mai/Ago -Limitações Materiais/Desconfiança  

Set/Dez - Intensidade De Movimentos/Impasses

2020
Resultados com

Parcerias

Percepções claras de mudanças são sentidas em níveis muito profundos. A
impaciência borbulha nas convivências cotidianas e assim vai surgindo a
compreensão de que uma pressão criadora está ativa, buscando emergir para
novos rumos. O ciclo é uma preparação para atuar de forma mais
individualizada, mas será preciso respeitar as etapas deste fluxo, que colocam
aprendizados relacionados à maturidade, à humildade e à confiança diante das
ações de mudanças. Os cenários são conservadores e podem se apresentar
fechados para esse movimento de renovação. A liberdade pessoal vai sendo
alcançada aos poucos, por meio de pequenas mudanças cotidianas, sem querer
que os demais também mudem.

FORMAS DE AÇÃO RISCOS

Jan/Fev - Revisar a Organização

Mar - Aprimoramento Projetos e Relações

Jan/Mar - Rebeldia/Dependência Na Ação

2021
Construindo um

Novo Rumo
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CENÁRIOS DO CLIENTE
Março a Junho 2020

FORMAS DE AÇÃO
Aprimoramento Projetos e Relações
Compreender e aceitar as diferenças. O espaço sagrado entre as relações como base desta fase. Utilizar a energia  
mental de forma positiva e construtiva, visualizando o que é desejado e mantendo o foco dos pensamentos nessa  
referência.

RISCOS
Março até Abril - Ausência De Planejamento / Imaturidade
Ação impensada, conclusões precipitadas envolvendo atitudes imaturas e duais. Intolerância. Atitudes de intriga.

Maio até Junho - Limitações Materiais/Desconfiança
Tensão física causada pela sensação de limitação e sobrecarga. Medos associados à necessidade de segurança  
podem gerar limitação e restrição. Desconfiança.

ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Março - Desintoxicação Física e Mental

Desintoxicação física e mental para possibilitar a compreensão e fluir além do estresse e da tensão emocional.

Abril - Ousadia

Buscar o alinhamento do corpo, especialmente em processos respiratórios, gerando capacidade de ousadia e  
otimismo.

Maio - Distanciamento Emocional

Posturas de impessoalidade geram o distanciamento emocional necessário para desenvolver ações de equilíbrio e  
organização.

Junho - Ritmo e Sustentação de Metas

O ritmo e a sustentação são fundamentais ao sucesso e à realização. A postura precisa ser de confiança na  
condução desta força criativa.

POTENCIAL DO MÊS
Março - Inspiração Impulsionadora

Riqueza de ideias que geram renovação e conforto. Intensidade emocional que impulsiona o cuidado e a proteção
com relação a situações e pessoas. Abertura para parcerias que oferecem suporte ao desenvolvimento de
resultados. Potencial para ver o mundo e as situações com uma percepção antecipada, prevendo outras
possibilidades. Período de muita vitalidade, que poderá se expressar por meio de uma natureza generosa, voltada
para a cooperação. Tendência a buscar a beleza como um estilo de vida, criando equilíbrio entre espiritualidade e
materialidade.

Abril - Inter-Relações Colaborativas

Período de reconhecimento e completude. Fase de liberdade para novas escolhas. Mente ativa e com perspectiva
de visão. Capacidade de inter-relações colaborativas que geram mudanças de cenário.

Maio - Concentração para Ação

O período é de ajustes que gerem foco e concentração para a realização positiva de objetivos. Há possibilidades de
conflito de autoridade. São fortalecidas atitudes de centramento e profundidade, baseadas na busca por justiça e no
respeito a posicionamentos.

Junho - Interações Complementares

Período aberto, sem definições, com potencial para vários níveis de realização. Interações complementares e
parcerias alavancam evolução e expansão. Movimentos fluem naturalmente, a partir de visões claras de
planejamento.
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CENÁRIOS DO CLIENTE
Julho a Outubro 2020

FORMAS DE AÇÃO
Gestão Equilibrada
Manter o ritmo na realização de metas. Ter consciência de si mesmo ao realizar e se comprometer. Discernimento.
Aprender a relaxar, aliviando a seriedade e aceitando as vulnerabilidades das relações como ponto de crescimento.
Desenvolver comunicação harmoniosa.

RISCOS
Julho até Agosto - Limitações Materiais/Desconfiança
Tensão física causada pela sensação de limitação e sobrecarga. Medos associados à necessidade de segurança  
podem gerar limitação e restrição. Desconfiança.

Setembro até Outubro - Intensidade De Movimentos/Impasses
Dispersividade. Excesso de movimentos, sem consciência. Individualismo, sem clareza da força de integração entre  
pessoas e objetivos. Deixar que diferenças de opiniões criem impasses.

ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Julho - Entendimento dos Processos Criativos

Aceitar a vontade pessoal como impulso para realizar e criar. Não se iludir com os atos pessoais geradores de  
limitação, mas usar essa compreensão como elemento transformador.

Agosto - Transformação de Situações Limitadoras

Reconhecer as limitações da realidade. Transformar situações usando o planejamento e ações determinadas pela  
confiança na necessidade de mudança.

Setembro - Direcionar Intenções

Foco. Sentir o que está buscando e criar condições para experienciar essas vontades.

Outubro - Liberações de Relações e Emoções

Desintoxicação que leva a liberações e leveza, e transforma velhas feridas emocionais em atitudes conscientes e  
ativas.

POTENCIAL DO MÊS
Julho - Interdependência

Ciclo com potencial de disputas e competitividade, que exige consciência e sabedoria nos relacionamentos. A
compaixão leva a possibilidades de entendimento da interdependência entre tudo e todos, e gera movimentos de
proximidade e equilíbrio. Há um forte apelo no auxílio aos outros.

Agosto - Consolidando Relações e Conhecimentos

Período de maturação de competências e de refinamento nas relações. Aprofundamento das metas pessoais e
profissionais. Potencialidade para organização de equipes e integração de objetivos. Facilidade na lida com
conflitos.

Setembro - Consolidando o Poder

Neste ciclo, a pessoa consolida conhecimentos relacionados às virtudes ética e moral. Encontra profunda
satisfação em ajudar os outros. Há muita vitalidade e sabedoria. Tem consciência do compromisso com o coletivo,
com a beleza e a abundância. A seriedade interior conduz suas decisões para experiências significativas, com
muita responsabilidade.

Outubro - Redirecionando Objetivos

Período de profundas mudanças internas e externas. Potencial de mudanças de consciência em muitos sentidos.
Redirecionamento, de objetivos de vida. Conclusão de projetos. Rompimentos são necessários para se liberar para
o novo.
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CENÁRIOS DO CLIENTE
Novembro a Dezembro 2020

FORMAS DE AÇÃO
Revisar a Organização
Revisar a organização, visando o melhor uso dos recursos em todos os níveis. Medir, classificar, registrar, regular e  
compor. Ser econômico e prático.

RISCOS
Novembro até Dezembro - Intensidade De Movimentos/Impasses
Dispersividade. Excesso de movimentos, sem consciência. Individualismo, sem clareza da força de integração entre  
pessoas e objetivos. Deixar que diferenças de opiniões criem impasses.

ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Novembro - Experienciar as Possibilidades - Sair da Rotina
Sair da rotina, impulsionado pela curiosidade de ir além do que já conhece. Viagens e novos cenários e relações.

Dezembro - Harmonizar Variados Aspectos da Vida - Gestão Equilibrada
Aceitar as diferenças nas relações possibilita a criação de um convívio harmônico. O outro é um espelho importante  
para a evolução da confiança mútua.

POTENCIAL DO MÊS
Novembro - Recomeço
Tempo de começar de novo e de reorganizar. O impulso primário leva ao avanço de metas. Possibilidades de
romper com o cotidiano e mudar o curso de situações. Individualizar ou resgatar a independência. Desenvolver
novas intenções. A energia criadora pode potencializar habilidades intuitivas, com percepções amplas e
profundidade. Essas qualidades potencializam o senso estético, a visão de ordenação e as competências de
refinamento. Os cenários tendem a manter o foco em temas de realização, podendo a vida profissional se tornar um
dos objetivos centrais do desenvolvimento.

Dezembro - Equilíbrio Emocional
Momento de assimilar a compreensão sobre as situações, buscando profundidade e quietude. É uma fase de não
movimento, de entrega e de rica oportunidade para compartilhamentos. O aprendizado ocorre por meio das
experiências, e a divergência de opiniões é um dos temas que amplia o entendimento das variadas perspectivas
humanas. O desenvolvimento desse ciclo envolverá dedicação e atenção às escolhas, pois há tendência à baixa
proatividade. As competências energizadas referem-se ao universo do feminino e às habilidades com a
sensibilidade e a sutileza, especialmente voltadas aos relacionamentos. O momento envolve também fortes
vínculos com temas relacionados à família.
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CENÁRIOS DO CLIENTE
Janeiro a Fevereiro 2021

FORMAS DE AÇÃO
Revisar a Organização
Revisar a organização, visando o melhor uso dos recursos em todos os níveis. Medir, classificar, registrar, regular e  
compor. Ser econômico e prático.

RISCOS
Janeiro até Fevereiro - Rebeldia/Dependência Na Ação
Individualismo e rebeldia, com posturas agressivas e má comunicação. Cenário competitivo que pode resultar em  
perdas. Excesso de confiança depositado em outras pessoas.

ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Janeiro - Criar Cenários Agregadores
Paradas programadas para lazer e avaliação distanciada dos assuntos cotidianos. Espaço pessoal para organizar  
reuniões no intuito de agregar.

Fevereiro - Potencializar a União
A receptividade às leis naturais gera equilíbrio e alimenta a harmonia que sustenta a visão de unidade entre todos  
os seres.

POTENCIAL DO MÊS
Janeiro - Criatividade e Independência
A liberdade de ação traz oportunidades que liberam percepções diferenciadas e geram processos novos e
transformadores. Fase inventiva que pode impulsar novas perspectivas, por meio de atitudes que tendem ao
questionamento, à investigação e à exploração de ideias e formas. Esse comportamento tende a ser inspirador para
o meio onde se desenvolve, estimulando e provocando pessoas a novas reflexões.

Fevereiro - Inspiração Impulsionadora
Riqueza de ideias que geram renovação e conforto. Intensidade emocional que impulsiona o cuidado e a proteção
com relação a situações e pessoas. Abertura para parcerias que oferecem suporte ao desenvolvimento de
resultados. Potencial para ver o mundo e as situações com uma percepção antecipada, prevendo outras
possibilidades. Período de muita vitalidade, que poderá se expressar por meio de uma natureza generosa, voltada
para a cooperação. Tendência a buscar a beleza como um estilo de vida, criando equilíbrio entre espiritualidade e
materialidade.
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CENÁRIOS DO CLIENTE
Março a Junho 2021

FORMAS DE AÇÃO
Aprimoramento Projetos e Relações
Compreender e aceitar as diferenças. O espaço sagrado entre as relações como base desta fase. Utilizar a energia  
mental de forma positiva e construtiva, visualizando o que é desejado e mantendo o foco dos pensamentos nessa  
referência.

RISCOS
Março até Março - Rebeldia/Dependência Na Ação
Individualismo e rebeldia, com posturas agressivas e má comunicação. Cenário competitivo que pode resultar em  
perdas. Excesso de confiança depositado em outras pessoas.

ESTRATÉGIAS DE EQUILÍBRIO
Março - Ousadia
Buscar o alinhamento do corpo, especialmente em processos respiratórios, gerando capacidade de ousadia e  
otimismo.

POTENCIAL DO MÊS
Março - Inter-Relações Colaborativas
Período de reconhecimento e completude. Fase de liberdade para novas escolhas. Mente ativa e com perspectiva  
de visão. Capacidade de inter-relações colaborativas que geram mudanças de cenário.
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SEU MAPEAMENTO
EM RESUMO

Informação Sempre Disponível

É importante que a informação sobre você e seus
cenários seja sempre recordada. Pra facilitar o acesso,
recorte os resumos e leve com você em seu bolso!

Dinânimca do Perfil
TIPO

Executor
Empreendedorismo - Impulso para ação - Força -
Lucidez - Confiança - Capacidade de Organização /
Acompanhamento

Qualidade: Poder | Foco: Corpo

IMPULSO

Apreciação

CONJUNTURA

Prática

CONDICIONAMENTO

Repressão

Cenários

2020
Resultados com Parcerias

A união harmoniosa entre relações e intenções é o  
tema central deste ciclo. Traz em seu potencial o  
sucesso impulsionado por relacionamentos e parcerias  
bem construídos. Em função disso, os aprendizados  
envolvem o desenvolvimento e a consolidação de  
habilidades voltadas à área humana.

Formas de Ação
Mar/Jun - Aprimoramento Projetos e Relações
Jul/Out - Gestão Equilibrada  

Nov/Dez -Revisar a Organização

Riscos
Mar/Abr - Ausência De Planejamento / Imaturidade
Mai/Ago - Limitações Materiais/Desconfiança  
Set/Dez - Intensidade De Movimentos/Impasses

Cenários

2021
Construindo um Novo Rumo
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Percepções claras de mudanças são sentidas em  
níveis muito profundos. A impaciência borbulha nas  
convivências cotidianas e assim vai surgindo a  
compreensão de que uma pressão criadora está ativa,  
buscando emergir para novos rumos. O ciclo é uma  
preparação para atuar de forma mais individualizada,  
mas será preciso respeitar as etapas deste fluxo, que  
colocam aprendizados relacionados à maturidade, à  
humildade e à confiança diante das ações de  
mudanças.

Formas de Ação
Jan/Fev - Revisar a Organização

Mar - Aprimoramento Projetos e Relações

Riscos
Jan/Mar - Rebeldia/Dependência Na Ação
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