
IKIGAI
“O MOTIVO PELO QUAL ACORDAMOS TODAS AS MANHÃS”

SIGNIFICA
VIDA

SIGNIFICA REALIZAÇÃO DE
DESEJOS E EXPECTATIVAS}

Originada na Ilha de Okinawa, no sul do Japão, os moradores desse 
arquipélago (ilhas Ryukyu) encontraram uma maneira singular de ver e 
viver a vida. O encontro de sua “razão de ser” ou “o motivo pelo qual 
acordam todas as manhãs”.

A busca pelo IKIGAI traz satisfação e significado para sua vida. Não é à 
toa que nessa ilha, e devido também a esta filosofia, as pessoas tendem 
a viver além dos 100 anos de idade!

IKIGAI é um estilo de vida gerado através de HARMONIA,
LONGEVIDADE e SATISFAÇÃO PLENA nas diferentes áreas da vida, 
permitindo alcançar a RAZÃO DE SER, o PROPÓSITO para a sua 
existência. 

A Mandala Ikigai é um desenho que aborda as diferentes áreas e intercessões de uma vida
plena de razão de ser. Viver em IKIGAI significa atingir o epicentro das quatro áreas.



O QUE EU AMO FAZER

É nesta questão que nos manifestamos de 
Motivação Profunda. A Palavra “Motivação” tem 
origem de “Motivo para a ação”. O que significa 
que sem o nosso motor, aquilo que nos coloca em 
movimento, jamais encontraríamos motivação 
profunda para realizar qualquer coisa com 
excelência. Jamais pagaríamos o preço necessário 
que o projeto exigiria.

AQUILO QUE O MUNDO PRECISA

A Filosofia IKIGAI revela um sentido profundo de 
ação altruísta e resultados positivos em nossas 
atitudes e no nosso trabalho. Você encontrará 
satisfação e motivação profunda em sua vida e 
terá clara percepção de que o seu trabalho não é 
apenas um meio para ganhar dinheiro se 
orquestrar suas realizações e impactos positivos 
para o mundo. E isto não precisa estar associado 
a causas sociais ou ambientais. Todo e qualquer 
trabalho que gere resultados positivos para você 
impactará positivamente  aqueles que o cercam. 

O QUE POSSO SER PAGO PARA FAZER

Muitas pessoas acham que fazer o que se ama, 
seguir o coração pode significar que não ganharão 
dinheiro. Mas este não é um raciocínio válido. Na 
visão IKIGAI, para se ganhar dinheiro preservando 
a felicidade é preciso fazer o que se ama e de 
forma bem-feita. Porém, é necessário que o torne 
um projeto que transforme esta competência em 
RESULTADO FINANCEIRO EFETIVO. Quando 
amamos o que fazemos e nos dedicamos a fazer 
bem feito, para ser um trabalho  é necessário que 
consigamos encontrar um plano que defina nossa 
expectativa de remuneração, nossa aderência ao 
risco (segurança ou risco) e um projeto para atingir 
este fim. 

O QUE EU POSSO FAZER BEM FEITO

Apenas amar uma atividade não é o suficiente 
para determinar se seremos referência no que 
realizamos. “Ser referência” na visão IKIGAI tem 
pouco a ver com “reconhecimento exterior”  ou 
sucesso, mas está diretamente relacionado com 
sentido de propósito e missão, fator aqui 
denominado de GRANDEZA.



As intercessões cuidam das suas percepções acerca de cada área da sua vida. 

MISSÃO

Sua missão está baseada naquilo em que 
possui motivação profunda, para realizar com 
excelência as ações efetivas que refletirão nas 

pessoas que estão à sua volta. A Missão é 
movida por fazer aquilo que você ama, aquilo 
que você executa sem qualquer sacrifício em 

prol de algo maior. De algo que o mundo 
precisa ver acontecer.

AQUILO QUE VOCÊ AMA UNIDO ÀQUILO QUE O 
MUNDO PRECISA

VOCAÇÃO

Para fazer aquilo que se ama - e de forma bem 
feita - é preciso que você realize um trabalho 

que preserve a sua felicidade ao mesmo 
tempo em que traz ótimas recompensas 

financeiras. A vocação  está centrada naquilo 
que você fará de maneira efetiva e se refletirá 
nas pessoas que o cercam. A vocação é estar 

feliz sendo muito bem recompensado.

AQUILO QUE O MUNDO PRECISA UNIDO ÀQUILO QUE 
VOCÊ PODE SER PAGO PARA FAZER

PROFISSÃO

Para gerar resultados efetivos e executar de 
maneira perspicaz seus projetos, é importante 

estar conectado às suas funções 
profundamente enquanto se aprende a 

capitalizar este talento.

AQUILO QUE VOCÊ PODE SER PAGO PARA FAZER 
UNIDO ÀQUILO QUE VOCÊ É BOM EM FAZER

PAIXÃO

Só é possível realizar tarefas sob motivação 
profunda se houver paixão - o motor que o 

coloca em movimento partindo de uma 
entrega real, onde se paga qualquer preço 

para colocar o projeto de pé. Mas tudo isto se 
torna paixão se houver resultados efetivos, 

recompensas imediatas e satisfação. E para 
isto, a prática com propósito alimenta seu 

talento - o que torna todo resultado efetivo e 
imediato. Por que você não faz mais só aquilo 
que ama, mas também aquilo em que você é 

realmente bom.

AQUILO QUE VOCÊ É BOM EM FAZER UNIDO ÀQUILO 
QUE VOCÊ AMA

Missão, Vocação, Profissão e Paixão 
alinhados não colocam apenas a sua 
vida em harmonia, como resultam em 
satisfação plena, felicidade gerada 
através de sentidos mais profundos - 
como regar a raiz antes dos frutos 
nascerem. Pois projeta a vida através 
dos seus sonhos mais reais - não só no 
que é melhor para você, mas o que o é 
melhor para todos que te cercam.



Paula Abreu é uma das Coaches e 
treinadoras de desenvolvimento pessoal 
mais seguidas no Brasil, e reconhecida 
internacionalmente. Seus livros Escolha 
Sua Vida, A Aventura da Adoção e 
Primavera Eterna já venderam mais de 
15.000 cópias e seus ebooks O 
Maravilhoso Livro das Permissões, Paixão: 
Modo de Usar e Cartas Para Um Buscador 
já tiveram mais de 35.000 downloads. 
Mais de 750 mil pessoas já assistiram 
seus vídeos no Youtube, 49 mil pessoas 
acompanham seus posts no Facebook e 
mais de mil alunos completaram seus 
treinamentos online, fazendo dela uma das 
mais bem sucedidas instrutoras online no 
Brasil.

Bruno Juliani atua como Coach e Treinador 
Comportamental desde 2010. Sendo o 
fundador da ABRACOACHING, ele viajou por 
todo o Brasil e também Japão para 
ministrar suas palestras e treinamentos. 
Sua escola de coaching já certificou mais 
de 2.500 coaches, que atuam em todos os 
continentes do mundo.

Conhecido também como o "Capitão 
Nascimento do Coaching", ele é também 
um dos maiores especialistas em 
Marketing Digital do Brasil e, através do 
seu Método M.A.R.C.A., já ajudou centenas 
de profissionais autônomos e donos de 
pequenos negócios a conquistarem mais 
clientes e aumentarem seus lucros.

CONHEÇA QUEM PODE TE AJUDAR A ENCONTRAR O SEU IKIGAI

QUEM É BRUNO JULIANI?

QUEM É PAULA ABREU?

http://bit.ly/meuikigai


