
 

SUAS RUNAS NA PRÁTICA.
Após a leitura de seu jogo de Runas, use esta ferramenta para decidir o melhor 
caminho rumo às suas metas profissionais e financeiras.

PARA USAR COM:

RUNAS E VIDA MATERIAL

1. Escreva o nome de cada Runa que 
você sorteou e desenhe seu símbolo.

Na Runa do “Passado”, escreva o 
que aprendeu com suas atitudes.2.

Na Runa do “Presente”, escreva o que 
vai fazer para equilibrar seu momento.3.

Na Runa do “Futuro”, marque se 
deseja manter ou mudar a tendência.4.

Se quiser mantê-la, escreva o que vai 
fazer para concretizar esta tendência.5.

Se não gostou da tendência, liste o 
que pretende fazer para evitá-la.6.

Veja um exemplo de como usar:
www.personare.com.br/ferramentas
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RUNAS E VIDA MATERIAL

 

SUAS RUNAS NA PRÁTICA.

PASSADO
Anote aqui os aprendizados que adquiriu ao ler a análise sobre o seu passado.

Escreva o nome da runa e
desenhe seu símbolo

dentro da silhueta acima

Você deseja manter essa tendência?

sim não

PRESENTE
Escreva as atitudes que vai tomar para equilibrar seu momento.

Escreva o nome da runa e
desenhe seu símbolo

dentro da silhueta acima

FUTURO
Escreva as atitudes que vai tomar
para o seu futuro.

Escreva o nome da runa e
desenhe seu símbolo

dentro da silhueta acima

Realmente mudar de profissão não foi uma decisão fácil. 
Mas aprendi que confiar em mim foi a melhor forma de 
seguir esse meu novo rumo profissional. Agora estou 
ainda mais confiante para enfrentar os próximos desafios. 

EIHWAZ

Sei que o momento não está propício para realizar meus 
planos. Mas não vou desistir deles. Vou ter atenção redo-
brada e concentrar meus esforços em um de cada vez. 
Assim, eu evito possíveis falhas ou confusões.

 ISA

Vou fazer de tudo para evitar que os fatores externos 
atrapalhem minha carreira. Vou me preparar melhor, fazer 
novos cursos e investir mais em mim. Desse jeito, terei 
uma base sólida e ficará muito mais difícil fatores 
externos atrapalharem meu crescimento profissional. 

NAUDHIZ




