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O QS na minha vida
O QS e a 
minha vida



É a capacidade humana de fazer 
perguntas fundamentais sobre o 
real significado da vida e de 
experimentar simultaneamente 
a conexão perfeita entre nós e o 
mundo em que vivemos



QS – Terceiro Complexo da inteligência 

humana

QI QEQS

Inteligência EmocionalEspiritual

Equilíbrio
Equilíbrio 

Quociente de Inteligência

Quociente Emocional

Quociente Espiritual



Pessoas Espiritualmente
Desenvolvidas

Praticam e estimulam o 
autoconhecimento 
profundo

Tem capacidade de 
encarar e utilizar a 
adversidade

Perguntam sempre "por 
quê?"

Tem capacidade de 
colocar as coisas num 
contexto mais amplo

Tem compaixão

Celebram a diversidade



Maturidade

Espírito

Alma

Corpo

Idade

Emoções

Espiritualidade

Natural

Desenvolver

Desenvolver



O mundo dos negócios está passando por uma crise de sustentabilidade.

As pessoas estão no limite

O lucro já não pode ser o alvo principal e sim a consequencia nas empresas que se 

preocupam em repensar sua missão

A empresa são pessoas que vivem em crise

O mundo dos negócios está passando por uma crise de 

sustentabilidade.

O lucro já não pode ser o alvo principal e sim a consequência nas 

empresas que se preocupam em repensar sua missão

A empresa são pessoas e que vivem em crises



Ser Humano



Uma vida de escolhas
Previsibilidade 

A tendência da vida é de nos empurrar para frente.

Impulsionados pelos valores do mundo

Não 
escolhemos 

nascer

Não 
escolhemos 

morrer

Podemos escolher como queremos viver

ESCOLHAS



Precisamos 
estabelecer 
uma vida de 
propósitos

Valores



O preço da felicidade

Trabalho

Consumo

Felicidade

+

=

Stress

Doenças emocionais

Depressão / pânico

Dissolução famílias

A felicidade está 
dentro de nós



O principal propósito da 

vida é construirmos 

uma vida que 

gostaríamos de viver.O propósito da vida é 
construirmos uma vida que 

gostaríamos de viver.



Viva apenas o que vale 

apenas ser vivido

A felicidade não está nos pequenos 

momentos de alegria da vida.

Viva apenas o que vale a 

pena ser vivido



Um dia nossa 

história será 

resumida nos 

portas retratos 

da casa



Nenhum sucesso profissional 
compensa o fracasso na vida 

pessoal e familiar

O equilíbrio é a chave 
de uma vida

completa e feliz



A vida é feita de 

escolhas

Vivemos as nossas escolhas

Colhemos aquilo que semeamos

A qualidade das nossas sementes 

refletem o que estamos vivendoVivemos o que escolhemos viver

Escolhas
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