
Querida comunidade de Focusing 

O Conselho de Administração, o Conselho Internacional de Liderança e o 
Director Executivo do Focusing Institute, desejam convidar-vos para um Felt 
Sense conjunto em direcção ao futuro do Instituto. 

Já requisitámos os serviços de Joe Colletti (um Focuser que também é 
especialista em Planeamento Estratégico) para nos orientar na primeira parte 
deste processo e recentemente, o Joe liderou-nos no desenvolvimento de um 
primeiro esboço sobre a declaração da nossa missão. Começámos com a 
“Declaração de Visão” já existente no Instituto (e que pode ser encontrada no 
link: http://www.focusing.org/mission), onde cada um de nós escreveu 
individualmente o que pensava e sentia relativamente a cada aspecto dessa 
declaração. Posteriormente realizou-se uma reunião de duas horas para se 
criar este esboço sobre a declaração de missão. Nenhum de nós considera que 
esteja perfeito mas todos sentimos que está bem próximo daquilo que 
queremos que represente.    

O próximo passo deste processo é que cada um de vocês nos dê o vosso 
feedback. Quer seja individualmente ou como um grupo, gostaríamos que 
lessem a declaração de missão abaixo e nos devolvessem o vosso felt sense, 
pensamentos ou sentimentos sobre a mesma. 

Encorajamos-vos a conversarem uns com os outros da maneira que vos for 
possível. Talvez possam discutir em fóruns online como o Focusing Discussion 
list. Contudo, não podemos prometer que iremos ver todos e quaisquer 
comentários, por isso se desejarem que as vossas ideias sejam consideradas à 
medida que revemos a declaração de missão, por favor enviem-nos as vossas 
ideias e comentários para mission@focusing.org, até ao dia 12 de Junho de 
2015.    

Por favor tome em atenção que esta carta, o esboço da declaração de missão, 
e a declaração de visão podem ser encontradas no www.focusing.org/mission. 
O procedimento mais detalhado com a contribuição de ideias e comentários 
estará brevemente disponível em inglês (e outras línguas quando possível) na 
webpage www.focusing.org/mission 

Muito obrigado por trabalharem em conjunto connosco no sentido de levarmos 
o Institute para a frente. 

 
Em consideração,  

O Conselho de Administração, o Conselho Internacional de Liderança e o 
Director Executivo do Focusing Institute 


