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Instruções para  a realização dessa revisão

1- Seja honesto nas suas respostas. O objetivo aqui é te ajudar a enxergar a
realidade na qual você se encontra. Somente com essa clareza será possível
determinar os próximos passos.
 
2- Não tenha pressa. Separe quanto tempo precisar para pensar sobre as questões
a seguir. Estamos falando sobre o seu futuro, por isso é importante refletir com
calma.
 
3- Não fique chateado se chegar a conclusões negativas. O objetivo aqui é
encontrar os erros e progredir.
 
 



Vamos relembrar suas metas? Escreva aqui todas as metas e objetivos
que você disse que realizaria no início desse ano.1

IC 

2
Agora volte ao exercício anterior e destaque (com caneta, marcatexto
ou hidrocor) todas as metas que você já realizou esse ano.
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3
Agora que você já analisou suas realizações nos últimos 6 meses,
como você se sente? Está satisfeito(a)? Por quê?

4
Sabemos que alguns projetos precisam de tempo para dar frutos.
Outros objetivos só podem acontecer numa data específica, como um
curso por exemplo. No entanto, existem também aquelas metas que
não são alcançadas por pura procrastinação. Pensando nisso, volte
no Exercício 1 e reflita: por que você ainda não alcançou as outras
metas? 
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5 O que você precisa fazer a partir de hoje para realizar o restante das
metas estabelecidas para 2019? Dica: É importante ser o mais
específico e prático possível ao responder essa pergunta. Por isso,
responder em forma de tópicos vai ajudar...
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6 Acreditamos no poder que o ato de escrever possui para selar
compromissos. Por isso, agora é a hora de reescrever suas metas para
os próximos meses. Dica: Vale lembrar que, caso você tenha percebido
que não alcançou alguma meta porque ela não faz mais sentido na sua
vida, não tem problema. A adaptação a nossa realidade e aos nossas
necessidades no momento é importante. Apenas não se esqueça que
algumas metas levam tempo. Por isso quanto antes você decidir
trabalhar para alcançá-las, melhor.
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Parabéns! Você concluiu essa revisão!

Esperamos que esse exercício tenha te ajudado tanto a reconhecer o que você já
conquistou até agora, quanto a ter clareza em relação aos próximos passos em
2019... 
 
E caso o balanço não tenha sido muito positivo, não fique triste ou desanimado!
Ainda dá tempo de fazer muita coisa! Terminar essa revisão já é um sinal de que
existe força de vontade aí dentro para tirar os projetos do papel. Então coragem!
 


