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MOTIVOS PARA AÇÃO:

“Os dois dias mais importantes da sua vida são:
O dia em que você nasceu,

e o dia em que você descobre o porquê.”
(Mark Twain)

“Se quer viver uma vida feliz,
amarre-se a uma meta,

não às pessoas e nem às coisas.”
(Albert Einstein)

“ Cada sonho que você
deixa para trás,

é um pedaço do seu futuro
que deixa de existir.

Vá em busca de novos sonhos.”
(Steve Jobs)

“ Se um avião dependesse apenas do plano A para se manter no ar,
quantos acidentes teríamos? ”

(Tathiane Deândhela)

COMPORTAMENTOS:

RECOMPENSAS:

VALORES:

O que é mais importante para mim?

O que eu gostaria de ter sabido aos 20 anos?

DIÁRIO DE BORDO:

Liste todas as tarefas que vem à mente para alcançar suas metas.

Quais são as atividades chaves que me levarão a alcançar cada meta?

ELIMINÁVES:

O que você faz por costume, mas nunca parou para pensar

se é realmente necessário ser feito?

PENALIDADES:

LINHA DO TEMPO: SEMANA/MÊS METAS ATINGIDAS: PARABÉNS!!!

Veja a Lista de Valores no e-Book

(PRIORIZAR)

DELEGÁVEIS:

METAS:
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O que quero ouvir de homenagem no meu aniversário de 90 anos?

Que objetivos quero alcançar durante minha vida?

Qual é a vida dos meus sonhos?

Que impacto quero promover em cada papel que exerço?

Quem são meus Modelos/Mentores?

Se tivesse tempo, recursos e dinheiro. Em que escolheria trabalhar pelo resto da minha vida?

O que mais amo fazer?

Quais meus pontos fortes e recursos favoráveis?

Quais metas me levarão ao meu propósito?

Dessas metas, quais são as prioridades que quero trabalhar na Time Model Canvas?

Quais as poucas metas que podem gerar 80% do resultado almejado?

Essas metas estão coerentes com os meus valores?

Essas metas estão alinhadas aos meus valores?

O quanto é importante para mim alcançar essas metas?

Para quê eu quero alcançar cada uma dessas metas?

O que eu perco ao alcançar essas metas?

O que tenho que abrir mão para atingir minha meta?

A sensação da meta cumprida paga todo e qualquer preço pelo caminho?

Quais comportamentos eu preciso adotar para ser a pessoa que almejo?

Quais comportamentos vou adotar para alcançar minhas metas?

Que novos comportamentos preciso adotar para ser lembrado como quero nos meus 90 anos?

Que comportamento irei abrir mão?

O que farei quando pensar em desistir?

O que farei especificamente para tornar esse novo comportamento um hábito?

PLANOS DE CONTINGÊNCIA:

Que barreiras podem surgir que me impedirão de alcançar esse objetivo?

De que forma eu posso me auto sabotar?

O que pode dar errado?

O que farei para lidar com isso?

De que forma eu posso prevenir esses acontecimentos?

Qual é o plano B e C ?

Caso eu atinja minha meta, que presente darei para mim mesmo?

O que eu ganho com isso?

O que eu quero e já venho adiando a tanto tempo, que poderei me recompensar

caso eu faça o meu melhor para alcançar a meta que estebeleci para mim?

O que você está fazendo todos os dias que alguém
da sua equipe poderia fazer, caso investisse um
tempo treinando?

O que você pode dividir com seus familiares para
não te sobrecarregar tanto?

Caso eu não atinja minha meta, o que terei que abrir mão ou pagar?

O que eu perco com isso?


