
5 regras para escrever
objectivos   
que se realizam!!

ESPECÍF ICO !

É claro, escrever objectivos e ficar sentada a olhar para eles, nunca os vai tornar realidade.   
No entanto, seguindo estas 5 regras vais querer entrar em acção! Porque tudo será mais real.  

Sê muito concreta e específica no teu objectivo.
Ser feliz é muito vago... O que é que te faz feliz? Quais as actividades ou estar com 
quem aumenta a felicidade na tua vida?
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DATA .

Quando é que vais realizar e atingir o teu objectivo? Ou durante quanto tempo?

MENSURÁVEL  -  TENS  DE  CONSEGUIR  MEDIR !

Como vais medir que estiveste mais feliz? De quantos quilos, exactamente, te vais 
libertar? Quantas refeições saudáveis vais fazer? Quanto dinheiro vais pôr de parte 
por semana?  
- É essencial que consigas medir o teu objectivo. Só desta forma irás saber se estás 
no caminho certo ou se precisas de alterar algo no plano para o atingir!
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SÓ  DEPENDE  DE  T I?

O teu objectivo SÓ PODE depender de ti! Arranjar um emprego depende da 
aprovação de outros por isso não é um objectivo válido. No entanto: "candidatar- 
me a 5 empresas por semana da forma mais criativa e que mostra as minhas 
capacidades" já é.  
Ou: "estar numa relação até ao fim do ano" também não depende só de ti. No 
entanto: "sair 1 vez por semana e meter conversa com 2 pessoas novas!" já é.

ECOLÓGICO

A energia que precisas para atingir este objectivo, nos moldes e tempo que definiste, 
é viável? 
Temos tendência a sobre-valorizar o que podemos fazer no dia-a-dia por isso
analisa com atenção se, a energia que precisarás te irá esgotar ou não.  
Sempre que for preciso, reformula os teus objectivos de forma a que seja 
ecológicos.

*Re-escreve as vezes que precisares o(s) teu(s) objectivo(s).  

Prometo que no final ficarás muito mais focada e com uma vontade enorme de arregaçar as mangas e 
conquistar o que é para ti! 

Lembra-te: tu podes, e tu mereces.


