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TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

Episódio 1
Onde você está em relação aonde você quer chegar?
O grande desafio dos projetos de médio e longo prazo é o
período nebuloso da incerteza sobre o que fazer e o tempo
que vai passando.
Quanto mais tempo ficamos focados em nossas metas,
melhores são nossos resultados, por isso a importância de ter
claro uma visão de futuro para nossas metas de médio e
longo prazo.
Nosso objetivo é que você se desenvolva e tenha recursos
internos para alcançar qualquer objetivo que você estiver
disposto se dedicar a executar. Para seu sucesso, precisamos
da sua ajuda para que o seu sonho possa se tornar realidade
através do que vamos te ensinar aqui. Por isso, é muito
importante que você coloque em prática os desafios,
começando agora mesmo…

DESAFIO 1
Qual o seu maior objetivo hoje que você sente que
ainda está muito distante ou que já demorou muito
mais do que você gostaria para acontecer?
Exemplos:
- Novo projeto
- Transição de carreira
- Aprender uma nova língua
- Emagrecer
- Planejar um casamento
- Fazer uma viagem dos sonhos
- Comprar um carro, um casa
- Até profissionais que querem abrir um negócio
próprio (ou autônomos que querem poder viver só da
sua missão)
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Qual o seu sonho grande? (algo que você ainda não
realizou)

TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

Você é o personagem principal desta história.
Em qual etapa da jornada você está?
Exemplo: Comparando seu sonho com uma viagem,
você está no meio do caminho? Nem saiu de casa? Ou
nem sabe ainda pra onde vai?

Onde você está em relação aonde você quer chegar?

"Não é sobre ter ideias. É sobre fazer com que as
ideias aconteçam.
~Scott Belsky
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