
OBJETIVOS EFICAZES

ÃO NEGOCIÁVEL✔ N
O que quer para si é o SEU sonho. Mais do que ninguém,
deve acreditar nele. O seu sonho deve ser à prova de
comentários, de provocações.
Por mais que se sinta inseguro e incerto, isso é ótimo,
quer dizer que está a sair da sua zona de conforto.

CIONÁVEL✔ A
Assuma a responsabilidade...
Os seus objetivos têm de ser algo que dependa
inteiramente de si. Se há passos que estão
condicionados pela intervenção de outros, esqueça!

ENSURÁVEL✔ M
É necessário que consiga quantificar aquilo a que se
propõe. Pode ser uma quantificação temporal (horas,
dias, meses, anos).
Pode ser uma quantificação em Kg, em numero de
projetos, em repetições...

BSERVÁVEL✔ O
Relacionado com o ponto anterior. O que quer que diga
que vai fazer deve ser observável. Isto é, no final da
tarefa concluída tem de conseguir comprovar que fez
aquilo a que se propôs. Não há subjetividade no objetivo.

NIVERSAL✔ U
Se quer mesmo muito. Partilhe com todas as pessoas
que mais gosta. Elas vão cobrar e puxar por si, o que é
maravilhoso porque o/a vão empurrar para fora do “fácil”.
Quando não partilhamos com o universo, mostramos que
não pensamos realmente fazer o que nos propomos.

APAZ✔ C
Tendo em conta o seu mapa mundo, proponha-se um
objetivo que consegue e pode fazer neste momento.
Exemplo: se tem um trabalho das 9 às 18h não se
proponha um objetivo de passar 4 horas no ginásio todas
as manhãs, certo?

EROICO✔ H
Tem de estar inspirado... Tem de viver isto que quer,
como se fosse a ultima coisa que quer. Tem de se
emocionar. Tem de ser o herói nesse seu filme. Sem
mas... As pessoas têm de ver a emoção que sente
quando fala sobre isso.

STRATÉGCO✔ E
Formule um objetivo que se possa decompor em várias
estratégias e tarefas. Pequenos passos que todos os
dias pode dar rumo ao que quer. Lembre-se pequenos
passos contam, o que faz todos os dias desempenha um
papel fundamental nas suas realizações.

Na Mouche!


