
STOP! 
DESCONECTE-SE
Para que você comece a criar o seu futuro, é imprescindível estar 
presente no aqui e agora. Essa técnica só irá funcionar se você fizer o 
passo-a-passo que indicamos. Então: 
1) Procure um local tranquilo, onde você não possa ser incomodado(a); 
2) Desligue seu celular e qualquer aparelho que possa lhe distrair; 
3) Sentado(a) ou deitado(a) confortavelmente, feche os olhos e 
respire profundamente por 10x; 
4) Enquanto você respira profundamente, preste atenção nas batidas 
do seu coração, e faça com que essa tarefa seja a coisa mais 
importante do momento, evitando qualquer distração. 

DE VOLTA PARA O FUTURO
Agora que você está presente para o aqui e agora, 
transporte-se para o futuro. Sim! Imagine-se com 95 anos! 
Não importa se você acredita que chegará nessa idade, 
apenas imagine-se. 

- Onde você estará morando? 
- Quantos filhos terá? E netos? 
- Como estará a sua saúde? 
- E sua situação financeira? 
Reserve um bom tempo para ver cada detalhe 
 do seu futuro.

LISTA DAS REALIZAÇÕES
Agora com 95 anos, imagine-se contando a sua vida para um dos seus 
netos. Ou um desconhecido mais jovem.  
A pergunta é: 

QUAIS SÃO AS HISTÓRIAS QUE VOCÊ QUER TER ORGULHO DE 
CONTAR? QUAIS AS SUAS GRANDES REALIZAÇÕES? 

Faça uma lista de suas 5 principais realizações. 
Aquelas que você quer ter orgulho de contar com 95 anos. 

ENTRANDO EM AÇÃO
A essa altura você já tem uma lista de realizações incríveis.  
Agora é colocar a mão na massa! 
Para cada realização anotada acima, você irá determinar: 
- Uma data para cada conquista. E depois irá compartilhar isso com 
alguém que confia em você. (O ideal é ligar e compartilhar) 
- 1 ação (tarefa) diária para cada objetivo. (Algo simples, e que 
você fará dentro do seu dia. Isso deixará você focado(a) nessa 
conquista todos os dias. 
- Listar 5 benefícios que você terá com cada conquista. 
- Listar 3 coisas que você terá que abrir mão para 
conquistar cada objetivo.  

ATENÇÃO

5 PASSOS PARA O FUTURO
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RESPONDA: 
- Como vou me sentir tendo realizado tudo que desejei para minha vida? 
- Quais desculpas uso para não fazer o que deveria fazer? 
- Como vou me sentir, se nunca chegar a realizar nem a metade de tudo o que 
mais quero para minha vida? 
- De 0 a 10, quanto estou comprometido(a) agora para fazer cada ação que me 
determinei, e só parar depois tê-las concluído? 
- Quem sentirá orgulho de mim por eu ter conquistado as coisas 
que queria? 
AGRADEÇA AGORA, POR TUDO QUE VOCÊ JÁ CONQUISTOU 
NO FUTURO!  
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Qualquer dúvida sobre como fazer esta ferramenta, entre em contato por e-mail.

http://www.instagram.com/emanuelmullercoach
http://www.facebook.com/emanuelmullercoach

