
PAGAN, Eben. Wake Up Productive 2.0.

Módulo #0 - Início rápido (Fast Start)

Semana #1 - Começando. Se sua mente está bagunçada e você tem um 

milhão de coisas nela, você não pode trabalhar eficientemente.

Escreva por 15 minutos uma lista de tudo o que está em sua mente, 

tudo o que o tem preocupado, tudo o que tem lhe tirado o sono.

Faça uma marca de "verificado" em tudo o que está fora do seu 

controle e um asterisco em tudo o que está dentro de seu controle.

Faça uma lista priorizada com tudo o que marcou com asterisco - 

estas são as coisas em que você focará sua atenção.

Quanto aos itens marcados como verificados, tire-os de sua mente 

conscientemente. Eles estão fora de seu controle.

Semana #2 - Completando as pontas soltas. Coisas incompletas sugam a 

energia de nossas vidas, nós precisamos completá-las.

Faça uma lista de todas as áreas em sua vida onde algo está 

incompleto e priorize segundo a quantidade de energia que está lhe 

roubando.

Identifique os 20% da lista que está roubando 80% de sua energia - 

você deve completá-los ou "deixá-los ir". Você deve completar tudo, 

de alguma forma.

Semana #3 - Saindo da zona cinza. Quando nós estamos realizando 

múltiplas tarefas ao mesmo tempo (multitasking), chegamos a um ponto 

onde nós misturamos as coisas que estamos fazendo e não conseguimos 

mais tirar proveito da experiência.

Onde você está vivendo na zona cinza (fisicamente, emocionalmente 

ou logicamente)? Onde você está misturando as coisas tentando 

fazer tudo de uma vez?

Faça uma lista de todas as coisas onde você está vivendo na zona 

cinza.

Semana #4 - Eliminando problemas de energia. Foco em observar sua vida 

e descobrir as coisas que estão roubando sua energia.

Escreva uma lista das coisas que roubam-lhe energia (física, 

emocional ou mental).

Priorize os itens da lista, identifique os 20% que roubam-lhe 80% de 

sua energia e crie um plano para eliminá-los de sua vida.

Semana #5 - Gravidade do hábito e velocidade de fuga. Um framework que 

estabelece um conceito poderoso entre produtividade e autogestão. Uma 

combinação entre pensamento oriental (zen budismo), pensamentos sobre 

sistemas e teoria da gestão.

O estado mais importante em que podemos estar é o de "consciência 

plena" (awareness), um estado em que temos total consciência sobre 



algo e podemos ver com clareza a situação atual e os próximos 

passos (ver a grande figura).

Identifique o(s) próximo(s) passo(s) a tomar em cada um de 

seus projetos (em nível físico, emocional e mental).

A forma de energia mais preciosa que nós temos é a força de 

vontade, entretanto nós temos muito pouca dela - não deve ser 

desperdiçada.

Como usar isso para nos tornarmos mais poderosos e eficientes

e gerenciar nós mesmos e nosso tempo melhor? A resposta é: 

gravidade do hábito e velocidade de fuga.

Toma cerca de 30 dias para consolidar-se um novo hábito. E 

você deve repetir aquilo todos os dias.

Temos poucos estados de consciência plena e pouca força de 

vontade e, quando temos ambas ao mesmo tempo, devemos focar 

em criar novas rotinas que devem ser executadas todos os dias por 

30 dias.

Consciência plena + força de vontade = Rotina (ritual)

Módulo #1 - O jogo interno

Semana #1 - Seu ritual de sucesso pessoal

A forma mais rara e valiosa de ação é a repetição intencional. Isso 

porque a maioria das coisas que nós fazemos são inconscientes, são 

padrões em nossas mentes, emoções e corpos.

Comece o dia com exercícios.

Em termos de refeições, sua primeira refeição é a mais importante do 

dia.

As primeiras coisas que você faz em seu dia são aquelas que 

promovem mais alta alavancagem em sua vida. Seu primeiro ritual de 

sucesso pessoal  do dia é o de maior alavancagem porque configura 

sua mente em um contexto para todo aquele dia.

Foque em seu ritual de sucesso matinal pelo próximo mês - 90 

minutos por dia.

Beba água.

Exercite-se - exercícios lhe darão mais energia ao longo do dia.

Tenha um café da manhã realmente saudável - alimentos 

orgânicos são os melhores.

Planeje especificamente o que você vai fazer em seu ritual.

Semana #2 - Efeito borboleta interno

Como o caos começa em sua mente, emoções e corpo e o que fazer 

sobre isso. Uma borboleta que bate suas asas em Pequim pode criar 

uma tempestade no Texas.

Borboleta mental - um pensamento dispara outro que dispara 

outro... terminando em um furacão de pensamentos.

Borboleta emocional - uma emoção que dispara outra que 

dispara outra em um efeito análogo ao anterior.



Borboleta física - quando você está atrasado e não encontra 

suas chaves e então começa a procurá-las...

Você "acorda" quando você começa a perceber coisas que 

costumavam ser habituais, quando você percebe borboletas 

começando em sua mente. E no momento em que você percebe 

isso, você tem que fazer algo, colocar as coisas no lugar a fim de 

voltar ao controle.

Exercício:

Escreva uma lista de suas borboletas (mental, emocional e 

física).

Olha aquela lista e seleciona a maior borboleta.

Faça uma visualização:

Feche os olhos e imagine a situação que acontece logo 

antes de disparar o gatilho que inicia aquela borboleta.

Em câmera lenta, veja o evento acontecer e execute todo o 

processo, veja o passo em que isso desconecta você do 

que você estava fazendo e o distrai, veja a próxima coisa 

que acontece e veja o que isso dispara e então o que isso 

dispara.

"Rebobine a fita" e abra os olhos.

Faça a mesma visualização, mas quando você alcançar o 

gatilho deve acordar da visualização e perceber que você tinha 

um gatilho, que você tinha uma borboleta e que você vai parar, 

respirar fundo e voltar ao que estava fazendo antes.

Faça este exercício cinco vezes.

Refinamento para o ritual de sucesso matinal:

Comece a dormir o suficiente. Deite na noite anterior sem 

configurar nenhum tipo de alarme e acorde espontaneamente. 

Se você dormir de 9 a 10 horas, então você precisa de 8 a 8,5 

horas de sono cada noite.

Adicione alguma motivação. Inclua algum tipo de recompensa e 

algum tipo de "punição" (algo que você não gosta de fazer mas 

que terá que fazer caso não cumpra o planejado).

Semana #3 - Simplifique seu jogo interno para foco livre de fricção

Há estruturas internas em cada um de nós que, visando manter-nos 

na zona de conforto, podem gerar conflitos internos quando 

buscamos alcançar maior êxito. Exemplo:

Fisicamente, você quer comer algo.

Emocionalmente, você pensa: eu me sentirei culpado se comer 

isso.

Logicamente, você pensa: se eu comer isso, eu não vou me 

sentir bem em algumas horas.

Nós temos que alinhar essas partes e gerenciar qual parte estará no 

controle e quando.



Quando há fricção (conflitos internos, pensamentos negativos, 

resistências etc.) tendemos a "queimar" muita energia 

ineficientemente - inclusive nossa força de vontade.

Exercício:

Tente conversar com aquela parte de você que quer alcançar 

sucesso massivo e pergunte: Qual parte está impedindo-o de 

alcançar o sucesso?

Agora, reúna as duas partes (a que deseja o sucesso e a que 

está impedindo) e tenha uma conversa. Feche seus olhos, faça 

cada parte expor seus objetivos e receios e, no fim, alcance um 

acordo entre ambas para juntarem forças.

Quando você sentir um "botão de fricção" ativar e começar uma 

sequência de fricção dentro de você, tenha um mecanismo para 

dispersá-la, voltando assim ao seu estado de concentração e 

preservando sua energia (você pode fazer isso por meio de um gesto, 

como a PNL ensina - como juntar as palmas das mãos e respirar 

profundamente).

Tudo que você faz é um processo e é um processo muito complexo. 

É mais complexo do que você pode imaginar Se você começar a 

tomar consciência em cada passo em tudo que você faz e quão 

automático você é todo dia em quase tudo que você faz, você 

começará a ter mais "consciência plena" (awareness). Esses passos 

são em sua maioria ineficientes, eles não estão otimizados. 

Simplifique o processo de escolha em sua vida, faça-as simples e 

muito otimizadas. E ponha novas estruturas no lugar.

Exercício:

Identifique as maiores fontes de fricção interna que você tem 

agora. Onde você tem seus maiores conflitos internos, as 

maiores ineficiências, onde você está queimando mais energia.

Ponha uma estrela próxima às três maiores, aquelas que estão 

roubando mais energia, tirando mais do seu potencial mental e 

criando mais fricção e pergunte:

Que lucro estou conseguindo disso?

Qual é o lucro secundário estou conseguindo disso?

Agora crie três novas estratégias, três novos processos (três a 

cinco passos por processo, no máximo) que você vai executar 

quando você encontrar uma situação que costumava disparar 

aquela velha fricção.

Ritual matinal:

Adicione visualização e afirmação. Visualize os resultados 

positivos que você quer que aconteçam hoje.

Faça cinco minutos de meditação depois dos exercícios. Feche 

seus olhos e preste atenção à sua respiração. Apenas foque em 

sentir sua respiração. Você dará à sua mente um descanso.

Semana #4 - Construindo seus músculos do foco



As duas facetas do foco:

A quantidade de foco - a habilidade de focar em uma coisa de 

cada vez pelo maior período de tempo possível.

Nosso objetivo é focar por 50 minutos em uma coisa de 

cada vez, para fazer intervalos de 50 minutos de 

produtividade com algum descanso entre eles (ideia de "O 

executivo eficaz"). Resultados de momento a longo prazo 

na verdade resultam de focar em apenas uma coisa por 

um período de tempo grande o suficiente. Você tem que 

expandir seu foco um pouco de cada vez.

A qualidade de foco - a coisa em que você está focando.

Na vida, temos coisas diferentes que podemos chamar de 

grandes oportunidades ou pontos de grande alavancagem. 

Exemplos: melhorar a educação, aprender boas novas 

técnicas de marketing exercitar o próprio corpo etc. Você 

tem que decidir no que deseja focar.

Se você focar em apenas três coisas por dia e gastar intervalos 

(chunks) de 50 minutos em cada uma delas: o que conseguirá em 

sua vida maior alavancagem daqui a um mês, um ano, 10 ou 20 

anos?

Faça uma lista dessas coisas agora;

Identifique as três mais importantes;

Olhe aquelas três e pergunte-se: quais serão os resultados se 

eu focar nelas todo dia durante os próximos 1, 10 ou 20 anos?

Agora ponha em prática. E pensamento positivo - foque em uma 

coisa que você quer em vez de focar em uma que você não 

quer.

Exercício:

Escreva três grandes resultados para sua vida: um físico (algo a 

acontecer na realidade física), um emocional (pode ser um 

estado emocional ou um relacionamento emocional em que você

está) e um lógico (pode ser aprender algo em uma área 

particular).

Explore tudo sobre esses resultados (buscando motivação). 

Escreva sobre esses resultados pensando no que lhe 

acontecerá, por exemplo, daqui a um ano.

Agora, diariamente ao longo de uma semana (ou mais):

Configure um timer digital para 50 minutos.

Foque em trabalhar por 50 minutos em uma das coisas 

que trará um daqueles grandes resultados em sua vida. 

Durante esse tempo, desligue-se de todas as distrações: 

celular, e-mail, até mesmo a Internet.

Uma coisa boa para adicionar ao seu ritual de sucesso matinal é 15-

30 minutos de leitura de um livro inspirador, no fim do ciclo inteiro (90-



120 minutos). Leia livros que o tornarão mais forte, como Tony 

Schwartz - O poder do engajamento completo, ou Peter Drucker - O 

executivo eficaz.

Módulo #2 - Começando o jogo externo

Semana #1 - A solução 60-60-30

60-60-30 é um novo ritual. Uma abordagem para gerenciar seu tempo 

e seu foco no trabalho para conseguir mais resultados. Quando nós 

estamos trabalhando, nós queremos nos sentir bem sobre o que 

estamos fazendo. Nós queremos que nossas partes física, lógica, 

mental e espiritual estejam bem integradas.

Honre o ciclo natural de gastar, renovar e recuperar energia, em vez 

de tentar conseguir um pouco mais de energia bebendo café ou 

tomando açúcar.

A ideia é usar intervalos de 60 minutos para focar em uma única 

atividade, projeto ou problema. E o intervalo de 30 minutos é para 

recuperação, renovação.

Trabalhe 60 minutos (pode ser alterado para 50 minutos de 

trabalho, 10 minutos de descanso).

Descanse um momento.

Trabalhe 60 minutos.

Intervalo de 30 minutos para recuperar sua energia (beba um ou 

dois copos de água, coma uma refeição/lanche leve, tire um 

cochilo de 20 minutos etc.).

Se você não honrar seus ciclos de renovação de energia e apenas 

trabalhar através daquele intervalo quando poderia estar renovando, 

você vai estar queimando sua força de vontade e danificando o 

sistema que permite renovar-se.

Experimente esse ritual diariamente pelos próximos 30 dias.

O melhor é "instalar" a solução 60-60-30 no início de cada dia de 

trabalho, nas primeiras 2,5 horas. Trabalhe em suas maiores 

oportunidades, nas coisas que trazem mais dinheiro a você.

Em vez de pensar nisso como algo que restringe você, pense 

nisso como algo que está libertando você.

Semana #2 - Jogo externo da produtividade

Criando rotinas ou rituais que funcionam - somos criaturas de hábitos: 

nossos padrões habituais de sentimento, pensamento e ação seguem 

o caminho de menor resistência. Então devemos tornar estes em 

"hábitos positivos".

Tentar lembrar de fazer algo quando precisar daquele algo é um jogo 

perdido - nós nunca lembramos de fazer quando a hora certa chega. 

O que precisamos é criar e instalar rotina e pratica consciente por 

meio da repetição até que isso se torne um hábito.

Estruture, rotinize e ritualize os processos mais importantes de sua 

vida em intervalos 60-60-30 tal que você os faça todos os dias. E faça 

isso a primeira coisa a ser feita em seu dia. E admita que você é uma 



criatura de hábito: você deve aceitar isso antes de conseguir mudar a 

si mesmo.

Planeje detalhadamente cada passo para cumprir os rituais 

importantes em sua vida. É necessário para que tudo flua 

normalmente, evitando interrupções que prejudicariam a aquisição do 

novo hábito.

É recomendado que tenha 15 minutos para preparação (on ramp) e 

outros 15 minutos após a ação (off ramp) quando incorporando uma 

nova rotina.

Exercício:

Escreva todos os passos-chave para conseguir você mesmo 

criar incríveis resultados em um intervalo de 50 minutos - foque 

em sua maior oportunidade, em sua atividade de mais alto nível.

Em negócios de infoprodutos ou consultoria, a mais alta 

alavancagem está tipicamente em marketing e conteúdo.

Escreva todas as coisas que precisam estar no lugar para você 

focar por 50 minutos (e idealmente também 50 minutos mais 

tarde) na maior oportunidade de seu negócio.

Em um outro pedaço de papel, desenhe um diagrama onde você 

organiza esses diferentes componentes: as condições que 

precisam ser encontradas em uma lista (quais são as coisas 

que você precisará todo dia para fazer essas tarefas) e o 

diagrama do resto dos passos. Leve esta atividade para o 

próximo nível de granularidade.

Preste atenção específica às transições de uma coisa para outra - há 

muita fricção ali e perde-se muita energia. Continuamente otimize e 

ajuste todos os pontos de transição.

Todos os dias, quando você sentar-se para começar uma nova rotina 

que você converteu em ritual, pare por um momento, feche seus 

olhos e imagine-se indo através de todos os passos e fazendo isso 

perfeitamente.

Semana #3 - Saindo da zona cinza

A zona cinza é a área de multi-tarefa - não é um jeito claro de fazer as 

coisas. Distração, interrupção e fricção (tanto interna quanto externa) 

são alguns dos maiores problemas pelos quais passamos em nossas 

vidas - eles evitam que cultivemos o foco natural, que é nossa força 

natural para conseguir as coisas feitas.

Áreas de multi-tarefa são onde mais fricção e distração acontecem. O 

desafio é não deixar que as interrupções e multi-tarefas tornam-se um 

paradigma, uma norma para nós, controlando nossas vidas.

Duas ideias para controlá-las:

Agendamento das reuniões - maioria das interrupções não são 

importantes, você não precisa respondê-las imediatamente. 

"Programe" as pessoas ao seu redor para não interrompê-lo 

quando não estiver disponível.

Multi-tarefa refinado - Liste todas as coisas que precisam ser 



feitas em multi-tarefas e agende um momento para elas.

Conceitos para gestão do foco:

Foco claro - foco em apenas uma coisa de cada vez em cada 

intervalo de 50 minutos. Caso algo o distraia, não reaja de forma 

negativa ou agressiva, apenas gentilmente traga seu foco de 

volta ao que importa.

Cortes claros - foque em apenas uma coisa durante aquele 

tempo e, quando for hora de mudar o foco, desligue-se 

completamente da coisa anterior.

Mudança de canais - após executar uma tarefa em um canal 

(físico, lógico ou emocional) mude para outro canal 

completamente diferente.

Exemplo: Após 50 minutos estudando ou realizando 

exercícios mentais (canal lógico) tenha algum tempo para 

relaxamento ou alongamento (físico).

Exercício #1

Visualização - confortavelmente, feche os olhos e imagine a 

zona cinza de sua vida - com todas as coisas "multi-tarefas" 

misturadas nela. Agora, mentalmente comece a organizá-las em 

pilhas segundo o tipo de tarefa e sua importância.

Agora imagine-se claramente focado em uma de cada vez. 

Quando tiver terminado uma, desligue-se dela completamente, 

mude de canal completamente e depois vá para a próxima. 

Tente agendar uma sessão de multi-tarefas refinada. Determine 

quais tarefas serão realizadas naquela sessão e quais recursos 

precisará e otimize tanto quanto puder.

Exercício #2

Quando você terminar seu primeiro bloco 60-60-30, tente 

conseguir um outro bloco 60-60-30 logo após.

Semana #4 - Configurando-se para o sucesso e transformando a alta 

alavancagem num hábito

Em "Wake Up Productive" nós buscamos o equilíbrio entre (1) 

conseguir bons resultados e melhorar nossa saúde, negócios e 

finanças e (2) conseguir prazer e satisfação.

Pirâmide (perimeter?) da produtividade:

[Figura da página 28]

Alto valor para a vida inteira (high lifetime value) - exercitar seu 

corpo, alimentar-se bem, construir relacionamentos com sua 

família ou parceiros de negócios.

Grande retorno por hora (high dollar per hour) - as coisas que 

trazem dinheiro: prospectar novos clientes ou vendas, conversar 

com um cliente, vender algo etc.

Baixo retorno por hora (low dollar per hour) - geralmente tarefas 

administrativas ou para manutenção: organizar papéis etc.



Valor nulo ou negativo (zero or negative value) - coisas que 

desperdiçam nosso tempo ou nos prejudicam: comer alimentos 

não saudáveis, fofocas e preocupações.

Exercício

Faça uma lista para cada zona das coisas que você faz em uma 

base diária que estão nessa área. Procure pelas principais, 

talvez 5-7 itens em cada nível. Você pode (deve) incluir negócios 

e pessoal.

A "zona mágica"

[Incluir figura da página 29]

O que melhor pode alavancar nosso sucesso encontra-se em 

um dos dois conjuntos abaixo:

Sua força/talento - tudo aquilo que você possui como dom 

natural ou que desenvolveu por meio de treinamento e 

educação. Um talento deve ser desenvolvido em habilidade 

para criar resultados de um jeito que faça você sentir-se 

bem sobre isso.

Os dois níveis do topo da pirâmide (alto valor para a vida 

inteira e grande valor por hora).

A zona mágica é a interseção entre aqueles dois conjuntos, isto 

é, as atividades de mais alto valor que você pode desempenhar 

nas quais pode aplicar seus talentos. Essa é a zona onde você 

quer estar a maior parte do seu tempo possível.

Exercício

Pergunte-se - qual é a área da zona mágica em sua vida? Quais 

são aquelas coisas particulares em que você é realmente bom e 

produzirão mais resultados no curto ou longo prazo?

Provavelmente há 2 ou 3 coisas naquela zona. O segredo para o 

sucesso a longo prazo é viver nessa "zona mágica", focado 

nessas atividades.

Invista suas primeiras horas de cada dia, o máximo que puder, 

nessas atividades, focado nessas oportunidades de alto nível.

A ideia de "limpar a grelha"

Se as pessoas no restaurante não limpam a grelha toda noite, 

ela torna-se suja e muito difícil de limpar no dia seguinte. Mas se 

você limpa-a diariamente, a grelha estará no dia seguinte em boa

forma e pronta para ser usada.

Esta ideia pode ser aplicada ao fim de cada sessão em que você

esteve focando sua energia, tempo e esforço em uma atividade 

de alto nível, limpando e organizando tudo assim que terminar 

sua tarefa, deixando tudo pronto para a próxima vez.

Você pode fazer isso:

Limpando e organizando os arquivos em seu computador;

Organizando, arquivando e excluindo os e-mails;



Organizando e limpando sua mesa.

Priorização

Priorização não é algo que é feito "no momento". Se você não 

tem as grandes coisas priorizadas, isso é um desperdício, 

contraprodutivo. 

Quando nós priorizamos:

Nós temos que buscar as interseções de nossas forças e 

nossas atividades de alto nível em nossos negócios e em 

nossas vidas.

Então nós vamos descobrir onde nós estamos indo, quais 

resultados nós queremos e o que nós queremos alcançar.

Quanto temos ambas as coisas claras, priorização torna-se 

fácil.

Exercício

Comece com um exercício de priorização de 10 anos. Pergunte-

se: Onde eu gostaria de estar (ou o que gostaria de ser) 

pessoalmente e nos negócios daqui a 10 anos? Como você 

gostaria de sentir-se nos três níveis (físico, emocional e lógico) e 

onde você gostaria de estar financeiramente ? Quanto dinheiro 

você gostaria de ter em economias, ativos e quanto dinheiro 

você gostaria de estar ganhando?

Agora escreva: quais são as atividades que você poderia estar 

fazendo agora que daria a você mais alta probabilidade de 

alcançar aquelas metas de 10 anos?

Se você puder descobrir onde quer estar daqui a 10 anos, você 

sabe agora o que deve fazer todo dia.

Assim:

Use a solução 60-60-30;

Evite fazer multi-tarefa tanto quanto for possível, livre-se de 

fricção e interrupções;

Fique realmente focado nas atividades de alta 

alavancagem;

Gaste os quatro primeiros intervalos de uma hora de cada 

dia nesse tipo de atividades;

Descubra com que frequência você tem que "limpar a 

grelha" em sua vida e nos negócios. 

Enquanto tentando mudar nosso comportamento, pensamento e 

emoções, é muito difícil conseguirmos parar de fazer algo. Nós 

queimamos muita energia física, psicológica e emocional 

tentando resistir. Preocupamo-nos, entramos em conflito interno 

e desperdiçamos muita energia fazendo isso. Uma boa solução 

é:

Parar de focar nas coisas que você não quer fazer mais e 

parar de tentar parar de fazer aquelas coisas.



Em vez disso, foque em fazer as coisas certas, foque em 

fazer coisas na lista de mais alto valor.

Se você preenche sua vida com atividade produtiva positiva, 

pensamento produtivo positivo, relacionamentos produtivos 

positivos, rotinas e rituais produtivos positivos, todo o resto das 

coisas ficarão para trás conforme você se preocupa cada vez 

menos com elas.

Módulo #3

Semana #1 - O jogo da produtividade superior (higher game of productivity)

Você será hábil a ver os detalhes (zoom in) e a figura maior (zoom 

out) bem como integrar todas as ferramentas diferentes tornando sua 

vida mais produtiva. Para tal, três conceitos são importantes:

Alinhamento - alinhamento de valores, crenças, ações, 

habilidades, relacionamentos, físico, lógico e emocional. Se tudo 

estiver alinhado, não há muita fricção ou conflito interno;

Renovação - renovação ajuda-o a alcançar os níveis mais 

profundos por meio de máxima energia, máximo foco e máxima 

sustentabilidade no longo prazo;

Sustentabilidade - equilíbrio entre entrada e saída, renovação e 

esforço, aprender e fazer, de um jeito que o torna mais forte, 

produtivo e realizado no longo prazo.

Pensamento da inevitabilidade - trata-se de pensar (planejar e 

executar) condições que tornam inevitável o seu sucesso. 

Estabelecer metas, ambiente, ações etc. de tal forma que o resultado 

esperado acontecerá naturalmente.

Imagine seu resultado como algo positivo (pense em algo que 

você quer alcançar, não em algo que você não quer alcançar);

Crie uma afirmação em torno de sua meta (por exemplo: eu 

tenho um milhão de reais), como se você já tivesse alcançado e 

repita tal afirmação todo dia.

Liste as ações que você precisará executar para alcançar sua 

meta.

Liste os problemas que poderão ocorrer em sua jornada e quais 

soluções podem ser adotadas para cada um deles.

Agora, descubra como você pode tornar impossível que o 

resultado esperado não ocorra. Exemplos:

Tenha um "parceiro de responsabilidade" que forçará você 

a fazer isso, porque você deu a ele sua palavra;

Estabeleça e divulgue uma data em que você fará ao vivo o 

lançamento de seu produto.

Visualização e criação do dia ideal:

Pergunte-se: 

Qual é o nome do jogo em minha vida agora?

O que eu estou tentando alcançar nos próximos 20 ou 50 



anos?

O que eu quero ou preciso cumprir em meu trabalho ou 

vida pessoal nos próximos 12 meses?

O que criaria mais resultados se feito em uma frequência 

diária para a grande figura que estou tentando alcançar?

Que tipo de dia me ajudaria a alcançar aquelas coisas? O 

que eu deveria fazer pela manhã? E depois? Que pessoas 

devo encontrar ou conhecer?

Configuração do ambiente físico para máxima criatividade e 

produtividade:

Criatividade - quando você está em um estado ótimo de corpo, 

emoção e mente em que você se sente otimista, cheio de 

energia e capaz de criar algo novo que tenha valor.

Inovação - criar algo relativamente novo porém percebido pelos 

consumidores como melhor, mais útil.

Produtividade nos negócios - inovar (criar novas coisas que as 

pessoas queiram) e por essas coisas nas mãos dos 

consumidores (marketing).

Exercícios

Exercício #1 - Pensamento da inevitabilidade

Veja a grande figura (zoom out) de sua vida. Onde você 

quer estar daqui a 20 ou 50 anos? Qual resultado você quer

alcançar em sua vida? (É útil fazer o exercício do "funeral 

imaginário")

Onde você quer estar daqui a um ano (seja realista, por 

exemplo, você pode querer dobrar os resultados de seu 

negócio em um ano)?

Onde você quer estar daqui a 90 dias? O que você quer 

cumprir e quais resultados quer ver em 90 dias?

Qual é a coisa de mais alta alavancagem que você pode 

começar a fazer imediatamente para alcançar esses níveis 

diferentes?

Que condições são necessárias tal que fazendo aquela 

coisa seja inevitável alcançar aqueles resultados? Você 

pode:

Estabelecer responsabilidade (por meio de um 

parceiro, publicando data de lançamento etc.) ou uma 

penalidade;

Participar de um grupo mastermind de pessoas que 

também estão comprometidas com seus metas, 

compartilhar com elas e comprometer-se a cumpri-

las em uma data;

Contratar um coach pessoal para mantê-lo na trilha.

Escreva as condições necessárias e cada passo que você 

precisará tomar para que elas aconteçam, forçando-o a 



criar o resultado que você quer.

Exercício #2 - Criação do dia ideal

O que seria um dia ideal para você?

Quais são as diferentes peças do quebra-cabeça que você 

poderia colocar no lugar?

Tente encaixar algo físico, algo lógico e algo emocional;

Lembre-se de estabelecer tempo e situação tal que possa 

estar focado em suas atividades de mais alta alavancagem 

(na maioria dos negócios, marketing e inovação são 

aquelas atividades).

Escreva as peças do quebra-cabeça em uma lista 

alternando quanto a suas áreas de impacto (lógico, físico e 

emocional);

Organize-as em rituais a serem executados. Lembre-se 

que novos rituais tomam tempo, esforço e energia até 

serem assimilados, então não seja muito rígido consigo 

mesmo enquanto estiver aprendendo.

Exercício #3 - Configuração do ambiente ideal

Revise a ergonomia de seu ambiente físico - cadeira, 

mesa, disposição do computador/notebook, tamanho da 

tela etc.

Faça um ambiente à prova de distrações e interrupções - 

deve ser fácil desligar celular, clientes de e-mail, 

notificações em geral etc.

Tome nota de todas as coisas que precisam ser feitas ou 

alteradas e execute aquela lista.

Semana #2 - Alinhando todas as partes internas para apontarem na mesma

direção

Estar fora do alinhamento rouba-lhe muita energia. Quando tudo está 

alinhado, você sente liberdade, tudo funciona como deveria.

Exercício #1:

Pegue um pedaço de papel, divida-o verticalmente e escreva:

Na coluna esquerda - as cinco coisas mais importantes em 

sua vida;

Na coluna direita - as cinco atividades com as quais você 

gasta mais tempo.

Agora olhe as duas listas e perceba quão fora de alinhamento 

elas estão - perceba também em quais coisas você deveria 

gastar mais tempo.

Revisite os exercícios do módulo #0 (Fast Start) e faça uma lista 

de todas as "pontas soltas" que estão desalinhando-o, roubando 

sua energia. Tente identificar as 3-5 atividades que mais estão 

desalinhando-o, possivelmente obrigações não cumpridas e 

relacionamentos em conflito.



Exercício #2 - Integração das partes

A ideia é que nós não temos uma personalidade, temos várias. 

Nós não percebemos conscientemente quando uma parte 

diferente está dominando-nos. Há partes que são preguiçosa, 

motivada, carinhosa etc.

Muitos de nós temos duas partes de nossa personalidade que 

prevalecem:

Uma que quer fazer as coisas como sempre fez, não 

mudando e assim mantendo-se na zona de conforto;

Outra que quer assumir riscos, tentar algo diferente, mudar 

tudo.

Quando essas duas partes estão em conflito, nós ficamos fora 

do alinhamento.

Agora, feche os olhos, respire profundamente e pense em por 

que cada uma dessas partes age daquela forma em sua vida. 

Por que uma está buscando a zona de conforto enquanto a outra 

quer assumir riscos? Você sentirá que ambas as partes 

possuem intenções muito positivas, uma quer mantê-lo seguro e 

a outra deseja que você cresça.

Medite sobre isso e reflita sobre como é possível integrá-las. 

Elas podem trabalhar juntas e formar um ótimo time, desde que 

você integre-as e alinhe-as, honrando e respeitando suas 

intenções. Escreva as ideias (insights) provenientes desse 

exercício.

Em sua vida, tente alinhar as coisas que você está fazendo com a 

figura maior que deseja alcançar. Comece cada dia olhando o que é 

mais importante em sua vida e certifique-se de investir tempo 

suficiente àquelas coisas.

Semana #3 - Renovação

Renovação é muito para ser altamente produtivo: é a base para o 

sucesso e produtividade massiva. Nosso corpo, mente, emoções e 

espírito têm sistemas naturais e são capazes de renovarem-se, 

entretanto esses processos podem ser afetados conscientemente - 

para melhor ou pior.

Seu corpo quer sentir-se energizado, incrível. De fato, ter todos os 

sistemas no lugar faz você sentir-se incrível todo o tempo, energizado 

e querer agir. Se você não se sente daquele jeito, é porque você não 

está dando ao seu corpo "blocos naturais de construção" para sentir-

se daquele jeito.

Assim, é muito importante conseguir:

Intervalos de descanso regulares durante o dia;

Dias inteiros de folga toda semana, idealmente dois;

Uma por trimestre, tirar uma semana de folga e ficar 

completamente longe de seus negócios.

Conceitos de "resistência ao descanso" e "ansiedade do descanso":



Elas acontecem em um nível físico, emocional e lógico. 

Sentimos ansiedade quando pensamos sobre descansar porque 

nos sentimos culpados, pois deveriamos estar fazendo algo 

mais. É normal sentir essa resistência e ansiedade sobre o 

descanso, mas você tem que vencer isso.

A cada 90-120 minutos seu corpo precisa descansar 

completamente - faça alguma meditação, relaxamento, 

alongamento, etc. Por isso no ritual 60-60-30 os últimos 30 

minutos são para descanso.

Além disso:

Se você sente-se particularmente cansado em um 

momento do dia, é hora para um cochilo naquele horário;

Se você se sente não focado em um momento particular 

do dia, é bom parar de trabalhar por uma hora e fazer algo 

completamente diferente;

Se há um momento em que você se sente muito focado e 

energizado, é bom neste momento começar a fazer 

naquele horário atividades que requeiram mais energia e 

foco.

Alguns sistemas em seu corpo:

Sistema digestivo

Digestão começa na boca - mastigue a comida 25 a 

30 vezes;

Coma pequenas refeições a cada 2,5 horas.

Beba meio litro de água antes de cada refeição.

Não beba enquanto você estiver comendo - isso dilui 

os ácidos estomacais;

Arroz branco, açúcar branco, farinha branca (qualquer 

coisa "branca") tem essencialmente nenhum ou 

poucos nutrientes que seu corpo precisa. Tente 

comer alimentos frescos e orgânicos sempre que 

possível.

Sistema respiratório

Aprenda a respirar de forma profunda e consciente.

Pratique exercícios de respiração.

Sistema musculo-esquelético

Nossos corpos são projetados para moverem-se, 

para serem usados. Gaste pelo menos 30-60 minutos 

por dia movimentado-se de forma relaxada e não 

forçada.

É muito importante conseguir descanso suficiente tal 

que você acorde naturalmente a maior parte do tempo 

- assim, vá dormir cedo.

Sistema emocional



Pare de tentar racionalizar suas emoções negativas;

Tente inspirar emoções positivas sempre que 

possível: tutorie outras pessoas, faça coisas por 

outras pessoas sem esperar nada em troca, doe para 

organizações de caridade;

Construa relacionamentos saudáveis.

Pratique exercícios cardiovasculares.

Relaxe sua mente de vez em quando parando de 

pensar sobre as coisas que lhe preocupa, pratique 

meditação!

Lembre-se de que emoções vão em ondas. 

Experimente suas emoções, perceba o que você está 

sentindo em seu corpo e sinta-se OK quanto a isso. 

Respeite e honre suas emoções.

Exercício - tirando o stress de seus sistemas:

Faça três listas: onde você precisa eliminar o stress em 

seu sistema físico, emocional e lógico (sua mente);

Então escreva o que você precisa fazer para eliminar 

aquele stress. As chaves para renovação do corpo 

começam com alimentação, água, respiração, exercício e 

sono. Se você trouxer esses elementos para o seu corpo, 

ele saberá o que fazer com eles.

Semana #4 - Sua transformação pessoal

Maioria de nós tem sido vítimas de alguns processos comuns 

básicos que impedem-nos de avançar para o próximo nível. Por 

exemplo, assumir que consequências ou erros passados 

obrigatoriamente se repetirão no futuro. "O passado não é igual 

ao futuro", veja o futuro como uma tela branca onde você pode 

criar qualquer coisa que você queira.

Outra coisa a se perceber é que quando você está resistindo a 

algo, você na verdade está dando-lhe sua energia. O que você 

resiste, persiste. Perceba as coisas em sua vida às quais você 

resiste e deixe-as irem. Pare de por energia nelas. Parar de 

fazer essas coisas e focar somente no resultado que se quer 

criar pode ser incrivelmente poderoso - para alcançar isso você 

tem que tornar essas coisas em rituais, em coisas que você faz 

em uma frequência regular.

Criando otimismo:

Quando você sente uma emoção, é real para você naquele 

momento. Algumas pessoas são hábeis a criar otimismo 

mesmo quando estão nas situações mais horríveis.

Geralmente, otimismo e satisfação vem de comparação 

interna - comparar onde você está com onde outras 

pessoas estão. Assim, quando enfrentando uma situação 

difícil, pense: "O que há de positivo nessa situação?" e 



"Quão bom será quando isso estiver resolvido?". Então, 

foque em onde você leva vantagem em relação a outras 

pessoas.

Também ajuda manter um diário e escrever cada grande 

conquista nele (você pode já ter centenas de conquistas 

para por nele). Faça isso de forma regular e perceba 

quanto progresso você fez em sua vida.

Encontre um mentor:

Um mentor pode ver uma outra versão de você, pode ver 

um nível de você que você não pode ver. Ele tem visto 

outros desenvolverem-se e pode dizer-lhe algumas coisas 

que você deve fazer para alcançar o próximo nível.

É importante ter pelo menos um mentor em qualquer 

momento de sua vida: um em sua vida física, um em sua 

vida emocional, um em sua vida intelectual e um em sua 

vida espiritual.

Seu mentor emocional pode ensinar-lhe como ter 

relacionamentos melhores, uma vida emocional interna 

melhor. A yoga pode ensinar-lhe como integrar suas 

emoções, sua mente e seu corpo e por tudo isso junto.

Exercícios:

Exercício #1:

Faça uma lista de todas as coisas em sua vida onde 

você está vivendo seu passado em seu futuro, onde 

você está tomando tudo o que tem acontecido a você 

e considerando que isso acontecerá no futuro.

Faça uma lista das coisas na vida às quais você está 

resistindo, coisas em que você está pondo sua 

energia psicológica, emocional e física para parar ou 

reclamar sobre as mesmas.

A partir do que foi aprendido, como você deveria 

comportar-se em relação a essas listas? Como você 

deve proceder?

Exercício #2 - Criando otimismo:

Faça uma lista de coisas onde você está se 

comparando negativamente a outros e que estão 

fazendo-lhe mal. Considere também:

Coisas em que você se sente tratado de forma 

injusta;

Coisas em que você idealizou metas irrealistas 

e sente-se mal por não cumpri-las.

Faça também uma lista de todo progresso que você 

tem feito nos últimos anos de sua vida.

Perceba como você se sente enquanto escrevendo 

cada uma dessas listas. Você pode encontrar algo 



positivo na primeira? A segunda lista o faz perceber 

que pode alcançar seus objetivos e metas?

Exercício #3:

Em que você precisa de um mentor agora: intelectual, 

emocional, físico ou espiritual? Onde você conseguiria

mais alavancagem?

Nestes últimos exercícios, esperançosamente você tornou-se 

consciente sobre coisas que podem ajudá-lo no futuro. É 

importante que você continue repetindo esse exercício em uma 

base regular, por exemplo uma vez por semana. A chave é fazer 

isso repetidamente até que isso seja parte natural de quem você 

é.


