


IDENTIFICAÇÃO

“Sem sonhos, a vida 

não têm brilho.

Sem metas, os sonhos 

não têm alicerces.

Sem prioridades, os 

sonhos não se tornam 

reais”

Augusto Cury
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MAS O QUE É ESSE GUIA?

Este Guia para Realizar Sonhos foi feito com todo cuidado e carinho pensando em uma forma de lhe ajudar,

de um jeitinho prático, a realizar seus sonhos.

Aqui você vai poder efetivamente escolher, definir, destrinchar, organizar, planejar e montar um plano para

que os seus sonhos saiam da sua cabeça e se transformem em realidade.

Cada um dos 4 Módulos principais do Guia e mais o Dream Canvas são partes totalmente independentes

entre si, ou seja, você pode fazê-los na ordem que quiser e pode usar somente um ou alguns dos exercícios

propostos aqui. A escolha é totalmente sua.

Claro que os resultados são muito melhores se todos forem feitos na ordem proposta pelo Guia, já que cada

exercício tem um propósito e a sequência tem uma razão de existir.

Esse Guia é um PDF modificável, o que quer dizer que você pode responder aqui mesmo no seu computador.

Ou se preferir, pode imprimir e preenchê-lo como quiser. Ou, ainda, se quiser fazer os exercícios em outros

formatos, há links disponíveis no módulo Material Extra.

Enfim, esse Guia pode ser o que você quiser que ele seja – pode ser sua forma de descobrir e planejar a

realização dos seus verdadeiros sonhos, uma maneira de organizar a sua rotina ou, até mesmo, uma

ferramenta para cumprir objetivos das mais variadas espécies - ou o que mais você quiser que ele seja.

Vamos começar a colocar sonhos em prática?

www.vidamaiscriativa.com.br
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SOBRE O VIDA MAIS CRIATIVA

Uma Vida Mais Criativa é uma vida plena, verdadeiramente nossa, inspirada e vivida intensamente com

nossas paixões, nossos talentos e nossos próprios conceitos.

O Vida Mais Criativa é um lugar pra deixar sua vida mais criativa, feliz e gostosa de viver, se reconectar

com a sua criatividade e fazer a sua vida do jeitinho que você deseja, incorporando quem você é a tudo o

que faz e, assim, criar a sua realidade em torno do estilo de vida que deseja ter.

Lá você vai encontrar muitas dicas sobre criatividade, além de um monte de conteúdo bacana para lhe

inspirar a viver cada dia de forma criativa, ser feliz, te motivar, ver que é possível e se inspirar a viver sua

vida com propósito, realizar seus sonhos e ser quem você é de verdade.

No VMC também tem muita coisa sobre planejamento, organização e produtividade, pra mostrar que é

possível fazer pequenas mudanças diárias pra que você possa ficar um pouquinho mais perto dos seus

sonhos e objetivos a cada dia e para que você possa desfrutar totalmente da sua criatividade.

E como não poderia deixar de ser, você também vai encontrar muito conteúdo, informação e dicas para

quem tem ou quer ter um negócio criativo, que lhe represente e esteja alinhado com seus objetivos e

propósito, entendendo como criar e gerenciar um negócio dinâmico e único, que é a sua cara.

Além disso tudo, lá no VMC tem muita inspiração, muitas referências, muita coisa bacana, dicas de

filmes, livros, sites, pessoas, negócios, aplicativos, artistas que podem lhe ajudar a ativar essa sua

criatividade e a encontrar seu caminho para a vida que você deseja construir.

www.vidamaiscriativa.com.br
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DREAM BOARD – SEU QUADRO DOS SONHOS

www.vidamaiscriativa.com.br
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Imprima essa folha do tamanho que você desejar e comece a criar o seu quadro de inspirações, com tudo o que 
te inspira: fotos, imagens, ilustrações, citações que representem os seus sonhos e lhe inspirem a realiza-los.



MÓDULO 1 - SUA VIDA

Antes de começar a criar um mapa para realizar seus sonhos, nesse primeiro módulo vamos trabalhar

você e a sua vida, para definir os pilares que vão sustentar a realização dos sonhos.

Primeiro, você vai preencher a sua Roda da Vida e analisar sua situação atual em diversos aspectos da

vida. É a partir daí que você vai entender onde colocar foco para realizar seus sonhos.

Depois de entender a sua vida hoje, vamos estabelecer onde você quer ir e definir a sua vida desejada, o

estilo de vida que você quer ter, as suas palavras mantra e o que lhe motiva a seguir em frente.

No terceiro exercício, você vai olhar para si mesmo e entender quais são seus valores, seus talentos,

suas paixões e sua missão de vida.

No quarto exercício, por fim, você vai evidenciar as suas crenças limitantes, suas resistências, os

desafios que podem dificultar a realização dos seus sonhos e os seus pontos a melhorar.

Está pronto pra descobrir o que está dentro de você?

Então, vamos lá!

www.vidamaiscriativa.com.br
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Como Você Está Hoje?

Você está preenchendo a sua vida com o que te faz feliz?

Abaixo estão 10 campos básicos da vida. Para cada campo, dê uma nota de 0 a 10, de acordo com a

presença delas em sua vida e do nível que você sente que você está nesse momento, sendo 0 o mais

baixo e 10 o mais alto.

Indique abaixo quais dessas

áreas você quer dar mais

atenção e foco daqui pra

frente:

www.vidamaiscriativa.com.br
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AMIGOS

LAZER

DINHEIRO

FAMÍLIA

AMOR

ESPIRITUAL

TRABALHO

ESTUDOS

SAÚDE
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Onde você quer chegar? Qual a vida dos seus
sonhos? O que você quer realizar na sua vida?

Qual o estilo de vida que você quer ter? Onde e
como você quer viver? Que atividades quer
fazer? Qual rotina você quer ter? O que você quer
possuir?

Que palavras definem a sua melhor versão e que
vão lhe guiar na busca dos seus sonhos?

O que mais lhe motiva a buscar seus sonhos?
Qual é aquela coisa pela qual vale a pena você
lutar?

Sua Vida Desejada

www.vidamaiscriativa.com.br
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Os Seus Pontos Fortes

Quais são os seus valores? O que é tão
importante pra você que guia suas decisões?

Quais são seus talentos? O que você faz tão bem
e de forma natural? Com o que as pessoas lhe
pedem ajuda?

Quais são as suas paixões? O que você ama
fazer, ler, assistir e que não consegue parar de
falar sobre?

O que você quer ser, fazer e alcançar? Do que
você quer lembrar com orgulho no futuro? O que
significa sucesso para você?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Os Seus Desafios

Quais são suas inseguranças? Do que você tem
medo? Quais são as suas crenças limitantes
mais fortes?

O que te impede de agir e realizar seus sonhos?
Quais são suas resistências?

Quais problemas externos a você podem impedir
ou dificultar a realização dos seus sonhos?

Que habilidades você ainda não domina e que
precisa dominar para realizar seus sonhos?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Vamos começar a fazer um plano pra realizar seus sonhos? Vamoooos!

Primeiro a gente precisar descobrir que sonhos são esses, certo? Certo!

Então vamos começar por eles. Na primeira parte desse exercício, você vai definir quais são seus sonhos
e vai escolher 3 deles pra realizar a partir de agora.

Lembre-se que, à medida que você for realizando seus sonhos, esse exercício pode ser feito com o
próximo objetivo da lista, até que tenha realizado tudo o que sempre quis.

Em seguida, para cada sonho que escolher, você vai definir quais são os 3 grandes objetivos que
precisam ser alcançados para que esse sonho se realize.

E, especificando ainda mais, para cada grande objetivo desse sonho, defina quais são as 5 tarefas que
precisam ser feitas para que esse objetivo seja cumprido. Essas tarefas precisam ser bem específicas,
para que elas tenham um prazo e para você saber que as cumpriu, beleza?

É dessa forma que se cria um mapa, um plano pra seguir e saber que você está no caminho certo para
fazer seus sonhos virarem realidade, uma pequena tarefa por vez!

Vamos lá?

MÓDULO 2 - SEUS SONHOS

www.vidamaiscriativa.com.br
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Quais são seus sonhos?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Aqui é o espaço para você escrever todos os sonhos que você tem, tudo o que você tem vontade de fazer, realizar, alcançar e ser na vida.

Depois desse exercício de brainstorm, você vai circular os 3 sonhos que você mais quer realizar nesse momento.



Os Sonhos Que Você Quer Priorizar

Aqui, você vai escrever aqueles 3 sonhos que você circulou no exercício anterior, cada um em um

círculo diferente, ok?

São esses sonhos que você escolheu para priorizar e realizar a partir de agora, ok?

E aí? Vamos criar um mapa pra realizar esses sonhos?

SONHO 1

, 

SONHO 2 SONHO 3

www.vidamaiscriativa.com.br
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Sonho 1 - .

5 TAREFAS A REALIZAR

-

-

-

-

-
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OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3
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Sonho 2 - .
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5 TAREFAS A REALIZAR

-

-

-

-

-

5 TAREFAS A REALIZAR

-

-

-

-

-

5 TAREFAS A REALIZAR

-

-

-

-

-

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3
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Sonho 3 - .
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-

-
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-

-
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MÓDULO 3 – TRANSFORME SEUS SONHOS EM METAS

Oba!! Agora já sabemos quais são os seus sonhos, quais são os grandes objetivos que precisam ser
alcançados e quais são as tarefas específicas que precisam ser cumpridas pra realizar esses sonhos!

Vamos colocar prazo pra todos esses sonhos, objetivos e tarefas? Só assim a gente se compromete de
verdade com o que realmente queremos.

Na primeira parte do próximo exercício, nós vamos transformar seus sonhos em metas de longo e médio
prazo, definindo 5 metas para cada etapa: 10 anos, 5 anos, 3 anos e 1 ano. São eles que você precisa ter
em mente quando for realizar alguma tarefa ou tomar alguma decisão.

Depois de definir suas metas de médio e longo prazo, vamos definir suas prioridades, então vamos
escolher quais sonhos e metas serão seu foco nesse ano. O que exatamente você quer alcançar e
realizar em 2017?

Depois de definir suas metas pra esse ano, vamos especificar ainda mais, destrinchando seus objetivos
para 2017 em metas de curto prazo, sendo 3 metas para os próximos 6 meses, próximos 3 meses,
próximos 2 meses e próximo mês!

Por fim, você vai organizar todas essas metas no calendário, colocando um prazo de verdade pra cada
uma, uma data específica em que aquela meta, objetivo ou sonho seja cumprido.

E isso precisa ser feito sempre que a etapa acabar: passaram 6 meses? Planeja e organiza os próximos
6 meses!

Vamos lá?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Suas Metas De Vida: O Longo E O Médio Prazo

O que você quer ter realizado em 10 anos? O que você quer ter realizado em 5 anos?

O que você quer ter realizado em 3 anos? O que você quer ter realizado em 1 anos?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Vamos definir seus objetivos para 2017?

Relembre aqueles sonhos que você definiu no Módulo 2 e os 3 objetivos que indicou para cada um deles.

Pense e reflita sobre cada um, sobre as metas que definiu para cada objetivo e escolha alguns desses
objetivos para serem realizados em 2017!

Pense direitinho, pois meta definida é meta cumprida, hein?

Vamos realizar sonhos já!

Suas Metas Para O Próximo Ano

Quais são as suas metas para 2017?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Suas Metas Divididas Em Tarefas: O Curto Prazo

O que você quer ter realizado em 6 meses? O que você quer ter realizado em 3 meses?

O que você quer ter realizado em 2 meses? O que você quer ter realizado em 1 mês?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Aqui é para você organizar as metas que você definiu para os próximos seis meses:

Planeje Suas Tarefas: Calendário

www.vidamaiscriativa.com.br
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Janeiro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

01
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Fevereiro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Março

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Abril

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

01
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Maio

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Junho

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Julho

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

01
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Agosto

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Setembro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Outubro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

01
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Novembro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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Dezembro

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
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MÓDULO 4 – ORGANIZE SEU DIA

Ufa, estamos quase no finalzinho. Recapitulando:

- Você já definiu seus sonhos, os grandes objetivos de cada sonho e as tarefas especificas a serem
realizadas para alcançar cada sonho;

- Você já definiu suas metas de longo, médio e curto prazo;

- Você já planejou suas metas de curto prazo e já definiu um prazo para realizar coisas ainda em 2017.

Agora só falta organizar a sua rotina pra que você se torne mais produtivo – essa é uma das partes mais
importantes pra colocar tudo em ordem e começar a cumprir suas tarefas e objetivos.

Primeiro você vai criar o seu modelo de semana ideal, aquela semana que seria perfeita, onde você faz
tudo o que quer, tem tempo livre pra fazer o que ama e ainda cumpre suas obrigações. Basicamente é
para preencher o quadro com tudo o que você faz no seu dia a dia, desde as coisas mais básicas, como
refeições, hora de dormir e acordar e momentos de higiene, até as mais complexas – seu horário de
trabalho, lazer, momentos com a família, horários de lazer e hobby, exercícios físicos.

A segunda parte do exercício é planejar a sua semana e o seu dia – são as listas de tarefas semanais e
diárias. A semanal é para ser feita todo domingo a noite e a diária fazer todo dia a noite com as tarefas
do próximo dia. Assim, você vai criar o hábito de ser proativo com a sua vida!

Vamos lá?

www.vidamaiscriativa.com.br
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Modelo De Semana: Crie A Sua Semana Ideal

DOMINGO

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

SEGUNDA TERÇA QUARTA SÁBADOSEXTAQUINTA
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To Do List Semanal

Aqui, todo domingo você vai planejar quais serão suas prioridades para a semana, ok?

Então, todo domingo escreva as suas tarefas e metas aqui.

www.vidamaiscriativa.com.br

Quais suas tarefas e metas para essa semana?

TO DO LIST PESSOAL TO DO LIST PROFISSIONAL

36



To Do List Diário

O que você pode fazer hoje para 
caminhar na direção dos seus sonhos?

Já aqui, todo dia você vai planejar quais serão suas prioridades para aquele dia, quais tarefas você vai 
focar naquele dia.

Ah, também tem um espacinho pra você fazer seu diário de gratidão, escrevendo algo bom que 
aconteceu e que você é grato naquele dia!

www.vidamaiscriativa.com.br

Aqui é seu diário de gratidão.           
Pelo que você é grato no dia de hoje?
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Aêê terminamos!!!

Como você se sentiu colocando os seus sonhos no papel e realmente planejando e organizando a sua
vida para poder realizá-los?

Foi difícil, né? Aposto que até doeu um pouco. É assim mesmo – sair da zona de conforto, em que a
gente fica só no “e se..” e passar pra um lugar onde a gente toma as rédeas das nossas vidas e toma pra
si a responsabilidade de realizar os nossos sonhos e alcançar nossos objetivos é difícil mesmo.

E pra não esquecer todo o trabalho que foi fazer isso, na próxima página você vai preencher o seu Dream
Canvas. O Dream Canvas é um recurso visual, um quadro para dispor todas as respostas que você obteve
fazendo os exercícios desse Guia e pode até imprimir pra colocar no seu lugar de inspirações para
sempre lembrar dos seus objetivos e metas.

Ele é autoexplicativo e é só preencher com o que já respondeu nos exercícios anteriores, ok?

Aposto que você vai adorar!

O SEU DREAM CANVAS

www.vidamaiscriativa.com.br
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SUA VIDA DESEJADA

METAS DE LONGO E MÉDIO PRAZO

SONHO 1: SONHO 2: SONHO 3:

10 Anos 5 Anos

3 Anos 1 Ano

Vida dos seus sonhos Estilo de vida desejado

As palavras que lhe guiam O que lhe motiva

METAS DE 

CURTO 

PRAZO6 meses

3 meses

2 meses

1 mês

Objetivo 1:

-

-

-

-

-

Objetivo 2: 

-

-

-

-

-

Objetivo 3:

-

-

-

-

-

Objetivo 1:

-

-

-

-

-

Objetivo 2: 

-

-

-

-

-

Objetivo 3:

-

-

-

-

-

Objetivo 1:

-

-

-

-

-

Objetivo 2: 

-

-

-

-

-

Objetivo 3:

-

-

-

-

-
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DICAS FINAIS

Algumas dicas maneiras pra você potencializar ainda mais tudo o que você conseguiu fazer nesse Guia:

1. Inclua o hábito de não checar seu email, telefone e redes sociais logo na primeira hora depois que acorda.
Troque esse vício por algo que lhe ajude na conquista dos seus sonhos: ler, meditar, se exercitar, se alimentar
bem, se atualizar ou qualquer outra coisa que lhe coloque na vibe da proatividade logo pela manhã.

2. Tente começar o seu dia pela atividade mais importante - e de preferência que tenha a ver com o seu sonho.

3. Limite suas visitas a redes sociais, sites inúteis e televisão. Por mais divertidos que sejam, eles são ótimos
desperdiçadores de tempo e vão lhe desviar dos seus objetivos.

4. Se concentre em sua atividade escolhida e deixe o mito da multitarefa para lá.

5. Faça pausas estratégicas a cada hora de trabalho, estudo ou de qualquer atividade.

6. Bloqueie tempos de criação na sua agenda – momentos em que sua única atividade é trabalhar pelo seu
sonho. Faça desses tempos momentos não negociáveis.

7. Beba bastante água, se alimente bem e, principalmente, durma bem. Mente e corpo saudáveis são muito
mais eficientes, úteis e funcionais.

8. Medite. 1 minuto por dia já é suficiente pra sentir os inúmeros benefícios dessa prática.

9. Cultive o hábito de excluir projetos e atividades que você não quer fazer ou pelo menos não quer fazer
imediatamente. Aprenda a dizer não.

10. Aprenda a delegar – terceirize tudo o que você não sabe, não tem interesse em aprender ou não gosta de
fazer.

www.vidamaiscriativa.com.br
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Dicas De Ferramentas

As melhores ferramentas para usar a favor dos seus sonhos e para aumentar a sua produtividade:

1. Dropbox - https://www.dropbox.com/

2. Google Docs - https://www.google.com/intl/pt-BR/docs/about/

3. Wunderlist - https://www.wunderlist.com/pt/

4. Evernote - https://evernote.com/intl/pt-br/

5. Kanban Flow - https://kanbanflow.com/

6. Técnica do Pomodoro - http://pomodorotechnique.com/

7. Mapas mentais - https://www.mindmeister.com/pt

8. Pocket - https://getpocket.com/

9. Kill News Feed - https://goo.gl/fwpWlg

10. O bom e velho lápis e papel

Para mais dicas feras de produtividade, leia este artigo e este artigo!

*Eu realmente uso todas as ferramentas listadas aqui e não estou recebendo nenhum valor para indicá-los ou para fazer merchandising.
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MATERIAL EXTRA

Os exercícios desse Guia em outros formatos pra que você possa escolher o melhor pra 
você:

Como Você está hoje?, Sua Vida Desejada, Os Seus Pontos Fortes, Os Seus desafios

Seus Três Sonhos

Objetivos e Tarefas do Sonho 1, Sonho 2 e Sonho 3

Metas de Longo, Médio e Curto Prazo

Calendário – Organização, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro

Modelo de semana ideal

Minha semana ideal (Exemplo)

To do list semanal

To do list diário

Dream Canvas em planilha
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ANOTAÇÕES
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Aqui você pode anotar o que você achar importante.

Ideias, inspirações e citações são sempre bem-vindas.



MENSAGEM FINAL E COMPARTILHANDO O AMOR

Muito obrigado por baixar esse Guia!

Ele foi feito com muito carinho e dedicação pra lhe ajudar a realizar seus sonhos.

Espero que ele tenha realizado seu propósito com você e que você esteja caminhando na direção da 
realização dos seus sonhos após fazer os exercícios  que propus.

Agora, que tal compartilhar o amor?

Facebook do Vida Mais Criativa Site do Vida Mais Criativa Instagram do Vida Mais Criativa

Printerest do Vida Mais Criativa Se inscreva na Newsletter do Vida Mais Criativa
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