
 
 
 
 
Estamos no final do ano de 2018. 
 
Tornou-se habitual fazer uma retrospetiva do que ficou para “trás das costas”. 
Tudo o que antecedeu até ao dia de hoje é o que te trouxe até ao presente momento. As tuas 
conquistas e também os teus insucessos, as tuas emoções e os teus sentimentos, as tuas 
crenças e os valores que vives, as atitudes que alimentam o teu comportamento. 
Tudo o que viveste é a soma de onde te encontras neste momento. 
É também o momento de projetar o novo ano, o 2019! 
 
 
 
Proponho-te uma reflexão séria, no sentido de obteres melhorias na tua vida, focando no 
que consideras importante! 
 
Existem formas de fazer retrospetivas. Umas mais suaves, outras mais árduas. 
Seja como for, o mais importante é teres presentes os aspetos mais determinantes da 
caminhada que no fundo já são parte do passado, mas que resultou no ponto onde te 
encontras. 
 

 Primeiro, será importante teres presente na retrospeção o seguinte: 
1. As batalhas em que saíste com a sensação que poderias ter feito mais e melhor – 

as chamadas falhas, às quais eu chamo as melhorias a implementar. 
 

2. As conquistas obtidas, ao qual eu chamo de realizações conseguidas. 
 

3. As pessoas determinantes na tua vida. Essas pessoas são qualquer tipo de pessoas: 
- Aquelas que nos ensinaram que não queremos ter determinadas atitudes com as 
pessoas ao nosso redor; 
- Aquelas que foram determinantes e que nos ensinaram algo de positivo em algum 
período da nossa caminhada de 2018; 
- Aquelas pessoas bastantes importantes que nos ajudaram e que foram pessoas de 
passagem; 
- Aquelas pessoas que chegaram e que ficaram até hoje. 

 
 
Neste momento, faz então a tua reflexão antes de avançares para o próximo passo prático 
que proponho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



É altura de olhares para as metas traçadas e verificares quais foram atingidas e quais ficaram 
por atingir. 
Festeja, relembra e sorri agora perante as metas atingidas, mas por pouco tempo, pois tens 
muito para trabalhar agora! 
 
É agora altura de passar para o papel! Existe uma forma dinâmica de o fazer. 
Chamo a linha do tempo – passagem de ano. 
 
 
 
 
Fazes o seguinte desenho: 

 
RETROSPETIVA DO ANO 2018 

 
 
 
 
 
 
Esta barra tem as iniciais de cada mês do ano. Então, para cada um dos meses, em tópicos, 
colocas os aspetos que consideras positivos na parte de cima da barra, e os aspetos que 
poderias ter feito melhor, da parte de baixo da barra. Coloca ainda as pessoas marcantes no 
ano 2017, seguindo a mesma lógica da posição superior ou inferior da barra. 
De seguida faz a tua análise e reflexão. 
 
Reflete ainda sobre as metas que ficaram por atingir e questionar: 

1. Por que motivo esta meta ficou por atingir? 
2. O quanto me comprometi acerca desta meta? 
3. Faz sentido manter esta meta para o novo ano? 
4. O que vou fazer para a realizar? 

 
Por fim, a reflexão do teu ano de 2018 fica para trás. Não interessa mais! 
 
 
 
Agora é importante seguires para a frente, para novas metas, novas conquistas! 
 
Utilizas a mesma dinâmica e a mesma barra – a linha do tempo -, conforme indico abaixo 
novamente. 
Reflete o que queres realmente para 2019, de forma abrangente para a tua vida, na forma 
em que te sintas realmente realizado. 
 
Reflete: 

1. O que quero atingir este ano, de forma geral? 
2. O que preciso fazer em cada mês para realizar o que quero? 
3. Como o posso fazer de forma que me dê prazer? 
4. O que quero ouvir, ver e sentir do mundo, quando conseguir o que quero? 
5. É realmente o que quero? 

 
Após a reflexão, é só preencher por tópicos a barra, de acordo com o que pretenderes. 
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PREVISÃO DE PROJEÇÃO DO ANO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Agora é tempo de olhar para a frente! 
Os teus objetivos do ano de 2019 requerem atitude e ação! 
 
 
 
Podes optar por guardar para ti toda a reflexão. Ou podes até verbalizar para outras pessoas o 
que queres realizar! 
Por vezes, o verbalizar a outras pessoas o que queremos pode ser uma forma de 
comprometimento! Mas cuidado! Escolhe as pessoas certas para o fazeres! Aquelas que te 
entusiasmem e te reforcem nas tuas ambições! 
A reflexão não requer que publiques em redes sociais, nem que contes para todo o mundo o 
que queres realizar. 
Podes sim, contar para as pessoas que te amam e que tu ames. Pessoas que te querem bem. 
Pessoas que confies. Pessoas que reforcem os teus objetivos. Que te deem força e animo para 
o que queres conquistar! 
 
 
Para um exercício ainda mais completo e profundo, podes realizar uma sessão de 
Coaching. 
Procura um Coach certificado. Não existem segredos em relação ao fazeres este 
exercício sozinho ou com um profissional certificado. 
A única diferença é que, ao procurares uma sessão de Coaching, és levado para uma 
reflexão ainda mais profunda, fazendo uma boa gestão entre a emoção e a razão. 
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Um bom ano de 2019 para ti que realizaste este exercício. 
Este foi o teu primeiro passo! 
Se o deste é porque queres realmente transformar a tua vida! 
Dá o próximo passo e lembra-te sempre: Nunca estás 
sozinho(a)!  
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