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escolha uma caneta gostosa e
capriche na letra ao preencher
os dados a seguir:

o que gosto de fazer à tarde



ESTE PLANNER
PERTENCE A

o que gosto de fazer à noite


nome




em que momento do dia
tenho mais disposição

dia, hora e local de nascimento





o que me faz morrer de rir





música favorita



para viajar

a última coisa que me fez chorar





para dançar





para quem eu disse “te amo”
recentemente

para estudar


dois livros que adorei
para não fazer nada
1 

2 
o que gosto de fazer de manhã


um livro que eu gostaria de reler
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gênero de filme favorito

três coisas pelas quais
sinto gratidão


1 
cor favorita
2 

3 
cor que predomina em
meu guarda-roupa
aprendi com minha família


cor que predomina na minha
gaveta de roupas íntimas







bebida favorita

melhor lugar para não fazer nada





comida favorita

do que eu mais gosto no meu corpo





a verdura que mais como

o que faço para me cuidar





uma fruta que nunca falta em casa

três coisas que me fazem ser eu



1 

lugar favorito

2 



3 

um lugar que eu gostaria
de conhecer

minha maior qualidade





por que eu gostaria de conhecê-lo

meu maior desafio
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O

futuro está
em suas mãos.
Literalmente.
Este planner
contém os próximos 365
dias da sua existência,
além de várias sugestões
para aproveitar melhor
o tempo, se conhecer e
ampliar a sua percepção
de mundo, explorando
os benefícios que cada
etapa do ano proporciona.
Ele vai ajudar você
a visualizar todos os
compromissos do dia, da
semana e do mês (anote
tudo, sem moderação) e
a organizá-los, definindo
metas para alcançar
seus propósitos e realizar
seus sonhos. Não encare
nada como uma lista de
obrigações. Use as páginas
a seguir como fizer mais
sentido para o seu dia a dia.
Este planner é um
espaço off-line para
atualizar com lápis e
caneta, arriscar desenhos
e lembrar que não são
necessárias sincronizações
e atualizações automáticas
nem baterias recarregáveis
para levar uma vida feliz.

Como “efeito colateral” do
uso contínuo destas páginas,
talvez você volte a gostar da
sua letra, tenha vontade de
anotar coisas agradáveis que
ocorreram durante o dia e
retome o hábito de rabiscar
despreocupadamente.
Talvez descubra que
não é tão dependente de
celular e tomada quanto
achava, e que, com tinta,
grafite e papel, é possível
estabelecer objetivos,
reduzir o nível de ansiedade
e concretizar vontades.
Alertas dados, vamos a
uma pequena descrição do
que você vai encontrar a
seguir: o ano está dividido
em meses, semanas e dias.
No início de cada estação,
há dicas de rituais de saúde,
beleza e boas energias,
exercícios para o corpo e
a mente compatíveis com
aquele momento, e ideias
para organizar a casa e
mantê-la limpa e arejada.
Todo mês será guiado por
uma “palavra-propósito”, ou
seja, um compromisso para
aquele período — como
gratidão (por quem você é),
abertura (para conhecer

12
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Permanecer
NO PRESENTE
é a melhor
forma de
construir um
futuro
melhor"

lugares novos, ideias
diferentes) ou confiança
(nos talentos que você tem,
no que você tem a oferecer
ao mundo). Também há
listas com os ingredientes
mais frescos da época,
exercícios de meditação e
respiração, e um “balanço
do mês”, para anotar
livros, séries, consultas
médicas e gastos desse
período. Uma página
especial vai ajudar você a
relembrar as descobertas,
os bons momentos e os
aprendizados dos últimos
trinta dias. Ao final, o
tópico “minhas finanças”
ajudará você a controlar
gastos e investimentos.
“Realizando um
sonho” é uma parte
dedicada especialmente
ao desenvolvimento de um
projeto pessoal — despertar
um talento oculto,
planejar uma viagem ou
até mesmo começar um
pequeno empreendimento,
conferindo um novo rumo
à sua carreira. Além disso,
o que passa pela sua cabeça
quando está dormindo
ganhará destaque: ao
13
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final do planner, você
vai encontrar dicas para
lembrar dos sonhos e um
cantinho separado para
escrever sobre eles.
Numa época em que
os estímulos vêm de todos
os lados e a sensação de
estar perdendo alguma
coisa muito importante
é frequente, assumir as
rédeas do seu tempo com
planejamento e cuidado
pode ser libertador.
Permanecer no presente,
com um pouco de disciplina
e alegria de viver, é a
melhor forma de construir
um futuro melhor. E não é
esse um dos maiores desejos
de todo início de ano?
Mãos à obra. O futuro
é seu, mas vamos começar
pelo presente — que, como
nossa língua-mãe nos
ensina, é uma dádiva.

agora é
com você

Na última página deste
planner, escreva uma carta
para você. Vale qualquer
assunto: um sentimento,
um sonho, uma viagem,
um interesse, um desejo…
Quando terminar, dobre
a página ao meio e abra-a
somente no último dia do
ano. Pode acreditar, vai
ser muito legal ler essas
palavras daqui a 365 dias.

14
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janeiro
TENHA EM
SUAS RECEITAS
O que está fresquinho neste mês:
•

•
•
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frutas: abacate, abacaxi,
ameixa, caju, carambola,
coco verde, figo, framboesa,
fruta-do-conde, jaca,
laranja-pera, mamão, manga,
maracujá, melancia, nectarina,
pera e uva.
verduras: alface, cebolinha,
couve e salsa.
legumes: abóbora, abobrinha,
beterraba, berinjela, cenoura,
maxixe, pepino, pimentão,
quiabo e tomate.
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MENTE QUIETA
E CORAÇÃO BATENDO
Respiração de
quatro segundos
Respirar é um movimento
involuntário do nosso corpo
e um dos poucos processos
vitais em que podemos interferir.
Prestar atenção no ar que
inalamos e exalamos nos ajuda a
desacelerar, conservando a paz
e o silêncio interiores. Muitas
práticas meditativas utilizam a
respiração de seis segundos
ao longo de quinze minutos
como um caminho para o
autoconhecimento. Para chegar
a ela, porém, vamos precisar
praticar. Em janeiro, nosso
objetivo é realizar o exercício da
respiração de quatro segundos.
Vamos lá: encontre um lugar
tranquilo e, se possível, com
luz natural. Sente-se de forma
confortável, com a coluna
ereta, e feche os olhos. Inspire
calmamente pelo nariz, segure
o fôlego e, depois, expire
todo o ar pela boca. Antes de
repetir a sequência, suspenda
a respiração. Cada etapa —
inspiração, pausa, exalação
e pausa outra vez — deve
durar mais ou menos quatro
segundos. Se for muito difícil
prender o fôlego por tanto
tempo, faça pausas de dois
segundos até se acostumar.
Tente realizar esse exercício
três vezes na semana por um
minuto, depois evolua para dois,
três, quatro… até que, no fim do
mês, você seja capaz de cuidar
da sua respiração durante cinco
minutos ininterruptos.

Não force nenhuma parte
do processo. Não tente inspirar
e expirar profundamente.
A ideia é que a prática seja
agradável e suave, ajudando
você a cultivar a tranquilidade,
a calma e a constância.

PALAVRA-PROPÓSITO

entrega

Apesar de muitas vezes ser
relacionada à submissão e à
desistência, essa palavra é
poderosa. Trata-se de abrir mão
das expectativas e do controle,
aceitando quem somos. Praticar
a entrega significa permanecer
no presente e ser verdadeiro
consigo mesmo, cultivando a
paz e a calma, mesmo quando
passamos por situações
difíceis. Compreender que cada
sentimento é uma gota de chuva
dentro de um lago e que somos
formados por uma mescla de
sensações — boas ou não — é
muito libertador. Aceitar nossos
limites nos ajuda a definir quem
somos e reforça a forma como
nos posicionamos no mundo.
A ideia deste mês é que você se
renda a quem é e tome posse por
inteiro de suas qualidades e de
seus defeitos.

31
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realizando
um sonho

O

objetivo do 365 dias de bem-estar é
estimular o seu desenvolvimento
físico, emocional, espiritual e
econômico. Pensando nisso, esta parte
foi especialmente reservada para ajudar
você a tirar um sonho do campo ideal
e torná-lo real. Em doze meses.
Na hora de sonhar, o céu é o limite:
realizar uma viagem, investir dinheiro para
ter um pé-de-meia no futuro, montar um
negócio, transformar um talento numa fonte
rentável, aprender uma língua, desenvolver
um hobby, planejar um encontro com
os amigos de antigamente ou dar uma
superfesta de aniversário para comemorar
uma data redonda — tudo parece incrível
e distante, mas não é impossível!
Realizar um sonho gera um efeito
dominó — o primeiro impulsiona o
segundo, o segundo impulsiona o terceiro,
e assim por diante. A ideia aqui é montar
um projeto e se disciplinar para levá-lo a
cabo. Assim você será estimulado a dar
um passo à frente para conquistar o que é
seu ou fazer algumas viagens e trazer o que
parece distante para mais perto de você.
Para isso vamos dividir o projeto
em quatro etapas, uma a cada trimestre
do ano. Você vai encontrar os passos
seguintes nas páginas 101, 171 e 243.

32
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etapa 1
definindo o sonho
Não é fácil decidir qual sonho
você quer realizar primeiro.
Afinal, há várias coisas que você
gostaria de ver acontecendo, não
é mesmo? Vamos começar do
começo: liste dez sonhos e leia
essa lista antes de dormir. Na
manhã seguinte, selecione três
cuja não realização deixariam
você muito infeliz e esqueça
os outros sete — sem um foco,
vai ser difícil agir. Dos três
que restaram, qual tem mais
possibilidade de se concretizar
em doze meses? Apegue-se a
ele e guarde os outros dois num
lugar seguro, onde você possa
visitá-los de tempos em tempos.
Agora, tente definir o sonho
escolhido em uma frase (por
exemplo, “morar de frente para
o mar”, “ter um horário mais
flexível”, “conhecer Machu
Picchu” ou “conquistar uma
saúde de ferro”). Pode parecer
simples, mas esse exercício
costuma ser bem complicado.

Aproveite o
início deste
trimestre para
fazer uma
faxina
financeira"

QUANTO CUSTA
SEU SONHO?
Ter uma ideia de quanto dinheiro
será necessário é o próximo
passo — conversar com pessoas
que já realizaram sonhos similares
pode ajudar. Ainda não é hora de
caprichar nessa área, mas você
pode fazer uma pesquisa rápida
e ver se esse desejo cabe no seu
orçamento. A chance de você ter
de economizar é grande.
Se for o caso, aproveite o
início deste trimestre para fazer
uma faxina financeira. Verifique
todos os gastos — celular,
internet, transporte — e contas
no débito automático. Coloque
tudo no papel e pense em como
economizar. Você usa mesmo o
plano que paga de celular ou a
Netflix? Dá para pagar menos por
esses serviços? Você está indo
muito ao restaurante ou abusando
do delivery? Não seria melhor
aprender a cozinhar (e aproveitar
para reunir os amigos na mesa de
jantar) ou contratar alguém para
isso? E que tal consultar as linhas
disponíveis de metrô e ônibus para
ir ao trabalho em vez de gastar
com gasolina e manutenção de
carro? É muito comum que a
gente pague mais do que usa
de fato. Corte o desnecessário,
calcule quanto dinheiro vai sobrar
e prepare-se para investi-lo no
seu sonho!

33
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ANOTAÇÕES
Aproveite este
espaço para
registrar, com o
código de cores
proposto, seu humor
em cada dia do mês.

segunda

terça

quarta

CÓDIGO DE
CORES PARA
O ANO TODO*
alegre
positivo
calmo
equilibrado
ativo
entusiasmado
ansioso
preocupado
bravo
irritado
normal
neutro

(outra palavra
que expresse
melhor o seu
ânimo)
* Pinte o círculo de cada dia com
a cor que representa seu humor.

34
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quinta

sexta

sábado

domingo

35
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SEMANA 1
Aceite o que você
não pode mudar
Os povos nativos do
Alasca têm a crença
muito especial de
que devemos aceitar
o que a vida nos
dá, principalmente
aquilo que não
pode ser mudado.
Podemos alterar
muitos aspectos
de nossa vida —
atitudes, hábitos,
palavras —, mas
há outros que não
dependem de nós e,
por isso, estão fora
do nosso controle.
Comece a semana
pensando sobre
situações que você
não pode mudar e
frequentemente
fazem você se sentir
triste, ansioso ou
impotente. Todos
os dias, pela manhã,
reflita sobre essas
ocasiões, aceitando
que não pode
controlá-las. Depois,
mentalize algo que
você pode fazer e
que te faz bem.

NOTAS

NÃO ESQUECER
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SEMANA 2
Reconheça os
seus medos
Nesta semana, liste
cinco coisas que te
dão medo e limitam
sua capacidade de
agir. O receio de falar
em público impede
que você avance na
carreira? O temor de
besouros torna uma
caminhada ao ar
livre um verdadeiro
pesadelo? O pavor
de cães faz você
usar as escadas
para não encontrar a
vizinha com o filhote
no elevador? Anote
cada medo em
uma folha de papel.
Todos os dias, pegue
uma e escreva: “Eu
me rendo ao meu
medo de [insira
aqui um item da
lista]”. Dobre o papel
e guarde-o. Você
não vai se curar
desses temores
em um passo de
mágica, mas vai
mudar sua relação
com eles. Ao final da
semana, jogue fora
todos os papéis.

NOTAS

NÃO ESQUECER
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