
Passo #01
Por onde começar?

Gratífico

Nosso propósito é espalhar gratidão e ter 
mais tempo livre com quem amamos, por 
isso, buscamos o equilíbrio entre o que 
queremos hoje e com nossas metas para o 
futuro, sempre buscando o melhor método 
para otimizar ao máximo nosso tempo. 
Assim, temos produtos com estratégia e 
design sempre seguindo as principais 
tendências e necessidades do nosso dia a 
dia. Considerando que o tempo é um 
recurso igual para todos, devemos tratá-lo 
como um aliado, e não um inimigo. Quem for 
habilidoso com o tempo conseguirá 
enxergar um caminho claro a sua frente, com 
o mínimos de frustrações e sempre 
preparado para os próximos passos!

Sua performance dependerá da sua 
organização, e aqui você encontra um 
caminho para isso, com todos os detalhes 
necessários para chegarmos lá. Anotar, 
organizar, planejar, revisar. Serão hábitos 
naturais e quando você menos esperar, 
você será referência no assunto e também 
passará isto adiante, e cada vez mais,  as 
conquistas se tornarão realidade também 
para quem está a sua volta. A gratidão 
também é o ponto que irá te trazer de volta 
as coisas boas que acontecem hoje, para 
lembrar que as conquistas que você ainda 
irá alcançar não é o único ou principal foco. 
Agradecer é um ato poderoso para 
podermos seguir em frente com a 
consciência de que hoje é um presente e 
devemos estar sempre que possível 
próximos de quem amamos. 
Porque no fim seria uma perda de tempo ir 
atrás das suas conquistas sozinho, não é?

Afinal o que você vai precisar:
Ÿ Post its
Ÿ Quadro branco ou papeis 
Ÿ Energia para tirar tudo que está na sua 

cabeça e por no papel!

Ter um caminho claro é o mesmo que ter 
liberdade para segui-lo ou não, para 
mudar de caminho quando necessário, 
para que as conquistas da nossa vida e 
do nosso dia a dia fiquem cada fez mais 
naturais!

Para começar são apenas duas dicas:

1. Anote todos os seus sonhos, projetos, 
t a re f a s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  
quadro/papel

2. Estas anotações deve estar em uma 
parede visível ou em algum lugar que 
você sempre leia!

Foque nestas duas ações, 
os próximos passos estão 
no próximo capítulo!

Assine nossa newsletter para receber o 
próximo passo em primeira mão!
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