
GUIA DO CURSO

O TEMPO
A AGENDA
E O FOCO



RESUMO
DO CURSO

O obje�vo deste curso é te ajudar a equilibrar seu tempo, sua 

agenda e o seu foco, de modo que você possa mirar em 

projetos importantes, tenha tempo de qualidade com a 

família e um merecido descanso. Me diga quem não quer 

tudo isso: realizações, tempo com a família e um pouco de 

lazer? Este equilíbrio da vida só e possível quando estamos 

dedicados a poucas coisas: apenas às essenciais, e que 

realmente fazem toda a diferença. Uma vez iden�ficado o 

Foco, você poderá reorganizar sua vida, seu Tempo e sua 

Agenda para encontrar este tão sonhado equilíbrio e 

sa�sfação. Eliminando da agenda as frivolidades, você vai ter 

o foco para conseguir fazer tudo que realmente precisa ser 

feito.



1. Introdução/pensando na visão

01 Introdução

Aqui você conhecerá a estrutura do curso, seus obje�vos, e o 

que você vai aprender. E já será desafiado a sair do lugar!

02 O livro, o curso, o autor

Um panorama sobre o curso O Tempo, a Agenda e o Foco.

Informações importantes e interessantes sobre o livro, sobre o 
curso e sobre o autor.

03 Tudo é uma questão de equilíbrio

04 Escolha as suas batalhas

Sem equilíbrio, não há como prosseguir de forma sustentável.

Descubra quando vale a pena lutar.



2. Quem sou?

05 1x1=1

A 1ª pergunta da existência.

06 Jornada da Vida

Analise se você tem vivido esta conta em sua vida. Cuidado com 

o mais do mesmo.

O que já aconteceu em sua vida até agora? Reflita.

07 Em que momento você está?

08 Para onde você vai?

Reflexões sobre o seu momento de vida atual.

Você só consegue chegar a um des�no desejado se refle�r 

sobre ele, sobre onde quer chegar.

09 O que é impossível? Mapa da Paixão

10 Administradores da Vida

Há algo que, para você, parece impossível fazer?

Descubra os elementos que realmente norteiam a sua vida.

11 Você é uma pessoa única!

12 Juntando as peças: Afinal quem sou eu?

Igual a você, não existe mais ninguém!

Após estas reflexões, tenha mais noção de quem você é, qual é 

a sua iden�dade.



3. Onde estou?

13 Plano de Voo

Qual é o seu lugar no mundo? Descubra.

14 Qual é a sua Visão?

Aprenda como podemos criar um "plano de voo" da nossa vida.

A sua Visão tem tudo a ver com o seu des�no.

15 Definindo os valores

16 Juntando as peças/DNA da missão

Há valores essenciais que devemos manter. Descubra ou revele 

quais são os seus.

Para quê você veio ao mundo? Qual é a sua missão?



4. Para onde vou?

17 Alvos

Sabendo quem você é, e onde você está te dá as ferramentas 

para prosseguir em direção à sua Missão.

18 Planos de Ação

Aprenda como definir alvos para a vida.

Estabelecer planos é a melhor forma de realizar os seus sonhos 
e planos.

19 Prioridade e Plano de Vida

20 O Tempo, a Agenda e o Foco

Não existem Prioridades, no plural. Há somente uma coisa, a 

essencial. Descubra a sua.

Como o Tempo, a Agenda e o Foco podem te fazer uma pessoa 

mais feliz e realizada.

21 Perseverança

22 Encorajamento final

O elemento crucial para �rar os sonhos e planos do papel.

Uma palavra final sobre o elemento que amarra todos os 

outros.


