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Guia de ano novo



Oi você! 

Bom, somos a cari.design e queremos te 
ajudar a começar o ano! Sem blá blá blá 
superficial que só te faz sentir culpado ou 
matrizes imensas para planejamentos que 
nunca acontecessem. Não, não fazemos isso, 
então vamos alinhar expectativas: aqui você 
vai encontrar 3 ferramentas simples para te 
ajudar a responder as respostas acima. 

A primeira: Tchau 
É um feedback(críticas construtivas) de você 
para você mesmo ver o que vem pro ano q 
vem com você e o que fica pra história desse 
ano.

A segunda: Oi 
É um guia rápido do futuro você, no fim do 
próximo ano, para você agora, para te ajudar 
a entender o que você quer e como você pode 
começar amanhã. 

A terceira: Me perdi, #comofaz?
É uma série de perguntas e respostas, suas 
respostas formam um caminho de ações pra te 
ajudar a se achar, inspirar, respirar, e não pirar. 
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Sabemos que essas ferramentas não vão 
resolver os problemas da sua vida, nem 
prometemos que vão te fazer ser mais 
produtivo, ganhar mais dinheiro, ou achar o 
amor da sua vida. Isso só depende de você. 

Mas, podemos falar por uso próprio que ela 
tem nos ajudado a dar pequenos passos em 
direção à grandes sonhos! E de coração, 
esperamos que ajude você e todo mundo, à 
realizar tudinho, um passo de cada vez. 

Afinal todos temos sonhos, desejos, desafios, 
ou só para viver de um jeito mais nosso :) 

Então...

Bora lá?!

E aí, já está:

Maluco? Animado? Com medo? À todo 
o vapor? Nem sabe mais o que está
sentindo e começou o ano em crise?
Fazendo todas as metas em janeiro e
não tem tempo pra mais nada?

Todas as opções? Nenhuma? Não 
sabe? De coração, entendemos!

É no começo do ano que surgem 
aqueles pensamentos: 

O que foi que eu realizei mesmo ano 
passado? 
Onde eu quero chegar esse ano?
#comofaz pra planejar?
O que é que eu quero mesmo?
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Pense rapidinho: 
como foi esse ano e abaixo liste o que você quer parar, 
continuar e começar a fazer no ano que vem.Tchau 

Parar Continuar Começar
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Oi 
Se você escrevesse uma carta do futuro 
você, no final do ano que vem, para você 
mesmo nesse começo de ano: O que você 
diria? 

Pense rapidinho: 
quem você será ano que vem? 

Faça uma lista de coisas que você imagina 
que precisa fazer para se tornar a pessoa que 
imaginou no final do ano que vem. 

Escreva o que você pode começar a fazer HOJE 
para realizar os ítens da sua lista.
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Revise rapidinho: como você está indo até 
agora? Revise as coisas que você acha que 
precisa fazer, quando quiser. 

Nossa recomendação: revise uma vez a cada 3 
meses, só pra ver se você ainda quer realizar 
as mesmas coisas até o fim do ano. 

Mas se ficar na dúvida, é só revisar quando se 
perder, ou seja, quando você se perguntar: 

por que é que eu estou fazendo 
isso mesmo? 

Essa sempre é a melhor hora, não tem erro, 
revisa que vai te ajudar!

Me perdi, 
#comofaz?

Sim

Nada

Tudo

Um pouco 

Você ainda quer as mesmas 
coisas?

Não

Reveja quem você quer ser no fim do ano, tudo pode ter mudado, e 
você não percebeu. 

O quanto você já realizou de 
cada ítem da sua lista? 

Como você pode 
realizar seu ítem da 
forma mais simples?

Qual é a coisa que você mais 
quer fazer esse ano?

Qual é a coisa que você pode 
fazer amanhã para realizar esse 

ítem?

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje! 
- Ditado popular

Ótimo! E agora?
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Agradecimento
Esperamos que você aproveite esse guia rápido 

e se puder, manda um oi no nosso insta 
@cari.design ou por e-mail info@cari.design 

contando como foi sua experiência! Sugestões 
e relatos são sempre bem-vindos! Isso já 

significaria MUITO pra nós, acredite! 

Desde já agradecemos as pequenas coisas, 
como um simples oi, que podem fazer muita 
diferença. A diferença que só nós podemos 

fazer :) 

Um abração, 
boa fazeção 

e feliz ano novo!

Equipe 




