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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento 
crítico para estarem a serviço da humanidade. 
Grande parte desse serviço inclui desfazer os 
padrões habituais da consciência humana e limpar 
aquilo que pode estar obstruindo a evolução 
da humanidade. Isso pode parecer uma tarefa 
assustadora, pois desvendamos e desmascaramos 
tudo o que é disfunção, danos e feridas em nosso 
mundo. Mas é somente quando descobrimos a raiz 
do nosso sofrimento coletivo que somos capazes 
de eliminar os destroços do passado e trazer à tona 
nossos medos coletivos à luz da cura e liberação.

Atualmente, a energia recebida está trabalhando 
para purifi car seu sistema energético, livrando-o 
dos venenos do passado. Ao mesmo tempo, a 
força da sua alma está sendo repadroniz ada, 
reconectando-o ao seu destino e aos grandes 
poderes e bênçãos que estão por vir. Você 
trabalhou arduamente, mesmo nos momentos 
em que perdeu a fé. Agora é hora de ver o 
mundo com novos olhos. Ver mais uma vez com 
admiração o potencial infi nito que existe.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O ano novo está 

chegando e muitas 

pessoas aproveitam 

desse tempo de 

renovação para 

organizar suas metas e 

defi nir quais objetivos 

serão perseguidos no 

ano que está por vir. 

Você pode estar se per-
guntando por que pre-
cisa definir suas metas. 

E a resposta é simples: para 
saber onde quer chegar, se-
não onde for que seu barco 
atracar será aceitável. O fator 
mais importante de se definir 
uma meta é ter a capacidade 
de sonhar e de tonar o seu 
objetivo visível. 

Quando traçamos um pla-
nejamento, esse é apenas 
uma das formas de alcan-
çarmos a nossa meta. Assim 
como o GPS atualiza melho-
res caminhos durante a rota, 
para a sua trajetória não será 
diferente. Todos os execu-
tivos com quem trabalho se 
empoderaram com seus re-
sultados quando elaboraram 
o seu planejamento anual. 

Assim nós conseguimos 
enxergar tudo que somos 
capazes de construir. Essa 
projeção nos faz incorporar 
um mindset de que é possível 
e iniciamos, cada um ao seu 
ritmo, um processo interno 
de mudança. Por isso é im-
portante não se limitar no 
momento de definir a sua 
meta. Seja ousado! 

O nadador, campeão olím-
pico, Michael Phelps afirma 
que “você não pode colocar 
um limite em nada. Quanto 
mais você sonha, mais longe 
você chega.” Para evitar 
de ter um objetivo magro 
demais, pergunte-se, “e se 
eu alcançasse o dobro, na 
metade do tempo?”. 

Quando falamos de metas 
para o ano que vai entrar, 
podemos mapear nossos ob-
jetivos em 4 categorias: Pes-
soal, Profissional, Financeiro 
e Saúde. Dentro do pessoal, 
incluo relacionamento e es-
piritualidade. Cada campo 
deve ter no mínimo 3 obje-
tivos. Uma dica que gosto de 
usar é pensar em que quali-
dade eu tenho ou o que eu já 

realizei de parecido na minha 
vida que possa me ajudar 
a alcançar essa nova meta. 
Nossas forças impulsionam 
nossos resultados. 

Em um segundo passo, 
especifique cada objetivo. 
Descreva-o de forma que se o 
entregasse para uma criança 
de 10 anos, ela pudesse en-
tender exatamente do que se 
trata. O importante é definir 
as ações prioritárias para 
essa meta se realizar. Por 
exemplo, se quiser mudar de 
emprego, é necessário rever 
o seu currículo, atualizar o 
seu Linkedin, procurar sema-
nalmente vagas na Internet, 
se preparar para as entrevis-
tas e fazer Networking ativo. 

Para facilitar a sua vi-
sualização, coloque tudo 
em um cronograma macro. 
Pesquisas indicam que a 
organização melhora sua 
produtividade,  aumenta 
seu comprometimento e, 
portanto, ajudam a diminuir 
o estresse. 

Para finalizar e saber se 
está avançando na direção 
certa, a meta deve ser ava-
liada através de um critério 
de mensuração. Nesse caso, 
é importante estabelecer um 
indicador de performance, já 
que “quando a performance 
é medida, a performance me-
lhora. Quando a performance 
é medida e reportada, a taxa 
de sucesso acelera”, como já 
dizia o escritor e líder Tho-
mas S. Monson. 

Portanto, se você quer ter 
sucesso em sua vida e tornar 
seus sonhos realidade, defina 
suas metas, escreva-as de 
forma específica, organize 
cada etapa em um crono-
grama e meça sua evolução 
periodicamente. 

Estabelecer metas nos 
permite ter uma visão de 
longo-prazo e nos empodera 
no dia a dia com motivação. 

(*) - É coach executiva especialista em 
desenvolvimento de alta performance 

para liderança e fundadora da Kyma 
Coaching (@lucianacarreteiro). 

Como defi nir metas e conquistar 
sonhos?

Luciana Carreteiro (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 44

ZO
S

AGIGANTAR
UNICORNE
ACLAMADO
ROSIYR
DCONEI
AAAARRE

INFIELEN
ORARACT
TENENCIA

DUNAOTR
RTANCA
NEGROIDE
OBOSTON

Gilberto
(?),

músico da
MPB

Aconteci-
mento que

não é
previsto

Estado da 
hidrelétri-
ca de Ji-

rau (sigla)

Variedade
de cana-

de-açúcar

Yitzhak
Rabin, po-

lítico
israelense

Designação
técnica da

"pilha
palito"

O poema
lido em

voz alta e
clara

Traidor
em uma
relação
amorosa

Interjei-
ção de
cólera

Ato, em
inglês

Desejo do
fiel que
vai à
igreja 

Ordinais 
corres-

pondentes
a nove

Precaução;
prudência

(pop.)

Atração
das praias 
potigua-

res

Local da
carona
sobre o
cavalo

Ernesto
Nazaré,
pianista

Ricardo
Tozzi, ator
brasileiro

O biótipo
de origem
africana

Capital de 
Massa-
chusetts
(EUA)

Dar novo
rumo ao

GPS

O dono do Woody, em
"Toy

Story"
(Cin.)

Produtora
de pérolas
Relativo
ao nome

Metal usado nas
ligas de latão

Indivíduo que tra- 
balha à noite

Aumentar;
exagerar

Eleito sem 
contesta-

ções

Que só
tem um
chifre

Formato
do temaki

Na
dianteira

Criança,
no Can-
domblé

Anel

Neste
lugar

Citação
(abrev.)

3/act — erê. 4/andy. 6/caiana. 8/unicorne.

A Uefa fez ontem (16), em Nyon, 
o sorteio dos confrontos das oitavas 
de fi nal da Liga dos Campeões, que 
defi niu adversários acessíveis para 
pelo menos dois dos três times 
italianos vivos na competição. A 
Juventus, que poderia pegar times 
como Real Madrid, Tottenham ou 
Chelsea, enfrentará o Lyon. 

Já a estreante Atalanta, que se 
classifi cou na última rodada após ter 
perdido seus três primeiros jogos, 
duelará com o Valencia, evitando ad-
versários como Liverpool, Barcelona, 
PSG ou Bayern de Munique. O Napoli, 
que fez boas partidas com o campeão 
Liverpool na fase de grupos, duelará 
com o Barça nas oitavas. 

“É uma grande equipe, um grande 
desafi o, serão duas partidas fasci-
nantes. Iremos sem medo”, disse 
o novo técnico do clube azzurro, 
Gennaro Gattuso. O confronto de 
maior peso será entre Real Madrid e 
Manchester City. Já os Reds pegam 
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Oitavas de fi nal da Liga dos Campeões

Sorteio dos confrontos das oitavas de fi nal da Champions. 

o Atlético de Madrid, enquanto o 
PSG, de Neymar, encara o Borussia 
Dortmund. 

Confi ra todos os confrontos: Lyon 
x Juventus; Napoli x Barcelona; 

Atalanta x Valencia; Atlético x Li-
verpool; Real Madrid x Manchester 
City; Borussia Dortmund x PSG; 
Chelsea x Bayern; e Tottenham x 
Leipzig (ANSA).

A
N

SAOs números estão no 
primeiro estudo global 
sobre terras secas, di-

vulgado na semana passada 
pela FAO. 

Chamado “Árvores, flores-
tas e o uso da terra em áreas 
secas”, o relatório apresenta 
as diretrizes para o monitora-
mento futuro dessas zonas e 
ajuda os países nos esforços 
de identificar ações apropria-
das para a restauração e o 
manejo sustentável do solo.

“As terras secas não são 
terrenos baldios, mas sim 
paisagens produtivas com 
considerável potencial eco-
nômico e valor ambiental”, diz 
o estudo da FAO. Essas áreas 
abrigam aproximadamente 2 
bilhões de pessoas no mundo 
e mais de um terço dos pontos 
críticos de biodiversidade.

“O bosque seco da América 
do Sul é menos conhecido que 
a selva tropical, mas 30% da 
população dessa sub-região 
vive em terras secas. Além 
disso, a biodiversidade que se 
encontra ali é fundamental para 

Terras secas cobrem quase um 
terço da América do Sul

As terras secas cobrem quase 545 milhões de hectares na América do Sul, o que equivale a 31% do 
total da superfície terrestre da região e a 9% das zonas áridas do mundo

fazer frente às mudanças climá-
ticas, principalmente aquelas 
associadas à escassez de água”, 
disse Hivy Ortiz, ofi cial fl orestal 
da FAO para a América Latina.

Entre os principais bosques 
secos do subcontinente estão 

FAO fez primeira radiografi a global desse ecossistema.

o de Tumbes-Piura, no sul 
do Equador e no noroeste 
do Peru; o de Tumbes-Cho-
có-Magdalena, que atravessa 
Colômbia, Equador e Peru; e 
os vales colombianos de Patía, 
Magdalena e Cauca. 
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O chanceler japonês Toshi-
mitsu Motegi reiterou a posi-
ção de que a Coreia do Sul deve 
retifi car violações de direito 
internacional e da questão de 
trabalhos forçados realizados 
no período da guerra.

Motegi fez o comentário du-
rante uma breve reunião com 
o chanceler sul-coreano Kang 
Kyung-wha, em Madri, onde 
ambos participavam de cúpula 
da ASEM, encontro entre chan-
celeres da Ásia e da Europa.

Durante a conversa de 
cerca de 10 minutos, no do-
mingo (15), Motegi também 
enfatizou a importância das 
relações bilaterais, bem como 
as relações entre o Japão, os 
Estados Unidos e a Coreia do 
Sul para lidar com a questão 
dos lançamentos de mísseis 

Japão pede que Coreia do Sul retifi que 
questões de trabalho forçado

Chanceler japonês Toshimitsu Motegi alegou que acordo de 1965 

já resolveu o assunto. 

balísticos pela Coreia do 
Norte.

Os chanceleres do Japão e 
da Coreia do Sul concordaram 
em cooperar para formar a 
base da reunião planejada 
entre o premiê japonês Shinzo 
Abe e o presidente sul-core-
ano Moon Jae-in, que deve 
ocorrer na cidade chinesa de 
Chengdu na semana que vem.

Motegi afirmou que a dete-
rioração nas relações entre os 
dois países é fruto das ques-
tões de trabalhos forçados no 
período da guerra.

No ano passado, a Suprema 
Corte da Coreia do Sul or-
denou que fi rmas japonesas 
pagassem indenizações para 
os autores de ações judiciais 
que alegam ter tidos seus fa-
miliares, ou eles próprios, sido 

forçados a trabalhar em em-
presas japonesas no período 
da Segunda Guerra Mundial. 
O Japão mantém a posição de 

que um acordo bilateral de 
1965 já concluiu as questões 
de compensações do período 
da guerra (NHK/ABr).

Segundo a FAO, 3,8% da 
cobertura florestal em terras 
secas na América do Sul de-
sapareceu entre 2001 e 2010, 
principalmente “devido ao 
cultivo de soja e à criação de 
gado” (ANSA).


