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Quem você é hoje, já conquistou tudo o 
que poderia conquistar; Se você quiser 

conquistar novas coisas, precisará 
CONSTRUIR UM NOVO VOCÊ!







Existem duas formas para você mudar:

- PELO AMOR ou  - PELA DOR

Se você não mudou ainda, é porque o 
AMOR é pequeno, ou porque ainda 

não está DOENDO o suficiente!



A dor me fez mudar!



Não importa quantas vezes você caia, 
você sempre poderá se levantar e 

reescrever a sua história!





Você pode escrever o seu futuro e 
conquistá-lo!



Aprenda a Criar 
LEMBRANÇAS DO FUTURO



PASSO UM...



Decida como você quer que o seu 
futuro seja. Como sua vida seria se ela 

fosse perfeita?

Escreva em uma folha de papel e leia 
essa carta duas vezes ao dia!



Enquanto lê, SINTA como 
se já fosse real!



Depois disso feito, encontre pessoas 
que já possuam o estilo de vida que 

você deseja e passe a imitá-los!



Comece a agir como se já fosse a pessoa 
que você deseja se tornar!



PASSO DOIS...



O Cartão Mágico



Escreva em um cartão: 

- A quantia exata que pretende ganhar

- A data exata na qual pretende ter o 
dinheiro em suas mãos

- Exatamente o que pretende dar em 
troca do dinheiro recebido



Escreva assim: 

Eu estou tão feliz e agradecido porque, 
até dia ../../.... eu faturei R$................., 
graças a meu trabalho como X, Y, Z!



Escreva assim: 
Eu estou tão feliz e agradecido porque, 
a partir do dia 31/12/2020 Eu faturei R$ 

5.000.000,00, graças a meu trabalho 
como PROFESSOR, ESCRITOR, 

PALESTRANTE, COACH e 
EMPRESÁRIO.



Leia seu cartão quantas vezes puder 
durante o dia!

Sempre que ler, SINTA que já é real!



Por uma dessas duas dores você irá 
passar:

- A DOR DA DISCIPLINA
ou

- A DOR DO ARREPENDIMENTO



Eu escolhi a disciplina e o resultado veio!





OBRIGADO!


