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INTRODUÇÃO
Queres definir objectivos de forma
simples? Comprometendo-te a 100%
com aquilo que REALMENTE queres
para ti?
Então este e-book é para ti e desejo
conseguir ajudar-te neste caminho!
Comecemos:
1) Pensa no que queres... no que
REALMENTE queres e escreve numa
folha;
2) Todos os dias quanto te
levantares e deitares lê o objectivo,
e sente esse objectivo torna-se uma
obsessão para ti;
3) Define de forma clara, especifica
e sem dúvidas o teu objectivo.
Como fazes isso? Eu dou uma ajuda,
pois o restante tens de ser tu que
desse lado tornas o objectivo
pessoal, e sabes porquê? É o teu!!!!
Vamos a isso!

"Nós nos tornamos
naquilo que
pensamos."
Buddha
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Este exercício foi feito para ti que queres criar
constantemente objectivos na Vida, sem eles andamos "à
deriva", sem rumo, devemos de persistir naquilo que o
Coração diz, não é possível realizares um objectivo sem
Amor, sabes porquê? Somos mais emotivos que racionais,
infelizmente, o Ser Humano tem mentido a si mesmo,
fizeram-nos acreditar que para teres X tens de ter Y, e isso
não é assim, ponto.
A tua Vida só a ti diz respeito, só tu podes mudar, Buddha
dizia "Quando mudas, tudo muda", nada na Vida melhora
enquanto não o fizeres, percebes o porquê de escreveres o
teu objectivo? Estás a criá-lo e não há como não acontecer!!!
Acredita em ti, tu consegues alcançar o que quiseres!
Disse Napoleon Hill: "Nenhum homem está derrotado até
desistir na sua própria mente."
Obrigado! Grato por ti :)

O #psicoefeito nasceu da minha vontade em contribuir para o desenvolvimento
pessoal, o conhecimento só faz sentido quando partilhado. O nosso cérebro não
está programado para mudanças, para que isso aconteça tem que existir uma
mudança psicológica, conhecermo-nos é uma das necessidades para essa
mudança acontecer e quando nos conhecemos melhor surge inevitavelmente o
efeito.
Grato por este contributo!
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