Retiro online de Carnaval 2018

Dia 12/02/2018

1) Você tem por escrito quais são os objetivos que deseja alcançar?
Em caso afirmativo, quais são?
2) Você tem por escrito quais são os talentos que precisa desenvolver?
Em caso afirmativo, quais são?
3) Você tem clareza (e um método) para avaliar o quanto falta para alcançar os
pontos destas duas questões anteriores?
4) O otimismo realista é uma combinação das características abaixo.
Pontue de 0 a 10 o quanto você possui de cada um destes itens (quanto maior
for a pontuação, tanto mais você possui desta característica)
a.
b.
c.
d.
e.

Otimismo/Pensamento positivado – Nota:
Esforço/Fazer o que tem que ser feito – Nota:
Estratégia/Planejamento – Nota:
Garra/Persistência – Nota:
Constante revisão de suas ações – Nota:

BÔNUS DO DIA!
Confira nossas promoções especiais de carnaval
https://lojadamente.com/products/retiro-pessoal-carnaval-2018

SÓ HOJE DIA 12/02/2018

MEDO DO SUCESSO
Acesse:

https://lojadamente.com/products/medo-do-sucesso

Não precisa digitar código promocional.
Durante todo o dia de hoje, o valor será apenas R$ 9,00
(valor original: R$ 29,00)

Descrição deste produto:
Talvez você ache estranho falar em medo de sucesso. Mas é verdade… e você pode carregar isto
contigo.
O medo do sucesso aparece todas as vezes que:
Você fica preocupado em ter que pagar ainda mais impostos ao governo pelo fato de estar ganhando
mais.
Você fica comparando ricos e pobres, iludindo-se com a ideia de que os pobres tem uma vida mais
tranquila, sem preocupações.
Você teme que, ao ficar rico, correrá maiores riscos de algum membro de sua família ser sequestrado.
Você acredita que o dinheiro transformará você numa pessoa mais esnobe, mais desumana.
Você pensa que ser rico coloca você em maior risco do que sendo pobre. Afinal, terá que comprar um
carro blindado e altos muros protegendo sua casa.

Esta reprogramação mental desenvolvida pelo Chris Allmeida colocará sua mente no estado de desejar e
acolher o sucesso com alegria e confiança.

