
Isso não é um desafio, não se sinta desafiada, isso é um
processo de transformação.

Dia e hora: DIA 07/12 Á 21/12
 ÁS 7:00H DA MANHÃ  

Separadas em 3 Pilares essenciais para escrevermos uma
nova história e adquirimos uma mentalidade vencedora. 

1- Você  - serão 6 lives 
2- Relacionamentos - Serão 4 lives 
3- Desenvolvendo uma Mentalidade Produtiva - 4 lives 
4 - Vamos usar a #somosimparaveis

No canal do TELEGRAM, WHATSAPP e EMAIL   vou colocar
o RESUMO de cada live, os exercícios que faremos, vídeos e
material complementar que eu comentarei nas lives.
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Você pode negar a realidade, mas não pode fugir das
consequências de ignorar a realidade

O que vc está disposta a fazer para viver de fato essa
transformação?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

O que vc está disposta a fazer para encontrar os seus
tesouros?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
Sobre se Deus quiser ou se for da vontade de Deus, frases
que tiram de nós a responsabilidade em fazer a resposta
Dele viva nas nossas vidas. 
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O que é a frustração?

A frustração nasce de um coração frágil e inseguro.
A frustração paralisa pessoas que dependem de motivação...
Fiz um jantar e ele não apareceu
Esperei que ele lavasse a louça e ele não lavou
Alguém que foi promovido na minha frente
Nós nos frustramos, porque não nos conhecemos bem, não
conhecemos a nossa força, o que precisamos melhorar, quais
são os nossos sabotadores, quais os nossos principais medos.
Onde estão nossas principais dores, as nossas
potencialidades, os tesouros na nossa história.

O que te frustra facilmente?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

@thayscmendes

Mensagem Central:  A Expectativa é a mãe da
frustração

pág 3



Quando uma pessoa se torna forte, ela não se frustra tão
facilmente, pois ela não depende do que é externo para
continuar, ela não se preocupa em ficar procurando onde ela
foi ferida, ela trazer vida para a vida
dela, em fazer os dias dela mais relevantes e em servir, em
colocar amor naquilo que ela faz e não deixar de fazer o que
cabe a ela. 
A frustração/ a dor é como uma escada, você escolhe
descer ou subir, descer é facinho mas te leva ao fundo do
poço, subir é bem mais
difícil principalmente se você estiver com bagagens extras,
cansada e frustrada, mas te leva para o governo.

Tem coisas que estão mudando na sua vida que você só
saberá que mudou quando for testada. 

7 passos práticos para você não se tornar uma pessoa
frustrada
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1 – Foque no que você tem e não no que você não tem.
Treine seu olhar para a abundância, a abundância é o que
vc tem. 
Comercial da Panvel de Natal 

https://www.youtube.com/watch?v=dlORSRep7HY

2 – Entenda que o sofrimento faz parte da vida, ela está
produzindo em você pérolas. 
História da Pérola
3 – Pare de colocar no outro a responsabilidade pela sua
felicidade
4 – Tempere seu dia com contentamento  ( A palavra
contentamento tem a sua etimologia do latim contentus que
significa satisfeito. A satisfação vem da condição de se estar
pleno, em gozo  da plenitude do ser). 
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Muitas vezes temos inveja do
que as pessoas vivem, mas não vejo ninguém invejando os
processos que aquela pessoa passou.
Não estaremos no alto da montanha admirando paisagens lindas o
tempo todo, na maioria das vezes a nossa
vida é o dia normal mesmo e são eles acontecendo que é a vida
acontecendo
5 – Pare de se ofender com tanta facilidade.
Quando eu entendi como o
perdão é libertador, eu sou rápida em pedir perdão... Não fico
preocupada com os processos da outra pessoa, mas com o meu,
pois assim como Deus trabalha em
mim, ele trabalha com qualquer pessoa, pois o poder é Dele.
6 – Frustração gera desanimo
A sua realidade não vai mudar, mas Deus vai te fortalecer para
mudar a realidade.
Quando não conseguimos mudar
a realidade é hora de mudar a nós mesmas
7 – Só por hoje
Dificil não é começar, dificl
é continuar e concluir e o seu processo de transformação só estará
completo
quando não tiver mais nada para fazer.
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As batalhas que você está vivendo não são para te paralisar, mas
para te dar autoridade. 

Com quem você está frustrada?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Qual a área da sua vida tem te frustrado?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Você gosta de ser mulher? _____________________________
O que você mais gosta na sua vida?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Quais as decisões que você toma após essa aula?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
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