
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.

@thayscmendes
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Nós vamos viver nesses 15 dias em nós e depois através de
nós o poder transformador que Deus nos deu. 
Toda travessia é desconfortável, mas nós só evoluímos no
desconforto, o que não te desafia, não te transforma. 
NÃO DESISTA, QUE ESSE NÃO SEJA MAIS UM PROJETO
INACABADO NA SUA VIDA, vozes irão te dizer que você
não é capaz, você é IMPARÁVEL aquela que não poder ser
reprimida ou cessada.

Pratique OS 3 C'S
COMEÇA, CONTINUE E CONCLUA. 
Eu estou comprometida com vocês e comigo, se
comprometam também com vocês, comigo e com mais
alguém, o caminho que se caminha com alguém aumenta
significativamente as chances de ir até o final.

Você não conseguirá mudar a sua realidade, sem antes
fortalecer o que tem dentro de você, sem antes curar a sua
alma, sem antes de livrar de suas prisões, é tempo de
desbravar novos caminhos dentro de fora de nós. 
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Maturidade: estado, condição (de estrutura, forma, função ou
organismo) num estágio adulto;
condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida.
Ou seja, capacidade de agir em seu potencial. 
Sabedoria: O conhecimento aplicado. 
Força: característica psicológica do que não se deixa abater nem
dominar.
Então é exatamente isso que vamos viver hoje, desenvolvimento
de maturidade, sabedoria e força. 

Rick Waren diz: Onde há saúde, há crescimento. Ou seja, tudo
que é saudável cresce.

Você tem crescido?
________________________________________________

Quais áreas da sua vida esse ano, está melhor que o ano
passado?

________________________________________________
________________________________________________
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Quais frutos são visíveis do seu crescimento?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 
E o seu círculo revelador está rodando, quais áreas da sua
vida tiveram nova mais baixa e porquê?essoa você está?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mas você não quer ser a pessoa que só ajuda, a vida é sobre
troca, você quer servir, uma
das razões humanas de amadurecimento e satisfação da alma
e do espirito é o servir, que traz para nós senso de utilidade, e
quanto mais úteis somos, mais fortes, maduras e sábias nos
tornamos, é uma musculatura que precisa ser
desenvolvida.
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Você sabia que pode transformar o seu cérebro através da sua
mente? 
No entanto, dá para imaginar que não deve ser uma tarefa tão
fácil assim, mulher com espirito forte, tem seus cérebros
modificados para se tornarem imparáveis. 

Mas como?
Sinapses - Tudo que você comunica, pensa, sente e escolhe
está atualizando as suas experiência e isso resulta em mudanças
estruturais e  funcionais no seu cérebro (sinapses – desenhar),
nosso cérebro reage ao que fazemos e assim há transformação
na comunicação e no comportamento, trazendo então bons
resultados.

Olhando para a arvores, quais são os frutos que você mais vê
sem sua vida?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Quais são as suas raízes?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Bom, se você não está satisfeita com o que tem colhido, vamos agora
definitivamente mudar as sementes para então transformamos nossos frutos.

Você nasceu para ser árvore, constante e imparável, não aceite
menos do que isso.

Como então exercitar esse espirito forte, essa maturidade e
sabedoria. 

1 – Domine a si mesmo.
Tesouros não são fáceis de serem achados, mas mudam completamente a nossa
vida.

2 – Decidir não basta

3 – Não reclamar

4 – Ter um olhar mais realista da vida.

Primeiro faça uma lista dos sonhos que estão no seu coração,
seja realista quanto a 3 coisas. 

O que você fez para conquista-los?
Eles são para esse momento da sua vida?
Qual o maior medo que você tem que enfrentar para
conquista-lo?
Do que você precisará abrir mão para vive-lo?
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O que você fez para conquista-los?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Eles são para esse momento da sua vida?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Qual o maior medo que você tem que enfrentar para conquista-lo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Do que você precisará abrir mão para vive-lo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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5 – Escolha suas batalhas
Você não precisa lutar todas as batalhas que lhe aparece, você não precisa
carregar a
dor do aprendizado do outro, você não precisa dar a sua opinião em toda roda de
conversa, a nossa opinião é bem vinda quando solicitada, do contrário ela
causa, irritação, frustração e falta de confiança.

6 – Faça o que precisa ser feito. 
Nós só evoluímos no desconforto, não se poupe de ser esticada, não se poupe de
crescer, as dores nos colocam em situação de alerta de que algo novo vai
acontecer.

O seu espirito fortalecido dá ordem para a sua alma e então o seu corpo está forte
para conquistar e viver as conquistas. Os processos fazem parte do seu
amadurecimento, crescimento e sabedoria, não fuja dele, abrace a dor do
processo, semeie sementes que te trarão frutos que
alimentarão saudavelmente sua vida e seja imparável no desenvolvimento do EU e
não do ter.
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