
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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A qualidade dos relacionamentos que estamos
construindo, cabem definitivamente a nós. 

Todo mundo concorda comigo que somos seres relacionais, nascemos
para nos relacionar com as
pessoas, na verdade a nossa concepção surge de um relacionamento
na forma mais intima. O ser humano tem uma grande necessidade de
amar e ser amado, mas vocês
lembram de tudo que vivemos até aqui. 

A qualidade dos nosso relacionamentos vão dizer a
qualidade dos nossos frutos.

Ouvimos e acreditamos em muitas crenças / mentiras que contaram
para nós. 

E aí você começa a se relacionar com pessoas, com homens, com
amigas, pai, mãe e esse monte de mentiras são colocados na mesa e
vivemos relacionamento cheios de defensivas e que dificultam os
comportamentos um do outro.
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·       
Então, quando pensamos o tanto que precisamos nos
conhecer como simplesmente podemos achar que sabemos lidar
com o outro?

__________________________________________________

E aqui vai o primeiro principio para um relacionamento saudável a
vulnerabilidade, é só debruçar sobre o outro sem expectativa, mas
com verdade, MAS EU TENHO MEDO DE SER FERIDA E SE ELE
OU ELA NÃO SE IMPORTAREM.

Fundamentos de relacionamentos saudáveis

1 – Seja vulnerável, pessoas árvores são vulneráveis, ao clima, mas
permanecem! - Inconscientemente a maioria das pessoas não pensam
assim, não aprendemos a construir nossos
relacionamentos com bases maduras com a permissão do EU
ESCOLHO VC, mas no VOCÊ ME ESCOLHEU, em uma condição de
coadjuvante.
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2 – Um relacionamento saudável é feito de pessoas que precisam assumir a
responsabilidade para fazerem aquele relacionamento darem certo. 

Um relacionamento poderoso é constituído de 2 pessoas ÁRVORES.
Pessoas ÁRVORES se conhecem, sabem o que querem e no que estão
comprometidos a fazer como indivíduos.

Lembram do poder das palavras, uma pessoa Palha  tem uma
FALA FRÁGIL, não consigo, não posso, é muito difícil, eu tenho um problema, pessoas
frágeis usam frequentemente a frase VOU TENTAR, quando eu falo isso, já estou
justificando o fato de talvez não conseguir. ARVORES NÃO FALAM VOU TENTAR.

Pessoas Arvores, alimentam outros e fazem de suas
pessoas arvores, quando elas encontram uma pessoa palha, ela não a deixa naquela
condição, ela pergunta, ela faz a pessoa refletir, mas não impõe nada.

Pessoas Arvores, casam com pessoas árvores.
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3 – Pessoas arvores abraçam as dores dos processos para viverem o que sabem que foram feitas
para viver.

4 – Pessoas arvores sabem os seus limites e o respeitam
Nem todas as pessoas devem ter o mesmo nível de acesso a sua vida e você é responsável por
administrar esses acessos, do mesmo modo que somos responsáveis
por honrar esses acessos.
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O amor é uma decisão poderosa de servir, de se colocar á disposição de ser magoada, mas
jamais de ser machucada. A escolha de perseguir conexões fortes nos
colocará frente a uma batalha que nos impulsionam: O medo e o Amor, eu espero que como
arvore, você escolha o amor. Um relacionamento Poderoso é um Relacionamento que
nos torna mais fortes, sábias, maduras e livres. Pessoas arvores casam com
pessoas arvores, pessoas palhas com pessoas palhas.

Como saber se você está se comportando como uma pessoa palha.

Qual o objetivo de seus relacionamentos mais próximos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Você tem agido para se aproximar das pessoas ou para se afastar delas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Você tem medo de se relacionar com as pessoas, porque?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Quais são as conversas que você tem tido com as pessoas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

O que te fez escolher as pessoas que estão perto de você?
________________________________________________________________________
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