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

Dia e hora: DIA 07/07 Á 20/07
 ÁS 7:00H DA MANHÃ  14 dias 

Separadas em 3 Pilares essenciais para termos uma
mentalidade produtiva. 

2- Você  - serão 6 lives 
3- Relacionamentos - Serão 4 lives 
4- Desenvolvendo uma Mentalidade Produtiva - 4 lives 
5 - Vamos usar a #somosimparaveis e a bonequinha com as
mãos cruzadas.

No canal do TELEGRAM E WHATSAPP   vou colocar o
RESUMO cada live, os exercícios que faremos, vídeos e
material complementar que eu comentarei nas lives.
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Trechos do Livro - O despertar da Leoa - Lisa Bevere

A mulher desenvolve múltiplos papéis todas somos ou seremos,

mulheres, esposas, mães, trabalhamos fora e/ou dentro, somos filhas,

noras, amigas, estudantes e lá se vão diversos papéis. 

A chave da força da mulher está na SABEDORIA, ESSÊNCIA

TRANSFORMADORA, NUTRIDORA, PRODUTIVA, em ser quem é,

estar feliz na própria pele, encontrar tesouros na sua história, em

saber que não faz tudo sozinha, existe um Deus que a cuida, sustenta,

protege e impulsiona. 

Uma  mulher curada traz cura para a sua casa. 

Precisamos olhar nossos papéis como rainhas da terra que somos,

como leoas que somo, aceitarmos a nós mesmas e termos convicação,

NASCEMOS COM FORÇA PARA ISSO E PRECISAMOS ESTAR A

VONTADES COM ESSA FORÇA. 

@thayscmendes
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Trechos do Livro - O despertar da Leoa - Lisa Bevere

A mulher desenvolve múltiplos papéis todas somos ou seremos, mulheres,

esposas, mães, trabalhamos fora e/ou dentro, somos filhas, noras, amigas,

estudantes e lá se vão diversos papéis. 

A chave da força da mulher está na SABEDORIA, ESSÊNCIA

TRANSFORMADORA, NUTRIDORA, PRODUTIVA, em ser quem é, estar

feliz na própria pele, encontrar tesouros na sua história, em saber que não

faz tudo sozinha, existe um Deus que a cuida, sustenta, protege e

impulsiona. 

Uma  mulher curada traz cura para a sua casa. 

Precisamos olhar nossos papéis como rainhas da terra que somos, como

leoas que somo, aceitarmos a nós mesmas e termos convicação,

NASCEMOS COM FORÇA PARA ISSO E PRECISAMOS ESTAR A

VONTADES COM ESSA FORÇA. 

RESUMO DA
AULA 11/14

Mensagem Central: Eu não era uma leoa,
mas senti que cabia em mim dar o rugido
de uma - Winston Churchil

pag 3@thayscmendes



Qual o momento que você se sente mais cansada?

Você se sente injustiçada? Quando você se sente

injustiçada?

Você acha que coloca o seu marido no trono?

E como pode fazer isso?

Em qual área da sua vida, você precisa rugir e não

consegue? Como vai fazer para mudar isso?

Qual decisão você toma após essa aula?
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