
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.
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Para que a Borboleta voe é preciso que a lagarta morra,
toda morte vencida gera vida, tem muita gente querendo
voar como Borboleta, mas ainda se arrasta como lagarta.

Ninguém quer viver ao lado de uma lagarta, as lagartas
causam um sentimento ruim de nojo, de medo, de repulsa,
ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa.

Você precisa sair da condição de borboleta mas para isso
precisa do CASULO. 

         Lagarta                                                Borboleta 
                            
                                        Casulo

É tempo de romper o casulo e não mais as asas

A sua condição de borboleta nunca mais te permitirá
viver como lagarta, você mesmo saberá identificar o que é
para vc e o que não é,
o que fará parte da sua bagagem e o que é inútil. 
Se posicione, desbrave, viva e usufrua do seu processo
e aí COMPROMETIDA com os 3C’s?
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