
9 CHAVES PARA 
MUDAR SUA VIDA 



INTRODUÇÃO 

Olá, muito prazer! 

Eu sou Fernando de Souza, autor do blog frases de poder. 

Desejo que você tire o máximo proveito das informações 

contidas aqui pois esse mini ebook foi escrito principalmente 

com a intenção de te ajudar a conquistar suas metas e atingir 

seus sonhos, ou seja, para você ser o melhor que pode ser. Por 

isso essa leitura será de grande benefício para você. 

A primeira coisa que você precisa saber é que existem 

respostas para todas nossas perguntas pois a nossa mente é um 

recipiente e nós escolhemos o que guardamos nela. Dessa 

forma, toda informação que entra na sua mente pode, tanto 

te ajudar, como te atrapalhar. 

Afinal, o que você anda guardando na sua mente nesse 

momento? 

Quando você muda algumas atitudes com consistência, você 

muda o ponto no qual se focar, você acaba mudando hábitos 

e por consequência muda sua vida. 
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Lembre-se que nada acontece por acaso e se está lendo essa 
mensagem agora é porque essa mensagem é para você. 

Veja com 11sua mente", imagine todo o potencial adormecido 
em você e, com um estalar de dedos, sinta como pode ser 
rápida a mudança. Saiba que existe uma trilha se formando à 
sua frente e é você que escolhe o caminho que vai andar a 
cada minuto de vida, você cria seu caminho, acredite em 

.... 
voce. 

11Duas mulheres completaram 70 anos mas cada uma assumiu 
uma visão diferente do fato. Uma "sabia" que sua vida se 
aproximava do fim. Para ela sete décadas de existência 
significavam que o corpo devia estar se deteriorando e era 
melhor começar a encerrar todas as suas questões 
inacabadas. 

A outra conclui que a capacidade de uma pessoa em 
qualquer idade depende de sua convicção e fixou um padrão 
mais elevado para si mesma. Decidiu que escalar montanhas 
pode ser um bom esporte para começar aos 70 anos. 

Durante os 25 anos seguintes ela se devotou a essa nova 
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aventura, escalando alguns dos picos mais altos do mundo até 
que, na casa dos 90 anos, Hulda Crooks tornou-se a mulher 
mais velha a escalar o Monte Fuji." 

Extraído do livro "desperte o gigante interio(' 

WdGJI --
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Assumir a responsabilidade é fundamental pois quando você 
culpa alguém você está automaticamente dando o seu 
poder de criar para os outros. Aprenda a se responsabilizar 
pelas coisas boas e pelas coisas com as quais você não está 
totalmente satisfeito, afinal, o que você está criando em sua 
vida nesse exato momento? Justificativas ou oportunidades? 

Tomar a decisão de mudar é preciso e tudo começa no seu 
pensamento, agora mesmo! 

Um treinador de líderes diz que para se tomar uma decisão 
grande, que tenha a possibilidade de mudar sua vida, você 
precisa se revoltar! Mas como assim, se revoltar? 

A resposta é se revoltar sadiamente, afinal, o seu desejo de 
mudar nasce da necessidade de melhorar ou da própria 
insatisfação dos seus resultados atuais. 

A ação (tomar atitude) é o que vai determinar seu sucesso já 
que conhecimento por si só não é poder, atitude sim! 

Saiba que são suas decisões que moldam sua vida, então faça 
o que é preciso ser feito pois são as atitudes que determinam 
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seu valor já que o que você diz é apenas o que você diz. Assim 

sendo, viva de modo que suas atitudes falem mais alto do que 

suas palavras. 

Esses são os passos fundamentais para a mudança. 

Apenas colocando em prática essas dicas a sua vida vai se 

elevar a outro nível. 
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CHAVE 

1 

TENHA A 
MENTALIDADE 

CORRETA 



A primeira coisa para conseguir ter uma mentalidade correta é 

entender que, se você entrar numa quadra de basquete 

tentando aplicar as regras de um jogo de pingue-pongue, por 

mais que queira, não vai conseguir ganhar o jogo, ou 

seja, a sua mentalidade é uma das chaves que abrem a 

porta para as oportunidades. Imagine um peixe vermelho com 

listras amarelas no fundo do mar. Por mais que esse peixe 

conheça tudo dentro d'água ele não sabe que existe um mundo 

fora do oceano e, de maneira semelhante a um peixe, estamos 

"submersos" em todas as possibilidades existentes. 

Tenha em mente que tudo o que fazemos se reflete em nossas 

vidas e todas as nossas atitudes geram um efeito. Ler um livro de 

200 páginas sobre administração financeira causa o efeito de 

usar melhor o dinheiro, refletindo em um acúmulo de capital, 

mas somente se você utilizar o conhecimento adquirido na 

prática. 

Você pode ter certeza que tudo o que fazemos reflete em como 

nossas vidas serão e você pode mudar sua vida! Hoje você vai 

ser uma pessoa diferente pois uma mentalidade diferente 

gera resultados diferentes. Tudo o que vai, volta, mas será que 

sabemos como usar essa lei a nosso favor? 
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Uma ótima maneira de usar essa lei ao seu favor é abençoando 

as pessoas que cruzarem seu caminho, desejando o bem e 

ajudando sempre que possível, lembrando que "a vida é 

um espelho: quando sorrimos para ela, ela sorri de volta
11

. Você 

também deve selecionar melhor o conteúdo que assiste e as 

músicas que ouve. Isso porque as imagens que olhamos 

penetram em nosso subconsciente e nos influenciam. 

Imagine o que 4 horas de conteúdo nocivo por dia podem fazer 

em curto, médio e longo prazo em todas as áreas da sua vida. 

Saiba que sua mente absorve todo esse conteúdo, tudo o que está 

se repetindo na sua mente tende a criar-se no seu dia-a-dia. 

Comece a fazer mudanças positivas na sua vida e veja os 

resultados e benefícios que você pode alcançar. Leia um pouco 

todos os dias algum material didático, com informação e com 

conteúdo de qualidade, aprendendo um pouco mais todos os 

dias. 

Você consegue imaginar qual será o resultado disso em 5 anos? 

Saiba que você não precisa parar sua vida para se dedicar 

exclusivamente à leitura e ao aprendizado pois você pode 
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começar aos poucos, lendo uma página por dia, avançando 

pouco a pouco, um passo de cada vez.  Qual o resultado 

disso em poucos anos? Você acabou de ler a Bíblia!!! 

O vento sopra para todos no mar das oportunidades só é preciso 

ajustar as velas para aproveitá-lo. Se você está sem dinheiro, 

sem saúde e falta de energia, pare! Pare! Não é por aí o 

caminho, existem caminhos melhores, tudo está ligado à sua 

capacidade de mudar. 

Melhore todos os dias procurando sempre fazer um pouco 

melhor a cada dia que passa. Melhorando 1 % por dia, qual será o 

saldo no final do ano? 

Lembre-se que qualidade custa menos. Então busque ser o 

melhor na sua área, faça cursos, especialize-se e tenha certeza 

de que você é seu maior investimento. 

Uma vez por ano, mês ou semana reserve algumas dezenas de 

minutos para se auto avaliar e analisar o que fez de melhor nesse 

período, no que você pode melhorar mais, quais as ideias você 

pode desenvolver para ajudar mais pessoas, como estão as suas 

finanças, o que você pode fazer agora para que tudo fique do 

jeito que você quer? 
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Você pode conquistar seus sonhos! 

"Ainda jovem ele teve de abandonar a escola para viver 

com a família em um ônibus no Canadá. Sem dinheiro para 

ter a própria casa ele ainda teve de acampar por um 

período no gramado de sua irmã mais velha e ele disse que 

foi nesses tempos difíceis que ele aprendeu a ter senso de 

humor. Quem é ele? Talvez você o conheça, seu nome é Jim 

Carrey." 

Você tem a capacidade de realizar seus maiores sonhos. Seja a 

melhor versão de si mesmo pois 11 No meio de toda a dificuldade 

encontra-se a oportunidade." 

''Aos 3 anos de idade ele apresentava dificuldade em se 

comunicar, falhou na sua primeira tentativa de entrar na 

universidade e na escola era considerado lento na 

aprendizagem. Quem era ele? Seu nome era Albert Einstein." 

Assista esse vídeo do Will Smith revelando a mentalidade que ele

usou para obter o sucesso.
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De nada adianta ter uma mentalidade vencedora e deixar-se 
vencer pela preguiça, achando que é difícil lutar pelo que você 
acredita. 

Então se você está adiando fazer algo por causa do tempo que 
isso irá levar lembre-se que o tempo passará do mesmo jeito e a 
única coisa que você está adiando é a sua felicidade e a alegria 
plena de alcançar uma meta ou realizar um sonho. 

Se você está buscando maneiras de crescer e se desenvolver você 
está investindo no seu futuro e se está sem fazer nada, esperando 
que algo aconteça, você também está investindo no seu futuro. 
Entretanto os resultados alcançados serão diferentes. 

Então pense: em qual desses futuros você quer viver? No futuro de 
melhorias contínuas ou em um futuro de estagnação? 

Pergunte-se: quais atitudes terei que tomar para daqui a dez anos 
eu estar vivendo a vida dos meus sonhos e qual o preço que 
pagarei se não tomar essas atitudes? 

O tempo está passando, acorde gigante! Faça a diferença! 

Para aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não 
tem, até o que não tem lhe vai ser tirado. A estagnação é como 
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areia movediça e o conhecimento e a atitude são as cordas que 
vão te tirar da lama e te puxar de volta para um solo firme no qual 
você possa construir algo sólido para o seu futuro. 

Imagine uma máquina do tempo que pudesse mostrar que daqui 
a dez anos você estaria em uma situação péssima, morando em 
um lugar que você não gosta, trabalhando em algo que detesta e 
que você estaria endividado. Nessa visão você pega sua carteira 
e nem faz questão de abri-la por que sabe que não tem nada 
dentro. Nesse futuro distante você começa a sentir os resultados de 
tudo o que fez, tal como acordar sempre ao meio-dia e ficar até 
tarde assistindo conteúdos nocivos para sua vida. 

Se você percebesse que essas atitudes e algumas outras 
destruíram seu futuro, o que faria diferente? Pois saiba que esse 
futuro ainda não chegou e isso quer dizer que ainda há tempo de 
mudar e essa mudança só depende de você. E você que deve 
controlara acomodação. 

Reflita: 

"Havia, em uma cidade, um sábio que respondia a todas as 
perguntas que lhe eram feitas. Certo dia um jovem resolveu 
enganar o sábio com uma pergunta e armou a seguinte 
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estratégia: eu vou pegar um passarinho, vou colocá-lo nas 

minhas mãos e perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou 

morto. Se ele responder que está vivo eu aperto a mão e 

mato-o aí ele erra. Se ele responder que o passarinho está 

morto, então eu abro e solto o passarinho, e assim de qualquer 

maneira ele erra. 

Certo de que sua estratégia era boa o jovem dirigiu-se ao 

sábio com o passarinho e disse: eu tenho em minhas mãos um 

passarinho e eu gostaria que o senhor me respondesse se este 

pássaro está vivo ou morto. 

Naquele momento o sábio fixou seus olhos naquele jovem 

rapaz e respondeu tranquilamente: tudo depende do que 

você vai fazer com ele, a resposta certa está nas suas mãos. 

autor desconhecido 

Assista esse vídeo complementar aonde eu ensinei e 

ajudei centenas de pessoas a eliminar a procrastinação.

WWW.FRASESDEPODER.COM.BR
https://youtu.be/D27CQN2n7Hc




Eu reclamava da minha unha até conhecer alguém que não tinha 

dedo. Eu reclamava das minhas contas até conhecer alguém que 

não tinha casa. 

Entenda que mudar seu estado é uma questão de mentalidade 

e talvez você se pergunte: será que eu tenho que fazer tudo 

isso mesmo? 

Eu te respondo com outra pergunta: o quanto você quer mudar? 

Se você está dizendo para si mesmo nesse momento que 

não consegue sentir gratidão, você precisa perceber que isso 

é um hábito de pensamento e, assim como todo pensamento, 

ele pode ser mudado. Assim como esse pensamento negativo é 

a prática de um hábito, sentir gratidão e pensar positivo também 

é! 

Não adianta agradecer pela sua saúde e ir fumar depois, é hora 

de mudar! Sugiro que pratique esse exercício todos os dias. 

Além disso uma prática importante é enumerar suas bênçãos! 

Esse exercício é um dos mais poderosos que existem. Para 

praticá-lo basta fazer o seguinte: Ao acordar faça uma lista de 1 

O coisas pelo que é grato e descreva o motivo pelo qual você é 

grato à essas bênçãos, por exemplo: "Sou verdadeiramente 

grato por _____ (o quê?), porque ____ {motivo)" 
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Não esqueça de expressar o motivo pelo qual você é grato pois 

quando acrescentamos o porquê, trazemos mais intensidade ao 

sentimento da gratidão. 

Após terminar a lista, releia suas bênçãos e repita a 

palavra obrigado três vezes para cada uma delas. 

No começo você poderá ter alguma dificuldade em encontrar 

dez situações, coisas ou pessoas para agradecer mas é preciso 

persistência até que a ação se torne uma prática comum. 

Para ajudar a encontrar suas dez bênçãos do dia, você poderá 

pensar em temas como saúde e corpo, trabalho e sucesso, 

finanças, relacionamentos, paixões, felicidade, amor, vida, 

natureza, bens materiais ou serviços ... 

Quanto maior for sua gratidão, mais pleno você irá se sentir e mais 
rápido sua vida irá mudar. 
(baseado no livro a magia de Rhonda Byrne)

Aprenda nessa palestra gratuita da especialista Marcia Luz como 
a gratidão pode curar sua vida definitivamente.
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"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você 
não fizer nada, não existirão resultados." Mahatma Gandhi 

O que mais tememos geralmente é aquilo que mais precisamos 
fazer, portanto decida fazer todo dia algo que você tem medo. As 
ações mais importantes nunca são confortáveis. 

Lembre-se também que comprometimento gera resultados. 

Todos os dias, ao acordar, você tem em suas mãos a escolha de 
não fazer nada e continuar com a mesma vida de sempre ou dizer: 
chega! A partir de agora eu estou no controle da minha vida e farei 
as mudanças necessárias para conquistar meus sonhos e metas, 
afinal, eu mereço as coisas boas da vida e para isso vou estudar, 
pesquisar, fazer as perguntas certas e entrar em ação. 

A sua mudança começa hoje e é só questão de você querer. 
Basta que você seja o melhor que puder ser! Ajude seu próximo e 
mova-se. A vida que você pediu está a poucos passos a sua frente 
e chegou a hora de você dar esses passos, por mais que você 
ache que não é possível, muitas pessoas saíram de situações que 
muitos pensavam serem impossíveis de vencer. 

Não existe fracasso ou sucesso, o que existe são os resultados da 
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ações e decisões tomadas. Você está satisfeito com os resultados 

que vêm obtendo? O que é preciso fazer para que você obtenha 

os resultados desejados? De nada adianta ter o melhor plano do 

mundo para conquistar algo se esse plano não for colocado em 

açao. 

"A genialidade é 1 % inspiração e 99% transpiração." 

- Albert Einstein

Assista esse vídeo e aprenda como parar de reclamar da vida 
e entrar em ação definitivamente. Garantido!
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Deus criou o universo com abundância, ele deseja que sejamos 
abundantes em todas as áreas de nossas vidas. Se você deseja 
que seus filhos tenham mais qualidade de vida, se deseja que eles 
frequentem as melhores escolas, então o dinheiro tem sim sua 
importância. 

, , 
IDEIAS PRATICAS 

A primeira dica aqui é para que, quando você pegar alguma 
quantia de dinheiro, você separe 103 do total para guardar. 

Mas quando esse dinheiro será usado? A resposta é simples: 
Jamais! 

Isso porque a ideia é guardar esse dinheiro para atrair mais dinheiro 
pois quando você não guarda uma quantia por mês, você está 
dizendo para seu subconsciente que você não tem dinheiro e o 
fato é que dinheiro atrai dinheiro. Portanto se você diz, todo mês, 
ao seu subconsciente que não consegue guardar nem 103, então 
não vai conseguir guardar nada mais. 

Guarde no mínimo 103 de tudo o que ganhar. Pense que se você 
ganhar 10.000 mil reais por mês e gastar 15.000 mil no mês, você 
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terminará o mês devendo 5.000 mil reais, ao passo que se você 
ganhar 1.000 por mês e gastar 800 reais você vai terminar o mês 
com 200 reais de saldo positivo. 

Então guarde todo mês uma quantia e coloque essa quantia para 
trabalhar para você pois é assim que as pessoas que prosperam 
fazem, aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar para você, você 
fará seu dinheiro crescer. 

Vise investimento e lucro com essa porcentagem todos os meses, 
controle seus gastos, faça uma lista do que são desejos e do que 
são necessidades, corte despesas, invista em você e em 
conhecimento. 

Você deve controlar a pressao financeira e o incentivo ao 
consumo. 

Compre as melhores coisas que puder comprar, mas que estejam 
abaixo do seu poder de compra, sempre buscando qualidade, 
claro. O importante é gastar em algo que esteja abaixo do seu 
poder de compra desde que não seja o mais barato. 

Imagine 3 sorvetes praticamente iguais, só que o primeiro custa 5 
reais, o segundo custa 7 reais e o terceiro custa 1 O reais. O 
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interessante é que você escolha o de 7 reais, mesmo que possa 
comprar o de 1 O. 

Isso quer dizer que você deve procurar sempre o menor preço, mas 
não exatamente o mais barato, pois se for no mais barato você 
estará sendo tio patinhas, estará dizendo para si mesmo, e para 
seu subconsciente, que não tem mais dinheiro, que não pode 
comprar algo melhor, quando na verdade você pode. 

Então vá no intermediário pois se for no que custa mais caro estará 
dizendo para seu subconsciente que o dinheiro o controla, se for 
no mais barato estará dizendo que não tem o suficiente. 

Busque o preço médio e compre tudo o que for pequeno sempre à 
vista. Se você não consegue se controlar pensando que não pode 
esperar até juntar o dinheiro para fazer a compra à vista, você está 
dizendo, inconscientemente, que sente falta daquele produto e 
receberá mais falta. Além disso quem compra parcelado acaba 
comprando muito mais caro do que se estivesse pagando à vista 
pois dessa forma é possível negociar descontos. 

Se quiser ser rico comece a ajudar, dê dinheiro, não queira ajudar 
quando for rico, mas faça isso agora, comece com pouco, um 
tanto que te faça sentir-se bem. A dica aqui não é para dar 
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dinheiro para qualquer pessoa e sim para quem merece ou para 

quem precisa como uma instituição beneficente. Dê dinheiro na 

medida que não te atrapalhe. 

Os pilares para sua prosperidade financeira são esses: 

• Guarde 10% de tudo o que ganhar

• Compre as melhores coisas que puder comprar, mas que

estejam abaixo do seu poder de compra

• Compre a vista

• Dê dinheiro! (comece com uma quantia que te faça sentir

bem)

• Guarde 10% para diminuir suas dívidas

Use o dinheiro como capital. Aprender a ganhar, economizar e dar 

dinheiro.

BLINDE SEU DINHEIRO AGORA: Aprenda a diminuir seus gastos, 

aumentar suas receitas, zerar as dívidas e ter uma renda 

inteligente.
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Transforme a rejeição em oportunidades! Quantos 11não11 você 
aguenta? 

A atitude negativa destrói a autodisciplina, então lembre-se que a 
frustração nada mais é do que um sinal de que está na hora de 
você entrarem ação e, quem sabe, fazeras coisas diferentes para 
obter resultados diferentes. 

Procure sentir essa sensação de gratidão pelo fato da insatisfação 
estar presente pois ela pode mostrar que você precisa mudar sua 
forma de pensar pois tudo aquilo que você resiste, persiste. 

Aceite seus sentimentos, afinal, cada sentimento nos traz um 
aprendizado e quando lutamos contra o sentimento ele tende a 
aumentar. Por outro lado, quando prestamos atenção a esse 
sentimento ele tende a se dissipar. 

Então preste atenção no seu sentimento negativo e se pergunte: o 
que esse sentimento veio me ensinar, o que posso aprender com 
isso? 

Agradeça por esse sentimento, sinta gratidão por ele, pois ele veio 
te dizer que algo está na hora de mudar para melhorem você. Esse 
sentimento veio dizer que mudanças precisam ser feitas e que a 
hora é essa. 
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Procure sua felicidade, faça as coisas que te façam sentir-se bem, 

procure as coisas que mais gosta de fazer e transforme-as em 

trabalho. O mundo precisa de pessoas felizes pois pessoas felizes 

realizam mais. Busque seu melhor e as melhores coisas virão a você. 

Além disso, não sofra por pequenas coisas. Lembre-se que são só 

coisas pequenas.

Video Youtube: Como lidar com o fracasso / A fórmula para não

receber críticas.
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Aprenda a ser mais produtivo. Comece parando de fazer 
multitarefas, pois se fizer várias coisas ao mesmo tempo vai acabar 
diminuindo a qualidade de cada uma delas. Faça sempre a coisa 
mais importante primeiro! 

Além disso, faça essas perguntas todos os dias para você mesmo: 

- Estou sendo produtivo ou somente ativo? 
- Qual a tarefa de hoje que, se eu concluir, sentirei que ganhei 
meu dia? 

Lista para ser mais produtivo: 

• Fazer o menor esforço necessário para gerar o maior efeito 

• Focar-se em ser produtivo em vez de focar em estar ocupado 

• Entender que falta de tempo é, na verdade, falta de 
prioridades 

• Identificar as poucas tarefas que contribuem para a maior 
parte do resultado 

• Fazer uma lista de tarefas com as coisas que trazem mais 
resultados 

• Entender a lei de Pareto diz que 203 das ações causam 803 
dos resultados 
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• Começar pelas coisas mais importantes

• Eliminar as distrações

• Ter foco

Vídeo Youtube: Como ser mais produtivo em 3 dias. Garantido!
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"Mire na lua. Mesmo que você erre, cairá entre as estrelas.' 1 Les Brown 

Decida o que você quer, escolha algo que te estimule e seja 

específico traçando metas para conquistar coisas grandes, mas 

não esqueça que é importante que você trace sempre metas 

realistas. Sabe a diferença entre meta e sonho? A diferença é que

a meta tem data para alcançar, por isso sempre marque uma 

data para concretizá-la. Nosso cérebro funciona melhor quando

estabelecemos datas. Sempre escreva suas metas, para que suas

idéias se expandam. Daí comprometa-se com essa meta, com 

essa visão. Compreenda que você precisa fazer sua parte.

Pergunte-se:
• O que preciso fazer para alcançar essa meta?

• Qual o preço que terei de pagar?

• Estou disposto a pagar esse preço?

• Qual vai ser a minha primeira ação para realizar essa meta?

• Por que quero realizar essa meta? (defina um motivo muito forte)

O sucesso é a realização progressiva dos nossos sonhos!

Sem metas não há sucesso: Como estabelecer metas eficientes, 
planejar e alcançar seus objetivos pessoais, profissionais e financeiros.
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É importante que você cultive o hábito da leitura de materiais 
saudáveis e educacionais e tenha certeza de que apenas o hábito 
de ler um pouco todos os dias vai elevar sua vida a outro nível. 

Imagine que você leu um livro sobre sentir gratidão, aplicou isso na 
sua vida e por causa desse conhecimento você começa a ter 
relacionamentos extraordinários, ou seja, seu marido ou esposa se 
sente mais feliz por que simplesmente você está mais feliz pois sente 
tanta gratidão que começa a trabalhar com mais eficiência no 
serviço e logo é promovido. 

Pense que tudo isso começou com a simples atitude de ler e, em 
seguida, pôr em prática o que foi aprendido nessa leitura. 

A seguir listo 9 livros extraordinários cujo a leitura recomendo. 

Lista de livros top: 

1- Desperte seu gigante interior, de ANTHONY ROBBINS

2-Você pode curar sua vida de LOUISE HAY

3- Poder sem limites de ANTHONY ROBBINS

4- O homem mais rico da babilônia de GEORGE SAMUEL
CLASON
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5-Pai rico, pai pobre de ROBERT KIYOSAKI, SHARON L. LECHTER

6-Segredos da mente milionária de T. HARV EKER

7- Metas - como conquistar tudo o que você deseja mais

rápido do que jamais imaginou de BRIAN TRACY

8-Ame a realidade de BYRON KATIE

9-A mágica de pensar grande de DAVID J. SCHWARTZ

Clique aqui se você quer mudanças em todos os setores da sua 

vida e parar de adiar seus sonhos definitivamente!
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CONCLUSÃO 

Você chegou ao final do ebook sobre as 9 chaves para mudar 

sua vida!!! 

Quero agradecer a você pelo tempo investido na leitura. 

Muito obrigado mesmo por estar lendo esse material. 

Essas simples informações fazem toda diferença na busca e 

conquista dos seus objetivos e sonhos. 

Seja o melhor que puder ser e faça algo todos os dias para 

conquistar seus objetivos. A vida é curta demais para ser 

pequena. Conquiste!!! 

Seja você a mudança que você tanto deseja! 

Forte abraço! 

Fernando de Souza 

www.frasesdepoder.com.br 
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Meus Contatos:

Blog
www.frasesdepoder.com.br

Youtube

www.youtube.com/fernando

Fan Page

www.facebook.com/motivacaoefrases

SoundCloud

www.soundcloud.com/fernando

Google Plus

www.googleplusfernando.com

E-mail: contato@frasesdepoder.com.br

https://plus.google.com/u/0/b/103197192724316015690/103197192724316015690
https://soundcloud.com/nando-756924501
https://www.facebook.com/motivacaoefrases/
https://www.youtube.com/channel/UCp2YkkVAJbEKvV1GZZscEVg?sub_confirmation=1
http://www.frasesdepoder.com.br
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