
O que faço
agora?

NÃO  AGU EN TO  MA I S ,  QU E RO

MUDAR !

Três  exercíc ios  que  transformam  a  sua  vida
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Você é único neste mundo. 
Só existe um exemplar de você.

Por isso você é precioso!!
 

Quando me dei conta disso, foi que minha
vida mudou radicalmente e eu passei a viver

exatamente da maneira que sempre quis.
De forma fácil e leve. 

Fluindo!
 
 

Proponho aqui três exercícios simples mas
que transformaram completamente a minha

vida.
 

Quer saber como sair de onde está,  descobrir
para onde quer ir e o que fazer para chegar

lá??
 
 

Vem comigo!

Olá!
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Pare e perceba-se
Nada é por acaso. 

Se você atraiu para você este ebook, você está
buscando respostas.

 
Comece parando o que quer que esteja

fazendo e percebendo suas emoções, seus
sentimentos a cada 10 minutos.

 
Apenas pare. Sinta. Reconheça. Acolha.

Perceba o que está sentindo no momento.
 

Sem julgamentos.
 

Respire. 
Observe sua respiração.

 
Faça este exercício a cada 10 minutos, por

três dias consecutivos.
 

Ao perceber VOCÊ, você começa a SER você.
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Como quer o seu caminho?
Tudo bem.

Você já está se percebendo mais e melhor.
Muito bom!  Você já sabe onde está, sabe que
quer mudar, mas não sabe para onde quer ir,

onde quer estar.
 

A felicidade não é o destino.  A felicidade é o
caminho.  Agora é hora de escolher o seu
novo caminho para ser ainda mais você.

 
Ainda não planeje nada, apenas mentalmente

repita, ou escreva em um caderno várias
vezes ao dia o caminho que você escolhe a

partir da agora.
Exemplos: 

" Eu escolho um caminho de facilidade." 
" Eu escolho um caminho de tranquilidade." 

"Eu escolho um caminho de alegria." 
"Eu escolho um caminho de paz."

 
Mentalize ou escreva várias vezes ao dia até
se sentir preparado para o próximo passo.
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Vá e faça!

Sua mente ja está pronta para fazer a sua
caminhada a partir de agora, da maneira que

você escolhe.
 

É hora de você saber que é forte, que é
corajoso e tomar uma ação, dar um passo

para sua nova vida!
 

Mantenha-se sem reagir aos pontos de vista
de outras pessoas. Você já aprendeu a

discernir seus pensamentos e sentimentos,
mas caso se sinta influenciado pelos outros,
volte a fazer o exercício do "Pare e Perceba-

se".
 

Arrisque-se.
Confie que sua mente já escolhe os caminhos
de facilidade, prosperidade e outros atributos

que você escolheu no passo anterior!
 

Vá em frente, tome uma ação.
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Dicas importantes
 

Quando tomar a ação que o seu coração
desejar - seja procurar um novo emprego, seja

mudar de cidade ou começar um programa
de emagrecimento, mantenha-se livre das

influências dos outros. Mudar causa
resistência em muita gente, continue sendo

corajoso.
 

O processo tem o tempo que deve ter. 
Cada um tem o seu tempo. 

Mantenha seu propósito de mudar de vida
em mente, sua vida só vai mudar quando você
escolher mudar e se comprometer com isso.

 
Relaxe e divirta-se sempre. 

Aquela criança interior que gosta de brincar e
de se divertir está dentro de você. 

Olhe para ela e brinque!



Gr ad i t ã o ! !
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Recados finais
 

Estes foram os passo que eu dei para mudar
de vida.

Espero que estes exercícios e dicas ajudem
você a esclarecer seu momento atual e partir

para as mudanças que deseja na sua vida.
 

Me conte como foi o seu processo e os seus
resultados!

Suas respostas vão me ajudar a criar cada vez
mais conteúdos melhores para você.
carla.forlin.terapeuta@gmail.com

 
Me siga nas redes sociais e conheça o meu

site!
 

https://carlaforlin.com
https://instagram.com/carla.forlin

https://facebook.com/carla.forlin.39


