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E estamos já na recta final deste processo...

Só falta escrever a tua decisão. Para isso junta toda a informação
que já conseguiste reunir e completa os seguintes quadros:

O QUE QUERO MUDAR - DESTRUIR E CONSTRUIR

OS MEUS VALORES

IMPACTOS POSITIVOS 
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A DECISÃO
Completa a frase seguinte de acordo com este esquema:

Eu,                                               decido que a partir de      
,                                     , irei                                                  ,                  
respeitando os valores                                                e
trazendo mais                                                                  .

NOME

DATA MUDANÇA PRETENDIDA

VALORES PESSOAIS

CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS

EU DECIDO QUE A PARTIR

DE , IREI 

RESPEITANDO OS VALORES

, E TRAZENDO MAIS



Demos já passos super importantes para que consigas tomar decisões
na tua vida de forma mais positiva, sustentável, estrutura e alinhada com
os teus valores.
Já sabes que tudo isto é fundamental se quiseres viver em coerência
com o ser único e especial que és!
Só falta um pequeno, mas ENORME PASSO para concluires o minicurso.

Até agora, insisti para que focasses numa decisão mais leve para que o
processo que te passei fosse realmente aplicado e experienciado por ti.
Mas a vida não é só feita destas pequenas decisões.

E QUANDO AS DECISÕES SÃO DECISIVAS?

Bom, para saberes a resposta, tu não vais querer perder a conclusão
desta semana incrível e transformadora!
Conto contigo para a...

MASTERCLASS

21:30 - CONTINENTE       20:30 - AÇORES

Muitos, muitos parabéns por teres chegado aqui!



Se achas que esta MINICURSO pode fazer sentido para alguém, partilha o link
da aula que vai ficar disponível por mais uns dias. Convida-a a inscrever-se e a

participar no segundo dia! Divulga também os meus canais e redes sociais.

Faz os exercícios que te proponho e, respeitando a tua vontade, partilha com a
restante comunidade no grupo privado e exclusivo no facebook.

AGORA É CONTIGO!

CONVIDA ALGUÉM IMPORTANTE PARA TI

davidnascimento.rebel d.a.v.i.d_n.a.s.c.i.m.e.n.t.o

CONTACTOS
david@davidnascimento.pt
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https://www.instagram.com/d.a.v.i.d_n.a.s.c.i.m.e.n.t.o/
https://www.youtube.com/channel/UCq9dap8-KrKW_2NZHVzJERQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/davidnascimento.rebel

