BEM-VINDO AO SEU DESPERTAR!
Resumo da Aula 1 - O Desejo
Se você chegou até aqui, tenha a certeza que está no caminho certo! Só os fortes, só
aqueles que possuem o milionário em si, são capazes de dar o primeiro passo.
Sei como é difícil tomar a decisão de mudar, de buscar a prosperidade para você,
para aqueles que dependem de você e para perseguir o seu propósito!
A primeira diﬁculdade que eu enfrentei, e possivelmente você está enfrentando é,
como eu vou mudar a minha condição?
E essa pergunta nasce porque não fomos ensinados a desenvolver a capacidade
de DESEJAR!
Nosso desejo é muito fraco porque não sabemos o que desejar e como desejar.
Entenda que só é possível desejar aquilo que você gosta, o que conhece, o que você
daria a vida para alcançar.
Por isso, para que você desperte o milionário que há em você, e encontre o desejo e
sonhos que vão te mover durante a caminhada, te convido a responder 3 perguntas.
Elas te levarão a um momento de reﬂexão, para estimular o desenvolvimento do
seu desejo, do que você quer para a sua vida, encontrar o seu propósito e o que
vale a pena lutar nessa vida!

1. Quando você era pequeno, tinha vários desejos e sonhos para
alcançar na fase adulta, mas infelizmente, ao longo da sua vida, você foi sendo
desmotivado a persegui-los, por isso te pergunto: Quais lembranças você tem da
sua infância? Quais os desejos, vontades, habilidades você tinha, e era reconhecido?
(Se você, assim como eu, não tinha nenhuma “super habilidade”, procure lembrar de
coisas simples como, ser uma pessoa organizada, criativa, sonhadora, falar bem,
facilidade para ensinar, cozinhar, consertar coisas…)
2. Quais coisas (estudos ou hábitos) faz hoje e que desperta uma
curiosidade, uma vontade de fazer melhor?
(Talvez o seu desejo vai nascer de algo que já tem contato, já está buscando)
3. Na sua ocupação atual, existe algo que te “brilhe os olhos”, mesmo
que minimamente?
(Talvez o seu olhar não está treinado o suﬁciente para perceber que o seu desejo já
está sendo desenvolvido, só precisa de mais clareza e disciplina)

Assim que ﬁnalizar este exercício, tire uma foto e poste nos stories com a hashtag
“#ODESPERTARMILIONARIO” e me marca “@carloswizardmartins”…
…para que possamos atingir e despertar o máximo de pessoas possível!

Lembrete 1: O material é um complemento da aula! Se ainda não assistiu, clique no
link abaixo e assista antes que saia do ar.
CLIQUE AQUI

Lembrete 2: Hoje, às 19h, teremos o nosso segundo encontro. Clique no link abaixo
e já ative a notiﬁcação para não perder nada!
CLIQUE AQUI

Lembrete 3: Caso não esteja no nosso grupo exclusivo e silencioso do WhatsApp,
clique no link abaixo para não perder nenhum material ou informação
complementar.
>> QUERO ESTARCLIQUE
POR DENTRO
AQUI DE TUDO! <<
É um prazer ter você comigo! Vamos despertar!
Um forte abraço,
Carlos Wizard.

