
BEM-VINDO AO SEU DESPERTAR #2

Antes de qualquer coisa, quero te agradecer e parabenizar por ter chegado até 

aqui! Da primeira para a segunda live muitas pessoas desistiram…

…e isso só mostra que você é diferente e está muito determinado para despertar o 

milionário que há em você! 

Então vamos lá… Depois do primeiro passo vem, logicamente, o segundo! Parece 

muito óbvio, mas nem sempre isto fica claro na nossa “cabecinha”.

Identificar o desejo é muito importante, mas o desejo pelo desejo, não te faz crescer. 

Por isso é necessário elevá-lo ao próximo nível: DISCIPLINA!

Já te adianto que, a disciplina pela disciplina também não te faz crescer! Ela não é 

um fim em si mesma, você não busca disciplina para ser disciplinado, 

simplesmente…

…mas busca ser disciplinado para alcançar todos os seus desejos, sonhos e 

propósitos!

A disciplina só vai se materializar na sua vida quando tiver objetivos/metas claras!

Como mencionei na live, minha primeira meta como professor de inglês era ganhar 

R$10.000,00 por mês. Identifiquei o que eu precisava fazer para alcançar essa 

meta…

…e fui agindo, com muita disciplina, até alcançar. E assim foi durante toda a minha 

caminhada até aqui! A cada meta alcançada, outras foram sendo criadas.

Do desejo, para a disciplina. Da disciplina, para a conquista das metas. E esse ciclo 
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Por isso, para que você desperte o milionário que há em você, e encontre o porquê 

de ter disciplina, te convido a responder 3 perguntas. 

  1. Como eu disse, “a disciplina só vai se materializar na sua vida quando 

tiver objetivos/metas claras!”. A partir dos conhecimentos adquiridos ontem, do(s) 

desejo(s) que despertou(taram) no seu peito, escreva todas elas num papel e pense 

como torná-la em um objetivo concreto. (Ex: Aumentar R$3.000.00 na minha renda 

mensal fazendo e vendendo doces…)

  2. O que você vai precisar fazer, com muita disciplina, para que isso se 

torne realidade na sua vida? (Ex: Trabalhar todos os dias, de segunda à sábado, 

depois do meu trabalho para preparar os doces e vender onde trabalho, nos 

estabelecimentos próximos e pessoas que vejo na rua.)

  3. A disciplina exige de nós alguns sacrifícios, trocar algo bom imediato 

por algo ainda melhor que acontecerá mais para frente. Portanto escreva as 3 

principais coisas que podem te impedir de alcançar essa meta e 3 “remédios” 

práticos para vencê-los. (Ex: Tenho vergonha de abordar as pessoas -> Vou começar 

abordando/vendendo para conhecidos, para ir perdendo a vergonha...)

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!

Lembrando também que hoje você tem a possibilidade de ganhar 4 livros 

autografados por mim! É só conferir o regulamento na mensagem que mandamos 

mais cedo, ou na última postagem que fiz no meu instagram.

Lembrete 1: O material é um complemento da aula! Se ainda não assistiu, clique no 

link abaixo e assista antes que saia do ar.

Lembrete 2: Hoje, às 19h, teremos o nosso último e mais importante encontro. 

Clique no link abaixo e já ative a notificação para não perder nada!

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.

É um prazer ter você comigo! Vamos despertar!

Um forte abraço,
Carlos Wizard.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=NPBzQwW74lc&ab_channel=CarlosWizard
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
v=A8mGZNIoUsg&ab_channel=BuyandholdBrasil
v=A8mGZNIoUsg&ab_channel=BuyandholdBrasil
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
https://www.youtube.com/watch?v=NPBzQwW74lc&ab_channel=CarlosWizard
https://www.youtube.com/watch?v=eJq6Mb-9ZT8
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario

	Página 1
	Página 2

