
BEM-VINDO AO SEU DESPERTAR! #3

Durante a minha caminhada eu estive cercado de pessoas incríveis e determinadas, 

que sempre batalharam muito e alcançaram seus objetivos. E, por chegar até o 

final, tenho certeza que você faz parte desse time! 

Depois do desejo e da disciplina, fechamos o nosso evento com chave de ouro, 

falando do elemento essencial para todo empreendedor de sucesso: AÇÃO

Faça um favor para a sua história e comece a agir AGORA!!!!!!!!!!!!

“Mas eu ainda não estruturei meu planejamento 100%”. Tenho certeza que você 

pensou isso, é o que a maioria pensa. Mas você quer ter os mesmo resultados que a 

maioria (mediana) das pessoas têm?

Você chegou até aqui, tenho certeza que não quer!

Então, mais uma vez, comece a agir AGORA! Com o que você tem, conhecimentos, 

recursos… É assim o ciclo do sucesso: 1º tenha uma mínima estratégia, 2º um mínimo 

plano de ação, 3º um total esforço de execução, 4º avalie o que deu certo e o que deu 

errado, o que precisa ser melhorado ou jogado fora e o 5º.

Recomeçar o ciclo!!!!! 

A cada passo, a cada período de tempo, são necessárias novas estratégias, 

melhorias para ir mais longe.

Mas você só vai melhorar quando estiver caminhando, errando, aprendendo e 

melhorando! Saiba que pior que errar é nem tentar! 

“Mas eu nem tenho uma ideia definida do que fazer…” Então pegue a que você tem 

mais afinidade, que mais acredita e comece. E tenha a coragem de dizer NÃO!!! 

Resumo da Aula 3 - Ação



Foque em um projeto, em uma ideia, caso contrário, você se perderá no meio de tantas 

prioridades!

E é nesse momento que a sua vida de empreendedor vai ganhando forma. 

Surge aí o primeiro estágio: SOBREVIVÊNCIA! Em que você trabalha hoje para comer 

amanhã, todo empreendedor passa por isso e quem aguenta firme nesta fase certamente 

vai vencer! 

O segundo é o CONFORTO. Quando as contas são pagas, você vai acumulando mais 

recursos (dinheiro, tempo…), aproveita alguns luxos, viagens…

E por último, o estágio mais elevado, a MISSÃO! Onde o propósito em ajudar, transformar a 

vida das pessoas que estão à sua volta é muito maior do que ganhar dinheiro! Quando você 

começa a deixar o seu LEGADO!

Mas esse caminho só é possível quando você descobre a sua identidade, sua origem divina. 

Só é possível prosperar verdadeiramente quando nos alinhamos aos valores mais nobres, 

mais elevados dos propósitos divinos para nossas vidas!

Não se desespere! A cada dia basta o seu cuidado! Comece agora, dê um passo de cada 

vez, sempre colocando Deus à frente, e tenho certeza que você vai despertar o milionário 

que há em você!

Caso queira acelerar este processo, me disponho a te guiar!

Estão abertas as inscrições para a “Mentoria Sforza”. Mentoria criada a adaptada a sua 

realidade, suas necessidades!

Clique no link abaixo para maiores informações.

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 21h, estarei te entregando uma quarta live, um conteúdo extra 

abençoado. 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

CLIQUE AQUI

https://carloswizard.com/
https://carloswizard.com/despertar-master3/
https://www.youtube.com/watch?v=M0rXikyKH-0&ab_channel=CarlosWizard
https://www.redirectmais.com/run/ODespertarMilionario
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