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Pergunte-se: Estou ganhando tudo o que quero, mereço ou preciso?
A resposta "não pode ser sim"..., senão você está perdendo muito...
Porém, se a resposta for "não”! Você pode estar pronto a conquistar muito mais...
Ganhar é uma questão de sorte, não a despreze. É muito importante, contudo,
conquistar muito mais inclui sorte e muito mais.
Faça uma lista, rapidamente, agora mesmo, o que seria esse muito mais!!! Caso
na sua lista tenha aparecido qualquer um dos pontos abaixo vá em frente, e
experimente acrescentar mais alguns que você estará conquistando algo mais. Leia
com atenção.
Pontos básicos para se estar conquistando muito mais:


Conviver com pessoas (que pensam, sentem e agem) diferentes;



Experimentar, no mínimo, três vezes o novo;



Saborear com muito gosto o que você gosta;



Favorecer os ganhos de até quem você não quer;



Perder agora, não deixar para daqui a pouco;



Perseverar no que desafia;



Questionar, sempre, o que já foi feito;



Valorizar quem está próximo;



Desapegar do já conquistado;



Aplaudir quem conquistou até o que você queria;



Curtir muito o que foi conquistado;



Estimular outros a ganharem mais do que você;



Desistir do que não pôde ser alcançado e



Renovar o que já foi conquistado.

Nenhum desses itens apareceu na sua lista?! Não se demore, comece já a
praticar alguns deles. Lembre-se comece pelo mais fácil, mesmo sem acreditar, pois
conquistar muito mais nada tem a ver com crenças que não se renovam, ou em fazer o
que você faz bem e nada mais...
Ah! Em tempo, conquistar muito mais não pode ser uma conquista solitária, aqui
na rede dos muito mais, quantos mais ganharem com você, mais, muito mais, você
conquistará!
Finalmente, só vale a pena conquistar, seja pouco ou muito, o que for bom para
você, cause admiração e desafie os seus próximos e seja próspero para muitos.
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