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Você passou por diversos livros até encontrar este aqui. Olhou
a capa, o título chamou sua atenção, começou a ler a primeira
frase e resolveu continuar. No entanto, pergunto: foi você
quem decidiu cada um desses passos?
Pode ser que você acredite que sim, mas a verdade é que tudo
aconteceu tão rápido que suas ações já estavam decididas
antes que você pudesse pensar sobre elas, tomadas por uma
parte mais profunda de sua mente: o subconsciente, o
responsável pelo que somos e fazemos.
Por quais outros caminhos você está sendo levado por sua
mente sem que ela o consulte? Em seu primeiro livro, Michael
Arruda, presidente da OMNI Brasil, irá lhe mostrar como
assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua
vida pessoal e profissional. Para isso, ele lhe apresentará o
processo que o permite acessar seu subconsciente, identificar
as causas de dores e insatisfações e solucioná-las de forma
rápida e efetiva: a hipnoterapia.
Nesta jornada pela sua mente, você aprenderá:
- Como funcionam as três partes da sua mente e quais os mecanismos que o levam a tomar suas
decisões, desde as mais simplórias até aquelas que podem transformar a sua vida radicalmente;
- Por que você é do que jeito que é – e qual a raiz de seus maiores problemas e desafios;
- Como parar de se autossabotar com hábitos, atitudes e crenças que só lhe afastam de seus
objetivos;
- Como se tornar o capitão da sua vida e nunca mais se sentir refém do destino.
Seja para eliminar um vício nocivo, conquistar um grande amor, ter sucesso profissional, resolver
uma mágoa que lhe persegue há anos, recuperar a sua saúde ou realizar seu maior sonho, este livro
contém as ferramentas certas para tirá-lo da zona do medo, da angústia e do sofrimento.
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Michael Arruda amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because desbloqueie o poder da sua mente are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your desbloqueie o poder da sua mente so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
desbloqueie o poder da sua mente are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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