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Introdução
Olá e seja bem-vindo ao nosso breve guia para iniciantes
em aumentar sua confiança ao liberar o poder da crença

" Acreditar é alcançar ... "

Quantas vezes você já ouviu isso? Embora possa fazer
sentido intelectualmente para a maioria das pessoas, viver esse
ditado é outra coisa. Você sabe disso e eu sei disso. Há muitas
coisas que sabemos que devem funcionar em nossas vidas, mas
na realidade elas não funcionam. Eles nem sequer fazem uma
oração.

A crença potencializa a ação bem-sucedida. Essa é a
realidade. Enquanto

podemos

dizer

a

nós

mesmos

que

acreditar em alcançar é possível para os outros, mas não é
possível para nós, ainda temos que confrontar essa realidade.

Se você olhar para qualquer pessoa bem-sucedida, de
multimilionários a bilionários, a capitães da indústria, a potências
políticas, deve ser fácil ver como suas crenças impulsionam sua
ação. Deixe-me dizer de novo, a crença fortalece a ação bemsucedida.
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As pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm incríveis
poderes de crença. Eles podem ser como Oprah Winfrey, que veio
de absolutamente nenhum lugar e se tornou uma mulher
bilionária nos Estados Unidos.

Ela não tinha ligações familiares, não frequentava as
escolas certas, não havia exército de pessoas procurando
promovê-la quando ela começou sua carreira. Através da pura
força de vontade e da crença incontrolável, ela se tornou
bilionária.

Considerando todos os fatores que atuam contra ela negra, mulher, vítima de estupro, sobrevivente de abuso
emocional,

sobrevivente

de

várias

rejeições - ela

ainda

conseguiu sobreviver. Como o estoico filósofo Epictetus disse: "As
circunstâncias não fazem o homem. Elas simplesmente o revelam
para si mesmo".

Quando você acredita, você tem um enorme núcleo de
poder localizado dentro de você. Não importa o que está
acontecendo fora de você. Não importa quantas pessoas apontam
para você e riem de você e o chamam de louco. Não importa
quantas

pessoas

têm

para

você

bloquear

todos

passos. Não importa qual seja os seus sentimentos.
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