
OS 4 ERROS QUE VOCÊ COMETE QUE 
ACABAM COM SUA FORÇA DE VONTADE



O que você vai aprender:
1. O que é Força de Vontade;

2. Como ter mais Força de Vontade;
3. A diferença entre as pessoas que tem e as 

que não tem;



3 RAZÕES PRA VOCÊ ASSISTIR:

1. Você vai finalmente entender o que é;
2. Você vai se perguntar porque ninguém 
nunca te contou isso antes;
3. Você vai ter mais vontade de se cuidar;



MAS ANTES DE SEGUIR...

Todo mundo tem 24h;
Força de vontade não é genético;

É preciso treinar do jeito certo;



Existem as pessoas que QUEREM TER 
e as que realmente TEM

Força de Vontade











OS 4 ERROS QUE VOCÊ COMETE QUE 
ACABAM COM SUA FORÇA DE VONTADE



Achar que a força de vontade é:
- um DOM;

- uma inspiração divina;
- uma iluminação;
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Achar que ela está fora de você;
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Achar que você vai comprar em algum lugar 
(ou que alguém vai te dar)
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Achar que você tem OU não tem;

Tipo amor próprio: “eu já me amei ontem”
“Já comi ontem”
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- Pra quem não sabe o que é força;
- Pra quem acha que não tem força de vontade;

- Pra quem quer ter mais;

Pra quem é?





O que você vai aprender:



- Por que você desanima e muitas vezes não 
alcança seus objetivos;

- Como funciona o sistema de recompensas;

- Como parar de cair na armadilha do “eu mereço”;

- O que acontece no seu cérebro e faz você agir 
impulsivamente - “quando vê, já foi”;



- A diferença entre as pessoas que tem força de 
vontade e aquelas que se sentem frustradas;

-  Como a Força de Vontade (ou a falta dela) 
influencia sua saúde física, segurança financeira, 

relacionamentos e sucesso profissional;

- As 3 formas de ter Força de Vontade 
- que poucas pessoas conhecem;



- Como funcionam as duas mentes: a mente sábia e 
a mente impulsiva e como lidar com a parte do seu 
cérebro que age impulsivamente e aquela que sabe 

o que é melhor pra você e pra sua saúde;

- Os exercícios práticos que vão melhorar seu 
humor e força de vontade;




