Das dificuldades ao sucesso! Transforme sua
vida! Venha conosco a essa viagem da vida
plena!

Formato:
Imersão de 6 horas incluindo palestras, dinâmicas, interações
comportamentais e material didático teórico e prático.

Palestrantes:
Dra. Cláudia Patrício Costa: advogada, membro do Conselho do
Grupo Vincere, escritora, comendadora e palestrante;

&
André de Souza Costa: empresário, CEO do Grupo Vincere,
comendador e palestrante.

Público-alvo:
-Empreendedores em geral;
-Empresários de todos os portes;
-Profissional Liberal de todas as áreas;
-Estudantes;
-Todos que buscam o sucesso em sua plenitude;
-E PARA VOCÊ QUE ESTÁ LENDO AGORA ESSE CONTEÚDO, NÃO
PERCA.

Direcionamento programático:
-Conhecendo a criação mais perfeita feita por Deus;
- Qual o seu projeto de vida?;
-Leis Universais;
-Paradigmas;
-Crises econômicas e pandemia;
-Superando os Medos e conquistando a liberdade;
-Seu grande poder de mudar.
OBS. TODO CONTEÚDO DESTA APRESENTAÇÃO É DE EXCLUSIVIDADE
DOS PALESTRANTES ATRAVÉS DO GRUPO VINCERE E PORTAL
VENCER. DIREITOS AUTORAIS DEVIDAMENTE REGISTRADOS.

RELEASE
Diante de um mundo moderno, desafiador e com grandes
oportunidades, algumas perguntas ecoam na mente de grande parte
da população:
- Porque apenas 5% da população conseguem alcançar o sucesso
em sua plenitude , incluindo principalmente grande volume de
riqueza material (dinheiro)?
- Porque muitos com grande qualificação formal passam a vida
buscando alcançar suas metas e vivem em eterna pobreza?

RELEASE
- Porque alguns com a mesma qualificação ou até mesmo inferior
conseguem alcançar suas metas e conquistar sucesso, riqueza e
paz?
Nossas palestras, seminários, treinamentos e vários outros
formatos de capacitação trazem a tona respostas concretas com
comprovação científica e filosófica, através de métodos que
possibilitam qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso e a
riqueza possa fazê-lo.

RELEASE
Abordaremos técnicas e leis que são comprovadamente eficazes
para alcançar a riqueza além de um processo a ser seguido que
foram responsáveis pela construção de grandes fortunas ao longo
de mais de dois séculos, e mais, muito antes já era tratado com uma
outra abordagem pelos grandes filósofos.
O grande desafio a ser enfrentado não é algo ou uma conjuntura
externa, mas o controle de nós mesmos. A grande maioria das
dificuldades encontradas são mera ficção pelo ponto de vista das
pessoas.

RELEASE
Você tem o direito e dever de ser bem sucedido, rico, feliz e ter uma
família maravilhosa. Aquele que não consegue essas conquistas
passa a ser mero expectador da vida e do mundo. Convidamos você
a ser protagonista da sua vida.
Lembre, somos um ser espiritual em uma matéria de carne e diante
disso estamos sujeitos às leis que regem o universo e quando
entendemos isso e aprendemos a estar na mesma frequência delas e
não andando contra elas, a vida começa a mudar e até a pessoa sem
qualquer condição, recursos em ambiente desfavorável, começa a
mudar de vida e alcançará o sucesso e a riqueza.

RELEASE

Lembre, essas leis e as técnicas cientificamente derivadas dela,
através de estudos da neurociência nos levam a uma conclusão
imutável: qualquer ser humano que entenda e siga todos os passos
através de um planejamento organizado, alcançará o sucesso. É
como uma conta matemática, porém a forma deve ser seguida de
forma organizada e sem dúvida. Não se preocupe com o que dizem
ou pensam de você, nem mesmo os dogmas criados ao longo de
anos como "dinheiro não traz felicidade", "é pecado" entre outros.
Tudo que vir contra o seu propósito organizado não considere, seja
livros, religiões, escolas entre outros... mantenha seu foco no seu
objetivo de ter sucesso, ter o quanto de dinheiro que quiser e
estiver disposto a conquistar e a ser feliz.

RELEASE
Não podemos esquecer que para atender as três principais
necessidades de um ser humano: a intelectual ,espiritual e a
material, ou seja, o corpo em si, é necessário recursos (dinheiro).
A decisão de fazer parte dessa pequena parcela da população
mundial e ser protagonista da sua vida ou permanecer um mero
expectador vivendo uma vida que não gosta de viver, fazendo o que
não gosta de fazer, ganhando menos que poderíamos ganhar, como
um pacto da mediocridade, é uma decisão e responsabilidade
exclusivamente sua! Decida agora!

RELEASE
O Grupo Vincere, Portal Vencer e seus profissionais de excelência
podem te ajudar a embarcar nessa viagem prazerosa de viver uma
vida plena e próspera! Venha conosco! Você não se arrependerá!

