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Esta obra é resultado de muito estudo e experiências de aplicações práticas, metodologias,
ferramentas, exercícios e estratégias, comprovados cientificamente a sua eficiência que resultam
nos maiores índices de alta performance e desenvolvimento pessoal existentes até o momento. O
potencial de realização de cada pessoa provém da qualidade das informações da sua estrutura
neural (crenças), comportamentos, forma e maneira de pensar e sentir, principalmente interligada
as suas atitudes e ações. Todo ser de sucesso, consciente ou inconsciente acredita, pensa, sente e
age conforme os ensinamentos contidos neste material e de forma exponencial aplicáveis no dia a
dia para que se obtenham os maiores e melhores resultados em todas as áreas da vida. Aqui,
encontra-se a base estrutural, física, mental, espiritual, profissional, emocional e intelectual para
que se obtenha o crescimento e progresso contínuo na vida, e as chaves para abrir as portas da
realização, prosperidade e do sucesso. A sabedoria e a inteligência contida neste livro são de
fundamental importância, onde se encontram os pilares que sustentam a prosperidade e a
abundância na sua essência. Portanto os ponha em pratica, adquirindo estes saberes apenas
cognitivamente não lhe trará resultados significativos. Porém utilizando-os com sabedoria, eis que
está em suas mãos caro leitor, a fórmula, a chave, o segredo, o caminho, ou seja lá como queira
nomear, tudo aquilo que você precisa para amadurecer constantemente em uma escala exponencial
de grandiosas conquistas contínuas em sua vida. O legado desta obra é motivado pelo desejo ardente
de servir e ajudar outras pessoas a despertarem seu poder pessoal e alcançarem seu maior
potencial, para que assim consiga realizar seus sonhos, a vivenciar tudo aquilo que sempre pensou
ser impossível.
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