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Introdução

Introdução

Este livro faz uma proposta de mudança de hábitos, por meio de 
um desafio de 66 dias. A ideia é lhe oferecer um caminho para o 

controle da sua própria vida, por intermédio de ensinamentos com base 
em leituras e vivências, já que não basta apenas ter a teoria. Eu mesmo 
fiz, testei e garanto que tudo o que serviu para mim também poderá 
servir para você. Somos humanos e plenamente capazes de mudar. 

Em 66 dias, passarei orientações para organizar sua vida 
financeira e ter uma relação mais saudável e amorosa com sua família, 
assim como dicas úteis sobre saúde e bem-estar físico. 

Não é preciso se preocupar com material, já que precisaremos 
apenas de uma tabela para nos ajudar na organização diária, como 
um Caderno de Tópicos Diários. 

Esses 66 dias propostos oferecerão uma oportunidade de 
mudar seu mindset para uma transformação completa. As atividades 
diárias servirão para estimular novos hábitos, para que possam ser 
desenvolvidos plenamente. 

Vamos analisar, em primeiro lugar, como as pessoas em geral 
vivem de fato: sem objetivos. Elas acordam sem objetivos, nada 
acontece na hora do almoço e vão dormir assim. Elas reclamam 
das segundas-feiras, por serem o início da semana, assim como 
comemoram as sextas, por serem o fim. Essa é a regra: se o prazer 
não oferece nada interessante no futuro, ele não vale a pena. 

A partir das primeiras lives que fizemos, a proposta era trazer os 
66 dias para a vida de algumas pessoas, tirá-las da mediocridade de 
95% da população mundial e colocá-las no seleto grupo dos 5% que 
chegarão ao sucesso na vida. 
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Hábitos para uma Vida de Sucesso

Sugiro, logo neste início, uma autorreflexão e as perguntas: 
A sua vida está como queria? Você ganha o quanto deseja? Você 
tem uma renda que lhe permite comer o que quiser, comprar o que 
quiser, sem se endividar? Quantas pessoas de seu círculo de amigos 
já viajaram para o exterior? Você consegue oferecer qualidade de vida 
aos seus filhos? 

Para quem tem de 30 a 40 anos e não viajou de avião ainda, 
algo que faz parte da vida moderna atual, sabe dizer qual o motivo 
disso? Garanto que não é só por falta de dinheiro, mas sim por falta 
de oportunidade, organização e estrutura. O conjunto de vitórias que 
conquistamos se dá por meio de nossa rotina diária. 

Um estudo americano afirma que, a cada 100 pessoas, só 5 não 
têm uma vida fracassada. Você tem medo de fazer parte desse grupo 
majoritário? Então, pegue este livro e se supere nesses 66 dias propostos.

Nesse período, ofereceremos a oportunidade de você se organizar 
financeira, mental e emocionalmente, ter ótimos relacionamentos, 
uma saúde de qualidade e, principalmente, crescimento pessoal. 

A seguir, há uma mandala de cinco grupos, usada no mundo 
para classificar as pessoas bem-sucedidas, que começa a partir da sua 
rotina e servirá como base para as atividades mais adiante:
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O looping diário

O looping diário

Escrever em agendas, diários e listas ajuda a nos dar um constante 
panorama do que somos e fazemos de nossa rotina. 

Essa ação serve para facilitar nossa vida e oferecer uma visão 
mais abrangente de nosso caminho e para onde iremos. Também 
indica os aspectos que devemos mudar, melhorar, bem como nos 
auxilia a planejar as atividades diárias. 

Ter um Caderno de Tópicos ajuda a registrar tudo o que acontece 
em nossas vidas, para que possamos de fato acompanhar e entender 
os nossos planos. 

Comece comprando um caderno para esse registro, que possa 
ser utilizado até o fim de 66 dias. 


