


O QUE É SABEDORIA EMOCIONAL?

A Sabedoria Emocional consite na capacidade de escolher
como vamos nos sentir. É o lugar onde a razão, a emoção
e a fé se encontram.



SABEDORIA EMOCIONAL X CRENÇAS
A sua Sabedoria Emocional será tão eficaz quanto o nível de suas
crenças.

• Crenças são as nossas verdades e absolutos.

• É a lente pela qual você vê o mundo e todas as experiências a sua volta.

• As nossas crenças funcionam como um mapa de mundo e determinam
padrões em nossas vidas.



CRENÇA MASTER
A CRENÇA MASTER É A CRENÇA DE IDENTIDADE.

• Quem sou eu?

• De onde vem as minhas verdades sobre mim mesmo?

Se a fonte que está usando pra responder esta pergunta não é
exatamente confiável que tal redescobrir e redefinir esta resposta
dentro de você?



SABEDORIA EMOCIONAL X MATRIZ DE CRENÇAS

Uma forma simples de colocar sua Sabedoria Emocional em
prática é através da Matriz de Crença.

Ciclo da Matriz: Comunicação gera pensamento, que gera
sentimento, que gera crenças e processo se retroalimenta.

Veja a seguir...



SABEDORIA EMOCIONAL X MATRIZ DE CRENÇAS
COMUNICAÇÃO: Sobre o que você tem falado?
As palavras tem poder, por isso redefina o que fala sobre você e sobre sua vida.

PENSAMENTO: Sobre o que tem pensado?
Você não pode impedir o pouso do passarinho, mas pode evitar que faça ninho. Ocupe-se de programas e leituras
que fortaleçam uma nova mentalidade em você.

SENTIMENTO: O que tem sentido?
Use o coquetel dos anjos para mudar o seu estado emocional e aumentar sua sensação de felicidade.

CRENÇA: No que ou em quem você tem crido?
Use o fator fé e eleve suas crenças ao trascedental, ao criador, a um Deus maior do que você e experimente um
nível profundo de propósito e sentido em sua vida.


