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Para você que veio aqui porque leu a página 121 de Detonando!, quero lhe agradecer do
fundo do meu coração por seu tempo e atenção. Nada é mais importante para mim do
que o consumo que você faz desta missão, que é uma jornada que já dura mais de 10
anos  desde  que  o  meu  primeiro  livro,  Vai  Fundo!,  que  deu  visibilidade  para  meu
trabalho em 2009. Não importa se você comprou o livro, se adquiriu uma cópia no
bitTorrent ou se veio através de uma URL que foi compartilhada na internet ?... minha
esperança é que estes princípios lhe mostrem a base do que deu certo para mim e para
outros grandes empreendedores dos quais falo no livro.

A lição deste capítulo e do vídeo abaixo é que fico mais do que fascinado com a ideia de
“permissão” e da possibilidade de permitir que você mesmo ultrapasse a barreira mental
de qualquer coisa que esteja lhe segurando. Em termos de oportunidades profissionais,
esta é a melhor hora na história da humanidade para estarmos vivos e não quero que
ninguém desperdice o momento. Independente do que você queira fazer, por favor, não
se deixe ficar à mercê das opiniões das pessoas. Nem mesmo se for sua mãe, seu chefe
ou seu namorado.

Um dever que temos com a gente mesmo e com nossos amados é que sejamos o mais
realizados e animados que pudermos, então sempre estaremos prontos para compartilhar
o melhor que temos a oferecer com os outros. Há tantas coisas na vida que fogem do
nosso  controle,  mas  isso  não pode  acontecer  com nossa  felicidade  nem com nossa
carreira. Nós podemos ter o controle total. De cada simples pedacinho. Quanto antes
percebermos isso, melhor será para todo mundo.

Tenha você gostado ou não do livro, seria muito importante para mim se você pudesse
escrever uma avaliação sobre ele na Amazon.

Foram necessários nove anos para fazer este livro e eu ficaria encantado em ouvir seus
pitacos.

Seus comentários são oxigênio para mim e se você não curte a Amazon, uma avaliação
no Insta ou no Medium também vale ?

#obrigado

Gary


