INGRYD TEIXEIRA

Toda vez que falo sobre organização, a repercussão é positiva. E
com isso resolvi analisar o que meu publico mais gostava e observando
nos últimos meses as estatísticas, os posts e vídeos de organização estão
entre os mais visualizados e comentados.
E foi por esse motivo que tive uma ideia, por que não juntar tudo que
vocês querem saber, dicas, vídeos, posts em um único lugar com um
acesso a um público específico.
Eu fiquei pensando tive diversas ideias, onde eu pudesse fazer uma
espécie de passo a passo sobre como ter uma vida organizada. Pois
acredito que muitas pessoas não sabem como começar a tirar seus sonhos
do papel.
Com um curso eu poderia começar bem do comecinho e ir evoluindo
o assunto, com aquela linguagem bem simples, sabe?
Foi assim que nasceu o curso Meninas de Sucesso, e estou muito
feliz em apresentar para vocês, esse curso, que estava a muito tempo no
meu coração só faltava por em ação.
Eu nunca fiz algo assim, é a primeira vez. O projeto é acessível, a
qualquer idade, com um valor justo, para que qualquer pessoa que quiser
ter sua vida mais organizada e suas metas alcançadas possa adquirir.

O conteúdo é voltado para meninas
que tem em sua mente pelo menos
uma ideia de como seria uma vida
ideal. É importante ter metas, pois
são elas que vão levar você mais
perto do que almeja.

Bom depois de falar tudo isso é hora de me apresentar eu sou Ingryd Teixeira
e sempre gostei de ensinar. Quando eu era criança chegava da escola juntava todas
as minhas bonecas e contava pra elas o que eu havia aprendido na escola. Quando
entrei na adolescência comecei a escrever em diários tudo o que acontecia no meu
dia a dia e o quanto eu queria ter meu próprio negocio.
Hoje eu estou realizando um dos meus maiores sonhos o Meninas de
Sucesso é um projeto que estou desenvolvendo a mais de 1 ano. Através dele quero
te

mostrar

como

organizar

sua

vida

e

conquistar

seus

sonhos.

Eu vim de uma família simples, mas sempre acreditei que poderia fazer mais,
independente das minhas origens. Hoje, não tenho medo de arriscar no que eu
acredito.
Se você estiver interessada em aprender mais, te convido a fazer os
exercícios abaixo, assim você saberá se o curso Meninas de Sucesso irá ajuda-la a
se organizar.

Sabia em que nível de organização você se encontra. Realize o
teste abaixo, selecionando a opção que mais descreve você:

PERGUNTAS

NUNCA

ÁS VEZES

SEMPRE

Faço uma lista de metas todo
ano?
Minha mesa de trabalho esta
sempre organizada?
Raramente perco minhas
coisas?
Sei estabelecer as prioridades
da minha vida?
Organizo constantemente
minhas gavetas e armários?
Consigo terminar todas as
tarefas que estabeleço para o
meu dia?
Tenho um método de estudo
eficiente?
Some os valores conforme suas respostas, utilizando a seguinte escala:
Nunca = 1; Ás vezes = 2; Sempre= 3.

ATÉ
10 PONTOS

ATÉ
18 PONTOS

Você esta precisando
se organizar melhor
talvez
esteja
perdendo tempo do
seu
dia
sem
perceber, que tal usar
o curso Meninas de
Sucesso
para
te
ajudar nessa tarefa.

Você
tem
uma
organização
básica,
precisa de algumas dias
para
melhorar
sua
organização e utilizar
melhor seu tempo. Que
tal usar o curso Meninas
de Sucesso para te
ajudar nessa tarefa.

ACIMA DE
19 PONTOS
Parabéns você é uma
pessoa organizada.
Consegue aproveitar
seu tempo e
estabelecer as
prioridades no seu
dia, no mês e no ano.
Continue assim.

Imagine que você acaba de receber um prêmio em dinheiro, onde
ele é o suficiente para você ter a vida dos seus sonhos. Diante desse
acontecimento, quero que escolha algo que você faria para o resto da
sua vida se não precisasse trabalhar mais.

Correlacione o que você escreveu nos dois círculos, encontrará sua
paixão. Chegou a hora de listar o que te motiva.

Agora desfaz a ideia do premio e começa a refletir como você
pode transformar sua paixão em algo diário. Gosto da frase “Se você
pode sonhar, você pode realizar.” Walt Disney

Antes de começar é preciso se organizar, planejar
para então colocar seu sonho em ação. A verdade é que
se organizar facilita a vida e torna os seus sonhos em
realidade mais rápido. E isso vale para todas as áreas da sua vida.
Mas olha vamos aproveitar que você esta um pouco reflexiva agora para
eu te fazer algumas perguntas...

O que você acha de aprender como identificar e tratar os medos que
hoje estão te impedindo de atingir seu potencial?
Se você aprendesse como organizar suas metas para atingir seus
sonhos, seria mais fácil alcança-los?
E mais e se você conhecesse métodos eficazes de organizar sua rotina?

Isso e muito mais te ajudaria a alcançar os seus sonhos e objetivos?

É exatamente por isso que quero compartilhar com
você o curso Meninas de Sucesso.
Para fazer parte é só acessar o site e se cadastrar:
www.meninasdesucesso.com.br

