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Introdução
Olá e bem-vindo (a) ao meu ebook!
O meu nome é Maria de Jesus Faria, mais conhecida por Ju Faria.
Tenho 45 anos, sou de Caldas da Rainha, mas moro em Oeiras á 8 anos.
Sou Consultora de Marketing Digital e Coach, neste ebook vou te contar um
pouco sobre a minha história de superação.
Contar a minha história é para mim um desafio, mas também a realização de
um sonho.
Desafio, porque preciso de me expor, tenho de revelar coisas que preferia
guardar só para mim.
Contudo, não posso guardar mais o meu segredo porque é o que me define
como pessoa, mas sobretudo pode te ajudar muito.
Este ebook está escrito de uma forma muito simples e resumida.
Vou dividir a minha história em três partes: o antes de ir para Lisboa e o depois
de ir para Lisboa e o segredo do meu sucesso, que no fundo não é segredo
nenhum.
O mais importante da minha história é: - Se eu consegui tu também consegues,
desde que te proponhas e te desafies a fazer.
Desde que o teu querer passe, do querer para o fazer e a tua vontade de mudar
seja muito maior que tu.
A minha missão, o meu propósito de vida é poder ajudar-te, aconselhar-te e
ensinar-te a seres uma pessoa livre, a trabalhar para ti e a seres quem tu já és
e não o que os outros querem que tu sejas.
Muito grata por estares aqui!
Ju Faria
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1º Parte
Antes de Ir Para Lisboa

➢ Começo pelo princípio.
Nasci em 1973 nunca casa muito pobre e numa família mais pobre ainda, numa
pequena aldeia a 8 quilômetros de Caldas da Rainha.
Cresci sem brinquedos, brincava na rua a subir hás árvores e a inventar
brincadeiras com o meu único irmão, 15 meses, mais novo do que eu.
Nunca sofremos de maus tratos, nunca ouve violência doméstica, nunca nos
baterem, mas também não havia aquele amor, atenção e carinho que as
crianças precisam.
Nasci muito nervosa, ansiosa, sensível e sonhadora demais para aquele tipo de
mentalidades que provocavam um ambiente negativo, para além disso,
detestava e ainda detesto a casa aonde cresci e a mentalidade das pessoas à
minha volta.
Na escola primária o, ambiente era igualmente negativo, por isso, ia sempre
muito nervosa para a escola, quando esta acabou, senti-me muito feliz, pela
primeira vez.
Minha História Profissional e a Minha Primeira Decisão
Na época não era obrigatório ir à escola depois da primária, e como sai tão
traumatizada da escola, nunca tive coragem de dizer à minha mãe que gostava
de continuar a estudar. Hoje tenho o 12ª ano na Área de Humanísticas, que fiz
durante a noite.
Um dia a minha mãe decidiu que eu devia de começar a trabalhar e colocoume a servir numa casa como interna a trabalhar como criada, porque foi o que
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aconteceu ela. Mas o mais importante, não teve coragem de pedir um
ordenado para mim, tinha eu 12 anos.
Depois dessa casa trabalhei noutras e simplesmente detestei. Trabalhar e
morar no local de trabalho a ganhar muito abaixo do valor mínimo ou nada.
Nem pensar!
Voltei para casa e tomei a minha primeira decisão, devia de ter os meus 14
anos.
Decidi, que quando fosse maior de idade, ia sair de casa, porque queria ser
dona da minha vida.
O meu pai era agricultor e pouco ou nada trabalhava, sem se importar que
tinha mulher e filhos, a minha mãe era doméstica que teve de ir procurar casas
para trabalhar para poder colocar comida decente na mesa e pagar as dividas.
Sempre fui muito obstinada e a minha decisão estava tomada, queria ser livre
e independente. (isto já vinha entranhado no meu sangue, ahahahah)
Queria encontrar um emprego, para me dar dinheiro suficiente para poder
alugar uma casa e ter a minha vida normal.
É aqui que começam os meus problemas a sério. Porque ou tinha trabalho a
ganhar o ordenado mínimo, por isso, não dava para o que eu queria, ou um a
ganhar à comissão, a ganhar uns trocos ou simplesmente não se vendia nada
ou simplesmente não tinha trabalho, que foi o que aconteceu durante anos e
anos.
Aproveitei para estudar á noite.
➢ A Minha Relação Com o Dinheiro Era Péssima
Infelizmente cresci numa casa muito pobre e numa familia com uma
mentalidade mais pobre ainda, por isso, só conhecia a pobreza e a escassez de
tudo.
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Quando tinha trabalho tinha de contar os tostões. Quando não tinha trabalho,
não havia tostões para contar e ficava dependente da minha mãe, o que eu
detestava.
Contudo, eu tinha uma mentalidade de rica. O que eu queria era ter dinheiro
mais do que suficiente para ter tudo o que quisesse.
Por isso, ganhasse eu o dinheiro que ganhasse, nunca chegava. Passei muitas
necessidades e sobretudo anos a olhar para as montras das lojas a precisar de
roupa e calçado, sem poder comprar, com as lagrimas nos olhos.
Os únicos trabalhos que apareciam para mim eram como doméstica e isso para
mim na altura era impensável.
Nunca tive vergonha da minha mãe, por ser doméstica, mas eu trabalhar como
tal, NUNCA. (pensava eu)
➢ Uma Descoberta Chocante Que Mudou a Minha Vida
Sempre fui muito lutadora, persistente e obstinada e podia estar no fundo do
poço, mas como no fundo tinha uma cama elástica, conseguia sempre sair de
lá e voltava há luta.
Contudo, nunca consegui encontrar o meu caminho, o meu rumo, a minha
direção para poder ter uma vida normal.
Quando conseguia dar um passo em frente, de repente sentia uma força
superior a mim que me puxava dois passos para trás.
Ou seja, estava constantemente sem trabalho, sem dinheiro e as perspetivas
de futuro completamente inexistente.
Um dia, já desesperada pedi a alguém para ver o que que passava na minha
vida. Por que motivo, fizesse eu o que fizesse, não conseguia ter uma vida
normal?
Por que razão, quando pensava que já tinha encontrado o meu rumo,
acontecia sempre, sempre, algo que ia impedir que isso acontecesse.
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Descobri que havia uma energia muito forte e muito negativa, direcionada
para mim, provocada por outra pessoa para me fechar os caminhos, e por isso
não conseguia avançar em nada.
Isto existe é real e passou-se comigo!
Tudo é energia! Contudo existem energias boas e energias más.
E somos nós que escolhemos qual delas queremos seguir, exitem pessoas
viradas para o bem e outras para o mal.
O meu pensamento em relação a tudo isto, foi: - “Se as energias negativas têm
esta força, esta capacidade de me prejudicar, imagina o que as energias
positivas vão fazer na minha vida?!!!”
Quando descobres que algo em que tu não acreditavas, existe mesmo, é real
e sentiste isso na pele, as tuas perspetivas começam a mudar.
Foi o que me aconteceu, passei a acreditar que tudo é possível e passei a
acreditar cada vez mais no poder do Céu e do Universo e com a ajuda de um
livro, que é para mim muito especial e na altura ajudou-me imenso.
Esse livro chama-se “Chaves Para O Seu Progresso Espiritual” que se baseia em
notas compiladas a partir dos ensinamentos divulgados por Elizabeth Clare
Prophet.
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Foi com este livro que comecei a entrar verdadeiramente no meu processo
espiritual, que me encheu a alma de amor e de entrega plena ao céu, mas
sobretudo a Jesus.
Como nada é por acaso e tudo tem a sua razão de ser. Tudo isto aconteceu na
altura em que a Alexandra começou a receber mensagens de Jesus e lançou o
seu primeiro livro.
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Com todos estes ensinamentos, quanto mais evolui-a espiritualmente, mais
informações do céu recebia através de sonhos e não só.
Tornei-me numa pessoa muito mais intuitiva e muito mais preceptiva e tudo
isto começou aos poucos a definir a minha vida.
➢ Primeiro a Decisão Depois a Solução
A pessoa que me ajudou, disse-me que tinha de sair de Caldas da Rainha, mas
na altura para mim era impossível, assim de um momento para o outro.
Apesar da luta e das dificuldades, tornei-me numa pessoa melhor, mais calma,
mais feliz, mais paciente.
Mas sobretudo passei a ter uma melhor compreensão da vida e do que é que
realmente estamos cá a fazer.
Ao ponto de um dia perceber que a melhor solução era sem dúvida começar a
aceitar alguns trabalhos domésticos e foi o que fiz.
Só que, fazer este tipo de trabalho que detesto, para ganhar dinheiro que não
me resolvia a vida, nem realizava os meus sonhos, não fazia sentido nenhum.
Com o decorrer dos anos, comecei a sentir realmente uma vontade enorme
de sair de Caldas da Rainha, sentia que não havia ali mais nada para mim,
começou a perder o sentido, continuar a viver ali.
Um dia ganhei coragem e tomei a decisão de ir embora para Lisboa, a solução
demorou 7 anos, contudo chegou de um dia para o outro.
Dia 11 de Novembro de 2010 cheguei a Lisboa, mais propriamente ao Parque
da Nações, e levava na minha bagagem três objetivos muito bem definidos:
1. Encontrar uma nova forma de trabalhar e de ganhar dinheiro, para poder
fazer o que queria.
2. Conhecer pessoas e, por conseguinte, fazer novas amizades.
3. Ir para a Universidade Estudar Psicologia Clínica.
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2ª Parte
Em Lisboa e Oeiras
A Minha Vida Profissional e os Meus Três Objetivos
Ir para Lisboa foi uma mudança muito necessária, mas confesso que foi difícil
para mim.
A solução foi ir trabalhar como doméstica interna, na casa de uma senhora, ou
seja, eu fui fazer algo que já tinha decidido voltar a não fazer.
Não nada pior do que viver no local de trabalho, e por isso ao fim de 6 meses
encontrei outro trabalho em Oeiras, aluguei um quarto e fui buscar o meu
carro.
Fiquei feliz porque estava a começar a ter alguma liberdade.
No novo trabalho, não era interna, mas era como se fosse, tinha hora
obrigatória para entrar, mas nunca para sair e era andar a correr o dia inteiro.
Buscar e levar as crianças à escola, para a natação, aulas de música, dar banho,
dar jantar, etc.
Um dos meus objetivos era ir para a universidade, por conseguinte comecei à
procura de uma, que desse para me candidatar.
Contudo cheguei à conclusão que não tinha tempo, nem dinheiro para poder
licencia-me.
Contudo, este novo trabalho fez com que eu começasse a andar muito exausta
e percebi que tinha de arranjar uma solução.
Ir á procura de outra coisa, só se fosse á mesma como doméstica, para isso
ficava onde estava.
Tinha de haver uma solução!
Mas qual, aonde e a fazer o quê?
Tomei mais uma vez a decisão, vou encontrar uma solução e vou sair daqui.
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É aqui que entra o meu segundo objetivo, de conhecer novas pessoas e fazer
novas amizades.
Neste percurso é claro que conheci algumas pessoas e fiz novas amizades.
E foi através de uma nova amiga que encontrei o meu terceiro objetivo que
me trouxe até Lisboa.
Encontrar uma nova forma de trabalhar e de ganhar dinheiro, mais que
suficiente para realizar todos os meus sonhos e objetivos.
Primeiro a decisão, depois a solução!!!

➢ O Começo de Um Caminho Que Mudou a Minha Vida
O caminho que me foi apresentado foi o empreendedorismo online.
A minha amiga falou-me do projeto e disse-me que era a trabalhar a partir de
casa pelo computador, com a possibilidade de ganhar muito dinheiro.
Fiquei encantada, radiante, por que era mesmo isto que andava á procura,
mesmo sem saber, era tudo o que eu queria, o que precisava.
Entretanto devido a um mal-entendido e fui mandada embora de um dia para
o outro.
No mesmo dia inscrevi-me numa empresa de marketing de rede que na altura
era a 4life, uma empresa de suplementos alimentares maravilhosos, com
fatores de transferência, sediada nos Estados Unidos.
E foi desta forma, que conheci o Rui Gabriel e comecei a fazer parte do grupo
Sílvio Fortunato (era o nome na altura) e do sistema criado por ele e pelo Rui
Gabriel: - Sistema Magnet System.
Para aprender comecei por ouvir as formações e as conferências, comecei a
conhecer pessoas muito interessantes, a fazer boas amizades, a ter apoio, a
ter ajuda e partilha de conhecimento, etc.
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Contudo, havia uma situação, estava desempregada e precisava de dinheiro
para pagar as contas, mas sobretudo para investir no meu negócio a partir de
casa.
Para poder, um dia, ser livre e independente, tive de tomar uma decisão que
me custou imenso, que foi fazer o oposto daquilo que realmente queira.
Trabalhar novamente como doméstica internet, a cuidar de idosos. Era a única
solução profissional que me dava algum dinheiro e tempo para, investir no
meu negócio e na aprendizagem do mesmo.
Trabalhei a cuidar de idosos durante 6 anos, quando um morria ia trabalhar
para outro, mas sempre com o mesmo foco: - A Minha Liberdade!
➢ Quem Não Se Envolve Não Se Desenvolve
Desde o dia em que me inscrevi na 4life, tem sido uma enorme aventura de
desenvolvimento profissional e pessoal.
Quando comecei, não percebia nada de internet, não percebia a sua
linguagem, não fazia ideia do que era um blog ou para que servia, não fazia a
menor ideia como se escrevia um artigo, o que escrever, para quem escrever.
Não percebia nada de redes sociais e como as usar. Muitos vezes senti-me
muito sozinha, desampara e sem ter um rumo, uma direção.
E por isso e apesar de alguma ajuda que tive, aprender tudo isto não foi nada
fácil.
Mas o mais difícil foi compreender o conceito, as regras, a forma de ver as
coisas, a maneira certa de fazer as coisas.
Quando comecei, não conseguia perceber o trabalho que era necessário fazer.
Ouvia as conferências, as formações, quando podia ia aos eventos a Lisboa.
Era muito tímida, muito envergonhada. Mal conseguia falar.
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Mas para ultrapassar tudo sito tive de começar a envolver-me nas coisas, como
por exemplo: começar a dar a conferencia online em que eu tremia imenso e
com as mãos a transpirar e era só por voz.
Fiz parte da formação do nível dois no grupo do Sílvio Fortunato, foi, ai que
comecei o montar o meu negócio, a aprender a montar o blog, a escrever
artigos, a aprender sobre o que é uma chamada de ação, trabalhar com as
redes sociais..etc
Estava super empenhada em aprender e a fazer o meu trabalho. Entretanto
deixamos de trabalhar com a 4life e passamos a fazer parte da Empower
Network e o grupo mudou de nome.
Na Empower, comecei a comprar os cursos digitais á medida que ia podendo,
mas não conseguia avançar.
Tinha dois blogs, escrevia o que sabia e como sabia, mas não tinha resultados.
O Sílvio passava o tempo todo a mudar as coisas, e, por conseguinte, eu
passava o tempo todo a mudar as coisas em vez de me concentrar em atrair
cliente para o meu negócio.
E comecei a perder a motivação, estava a trabalhar sozinha, não tinha ninguém
a não ser o meu querido Carlos Barradas, entretanto o Rui Gabriel que era uma
referência para mim deixou o grupo e eu cheguei a um ponto de saturação a
ouvir sempre a mesma coisa, que deixei de ouvir as formações, por que já não
me diziam nada.
Entretanto o Carlos também deixou a grupo e um dia entrou em contacto
comigo para me dizer que o Sílvio já estava a trabalhar com outra empresa e
aconselho-me a ir falar com o Rui Gabriel.
Adorei a ideia!
Falei com o Rui, que me deu um vídeo para ver e para lhe dizer depois se
concordava com o que estava a ser dito no video.
Mas é claro que sim!!!
E foi assim que comecei a fazer parte da Comunidade da Tribo do Rui Gabriel.
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O meu percurso na Tribo, tem sido maravilhoso. Entrei uma pessoa e hoje sou
outra completamente diferente.
O Rui Gabriel decidiu criar o SMT-Sistema de Marketing da Tribo, com
ferramentas preciosas de marketing para nos ajudar a fazer muito melhor o
nosso trabalho como empreendedores.
Entretanto deixamos de trabalhar com a Empower Network e pouco tempo
depois a empresa fechou.
Quando cheguei à Tribo, não comecei logo a participar nos eventos, porque
trazia comigo o “chip” formatado para o “não posso ir”, porque no sítio onde
tinha estado anteriormente eu não podia ir às aulas magnas, só aos eventos
de três dias, porque aproveitava para tirar férias naquela altura.
Um dia o Rui Gabriel disse-me no Skype: - Ju! Deves de começar a ir às aulas
magnas para melhorares o teu vocabulário, o teu desenvolvimento pessoal os
teus conhecimentos.
Concordei e comecei a pensar seriamente no assunto e rapidamente percebi
que nesta nova situação em que me encontro a nível profissional, podia ir a
todas as aulas magnas.
Assim mudei o “chip” não para o “posso ir”, mas para o “vou” a todos os
eventos!
E, assim, assumi um compromisso comigo própria e não consigo passar sem ir
a Aula Magna todos os meses no primeiro sábado de cada mês, salvo alguma
exceção.
E isso tem feito toda a diferença na minha vida no meu processo de
crescimento pessoal e profissional.
Entretanto, o Rui lançou a Universidade da Tribo, onde sou uma das pioneiras.
Mas só isso para mim não chega e andava um bocado perdida, sem saber
muito bem que caminho seguir para conseguir a minha liberdade.
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Encontrei no Meu Caminho a Minha Direção
Este ano de 2018 foi um ano maravilhoso para mim. Foi o ano em que
finalmente, encontrei o meu caminho o ano em que tudo encaixou na minha
vida.
Tudo começou com a Certificação de Consultores que foi uma formação, um
estágio durante uma semana, com o Rui Gabriel.
Este estágio foi brutal para mim quer a nível profissional, quer a nível pessoal.
As peças começaram a encaixar e percebi que tenho as aptidões certas para o
meu caminho profissional, a minha direção.
E assim, tornei-me Consultora de Marketing Digital e Coach a partir de dia 30
de outubro tornei-me numa mulher livre e no último Revolution subi ao palco
e contei a minha história de superação.

3ª Parte
O Segredo do Meu Sucesso
Nesta última parte vou te revelar o verdadeiro segredo do meu sucesso.
Quero te ajudar a ter sucesso como eu. Se eu consegui, tu também consegues.
Há uma parte da minha história que decidi deixar para o fim e já vais perceber
porquê.
Sempre fui muito sonhadora, quer seja acordada, quer seja a dormir.
Desde sempre, que sou uma pessoa, que sonha muito quando estou a dormir,
e á medida que fui crescendo comecei a tomar atenção aos meus sonhos.
Um dia, comecei a perceber que sonhava com coisas ou situações que mais
tarde vinham a acontecer, fossem elas boas ou más.
Na altura não dei muita importância e até achava piada. Contudo um dia os
meus sonhos começaram a ter um outro tipo de relevância.
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Comecei a compreender que os sonhos, as perceções e as intuições, que tinha
e continuo a ter cada vez mais, são informações e mensagens enviadas do céu.
Foi aqui que descobri a minha vertente espiritual.
As informações e as mensagens quem manda é o meu Eu Superior!
Quando temos de encarnar, a nossa alma divide-se. O Espírito encarna e a
Alma fica para nos ajudar e orientar.
O Eu Superior é a minha alma, que ficou lá em cima para me ajudar a chegar
onde tenho de chegar.
Quando compreendi tudo isto, decidi entregar, confiar e seguir todas as
informações e mensagens que ele me mandou e manda.
Já ouviste a expressão “Deus escreve certo, por linhas tortas”?
O caminho que me foi indicando para seguir, foi o mais torto possível, contudo
foi o caminho da minha liberdade e independência.
E realmente seguir o caminho que me foi indicado, foi muito difícil, mas muito
necessário, por ter tido que passar por situações complicadas e dolorosas para
poder desbloquear um karma que trazia de uma vida passada que não me
deixava evoluir.
Existem muitas pessoas que aprendem a fazer meditação para chegar ao Eu
Superior para pedir orientação e resulta.
Mas infelizmente ainda há muitas mais que nem sequer sabem que isto existe.
No meu caso é ele que vem a mim. Isso não acontece só a mim, mas a muitas
outras pessoas.
Toda a gente tem o seu Eu Superior, ele ajuda através das intuições, perceções
e claro através de sonhos, mas é preciso ter uma conexão com o céu. Acreditar,
confiar e estar atento.
Toma muita atenção, aos teus sonhos, se precisares de ajuda fala comigo.
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Um dia decidi, perguntar por que razão, recebia estas mensagens e porque
devia de seguir todas as informações.
(Quando preciso de saber alguma coisa, a resposta pode vir através de sonhos,
como através de outras pessoas.)
Neste caso foi através de uma amiga, altamente qualificada da Alexandra
Solnado.
Descobri que sou uma Adulta Índigo!
Andei uns dias apática e a digerir o assunto, porque já tinha lido nos livros da
Alexandra sobre as crianças Índigo que já estavam a nascer e que já tinham
nascido a alguns anos atrás alguns adultos Índigo.
Quando a “fixa caiu” toda a minha vida encaixou como um puzzle, tudo
começou a fazer sentido para mim.
Tudo!!!

➢ O Segredo do Meu Sucesso
É certo que tudo encaixou, tudo começou a fazer sentido para mim. Agradeço
ao céu todos os dias por ser quem sou, e pelos conhecimentos que tenho de
espiritualidade.
Tem feito, toda a diferença na minha vida, mas percebi também ao longo deste
tempo que só ter espiritualidade, não chega para ter sucesso.
Descobri também, que só ter desenvolvimento pessoal, também não chega
para ter sucesso.
É a espiritualidade que ensina a razão de estarmos cá todos: a missão de todos
é queimar karma de vidas passadas até podermos ascendermos, explica a
importância da conexão com o céu, que perdemos quando reencarnamos
porque começamos a dar demasiada importância às coisas materiais,
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deixamos que seja o ego a mandar na nossa vida em vez de ser o nosso
coração, a nossa alma, etc.
O desenvolvimento pessoal ensina-te na teoria e na prática a mudar a tua
mentalidade, a tua forma de pensar, ajuda-te a abrir a tua mente, ajuda-te a
crescer na matéria, a eliminar vícios, a eliminar conceitos antigos a eliminar
arquétipos. A aceitar as coisas como elas, são e não como tu queres e achas
que tem de ser. Ensina-te a ouvir e a respeitar os outros, ensina-te a aceitar
desafios e a ter coragem de enfrentar na prática. Etc.

O Segredo do Meu Sucesso é a União dos dois!
Antes de vir para Lisboa, só tinha a espiritualidade e se não tivesse vindo para
cá, continuava na mesma, sem evoluir, sem crescer e a viver na casa da mãe,
agarrada á minha zona de conforto.
Como por exemplo: o meu irmão que nasceu um pouco mais evoluído
espiritualmente do que eu, mas de uma forma diferente. Sente que também
veio para ajudar, mas para ele, ajudar é ajudar o patrão a melhorar a empresa.
Para ele, a vidinha que tem, a viver na casa dos pais com a esposa e o filho está
muito bom.
Enquanto que eu me transformei numa outra pessoa o meu irmão continua tal
e qual como sempre foi, sem sonhos, sem ambição, sem visão nenhuma.
Porquê? Por que não tem desenvolvimento pessoal nenhum. Nasceu, cresceu
e ali vai morrer, sem se transformar, sem evoluir.
Para conseguir chegar aonde cheguei, aceitei passar pelo processo espiritual
que me foi pedido, em conjunto com a leitura de muitos livros de
desenvolvimento pessoal, mas sobretudo com o desenvolvimento pessoal
direcionado para o sucesso profissional que tive e tenho nos eventos da
Universidade da Tribo.
DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL + DESENVOLVIMENTO PESSOAL= SUCESSO
PROFISSIONAL E PESSOAL
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A Minha Missão é Ajudar-te e Ensinar-te a Mudar a Tua Vida
A Era de Peixes acabou e em 2012 entramos na Era de Aquário, em que uma
nova energia vinda do céu desce e o homem tem de fazer a conexão.
Estamos na Era da Liberdade, onde toda a gente se pode e deve libertar das
suas amarras, dos seus próprios medos, das suas limitações, das crenças e da
mentalidade da Era de Peixes, que tem uma energia muito pesada e negativa
e isso eta a prejudicar o planeta e a por em causa a nossa própria
sobrevivência.
O mundo está um caos e tem de mudar, sozinha não consegui, tu sozinho,
também não consegues.
Então, temos de ser todos nós em conjunto a mudar o mundo, e isso só se
consegue com a mudança de mentalidade de todos nós.
O trabalho dos Índigos e dos Cristais é ajudar as pessoas a mudarem para a
energia de Aquário e por conseguinte mudar assim a energia da humanidade
e do planeta
O meu trabalho é ajudar-te a mudar a tua energia e trazer a tua vida a
liberdade de todas as formas e a felicidade que mereces.
➢ Tu És Um Ser Único
Todos nós temos a nossa UNICIDADE.
Unicidade é o ser “único” que todos somos. Não há ninguém igual a mim. Não
há ninguém igual a ninguém. E essa unicidade, que é uma energia única, uma
vibração única, é o que tens que procurar, para seres livre e feliz.
O meu trabalho é ajudar-te a encontrar a TUA UNICIDADE e a TUA PAIXÃO
PROFISSINAL usando o Método Ju Faria.
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Método Ju Faria

1. Aprender Espiritualidade
➢ Recomendo leitura e estudo dos livros da Alexandra Solnado e os Vídeos
que ela tem no canal Youtube. Se preferires outros livros de outros autores,
lê.
➢ Recomendo livro “Chaves Para O Seu Progresso Espiritual” que se baseia
em notas compiladas a partir dos ensinamentos divulgados por Elizabeth
Clare Prophet.
E todos os que quiseres ler, quanto mais melhor.
2. Aprender Desenvolvimento Pessoal
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Leitura e estudo do livro “Pode Curar a Sua Vida” de Louise L. Hay
Leitura e estudo do livro “Chega de Desculpas! Dr. Wayne W Dyer
Leitura e estudo dos livros da Autora de “O Segredo” Rhonda Byrne
Leitura e estudo do livro “Chega Aonde Quiseres” de Sónia Ribeiro
Leitura e estudo do livro “Proibido Desistir” de Betsy Schow
Leitura e estudo do livro “Mindset” de Dra Carol S. Dweck

E todos os que quiseres ler, quanto mais melhor.
Ler no mínimo 10 minutos por dia, todos os dias!

3. Aprende Uma Nova Forma de Trabalhar
Podes começar como eu. Torna-te meu afiliado ou afilada na Universidade da
Tribo e começa a aprender.
Para começares tens de te tornar membro para teres o teu Id de afiliado.
Clica na imagem e ou aqui para subscreves a afiliação, para quando começares
a vender os cursos da tribo poderes receber as tuas comissões.
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1. Subscrever o blog PowerBlog
Clica na imagem para subscreveres.
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2. Ser Al-In
Ser Al-in, é comprar os Cursos Todos.
Para poderes aprender, para poderes revendê-los e ganhar comissões.

3. IR A TODOS OS EVENTOS da UNIVERSIDADE
Quem não se envolve, não se desenvolve. E aqui que tens de estar para
aprenderes mais e mais e mais, até entranhar. A cada evento que vais, com
tudo o que já sabes de desenvolvimento pessoal e espiritual, começas
verdadeiramente a transformares-te numa outra pessoa, numa pessoa mais
calma, mais paciente e começas a ganhar coragem para enfrentar os teus
medos.
E aqui que começas a aprender a desenvolver o teu negócio e a descobrir o
teu verdadeiro caminho.
4. Como Tua Patrocinadora Estou Cá Para Te Ajudar, Orientar e Ensinar
na Prática.
Estou aqui para tudo isto, se tiveres a humildade para escutar e aprender como
e com todos nós na Tribo.
Mas antes de te poder ajudar, tens de te qualificar primeiro. Sugiro que
subscrevas o blog, depois entra em contacto comigo para te poder ajudar.
Se precisares de ajuda, contacta o suporte da Universidade, ou pede-me ajuda.
PS: No final disto tudo, consegui realizar todos os objetivos que tinha quando
fui para Lisboa.
1º Conheci e tenho conhecido pessoas maravilhosas, quem fiz, verdadeiras
amizades.
2º Consegui encontrar uma nova forma de trabalhar e de ganhar dinheiro mias
do que suficiente para aquilo que preciso.
3º Estou na Universidade onde sou uma das Pioneiras.
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E tu quais são os teus objetivos, quais são os teus sonhos?
Lembra-te isto e um caminho, mas existem muitos outros e esses outros que
quero ajudar-te a descobrir.

SE EU CONSEGUI, TU TAMBÉM CONSEGUES
Um Grande Abraço
Ju Faria

Os Meus Contactos
Fala comigo pelo messenger: https://m.me/osegredodejufaria
Manda-me um email: email@jufarialiberdade.com
Fala Comigo Pelo Skype: jesus.faria1
Pede para aderir ao meu grupo:
Desenvolvimento Realização Pessoal e Espiritual
Os Meus Blogues:
www.osegredodomeusucesso.com
www.jufarialiberdade.com
Pede-me amizade no facebook:
https://www.facebook.com/jufariaconsultora

