


Descubra como cortar as 05 travas que estão impedindo 
você de converter seus sonhos em realidade!

O que impede a maioria dos 
homens e mulheres de reali-
zarem seus sonhos.

Quais são as 05 travas que 
estão te prendendo e impe-
dindo a conversão dos seus 
sonhos em realidade.

Neste ebook você vai descobrir duas coisas:

Essas duas coisas se traduzem na CHAVE que 
liga a Máquina de Conversão de Sonhos.



O que impede a maioria das pessoas de 
concretizar seus sonhos? 

O que atrapalha eu, você e várias pessoas que 
conhecemos a converterem seus sonhos mais 
incríveis em realidade?

Sei que os sonhos vão mudando de acordo com a 
época e o estágio da vida em que você se encontra, eu, por 
exemplo, quando eu era criança sonhava em ser jogador de 
futebol, bombeiro, astronauta, super herói...

Quando fui pra faculdade sonhava em ser engenhei-
ro, empresário, gerente de grandes corporações... E hoje 
sonho em ter mais tempo com meu filho, em ter uma vida 
mais harmoniosa com a minha esposa, um casamento feliz 
e prosperidade nos negócios.

Enfim, os sonhos vão mudando, vamos realizando al-
guns pelo caminho, mas infelizmente alguns nos escapam. 
Mas por que isso acontece?



Sempre me perguntei como algumas pesso-
as conseguiam tanto e outras nem tanto. 

Cheguei a pensar que isso só era possível para 
quem fosse de uma determinada elite, mas 
percebi que eu estava errado.

Depois achei que o segredo era ter um QI alto, 
e novamente me equivoquei. Eu percebi que 
não é questão de dinheiro, de educação e 
nem de experiência.

Então, a pergunta é: COMO os realizadores de sonhos 
conseguem concretizar seus sonhos? Fiz tantas e tantas 
vezes essa pergunta e descobri uma ótima resposta:

O que faz com que todos eles sejam capazes de conver-
ter seus sonhos em realidade é uma técnica, uma série de 
habilidades e estratégias que podem, muito bem, ser aplica-
das e reaplicadas por qualquer pessoa.



Tá certo que existem alguns artistas que já 
nascem com um dom e se sobressaem em 

nossa sociedade, mas também há inúmeras 
pessoas que não conseguem mostrar seus ta-
lentos pessoais e realizar seus sonhos.

Algumas pessoas já possuem essas habilidades mais 
enraizadas naturalmente, mas ao mesmo tempo, elas po-
dem também ser aprendidas por quem deseja de verdade.

A verdade é que a maioria dos adultos sequer descobre 
essas técnicas e, mesmo quando descobrem, na maior parte 
do tempo não utilizam, a não ser que alguém os ensine e os 
motive diariamente.

E o barato disso tudo é que mesmo que você nunca te-
nha utilizado essas habilidades, você pode começar a usar a 
qualquer momento. 



Nessa hora vem o grande problema, o por-
quê disso tudo, o por quê de os adultos 

não se atinarem para as técnicas e habilidades 
que tornam real os sonhos mais incríveis. 

E a culpa disso tudo é que a maioria das pessoas vai 
crescendo e se acorrentando ao longo da vida, elas vão se 
prendendo a postes, travas que bloqueiam algo muito valio-
so chamado CONFIANÇA. Isso as paralisa e as faz deixar de 
acreditar no potencial incrível que existe dentro de cada um.

Se eu estivesse cara a cara com você agora, olhasse nos 
seus olhos e dissesse: “Você pode realizar seus sonhos 
mais incríveis”, o que você me diria? Seja brutalmente ho-
nesto, inclusive sugiro que você diga aí em voz alta. 

E ai? Você respondeu algo do tipo: “Que ótimo, estou 
doido (a) pra começar logo a converter meus sonhos em rea-
lidade!” Ou você respondeu algo com mais descrença, algo 
mais parecido com: 



“Não acredito nisso”, 
“Não acho que funciona”, 
“Você não conhece a minha situação”, 
“Estou velho demais pra isso”,
 “Estou cheio de dívidas”, 
“É tarde demais”, 
“Não tenho tempo”.

Se você respondeu com algumas dessas frases que eu 
citei anteriormente, ou algo parecido com isso, posso lhe 
fazer duas promessas:

#1) Se você ler esse e-book, onde vou mostrar quais 
são e como quebrar as 05 correntes que impe-

dem você de realizar seus sonhos, mas simplesmente dei-
xar pra lá, não se importar e não se preocupar em quebrar 
essas correntes; eu prometo que toda a realização que você 
obtiver a partir de agora será apenas uma pequena fração 
do que você realmente poderia alcançar.



#2) Se você ler esse e-book, aprender as 
poucas habilidades que ensino aqui e co-

meçar a colocar em prática em sua rotina di-
ária; eu prometo que você começará a ter so-
nhos maiores e realizará mais desses sonhos 
do que jamais imaginou ser possível.

É SIMplES ASSIM, A ESCOlHA É SuA!

E te digo mais, poderia citar vários exemplos de pesso-
as que utilizaram essas habilidades e técnicas para conver-
ter sonhos em realidade, tais como: Oprah Winfrey, Steven 
Spielberg, Henry Ford, Steve Jobs e outros tantos mundial-
mente famosos. Eles eram pessoas comuns que acreditaram 
que era possível realizar sonhos extraordinários.



E pra você ter a visão de quão próximo esses realiza-
dores estão de você, eu vou citar outras pessoas.

Clientes que almejaram algo a mais e continuam realizando 
sonhos pessoais e profissionais; anônimos, como uma ga-
rota de Belo Horizonte que emagreceu 8 kg em 6 semanas, 
mas achava que se perdesse 4 em 12 semanas estaria bom. 
Como a baiana que montou um negocio online que  rendeu, 
em um único mês, 80x mais do que costumava ganhar.

Posso falar de um Catarinense que sempre sonhou em 
escrever um livro e acabara de publicá-lo. E tem uma Minei-
rinha que, após passar por um período muito difícil e até de-
sacreditar da profissão, hoje ganha o dobro do salário que 
tinha e ainda trabalha com algo que gosta.

E por último, o engenheiro que estava a ponto de sair 
da empresa na qual atuava e, após 6 meses, foi promovido 
a um cargo que ele sempre desejou. Ainda por cima, traba-
lhando com algo que faz vibrar o coração todos os dias.



Apesar de não terem suas identidades reveladas, to-
dos são iguais a mim, iguais a você, pessoas comuns que 
resolveram acreditar que não nasceram para a mediocrida-
de e que decidiram aplicar as habilidades que tinham e que 
aprenderam para concretizar seus desejos do coração.

Todos eles são como grandes barcos, com motores de 
400 cavalos de potência, sistema de navegação por satélite, 
reforçados com fibra de carbono. Estão prontos para ganhar 
o mundo, com a imensidão do mar para sair e ir aonde qui-
serem. O único detalhe são as correntes que os ancoram.

Cinco correntes presas no cais o impedem de zarpar e 
o barco, tão imponente, deixa de seguir seu propósito, deixa 
de cumprir sua missão, seu maior desejo. 

As cinco travas, com o passar dos anos, vão ganhando 
cada vez mais força. Agora a notícia boa: Elas podem ser 
quebradas!!! E é isso que você precisa fazer para ver o início 
da conversão dos seus sonhos em realidade.



Eu sei que não é fácil, mas é bem simples 
e, com força de vontade e coragem, dá 

para fazer isso acontecer. 

Uma a uma, você vai ser capaz de identificar 
quais são essas correntes e, juntos, vamos 
começar a quebrá-las imediatamente.

Você precisa acordar para o fato de que embora possa 
ser uma pessoa comum, uma pessoa mediana, você é ca-
paz de realizar coisas extraordinárias.

Infelizmente a maioria de nós foi criado através de pa-
drões de notas escolares, popularidade, renda, desempenho 
atlético e os mais variados padrões da sociedade, de modo 
que nos contentamos em passar com nota 6. 

1ª Corrente: Programação para a mediocridade



Nessas horas é importante ressaltar que 
nós fomos projetados para alcançar gran-

des feitos, e esses feitos podem ser medidos 
pelo grau de realização e, não necessariamen-
te, por renda ou status social. 

Você tem um cérebro capaz de ir muito longe e esse 
computador que esta dentro da sua cabeça precisa ser re-
programado: precisa ser ativado para a possibilidade de 
que ele é capaz de criar e realizar sonhos incríveis. 

A sua programação passada o ancorou ao cais das im-
possibilidades, mas você não precisa mais ficar ancorado, tá 
na hora de seguir adiante.

Então, trate de adquirir as atitudes de quem possui o 
maior computador do universo, a sua mente! Se comprome-
ta a usá-la para desejar, projetar e realizar os seus maiores 
sonhos e, mais ainda, ser capaz de motivar e de ajudar os ou-
tros a realizar os sonhos deles também.



O medo é uma emoção que pode ser muito 
útil, até salvar vidas, ou pode ser muito 

ruim a ponto de paralisar e ser destrutiva. E 
nesse ponto, a corrente do medo do fracasso é 
contagiante, passada de geração em geração. 

É só você se perguntar “O que realmente quero?” em 
alguma área da vida e sua resposta pode ser algo maravilho-
so, como um ótimo relacionamento, conhecer lugares incrí-
veis, trabalhar em algo que goste de fazer, etc. E a próxima 
pergunta é “Quais os obstáculos para que isso aconteça?” 

Provavelmente virão à tona vários medos, alguns sutis, 
outros nem tanto. Você vai notar que muitos desses medos 
estão relacionados ao medo de ser rejeitado, ao medo de 
não dar certo, ao medo de decepcionar alguém e por aí vai.

2ª Corrente: Medo do Fracasso



É fundamental identificar o real medo, ser brutalmente 
honesto e perceber que este é o momento para cortar suas 
raízes. E o primeiro passo é ter a visão de helicóptero, isso 
mesmo, a visão lá de cima, para que você enxergue outras 
perspectivas através de três perguntinhas:

1ª  O que pode causar de pior se o que eu mais temo acontecer?

2ª  O que é mais provável acontecer se o medo se tornar realidade?

3ª Qual o melhor resultado para mim e para quem está ao meu re-
dor se eu agir contra esse medo, se enfrentá-lo de frente?

Geralmente essas perguntas colocam o medo em seu 
devido lugar e, de modo geral, já o desarmam. É claro que 
isso, por si só, pode não eliminar o medo, mas já te dá con-
fiança para agir e entender melhor quais são os riscos e os 
benefícios de determinada situação.

Além disso, você encontrará mais poder para focar nos 
pontos fortes e melhorar os pontos fracos. Vá em busca 
dos seus sonhos, não deixe o medo te paralisar.



A crítica pode ser uma cruel destruidora de 
sonhos. Por isso, existe algo essencial, um 

dos maiores ativos que você e eu possuímos, 
e que precisamos proteger a todo custo. Esse 
bem valioso a que me refiro é nossa confiança.

A confiança é uma pedra preciosa, de valor inesti-
mável e precisa ser protegida. Mas talvez, você lembre de 
críticas que recebeu na infância, na faculdade, no ambiente 
familiar, no trabalho atual... Isso causa uma certa pressão, 
em alguns mais em outros menos. Acaba por minimizar a 
coragem para dar passos maiores, limitando, e muito, a força 
interna que nos move em direção ao sonho. 

A crítica é uma barreira na estrada, causa verdadeiros blo-
queios e brota sementinhas de insegurança em nossa cabeça.

3ª Corrente: Peso da Crítica



Para quebrar essa corrente é preciso saber transformar 
a crítica, de inimiga, em amiga. Você precisa prestar atenção 
e verificar o motivo da crítica: 

Foi por amor? Preocupação? Medo? Insegurança do 
outro? Ciúmes? Inveja? Magoa? Além disso, se perguntar: A 
crítica foi exagerada? Foi absurda? Foi sem sentido?

E quanto à pessoa que fez a critica: Ela está qualifica-
da para fazê-la? Ela se baseou na razão ou na emoção? Na 
lógica? Em experiência passada?

E por último, extrair o que há de melhor na crítica: O 
que pode me ajudar nessa crítica? Onde posso aperfei-
çoar e me desenvolver quanto a isso no futuro?

Analisando essas perguntinhas já dá para se prepa-
rarmos melhor para responder mais assertivamente às 
próximas críticas e, principalmente, utilizá-las para seu 
crescimento, ao invés do bloqueio.



“Não sei como fazer isso.” 

“Não sei por onde começar.”

São duas frases que escuto recorrentemente quando 
estou conversando com alguém que já sabe o que quer, 
mas que ainda está paralisado. São frases de pessoas que 
têm seus projetos fervilhando na cabeça, mas que sim-
plesmente não se mexem, por causa dessa grande trava. 

E, sinceramente, acho que quando perdemos alguma 
oportunidade, alguma venda, algum trabalho importante, 
porque não sabemos o que fazer, é muito frustrante. Hoje a 
maioria dos homens e mulheres adultos tendem a se re-
trair quando são confrontados com alguma situação onde 
passam por isso, se sentem impotentes. 

4ª Corrente: Falta de Experiência



As pessoas não enxergam essa situação como um in-
conveniente temporário, não utilizam essa limitação como 
um trampolim para novos patamares de realização. E a 
grande pergunta agora é: Como se faz isso?

Primeiro, um conceito chave: Você, eu e toda a popu-
lação mundial tem um número lIMITADO de pontos for-
tes e um número IlIMITADO de pontos fracos.

Pense bem, existem muito mais coisas que você não 
conhece do que coisas que você realmente conhece. E isso é 
natural, acontece com todo mundo. 

Mas o segredo dos realizadores é que, quando eles se 
deparam com suas inaptidões e pontos fracos, quando en-
contram um obstáculo; recrutam pessoas que tenham as 
habilidades que são necessárias para ultrapassar a barreira. 



Entenda quais são seus pontos fortes e fracos e procu-
re parceiros que compensem suas inabilidades: seja contra-
tando alguém, seja com um consultor, seja através de vídeo 
aulas, seja fazendo permutas, seja montando sociedades ou 
até mesmo buscando um aconselhador. 

Os formatos são inúmeros, e os resultados são incrí-
veis, por exemplo, Steven Spielberg não fez os efeitos espe-
ciais do Jurassic Park, aliás, ele não entende nada de efeitos 
especiais, ele recrutou algum especialista na área.

Uma cliente que tive tinha dificuldades de relaciona-
mento com os pais, mas depois de comprar um livro sobre 
o tema, ela começou a aplicar as dicas e isso foi um grande 
divisor de águas em sua vida. 

Pode ser que você não precise ter um especialista pre-
sencialmente, às vezes, um vídeo, uma palestra, um livro ou 
um amigo experiente podem ser a chave do sucesso.



Os três recursos mais limitados são:
Dinheiro, Tempo e Talento e, por in-

crível que pareça, quanto mais se tem esses 
recursos, mais se quer, não tem fim.

Quantas pessoas você conhece que querem abrir um 
negócio, mas não tem dinheiro; querem viajar e não tem 
grana; querem trabalhar com vendas, por exemplo, mas não 
são bons vendedores; querem fazer palestras, mas não tem 
boa oratória. E aqueles que querem estudar para um con-
curso, mas não tem tempo; querem praticar alguma ativida-
de física e também se queixam da falta de tempo? 

Esses são só alguns exemplos de obstáculos que me 
deparo frequentemente em relação a esses três recursos, de 
dinheiro, tempo e talento.

5ª Corrente: Falta de Recursos 



Por isso, é necessário fazer um inventário de todas as 
limitações e verificar se você pode superar o obstáculo do 
dinheiro através de empréstimos bancários, financiamentos 
de terceiros, troca do seu trabalho por algum serviço, per-
muta ou venda de algum bem que já não é tão útil assim.

Dinheiro é uma troca, é um pedaço de papel que pode 
ser trocado por um bem ou serviço. E o obstáculo do talento 
pode ser amenizado recrutando um especialista no assunto, 
seja um parente, um profissional ou até mesmo um amigo.

E o obstáculo do tempo tem que ser repensando em 
relação às suas prioridades, à possibilidade de delegar algu-
mas tarefas que hoje você faz, ao recrutamento de parceiros 
que façam algo melhor e mais rápido e o foco para realiza-
ção das tarefas que trazem mais resultado. 

Organização e produtividade geram ganho de tempo!



É hora de dar a partida, colocar a chave 
na ignição e acelerar em busca da Con-

versão dos Sonhos em realidade!

Gostaria de agradecer a você que confiou em meu traba-
lho, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos é minha missão 
de vida. Nunca desista ou acredite que você não é capaz, você 
tem tudo que precisa, basta colocar foco e entrar em campo 
para ter resultados incríveis. Como Coach me coloco a disposi-
ção para te ajudar a alcançar seus resultados extraordinários.

Tudo isso tem que ser levado em conta para cada as-
pecto do seu sonho e, também, da fase que estiver vivendo. 
Combinando esse levantamento, você pode identificar diver-
sos pontos onde seus recursos deixarão de ser um obstácu-
lo e se tornarão um trampolim para a conversão dos mais 
belos sonhos em algo real na sua vida.

Marcelo Singulani
marcelo@concretizesuasmetas.com.br 

www.concretizesuasmetas.com.br


