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Apresentação
Com esse trabalho almejamos tornar possível que os interessados
possam aprender de maneira consciente todos os fundamentos do
mundo do ser humano, levando em conta os obstáculos e tentando
contornar todas as dificuldades que prejudicam o desenvolvimento da
pessoa no meio onde está inserido. Geralmente, o que a sociedade
oferece pede algo em troca, pede empenho, dedicação, talento e o mais
importante: experiência e conhecimento. Expomos o necessário para
que a pessoa possa entender e tomar uma posição na trajetória de sua
vida, e assim, ter mais recursos e possibilidades de ter sucesso.
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IT’S NOW NEVER!

Afinal o que é IT’S NOW OR NEVER?

É um projeto muito abrangente que visa expor de forma real,
sensata e sem enrolação, vários conteúdos do ensino em muitas áreas
da sociedade. Cada livro é composto por um único tema com o intuito
de esclarecer a população e a quem tiver interesse, apontando os
caminhos mais prováveis para os devidos esclarecimentos e o
aprendizado do tema abordado. Para expor um tema e ensiná-lo nesse
projeto, é feito previamente uma profunda pesquisa por vários
segmentos e somente será lançado aqui quando se tem plena confiança
de que o conteúdo, que é abordado, está muito bem fundamentado
numa realidade essencial à sociedade visando o ensino, e como
mencionamos, isso pode levar dias, meses e até anos. Nossa área de
atuação será: Idiomas, Música, Teatro, Cinema, Moda, Religião,
Política, Educação, Beleza e muito mais. Esperamos que nossos
conteúdos sejam bastante proveitosos a todos! E a propósito, I’ts now
or never significa: É agora ou nunca! Nesse livro do momento,
iremos abordar como o ser humano pode se tornar dono de si e ficar
pronto para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais
exigente e cruel. Então, vamos a ele! Bom proveito! E bons estudos!
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PARE DE SOFRER
COMPREENDA-SE ANTES DE IR À LUTA

Objetivo principal: Que quando você chegar ao término da última
palavra desse livro, não seja apenas mais um ser inconsciente do que
você realmente é. Mas alguém conhecedor de todos os artifícios
necessários ao seu sucesso!
- Cuide de você como um pai e uma mãe cuidam do seu bebê.
- Não há nada mais importante para você, do que você.
- Não pratique nada que lhe seja prejudicial.
Não acredite que mudará o rumo de sua vida se ficar somente
admirando boas ideias e bons conselhos num plano teórico sem partir
conscientemente para o plano prático.
Boas ideias e bons conselhos você encontra grátis e em qualquer
lugar, até na casa do seu vizinho, entretanto, o diferencial é fazer valer.
(Acredito seriamente que qualquer pessoa por mais simples que seja ao
ler esse livro, saberá como lidar consigo diante de tantos desafios
imposto por uma sociedade cada vez mais exigente e cruel.)
Quanto mais a pessoa se conhece mais saberá lidar consigo diante
dos desafios imposto pelo meio. Sabendo suas possibilidades, suas
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limitações (principalmente), seu potencial, seu objetivo, determinará o
melhor para si. Então, trate de se conhecer da melhor maneira possível.
Respondendo para si: Quem sou eu?)
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A IMPORTÂNCIA DESSE LIVRO

Além de outras coisas relevantes, selecionamos muitas páginas
para o leitor pesquisar sobre assuntos de essencial importância para se
inteirar como é caso dessa página a seguir:
http://fabricandovencedores.com.br/como-ter-sucesso-na-vidafinanceira-crescer-e-vencer/
As demais estão no decorrer do livro e no final.

O VALOR DO CONHECIMENTO

Afinal o que é conhecimento? Muitos são os conceitos que
tentam explicar o que é conhecimento. Contudo, o que vai ficar muito
mais evidente é um exemplo prático que vamos dar adiante. Digamos
que você se depare com um helicóptero a sua frente e você cisma em
pilota-lo. Você não possui conhecimento suficiente de como fazê-lo, e
como faria tal feito?
Sem o preparo adequado para tal, você poderá cometer uma
tragédia. Poderá matar ou morrer se for em frente. Entretanto, você
tendo o conhecimento necessário tanto na teoria quanto na prática, essa
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tarefa que parece impossível de executar torna-se relativamente fácil.
Esse dilema pede ser aplicado a todas as outras coisas da vida.
Portanto, é muitíssimo importante a pessoa ter conhecimento
daquilo que quer se dedicar. Se cercar de todas as informações
possíveis para depois ir para sua aplicação propriamente dita.
A falta desse conhecimento é o que vem promovendo tantos
problemas e infortúnios na vida. É preciso urgente se apoderar desse
conhecimento para estar melhor preparado para essa guerra cotidiana,
afinal um soldado se for para uma guerra despreparado já estará
derrotado. É preciso ter muitas estratégias nessa luta que não é apenas
uma batalha, mas uma grande guerra.

13

O CÉREBRO

Aaaah! O cérebro! O que dizer dessa máquina tão maravilhosa?
Não existe no mundo e em tantas línguas uma só palavra para que possa
determinar, conceituar, qualificar, adjetivar o que venha ser o cérebro.
Tantos inventos maravilhosos, tantas descobertas fantásticas só foram
possíveis com a aplicação dessa máquina sensacional. Até para um ser,
ser considerado um gênio, só é possível por causa do seu cérebro.
Atualmente todos vivem às voltas com todo sistema maravilhoso
de informações proveniente da criação do computador numa sociedade
que se mostra cada vez mais midiática. E se pergunta: Quem criou essa
outra máquina maravilhosa? Simplesmente! O cérebro! Quem criou o
microchip? O cérebro!
Então pense: Você tem uma máquina maravilhosa chamada
cérebro! É um dom divino tê-la. É maravilhoso poder utiliza-la para
diferentes usos. E para o bem. E digo muito mais: Segundo pesquisas
e experiências, somente se usa 1% desse potencial cefálico. Então, o
que está esperando para usa-la para o traçar seu sucesso?
Um

computador

para

desenvolver

as

suas

funções

adequadamente, se faz necessário estar muito bem programado e
equipado. Para o isso é essencial suplementa-lo com os mais variados
de tipos programas, aplicativos, informações e muito mais. É de
conhecimento geral que aquilo que é pouco usado atrofia.
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Se um computador precisa de tantos aparatos para desenvolver
suas funções corretamente, imagine o cérebro que o criou! E como
deixar o cérebro afiado para utiliza-lo com perfeição? É muito simples,
exponha-o a diferentes atividades, faça coisas novas, assista a filmes de
bons conteúdos, leia jornais, leia de tudo, leia bons livros, toque
instrumentos, pratique esporte, enfim mantenha-o ativo nessa
sociedade midiática.
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