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Realizar o primeiro exame de 

direção e ver  que poderia ter 

sido melhor é realmente  

frustrante, neste momento é

compreensível  ficar sem reação.

Você fica sem saber o que

fazer, sentindo seu chão

desaparecer.

Mas com as dicas deste eBook

você estará a um  passo de ter a

sua tão sonhada liberdade!
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Acompanhe comigo:

Compartilhe esseeBook
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Para você construir a realidade dos seus

sonhos, você precisa primeiro acreditar!

Quando você acredita, você constrói um

campo mental, um campo de energia.

Você elimina a sua voz interior negativa e

passar a ouvir somente a voz positiva.

Lembre-se que basta apenas um pensa-

mento negativo para te desmotivar, man-

tenha-se firme nos seus propósitos que

sem dúvidas irá alcançar o que você

deseja. Feche seus olhos e visualize você

passando no exame, a s pessoas felizes ao

seu redor, o quanto esse momento será

importante.
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A disciplina é a capacidade de se manter

focado nas tarefas necessárias para con-

cretização de uma meta, sem se desviar e

sem perder a motivação. Sem disciplina é

impossível cumprir qualquer meta, por

mais simples que ela seja.
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Tanto o automóvel quanto a motocicleta

sofrem um desgaste natural das peças

ocasionado pelo uso constante. Esse des-

gaste, como por exemplo: pneu, embrea-

gem, sistema de freio suspensão, partes

fixas e móveis do motor, provocam dif-

erenças na dirigibilidade do veículo. Por

esse motivo é muito importante uma se-

qüência nos treinos sem intervalos para

que essas mudanças sejam imper-

ceptíveis, pois o cérebro humano conseg-

ue assimilar essas pequenas mudanças

desenvolvendo uma rápida assimilação

para o que é novo. A prática leva a per-

feição!
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O conceito de habilidade está inti a -

mente relacionado com a aptidão para

cumprir umatarefa específica com um de-

terminado nível de destreza. Habilidade

motora consiste em movimentos realiza-

dos com precisão. Um indivíduo hábil a

nível motor demonstra uma elevada ca-

pacidade de coordenação de movimentos

e este tipo de habilidade está relacionado

com o equilíbrio, estabilidade e prática.

Somente com a prática você ampliará

suas habilidades!
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nPostura é o equilíbrio no espaço, uma en-

tidade formada em conjunto com o siste-

ma nervoso e os músculos. Adotar a pos-

tura correta no exame de direção trans-

mitirá segurança para o examinador e

para você também! Uma postura correta

lhe trará toda a confiança necessária para

executar com maestria tudo que for

pedido.
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Eu acredito tanto na Fórmula da Aprovação que

além dela vou lhe dar mais um bônus.

Na compra do pacote COMPLETO vou lhe dar

um capacete de brinde TOTALMENTE GRÁTIS!

Isso mesmo!

Seguindo estes passos você vai ter sua vida 

trasformada com a carteira de moto e ainda vai 

levar um CAPACETE  de BRINDE!

Agora que você já conhece a   

Fórmula daAprovação, coloque-a  

em prática imediatamente!

Estes 05 passos irão mudar  

completamente a  sua  vida e  

começaremos agora pela sua   

Aprovação no Exame deDireção!
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Você seguiu estes passos e teve sucesso no exame?

Me envie o seu depoimento! Vamos compartilhar o

sucesso!

Mas se você possui alguma dúvida sobre Exame de Direção de 

Moto ,  não se acanhe! Estou aqui pronto para te ajudar
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