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Se seus pais sempre reclamaram que você começa as coisas e não termina, que você se interessa
por tudo e depois se desinteressa com a mesma
facilidade, e se você tem dificuldade de escolher
o que quer fazer da vida, pode ser que você seja
um Multipotencial!
Os Multipotenciais têm um cérebro diferente das outras
pessoas, aprendem, pensam e ensinam de forma diferente e têm um papel e missão muito importante na Era
de Aquário.
Vamos descobrir se você faz parte desse grupo
especial de seres humanos? Marque 1 ponto para
cada característica abaixo:
Eu sei que deveria focar em uma coisa, mas qual?
Perco interesse nas coisas que eu achei que iam me
interessar pra sempre

Encontro sempre uma coisa nova para desviar minha
atenção
Fico entediado assim que eu aprendo como fazer
uma coisa
Não aguento fazer a mesma coisa muitas vezes
Vivo mudando de ideia sobre o que quero fazer e
acabo não fazendo nada até o fim
Trabalho em empregos que pagam mal porque não
tem nada que eu esteja disposto a me comprometer
de verdade
Não consigo escolher uma carreira porque pode ser
a carreira errada e isso me apavora
Acho que todo mundo é colocado aqui na terra pra
fazer alguma coisa; todo mundo menos eu...
Tenho dificuldade em focar ou prestar atenção a não
ser que eu esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo

Às vezes eu me afasto do que estou fazendo porque
fico com medo de estar perdendo algo melhor
Sinto que nunca vou ser um expert em nada, sinto
que estou sempre aprendendo

Se você marcou mais de 5 pontos acima, você pode
ser um multipotencial, uma pessoa que pensa de
um jeito muito especial. Você é geneticamente
programado para se interessar por muitas coisas,
e é isso que você vem fazendo por toda a sua vida.
Mas, como esse comportamento não é o “normal”, as
pessoas em volta de você te ensinaram que você está fazendo algo errado e precisa mudar. Mas a única coisa errada é esse pensamento: você foi diagnosticado errado!
Imagine se tivessem convencido Leonardo Da Vinci que
ele precisava escolher apenas uma coisa!
Em vez de ser um problema que você precisa trabalhar
e resolver, o que você tem um grande dom! Você tem
um cérebro incrível e multitalentoso que está tentando

fazer o seu trabalho em um mundo que não entende
quem você é e nem porque você se comporta do jeito
que se comporta.
Ao se dedicar ao autoconhecimento, você vai descobrir
mais sobre quem você nasceu para ser. E, a partir daí,
qualquer trabalho que você faça poderá ser uma expressão de quem você é.

Estamos recrutando pessoas
como você para O Movimento.
Em breve você receberá mais
materiais e informações
sobre as pessoas que estão na
Terra para transformar-se e
transformarem o Planeta.

