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ESCOLHA ESSENCIAL
DESENVOLVIMENTO PESSOAL + RELACIONAMENTO

"SEJA A MUDANÇA QUE DESEJA VER NO MUNDO."
MAHATMA GANDHI.

Essa frase é uma inspiração e
significa irmos em busca do
que queremos, significa mais
profundamente SERMOS o que
desejamos ter do outro, e é
exatamente isso que atraímos:
aquilo que somos. Nesse
sentido, quanto melhor formos
melhores energias
atrairemos. E por mais longo
que pareça esse caminho,
acredite, ele é totalmente
possível. O mais difícil é dar o
primeiro passo.

Se você quer um gentleman, seja
uma lady. Os casais que dão certo,
combinam.
Faça o seu AVATAR e com o passar
dos dias seu sonho ficará mais
claro. Diariamente pense no
AVATAR fazendo o mesmo que
você. Dentre mais de 7 bilhões de
pessoas no mundo existe alguém à
sua procura.
Se você deseja amor, seja amor,
viva amor, respire amor, sonhe
amor, sinta amor, e assim atrairá
esse mesmo amor.

Você daqui a 5
minutos: "MAS
COMO EU NÃO
TINHA PENSADO
NISSO ANTES...",
porque se você
acredita que dá
certo, ou que não dá
certo, você está certo
de qualquer jeito.

PÁGINA 4

INTRODUÇÃO
SIMONI VENTURINI
Brigas, discussões, infidelidade, problemas
financeiros, stress, ciúme, controle, arrogância,
acusações, julgamento, tristeza, frustração,
depressão, traição, doenças crônicas, pensão
alimentícia, divisão de bens, divórcio, guarda dos
filhos, violência e até morte são situações que podem
ocorrer quando um casal se separa.
Hoje, em pleno século XXI, com tanta informação de
acesso fácil, isso não faz mais sentido. Então, porque
acontece com tanta frequência? Você sabia que
segundo o IBGE a taxa de divórcio cresceu 160% nos
últimos 10 anos no Brasil?
Eu falo sobre usar o conhecimento a seu favor no
momento de escolher o parceiro(a). Porque a escolha
é essencial para a sua satisfação. E para escolher é
preciso conhecer alternativas.
"A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do
casamento." Joseph Murphy.

COMO ATRAIR O PAR PERFEITO

Isso significa você ter autoconhecimento o suficiente
para:
- diminuir drasticamente a possibilidade de
rompimentos, exceto força maior;
- aumentar a sua satisfação com o relacionamento
quanto maior for o tempo de permanência com o
parceiro(a);
- saber que o parceiro tem o mesmo objetivo que você
e que juntos vocês são muito mais (Master Mind);
- incentivo recíproco; confiança;
- cumplicidade.
Bem-vindo(a) ao Escolha Essencial.

"Onde acaba o amor, tem
início o poder, a violência e
o terror." Carl Gustav Jung.
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COMO ATRAIR O PAR PERFEITO

AVATAR: o meu
grande segredo
1 descubra seu par ideal

Os 5 passos para o Par Perfeito
Simoni Venturini

Filosofia, meditação, PNL, coaching, yoga,
respiração, constelação familiar, razão, emoção,
intuição, espiritualidade, crença, gratidão,

2 anote as características
de ex-parceiros

3 anote suas características
principais

comprometimento, vontade, sexo, praticidade,
simplicidade, comportamento padrão,
sentimento, ação, resultado, conexão, oração,
são algumas das ideias contidas nos 5 passos.
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OS 5 PASSOS
ESCOLHA ESSENCIAL

CRENÇA - PENSAMENTO - SENTIMENTO
AÇÃO - RESULTADO

DE 0 A 10 QUANTO VOCÊ É INFLUENCIÁVEL
NAS SUAS ESCOLHAS AMOROSAS?
Amigos, família, parentes, status,
comportamentos, crenças.
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?
?

?

1- CRENÇA: VOCȆ ACREDITA EM PARCEIRO IDEAL?

2- PENSAMENTO: QUE TIPO DE
RELACIONAMENTO VOCÊ DESEJA NO FUTURO?

3- SENTIMENTO: QUAL É O SENTIMENTO QUE VOCÊ
DESEJA TER NO SEU RELACIONAMENTO?

4- AÇÃO: QUAIS ATITUDES E COMPORTAMENTOS QUE
VOCÊ TEM HOJE PARA VIVER O RELACIONAMENTO DOS
SEUS SONHOS?

5- RESULTADO: DE 0 A 10 QUAL A NOTA PARA O
RELACIONAMENTO QUE VOCÊ TEM OU TEVE?

? ?
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STATUS

SIMPLES

DESPOJADO

AMA TV

AMA LIVROS

ESTUDA

FUMANTE

ESPORTISTA

SE CUIDA

MORA COM PAIS

MORA SÓ

MORA SÓ

DEPENDENTE

INDEPENDENTE

INDEPENDENTE

CARNÍVORO

VEGETARIANA

VEGETARIANO

AMA BALADA

CASEIRA

CASEIRO

O ATO DE ESCREVER AJUDA A CLAREAR PENSAMENTOS E SENTIMENTOS, ALÉM DE TRAZER
COMPROMETIMENTO. NUMA FOLHA EM BRANCO FAÇA O SEU AVATAR. NA PRIMEIRA COLUNA
ESCREVA CARACTERÍSTICAS DO EX-PARCEIRO, NA SEGUNDA ESCREVA SUAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS, E NA TERCEIRA AS CARACTERÍSTICAS DO SEU AVATAR-PAR
PERFEITO. COLOQUE SOMENTE AQUELAS QUE IMPORTAM PRA VOC Ȇ . COISAS QUE SÃO
ESSENCIAIS.
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COMPORTAMENTOS E
CARACTERÍSTICAS
DESEJÁVEIS X INDESEJÁVEIS

CONFIANÇA

CIÚME

RESPEITO

RESISTÊNCIA

CAMARADAGEM

COMPETIÇÃO

LEALDADE

TRAIÇÃO

VERDADE

SEDUÇÃO

LIBERDADE

MANIPULAÇÃO

"A ALMA NÃO TEM SEGREDO QUE O COMPORTAMENTO NÃO REVELE."
LAO TSÉ.
PÁGINA 10

MASTER MIND
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NAPOLEON HILL

MASTER MIND +
PAR PERFEITO

Segundo Napoleon Hill, autor de "A
lei do triunfo", a mente mestra
significa "um espírito que se
desenvolve por meio da cooperação
harmoniosa entre duas ou mais
pessoas, que se aliam com o objetivo
de realizar uma determinada missão."
E por outro lado o relacionamento
amoroso é uma poderosa ferramenta
de autoconhecimento que somada ao
ideal de Master MInd torna-se uma
incrível ferramenta de
desenvolvimento humano. Vocês
juntos construirão
coisas inimagináveis.
Você vai perceber que os casais que
falam a mesma língua nada mais são
que uma Mente Mestra porque não
agem individualmente, mas
harmoniosamente e com um objetivo
em comum.
Essa é a proposta do Escolha
Essencial.

O NÚMERO 3
Pai, Filho e Espírito Santo

Mônada, díade e tríade

Homem + mulher = criança

Corpo, mente e espírito

AUTOAVALIAÇÃO:
PONTO CHAVE
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EM QUE CIRCUNSTÂNCIA VOCÊ INICIOU SEU RELACIONAMENTO?
SIMONI VENTURINI

"Eu não gostava dele no começo, depois
aprendi a amá-lo, ele era uma boa
pessoa", "Nos casamos porque eu
engravidei", "Eu queria uma mulher pra
casar, e ela me pareceu uma pessoa
honesta", "No fundo eu sabia que não ia
dar certo, mas ele tinha uma boa
posição social, emprego, e eu tinha o
sonho de casar", "Eu já tinha quase 30
anos, então, achei melhor casar
logo", "Eu era apaixonado pela irmã
dela, mas ela não me dava bola, então
pra ficar perto, comecei a namorar a
amiga dela".

As histórias são muitas, e talvez a
sua seja muito parecida.
Entretanto, embora sejam
diferentes possuem uma coisa em
comum: a casualidade. E quando
isso ocorre nos deixamos levar
por sentimentos que nem
percebemos que nosso
comportamento esconde: medo,
insegurança, rejeição. E o
resultado dessa escolha você
sabe: separação, que gera mais
medo, mais insegurança, mais
rejeição.
ESCOLHA ESSENCIAL

APRENDIZADOS

NO MOMENTO EM
QUE VOCȆ TIVER
CONSCIÊNCIA DOS
APRENDIZADOS DO
R E L A C I O N A M E NT O
A N T E R I O R E S T AR Á
PRONTO PARA
IDENTIFICAR O PAR
PERFEITO.

O INÍCIO DE TUDO
AVATAR
Aceitação
Mente Consciente
Comportamento
Cultura
Lei da inércia - conforto
Culpa
Mente Inconsciente
Medo
Lado obscuro
Sombra

"O SEU SUBCONSCIENTE É UMA
MÁQUINA DE GRAVAR QUE REPRODUZ
SEU PENSAMENTO HABITUAL. PENSE O
BEM PARA OS OUTROS, E ESTARÁ NA
VERDADE PENSANDO O BEM PARA SI
PRÓPRIO". JOSEPH MURPHY.

ESCOLHA ESSENCIAL
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VOCÊ JÁ FAZ, SOMENTE NÃO TEM CONSCIÊNCIA DISSO.
ANTHONY HOBBINS.

MODELAGEM
O nosso primeiro contato com o mundo é o núcleo familiar. E desde o nascimento nós
"copiamos" o comportamento uns dos outros.
Quando chega a vida adulta estamos cheios desses padrões de comportamentos. Alguns
bons, outros ruins, e outros péssimos que nos limitam e matam nossos sonhos.
O primeiro passo para sair desse ciclo vicioso é: busque quem já conseguiu realizar um
grande sonho, e cole nele. Pode ser um ídolo, um professor, um profissional de sucesso, um
mestre. Ele será sua inspiração.
Não é por acaso que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Pense nisso!
Mesmo com tanta informação sobre a gestação de risco após os 35, engravidei aos 42 anos
naturalmente depois que eu e meu parceiro decidimos abraçar a responsabilidade de
sermos pais. Usamos a modelagem sem ter a consciência de que é uma técnica.

COMO VICTÓRIA NASCEU NATURALMENTE:
Planejamento harmonioso do objetivo com o parceiro
Profissional médico que apoia o plano de parto
Maternidade que apoia o parto natural
Estudo direcionado

ESCOLHA ESSENCIAL

SUGESTÕES
Planejamento
Profissional adequado
Local adequado
Estudo focado
Apoio adequado

DIGA NÃO
FAZ PARTE DO PROCESSO
O casamento vai mal? Foi aquele não que você não deu, e engoliu um monte de sapos.
O namoro está um tédio? Foi aquele não ao comodismo que você não deu porque
estava com preguiça.
Sofreu muita interferência da família e amigos no seu relacionamento? Foi o resultado
do não que você não deu pra colocar limite nos palpites.
O seu parceiro é um folgado? Foi o não que você não deu desde o começo querendo
agradar.
Ele o traiu pela terceira vez? Foi o não que você não deu desde a primeira vez.

"Você já pensou que hoje é
a soma de todos os "nãos"
que você não disse?"
Paula Abreu.

ESCOLHA ESSENCIAL
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SEDUÇÃO
SIMONI VENTURINI - ESCOLHA ESSENCIAL

UMA GRANDE ARMADILHA

O AMOR LIVRE E VERDADEIRO
NÃO CONVIVE COM A SEDUÇÃO.
"COMO UM HOMEM PENSA EM SEU CORAÇÃO (MENTE
SUBCONSCIENTE), ASSIM ELE É." JOSEPH MURPHY.
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GRATIDÃO
O mais simples e poderoso instrumento de paz.
Ele muda nossa vibe imediatamente.

Gratidão pelo ser que o gerou, por quem o acalentou, por
quem o alimentou, por quem se preocupou, por quem o
abraçou, por quem o amou, pelo ar que respira, por aqueles
que te mostraram seus limites e desejos mais profundos.
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SUGESTÕES
TOP

AUTOCONHECIMENTO:

VIAJAR
SOZINHO
Planeje local
Dias
Passeios
Transporte
Gastos
Leia
Escute mais
Observe mais
Fique sozinho
1.000 km longe
Desconecte-se
AR
RI
VA
L

Nada de sexo

Escolha
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INTIMIDADE
As mulheres costumam reclamar muito dos homens no quesito sexo, então vai uma dica mágica para ambos:

"A atenção que o homem dá ao que vem antes do sexo
indica o quanto ele entende de sexo. Mas a atenção que
ele dá ao que vem depois do sexo indica o quanto ele
entende de amor."
Gregory Godek.

Isso significa que quando o homem não liga no dia seguinte, ele não está interessado, e não adianta
insistir, e o contrário também é verdadeiro, ou seja, se a garota não corresponde ao interesse.
E como evitar essa saia justa? Espere o momento certo.
Aquilo que é fácil, logo perde a magia. Se ambos estiverem realmente interessados vão saber esperar
um o tempo do outro. No amor verdadeiro, a intimidade deve ser uma consequência, e não um
objetivo. Se o brilhante fosse uma pedra fácil de ser encontrada não seria preciosa.
Por mais modernos que queiramos ser, o sexo por si só não sustenta um relacionamento a longo
prazo, porque se assim fosse, perderíamos nossos parceiros para os profissionais do sexo.
A maneira como o casal trata um ao outro está diretamente relacionada à qualidade do sexo. Quer
melhorar a vida conjugal e esquentar o romance? Ajude nas tarefas domésticas, seja educado, isso
vale mais do que mil presentes. Gente folgada é brochante.
19
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RAZÃO+
INTUIÇÃO+
ESPIRITUALIDADE+

Gratidão.

"As relações mais
importantes da vida são as
que a pessoa mantém
consigo mesma e com
Deus...se você não age
corretamente consigo
mesmo, certamente irá
projetar esse relacionamento
errado em tudo o mais na
vida...". Joshua David Stone.
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CASAL NO MESMO TRILHO

FAZ SENTIDO PRA VOCÊ?

SIMONI VENTURINI

Passei 5 anos celibatária com a ideia de que ficaria
solteira para sempre porque não existia um parceiro
bom o suficiente para mim. Mas a verdade era que eu
internamente não me achava boa o suficiente para
encontrar um parceiro ideal.
E por outro lado, em certos momentos ficava
esperando que caísse do céu. E quanto mais o tempo
passava mais difícil ficava.
Num certo momento, depois de observar casais felizes,
e avaliar como seria possível crescer junto com um par
ideal, percebi o meu descontentamento com a
solteirice.
Descobri que queria ter alguém que falasse a mesma
língua.
Viajei por 7 dias para a Ilha do Mel no Paraná
determinada a fazer uma faxina interna e enfrentar a
verdade: o que me impedia? medo? culpa? fracasso?
Voltei com o plano de encontrar meu par perfeito.
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Objetivo determinado tracei meu
AVATAR, e aos 38 anos parti em
busca do meu par perfeito. Pensei:
"Essa é minha última chance, se não
for agora, é porque não será mais."

E foi assim que encontrei meu
marido 83 dias depois de estabelecido
meu plano. Detalhe: na internet.
E a cada dia que passava eu sabia que
ele era meu par perfeito. Já estávamos
casados quando descobrimos uma
foto de 20 anos em que eu estava
sentada atrás da mãe deles (sogra) na
colação de grau das cunhadas.
Coincidência? Claro que não, porque
quando você estiver no caminho certo,
tudo vai fazer sentido na sua vida.

SIMONI VENTURINI
ESCOLHA ESSENCIAL

COMO ATRAIR O PAR PERFEITO
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SOBRE A AUTORA E O ESCOLHA ESSENCIAL

Simoni Venturini é Coach,
bacharel em administração,
instrutora de yoga, estudante
de filosofia, funcionária
pública, esposa, mãe. Possui
um Canal no Youtube Simoni
Venturini Escolha Essencial
que concluiu o desafio de 365
de vídeos de até 10 minutos,
com temas variados e
linguagem simples, com o
objetivo de ser melhor e
ajudar você a fazer o mesmo,
para assim vivermos num
mundo melhor.

O relacionamento amoroso é uma poderosa ferramenta de
desenvolvimento pessoal. Após perceber que muitas
pessoas, inclusive coachees, sofriam por causa de
relacionamentos complicados sem nem perceber que isso
influenciava outras áreas da sua vida, resolvi unir a
experiência pessoal e os estudos com a teoria encontrada
nos livros e na ciência com o objetivo de tornar os processos
de coaching mais acessíveis. E para mostrar como é possível
realizar uma mudança a partir do zero, cumpri o desafio de
365 dias de vídeos no canal do youtube. Não existe mágica,
com disciplina, comprometimento, força de vontade e um
método, você é capaz de mudar o mundo, em primeiro lugar
o seu mundo.
O sábio teórico italiano Wilfredo Pareto nos mostrou que
oitenta por cento de nossos resultados vêm de vinte por
cento de nossas ações. Isso significa que se usarmos nossa
razão no processo de escolha do parceiro, com pequenas
ações podemos ter o resultado desejado, ou seja, atrair o par
perfeito.
E pra isso, a escolha é essencial, cabendo a cada indivíduo
trilhar o seu próprio caminho.

CONTATO

Um degrau por dia,
um dia de cada vez...
SIMONI
VENTURINI
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