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INTRODUÇÃO

SONHAR
DESENVOLVIMENTO HUMANO

   Eu não sei o que você pensa sobre essas afirmações, mas posso dizer que elas
mexeram tanto comigo que, de alguma forma, influenciaram muito a minha vida. 

    Durante muito tempo eu acreditei que mudar requeria tempo e que a dor era uma
parte indissociável ao crescimento. Esta crença limitante atrasou vários processos
na construção da minha história, pois eu não queria sentir dor e não me sentia
motivado para entrar em um estado do qual não sabia quando terminaria. Era
melhor deixar tudo do jeito que estava. 

    Quando eu tinha 17 anos assisti a uma palestra que marcou profundamente a
minha vida.  Na época o expositor falava sobre mudança e duas afirmações
mexeram comigo: “Mudar é um processo necessariamente lento” e “A dor é
parte do processo de mudança”.

    Em função disso eu acabei perdendo muitas oportunidades e me transformei em
uma pessoa rígida. Fui prejudicado pelas inúmeras possiblidades perdidas,
devido a essa noção equivocada sobre o processo de mudança.

   Diante do meu relato pessoal, eu preciso te dizer que essas ideias de
mudança = a dor e mudança = perda de tempo não passam de uma grande
mentira!

    Acreditar que a mudança é um processo difícil, lento e doloroso tem feito com que
muitas pessoas mundo afora não explorem todo o seu potencial, internalizando
esse conceito e abrindo mão dos seus próprios sonhos e suas infinitas realizações!

    Neste e-book eu vou te mostrar sobre a forma mais simples para você  mudar as
suas próprias representações, acelerando os seus processos de mudança.  Vou 
te revelar como você pode reprogramar a sua mente para ter a vida que deseja,
superando a depressão, o medo, a ansiedade, o sentimento de solidão e todas as
coisas que podem te paralisar, impedindo você de ser melhor, todos os dias. 

    Faço aqui um convite especial, a fim de modificar seus modelos de mundo e
desbloquear o poder da sua mente.

Vamos comigo?
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A VIDA QUE VOCÊ QUER

        Com a PNL (Programação Neurolinguística) o que descrevemos anteriormente é o que
chamamos de uma crença limitadora ou limitante. Crenças limitantes conformam a nossa
visão de mundo e são aquilo que chamamos de “mentiras da verdade”. Digo mentiras
porque no fundo são apenas generalizações feitas, a partir de experiências particulares.

         Porém, são verdades, porque tudo aquilo que a nossa mente espera, tende a se realizar.
Vamos exemplificar pra você entender melhor:

“Joana viveu durante seis anos com Carlos, período em que 
construíram muitas coisas juntos. O relacionamento não era 
perfeito, mas eles se gostavam. No último ano Joana descobriu 
que Carlos mantinha um relacionamento paralelo há 6 meses e, 
embora soubesse que ambos não estavam felizes, Joana se 
sentiu profundamente traída, devido à dedicação durante muitos 
anos de sua vida a essa relação. O relacionamento terminou e, 
depois daquele evento, Joana deixou de acreditar nas pessoas. 
Passou a julgar todos que se aproximavam com ar de 
desconfiança, elaborando a crença de que qualquer pessoa que 
se aproximasse dela, invariavelmente, iria traí-la.”

     O exemplo de Joana retrata algumas generalizações que fazemos a partir de 
experiências particulares. Olhando de fora, como observadores, é fácil perceber que Joana 
fez uma generalização, na qual ela contou uma mentira para si mesma. Será que todas as 
pessoas no mundo não são mais confiáveis?

       É importante enfatizar que tudo aquilo que projetamos em nossa mente tende a se 
realizar. É como se nosso pensamento só operasse no sentido de tornar real as nossas 
crenças. 

        Deixo aqui uma pergunta curiosa: quantas vezes você já pensou que o copo de água 
que estava em cima da pia ou mesa iria cair, se você não fosse cuidadoso? Quantas vezes 
isso aconteceu? 

Estou certo que algumas!
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       O fato é que a nossa mente faz. Ela torna real tudo aquilo que a gente representa. Por 
isso, as mentiras que nós contamos para nós mesmos podem ser transformadas em 
realidade. E a mudança tem a ver com a forma como nós representamos as nossas 
experiências, com os nossos modelos de mundo, mapas de realidade que construímos. 

      Talvez por isso algumas pessoas tenham uma facilidade incrível de mudar, enquanto 
outras têm muita dificuldade.  E isso tem a ver com a forma de como estas pessoas estão 
percebendo o mundo a sua volta!
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O MÉTODO SER

       Se tudo aquilo que a gente representa, tem tendência a se transformar em realidade... 
Imagine só o quanto você poderá mudar a sua realidade.

      É fácil perceber que a melhor forma de acelerar os nossos resultados é mudando os 
nossos modelos de mundo.  O que acontece fora depende, fundamentalmente, das nossas 
experiências internas. O verdadeiro jogo a ser jogado é aquele que ocorre dentro de nós! E o 
que acontece dentro de nós, determina os nossos resultados!

       Em minhas palestras, costumo citar o exemplo da copa do mundo de 94. Se você não 
acompanhou essa copa, não tem problema, deixa que eu te explico:

A copa do mundo de 94 foi um espetáculo à parte - os jogos eram incríveis! 
Às vezes me pergunto se eram os jogos ou se eu que, na época, adorava 
aquilo. Conversando com amigos, alguns dizem que outras copas foram 
melhores. Eu não sei. Para mim, a copa de 94 foi a melhor de todas! E 
mesmo sabendo que isso tem a ver com a forma de como representei 
estas experiências, não quero abrir mão disso. Foi uma copa 
extraordinária! 

O último jogo foi absolutamente espetacular! Foi Brasil x Itália e após uma 
prorrogação dramática, chegamos à disputa de pênaltis. Eu nunca vou 
me esquecer do último pênalti com o craque da seleção italiana Roberto 
Baggio. Ele colocou a bola na marca do pênalti e, se ele perdesse o gol a 
disputa, acabava... O Brasil seria tetracampeão!
O mundo inteiro assistindo aquele jogo de sua casa...
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E neste ponto eu quero parar e te fazer duas perguntas:

Você acha que acertar aquele pênalti tinha a ver, exclusivamente, 
com a técnica de Baggio? Ou será que a forma como ele estava 
representando a própria experiência importava naquele contexto?

O que você acha que aconteceria se ele estivesse, no momento 
em que coloca a bola na marca do pênalti, dizendo para si mesmo:  
“Eu não vou conseguir! Vai ser vergonhoso. Vou perder esse 
pênalti e serei lembrado eternamente na Itália como o jogador que 
perdeu a copa para o Brasil?”

1)

2)

      Certamente, essa representação mental aumentou as chances dele perder o pênalti 
porque tudo aquilo que a mente espera, tem sérias chances de acontecer. 

      Agora, se por outro lado ele estivesse pensando: “Eu vou acertar este pênalti e nós 
vamos levar essa copa do mundo! Eu sou incrível e vou colocar essa bola no ângulo sem 
chances para o goleiro!”

      Eu nem preciso dizer que a probabilidade dele fazer o gol seria maior. Bom, a verdade é 
que não temos como saber o que ele estava pensando. Sabemos o resultado: ele chutou a 
bola e a bola foi para a estratosfera!  Graças a isso o Brasil foi tetra... E tenho a certeza que 
ganhar a copa foi fundamental para eu representá-la como a melhor de todos os tempos!

     A verdade é que a forma como representamos a nossa experiência, isto é, o nosso 
modelo de mundo, não só conforma a nossa visão de mundo como também influencia a 
nossa performance - por performance, quero dizer, a nossa capacidade de tornar real os 
nossos objetivos. 

      Fundamentalmente, eu quero te ensinar uma forma de mudar estas representações, 
através de um método que eu desenvolvi a partir de padrões da PNL do código clássico e do 
novo código, Hipnose e estudos sobre Ludicidade. Trata-se de um padrão de 
desenvolvimento humano que tem como objetivo acelerar os resultados, ajudando pessoas 
a se autoprogramarem para transformar os seus sonhos em realidade. 
O “S” de SONHAR, o “E” de  ESTADO e o “R” de REALIZAR consubstanciam a sigla S.E.R     
(SONHO -  ESTADO -  RESULTADO)  do  método,  comunicando  a  essência  de  todas  as 
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transformações realizadas nas formações, cursos e treinamentos desenvolvidos pela
SONHAR. 

PRIMEIRO PILAR

          Pra início de conversa, todo processo de mudança é o ato de desenvolver a habilidade 
de sonhar. Trata-se de um complemento natural do ser humano que, muitas vezes, é 
negligenciado pelas coisas que acontecem ao longo de sua história. 

          Muita gente deixa de sonhar por medo: medo de não realizar, medo do que as pessoas 
irão pensar, medo de traumas e experiências ruins e, também, por não acreditarem em si 
mesmas. 

       O dado concreto é que, embora o sonho não seja a única condição de realização, 
sonhar é o primeiro passo. Quando sonhamos começamos a modificar a forma como 
organizamos as coisas dentro de nós. Os sonhos nos inquieta! Eles nos tiram da zona de 
conforto. 

          É como se os sonhos criassem um GAP, ou seja, uma diferença entre o estado atual e 
o estado que passamos a desejar quando representamos em nossa mente.  E isso nos 
provoca a pensar fora da caixa, a elaborar formas de tornar real aquilo que foi projetado, 
alterando a nossa fisiologia e modificando o nosso estado para que possamos realizar 
grandes mudanças. 

       A questão é que muitas vezes fomos programados para não sonhar. É como se existisse 
uma barreira implícita para que nos conformássemos com as coisas do jeito que elas são ou 
estão. 

       Eu quero dizer que isso é um dos maiores obstáculos para que possamos construir a 
nossa própria versão de mundo! Para sonhar é importante que promovamos uma mudança 
de percepção. E essa mudança vai fazer com que você veja, ouça, sinta coisas que estavam 
fora do seu radar. 

        Existem muitos padrões de PNL e Hipnose que podem ajudar a mudar a sua percepção 
de mundo. 
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       Quero dividir com você a estratégia da genialidade de Walt Disney. Muitas pessoas se 
perguntam como Disney pôde ter sido tão criativo! E é  impossível falar de sonhos sem citá-
lo, não é mesmo? Afinal, como fazer de um rato um sonho de consumo mundial? Ou como 
ter a ideia brilhante de utilizar musica clássica em desenho animado?

 É o que nós chamamos de pensamento disruptivo. E isso só pode acontecer 
quando nos permitimos mudar o ângulo de visão. Com a PNL dizemos “mudar os filtros”. E 
W. Disney fazia isso de uma forma excepcional...  

 Em seus escritos existiam posições perceptivas diferentes. Conta-se que ele tinha 
três mesas e, em cada mesa, uma forma de ver o mundo e a realidade.

 Existia a mesa do sonhador, do realizador e do crítico. Quando estava no sonhador, 
ele só sonhava, quando ia para o realizador preocupava-se apenas em como realizar os 
sonhos, materializar, não avaliava a viabilidade dos meios. E somente no crítico ele se 
propunha a criticar e ver o que era viável e o que não era viável. 

 Eu não sei o que você pensa ou sente quando lê isso. O que sei é que cada posição 
perceptiva entregava escolhas a W. Disney.  Já pensou o que aconteceria se no momento 
em que estivesse sonhando, ele deixasse o crítico tomar conta dele? Os sonhos seriam 
abortados na sua fonte. 

 Na realidade, isso acontece o tempo todo com a gente. Quantas vezes não nos 
permitimos sonhar porque o nosso lado crítico não deixa? 

 Eu quero te convidar a fazer uma coisa agora ou daqui a alguns instantes!

 Escolha um espaço em sua casa aonde vai se permitir apenas sonhar. Neste espaço 
tudo será possível e você vai deixar a sua mente simplesmente ir. Acredite no que vou dizer! 
Isso vai desbloquear o poder da sua mente para que ela possa construir novas 
representações e novos modelos. 

 Lembre-se do que falamos há pouco: tudo o que nossa mente representa tende a se 
realizar!

 Isso é fundamental para que possamos desbloquear o poder da nossa mente, a qual 
pode estar consumida por um lado crítico muito forte, instalado por nossos pais, amigos e 
familiares com o intuito de nos proteger. 
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       A questão é que o lado crítico deve ser chamado depois. Ele não precisa matar os 
sonhos na origem. Ele pode vir, posteriormente, e selecionar o que é possível do que não é 
possível. O que ele não pode é te impedir de sonhar.  

 Eu quero que experimente este padrão e veja o que acontece. Desconfie do que eu 
digo e teste, faça a experiência! Você vai desbloquear o poder de sua mente para sonhar e 
isso será incrível!
 
 O primeiro passo para mudar o que está formado em nós é recriar as nossas 
representações internas para promovermos transformações profundas em nossas vidas: 
mudar a percepção!
 
 Quero te propor outro exercício. Pare agora a leitura do e-book e imagine em sua 
frente dois círculos.
 
 O 1º círculo você imagina os seus sonhos. Quando perceber que eles estão lá, eu 
quero que dê um passo, entre no círculo e simplesmente se permita sentir tudo que está 
nele. Se permita sonhar. Este vai ser o lugar onde a sua imaginação não encontrará 
fronteiras.  Quando terminar pode sair. Dê uma boa sacudida!

 Vou lhe pedir só mais uma coisa. Ainda de frente para o círculo, experimenta pegar 
ele com suas mãos e colocar no seu bolso direito. Agora ele está com você. Sempre que 
quiser dar um tempo no seu lado crítico, você coloca a mão no bolso, retira o círculo, o 
coloca no chão ou em torno de você.  

          Agora você tem total permissão para sonhar!

 Essa é apenas uma das formas de desbloquear a sua mente. Quero te convidar a 
descobrir milhares de outras formas com a PNL! Permita-se sonhar!
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SEGUNDO PILAR

           O segundo pilar do método SER é o Estado. 

 Faz sentido para você que não basta apenas sonhar?  Para realizar é fundamental 
desenvolvermos um estado que nos entregue recursos, os quais nos ajudarão a superar 
todos os obstáculos para tornar real as nossas ideias. 

 Vejo todos os dias pessoas que têm boas ideais, que até começam a colocar em 
prática, mas que não chegam até o fim. Quantas vezes começamos algo e não terminamos 
porque nos desmotivamos no processo?

 Isso acontece porque o sucesso não tem a ver, necessariamente, com o talento. Aliás, 
existem pesquisas que dizem que não são as pessoas mais talentosas que conseguem 
alcançar as suas metas. 

 Isso, com certeza, é um pensamento disruptivo, não é? O que estes dados informam é 
que são as pessoas que possuem garra que, efetivamente, chegam lá. 

         Você consegue contar quantos colegas de faculdade eram brilhantes e não chegaram 
a lugar algum? No entanto, consegue mensurar aqueles que nem eram tão inteligentes, mas 
muito esforçados, e hoje estão ocupando postos de destaque? 

 Eu te convido, por curiosidade, a investigar o que seus colegas de ensino médio e 
faculdade estão fazendo! É muito provável que você se surpreenda e comece a perceber 
que garra é o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas comuns. E garra tem a ver 
com conseguir criar e manter estados durante todo processo de desenvolvimento pessoal. 

           Não basta só sonhar em ter um corpo bonito e saudável. É preciso acordar todos os 
dias e ir para a academia! Isso só acontece quando conseguimos criar e manter um estado 
que nos entregue recursos de continuar perseguindo os nossos sonhos. Talvez, por isso 
John Grinder, cocriador da PNL, afirma que: “O problema não é o problema, o problema é 
o Estado.”

 O estado nos entregará a vontade soberana para continuar seguindo, apesar das 
inúmeras coisas que podem acontecer durante o percurso. 

 E isso não tem nada a ver com força de vontade!  Não é disso que eu estou falando. 
Força de vontade é uma manifestação da mente consciente. Força de vontade é como uma 
bateria. Se você não tiver como recarregar, ela acaba e os projetos tendem a ficar pelo meio 
do caminho. 
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 Para construir estados que lhe entreguem alta performance é importante ir mais fundo 
e fazer acordos com a mente consciente. É um trabalho de programação que fará com que a 
sua consciência, que já decidiu fazer algo, entre em um acordo com a parte inconsciente 
que, muitas vezes, não está interessada em ajudar. Quando conseguimos nos programar 
neste nível, construímos aquilo que é necessário para o sucesso, em qualquer contexto.

 Às vezes desejamos ganhar aquela promoção!  Mas, uma parte inconsciente que 
quer o nosso bem, nos sabota. Ela faz isso porque percebe que, caso você ganhe aquela 
promoção, você terá menos tempo para estar com seus filhos, por exemplo. E ela não quer 
permitir que você abra mão de algo que é tão importante, ainda que, conscientemente, não 
esteja se dando conta disso. 
 
      O seu inconsciente atuará no sentido de lhe impedir com o objetivo de “te proteger”. 
Deverá usar a força de vontade para conseguir vencer algo que está dentro de você.
 
 Como enfatizei nas linhas acima: força de vontade é uma bateria. E como toda 
bateria, chega uma hora que descarrega e vai te deixar na mão.
  
      A melhor forma de fazer isso é chamando o inconsciente para um acordo, impulsionando 
um processo de mudança. Essa é a forma mais rápida e menos onerosa de tornar real as 
nossas metas.
 
 Este acordo feito entre consciente e inconsciente promoverá a congruência que fará 
com que você ascenda a um estado de alto desempenho, tornando-o capaz de transformar 
todos os seus sonhos em realidade.
 
 São inúmeras as formas que temos de fazer isso utilizando PNL.  Quero te fazer um 
convite para conhecer a PNL. Veja as nossas próximas turmas!

 Quero também dividir aqui um padrão que pode ser bastante útil para você. Pare 
agora de ler este e-book e clique o link abaixo para assistir a um vídeo em que descrevo este 
padrão. Os efeitos são maravilhosos em termos de congruência e eu quero que você 
coloque em prática para começar a ter resultados agora mesmo! Assista ao vídeo e depois 
volte. 
 

Clique Aqui para Assistir

https://www.youtube.com/watch?v=vKKSQFrxedU&t=14s/?ref=0
https://www.youtube.com/watch?v=vKKSQFrxedU&t=14s/?ref=0
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          E aí? Gostou? 

 Aqui está uma forma bem elegante e simples de promover congruência e fazer com 
que sejamos catapultados a um ESTADO DE ALTA PERFORMANCE. É este estado que vai 
garantir o seu sucesso. Você vai perceber que ao aprender a desenvolver estes estados, vai 
conseguir um aliado interior para te ajudar e te apoiar a tornar os seus sonhos em realidade. 
Estado, portando, é o segundo pilar do método S.E.R. 

 Depois de sonhar é importante aprender a criar e desenvolver estes estados de alta 
performance que lhe entregarão condições de realizar. Isso significativa se autoprogramar 
para realizar.  
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TERCEIRO PILAR

           O terceiro pilar é o RESULTADO.

 Não basta termos o estado. O estado por si só pode nos entregar energia, mas se não 
soubermos qual o caminho mais curto, podemos demorar muito tempo para ter resultados.
 
 Em um contexto global em que as transformações ocorrem em um intervalo de tempo 
muito curto, tempo não é mais só uma questão de dinheiro, é uma questão de sobrevivência.
 
 Algumas pessoas irão dizer que a melhor forma de encontrar o caminho mais curto é 
planejando e estabelecendo metas.  Certamente é uma forma de trazer resultados efetivos. 
É importante fazer! Porém, existe um grupo de pessoas que está à frente do mercado, 
experimentando estratégias mais elegantes e efetivas.
 
 Estas pessoas sabem que a melhor forma de se preparar não é transformando o seu 
sonho em um objetivo. Não é desenhando gráficos, descrevendo metas no formado SMART. 
Isso tudo são mentiras que nós contamos para a mente consciente que pode atrapalhar o 
processo.

 Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho. Como assim? Ele está dizendo que 
não é para eu escrever a meta?

 Não, não é isso que estou dizendo. Se você é bom nisso e isso é importante em algum 
nível, continue fazendo! O que eu estou dizendo é que isso não vai garantir a escolha do 
melhor caminho, aquele mais curto que vai fazer com que você chegue de A a B no menor 
intervalo de tempo.
 
 O que você tem que fazer para conseguir efetivamente escolher melhor o seu 
caminho é “experimentar antes de acontecer”. E a única forma de fazer isso é liberando a 
sua mente para que ela possa caminhar para o futuro e se perceber fazendo as coisas que 
precisa fazer para tornar real o seu sonho.
 
 Quando fizer esta ponte para o futuro estará orientando toda a sua fisiologia para o 
RESULTADO que deseja. É como se estivesse educando o seu inconsciente para que ele 
possa te apoiar com maestria, fazendo com que antecipe obstáculos e escolha os caminhos 
mais rápidos para chegar aonde deseja.
 
 As metas SMARTS servem para a mente consciente. Eu não estou falando delas 
aqui!
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          Eu estou dando maior ênfase na parte mais importante pra você, a que fica em um 
nível inconsciente, que muitas vezes te sabota. Eu quero que você crie contextos para que 
essa parte aprenda o que precisa para poder te apoiar da melhor forma.
  
 E o jeito mais eficaz de fazer isso é construindo pontes para o futuro.   Claro que 
depois você pode colocar isso no papel. Depois de orientar a sua mente para o futuro, 
conseguirá escrever com muito mais assertividade. Mas isso não é interessante neste 
momento. O fundamental é conseguir antecipar experiências que lhe entreguem mais 
escolhas. Experiências que irão fazer você viver os desafios antes de acontecer, 
preparando o seu inconsciente para te ajudá-lo a superá-los.
 
 Eu quero te ensinar a fazer isso. Você vai ver que são incríveis as coisas que 
acontecem! Quando vamos para o campo de batalha é como se já estivéssemos 
preparados. Então, conseguimos ir muito além.
 
 Desafio você a fazer a fazer duas metas e colocar data em ambas. Na primeira eu 
quero que você siga todo o processo e faça um dos padrões de ponte para o futuro que eu 
vou te ensinar.
 
 Na segunda, eu quero que você faça do jeito que fazia antes. Coloque data nas duas. 
Espere um tempo e veja o que acontece.
 
 Eu estou certo que será muito superior os resultados do que tentou realizar com este 
método e é provável que alcance o seu resultado antes da data que decidiu 
conscientemente atingir.
 
 Existem muitas formas de orientar a nossa mente para o futuro. Eu vou te explicar 
uma que é bem panorâmica e que serve para um bom número de coisas que você queira 
tornar real.
 
 Orientar a mente para o futuro significa realizar na sua mente, antes de conseguir 
realizar na vida real. É experimentar o sucesso antes de ele acontecer de fato. Isso é 
extraordinário!

 Quer saber como fazer? Preparei um vídeo bem legal, no qual apresento um padrão 
muito fácil de ser aplicado para isso. 
 



          Da uma paradinha aqui no e-book, clica no link abaixo e assista. Vale a pena colocar 
em prática. 

 Gostou? Eu quero te pedir que coloque em prática as coisas que aprendeu. E acima 
de tudo divulgue este conhecimento. Vale a pena levar à frente conteúdos que podem 
transformar vidas. 
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Clique Aqui para Assistir

SONHAR
DESENVOLVIMENTO HUMANO

https://www.youtube.com/watch?v=LHAZy7dlbj4&t=16s/?ref=0
https://www.youtube.com/watch?v=LHAZy7dlbj4&t=16s/?ref=0
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CONCLUSÃO

       Você viu aqui por meio do nosso e-book que o método S.E.R possui três pilares. O 
primeiro enquadra-se em uma mudança de percepção que faz com que desbloqueemos o 
poder que nossa mente tem de SONHAR.
 
 O segundo trata-se do desenvolvimento de um ESTADO para entregar a força que 
precisamos para superar os desafios, tornando real os nossos SONHOS (1º Pilar).
  
 O terceiro e último pilar é o RESULTADO. De forma não habitual convida-se a orientar 
a mente para o futuro e a experimentar, viver antecipadamente o resultado para preparar a 
fisiologia para os desafios.
  
 Trata-se de uma abordagem inovadora no campo do desenvolvimento humano que 
vem entregando às pessoas, das mais diversas áreas e campos do conhecimento, 
resultados acima da média.
  
 Obrigada por nos acompanhar durante esta jornada, mas não pare por aqui. Conheça 
mais sobre o método S.E.R. Pare de se sabotar e deixe fluir em sua vida tudo o que há de 
melhor no mundo. 

Venha sonhar com a gente.

Clique e acesse nossos contatos:

https://www.sonhartreinamentos.com.br/?ref=0
https://api.whatsapp.com/send?phone=5571993768488&text=Li%20o%20Ebook%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es/?ref=0
mailto:contato@sonhartreinamentos.com.br
https://www.sonhartreinamentos.com.br/?ref=0
https://web.facebook.com/sonnhar.com.br/?ref=0
https://www.instagram.com/sonhartreinamentos/?ref=0

