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Sim, é verdade!  

Nós não somos escritores profissionais, mas 

resolvemos preparar esse material porque queremos 

ser autores da nossa história, queremos marcar 

nossas vidas e fazer a diferença de alguma forma para 

as pessoas que estão perto e longe de nós. 

Estamos nos reinventando nessa crise. 

E nos recusamos a desistir, mesmo que a dor e a 

dificuldade nos pareçam intransponíveis. 

E desejamos que você faça o mesmo! 

Estamos aqui torcendo por você! 

Não desista também. 

Confie em Deus, Ele não quer o seu fracasso. 
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Esperamos que realmente sua vida se torne uma 

inspiração para outras pessoas! 

  

Este material foi produzido com a ajuda de todo o 

time da Aimi Flores, com o intuito de plantar 

sementes de motivação e inspiração para ajudar as 

pessoas. 

Você aceita? 
Você não será mais um e-mail em nossa lista, mas 

uma pessoa com quem queremos nos conectar.  

 

https://eb-semente.aimiflores.com.br/lista-vip-ebook
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Textos de reflexão 
São pequenas sementes diárias  para motivar 

você a começar algo que por algum motivo ficou 

“engavetado” na sua alma. 

Essa corrente iniciou com o desejo de duas 

integrantes da nossa equipe de fazer diferença nesse 

período de quarentena. 

Uma falou para a outra. Que falou para a outra. E 

todos fomos encorajados. 

Então nasceu o desejo de também compartilhar com 

as pessoas de fora e plantar uma corrente do bem. 

De um sonho surgiu uma ideia que foi ganhando 

forma. 

Nosso maior desejo e objetivo é ajudar pessoas a 

saírem do vírus do medo e da negatividade e 

visualizarem a esperança, quando todas as mídias só 

tem disseminado caos.  
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9 capítulos,  

9 textos, 9 lições.  
Tudo começou com a ideia de colocar posts no 

instagram  com o intuito de motivar as pessoas a 

olharem para si mesmas e mudarem o foco de sua 

atenção para construirem coisas. 

Como faltavam 9 dias para terminar a quarentena 

(que infelizmente foi prorrogada), resolvemos então 

aproveitar esse período para semear o bem 

encorajando as pessoas com textos motivacionais. 

Então a ideia evoluiu para criar esse e-book em 

formato de diário para as pessoas praticarem. 

E para funcionar, pedimos que assista os vídeos 

recomendados em cada capítulo relacionados ao 

tema do dia e escreva suas impressões seguindo as 

sugestões dadas no Capítulo 1. 

https://instagram.com/aimiflores
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O DEVER É UMA 
COISA MUITO 
PESSOAL; DECORRE 
DA NECESSIDADE DE 
SE ENTRAR EM AÇÃO, 
E NÃO DA 
NECESSIDADE DE 
INSISTIR COM OS 
OUTROS PARA QUE 
FAÇAM QUALQUER 
COISA. 

Madre Teresa de Calcutá 

Então é isso!  

Que tal então começar AGORA ? 
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capítulo 1 

Sementes não plantadas 
morrem com você 

 

Vídeo 1  
Em cada capítulo haverá vídeos relacionados ao tema. 

Associar o conteúdo a um vídeo ajuda a fixar melhor o 
objetivo e dá motivação para não desistir. 

Os vídeos são conteúdos garimpados da internet e de 
fácil acesso. 

Basta clicar através do seu e-book no link solicitado. 

Vídeo: O milagre da manhã  

Adquira um caderno para suas anotações, se preferir 
imprima esse e-book e escreva nele.  

Escreva na primeira folha do caderno:   

Vou começar Meu Plantio (minha ação) de 
__________________________________________  
Qual é a ação que você quer plantar nesse ciclo? 

https://www.youtube.com/watch?v=mj3o828aO_0&feature=youtu.be
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Comece com algo pequeno, que você sabe que 
consegue executar num prazo pequeno, como por 
exemplo: começar a 

caminhar todos os dias, 
começar a ler um livro – 
aproveite para escolher um 
título que seja fácil, do seu 
gosto ou ainda do seu 
interesse, arrumar o 
guarda-roupas, plantar algo 
em casa –vai que você tem 
mesmo sementes em casa 
(risos) 

Marque o seu primeiro dia e comece! 

_____/_____/________ 

Tempo diário:___________ 

 
Vídeo Extra - motivacional 
Sabe quando você precisa daquele incentivo para ir em 
frente? 

SE VOCÊ PODE 
SONHAR,  

VOCÊ PODE FAZER 
Walt Disney 
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Um depoimento de Mark Zuckerberg, o fundador do 
Facebook, que chegou lá, mesmo com todos os 
desafios que ele enfrentou, nos ajudam a ver que é 
difícil para todos. A diferença é que ele não desistiu. 

Vídeo: Você apenas tem que Começar, com Mark 
Zuckerberg [Discurso Harvard Legendado]  

 

Anote seus planos e suas impressões. Reflita suas 
ações e a evolução do seu desafio.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/A8mGZNIoUsg
https://youtu.be/A8mGZNIoUsg
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capítulo 2 

Os frutos vêm com a rega 
constante 

 

A semente precisa de água para sobreviver e crescer 
saudável.  

Ao plantá-la na terra, deve-se lembrar de regá-la 
todos os dias. 

O processo de regar uma vez por dia deve continuar 
durante toda a vida da planta, aumentando a 
quantidade de água conforme o crescimento. 

O SUCESSO É A SOMA 
DE PEQUENOS 

ESFORÇOS REPETIDOS 
DIA APÓS DIA. 

Robert Collier 



 

 10 

Não esqueça também de regar suas amizades com 
palavras de ânimo, não esqueça de regar seus sonhos, 
procurando cada dia alimentar aquela pequena chama. 

Na busca pelos sonhos, também é necessário ter foco, 
assim como a semente que só se tornará uma planta 
(girassol) se alguém regar todos os dias para continuar 
a crescer. 

Poderia existir uma fórmula mágica para acelerar os 
processos, do dia para a noite, não seria incrível? 

Começar a estudar inglês de dia e de noite ser um 
professor de Harvard. 

E daí vem os medos, minha raiz está sólida o bastante 
para passar por todas as dificuldades da vida? 

Por isso é necessário regar e cuidar das nossas 
sementes.  

Faz parte do processo, a vida é assim. 

Então não basta ter ideias, sonhos e projetos se não 
estiver disposto a investir e se dedicar. 

O esforço para alcançar seus objetivos tem que ser 
diário, assim como tomar banho, assim como regar 
suas plantas. 
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Vídeo 2 
EU PRECISO REGAR MEU GIRASSOL TODOS OS DIAS  

  

Como você está se saindo? Anote suas impressões a 

cada dia. Reflita suas ações e a evolução do seu desafio.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/Xtfo3SnSpM8
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capítulo 3 

Entre o plantar e o colher, 
existe o regar e o esperar 

 

Assim como a flor de girassol não floresce da noite 

para o dia, nenhuma mulher que fica grávida dá à luz 
no dia seguinte. 

Depois de plantada e regada a semente, vem a espera. 

Nela depositamos toda a nossa confiança e apostamos 
no melhor. 

ORA, A FÉ É O FIRME 
FUNDAMENTO DAS COISAS 

QUE SE ESPERAM, E A PROVA 
DAS COISAS QUE SE NÃO 

VÊEM. 
Hebreus 11:1 
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O tempo dessa semente até se tornar uma linda flor, é 
alheio ao nosso tempo. 

Passam-se dias, semanas... e muitas vezes é difícil 
saber esperar. 

É um ato de fé! 

Devemos aproveitar esse tempo de espera para 
aproveitar o processo, nos amar mais, aprender com as 
lições e os desafios que encontraremos pelo caminho. 

Vocês sabiam que o Thomas Edson, quando tudo 
estava dando errado, ele decidiu ficar de quarentena? 

Ele precisava ficar sozinho e pensar. 

Nesse momento ele teve a oportunidade de tentar e 
tentar e tentar várias vezes até dar certo. 

Então nasceu a lâmpada elétrica, e assim mudou o 
mundo. 

Você tem paciência e perseverança para esperar esse 
tempo todo? 

 
Vídeo 3  
Ansiedade? Saiba esperar o tempo de Deus  

 

https://youtu.be/VQ2Nrn2cAx4
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Como você está se sentindo? Anote suas impressões a 

cada dia. Reflita suas ações e a evolução do seu desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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capítulo 4 

Existe força brotando na sua 
fraqueza 

Depois dos primeiros passos de coragem de iniciar o 

plantio, finalmente está aparecendo um indício de 

vida, um vestígio de esperança, é o momento da 

brotação! 

Isso é o sinal de que as raízes estão fincadas no solo, 

absorvendo os nutrientes que oferecemos 

diariamente. 

Está despontando um olhar diferente para esse broto 

de girassol que ainda inspira cuidados. 

PORQUE QUANDO 
ESTOU FRACO ENTÃO 

SOU FORTE. 
2 CORÍNTIOS 12:10b 
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Vem aquele alívio: “uffa”, “estou no caminho certo”, e 

ao mesmo tempo redobrar a cautela com esse 

pequeno pedaço de fé. E isso basta, um sopro de fé! 

O que quero dizer é que: é necessário passar por 

todas as fases da vida, da plantação à colheita. E em 

todos eles teremos momentos feliz e tristes, mas 

uma hora ou outra da nossa vida essa experiência 

fará falta. 

Esse é o momento de apreciar o PODER DA SEMENTE, 

que está se mostrando para o que veio, comecei 

semente e quero terminar flor! 

 
Vídeo 4 
Nunca, nunca, nunca desista!  

 

https://youtu.be/uXH1bneEBYE
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O seu desafio já começou a dar seus primeiros 

brotos? Anote suas impressões. Reflita suas ações, se 

você percebeu alguma diferença e a evolução do seu 

desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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capítulo 5 

Resiliência, a competência 
que nos leva a excelência 

 

                                                                                                                                    

Toda semente tem um destino. Onde você quer que 

ela chegue? 

Mesmo depois de brotado o girassol e antes de se 
tornar uma linda flor, surgem as ameaças. 

A RESILIÊNCIA É A CAPACIDADE DE O 
INDIVÍDUO LIDAR COM PROBLEMAS, 

ADAPTAR-SE A MUDANÇAS, 
SUPERAR OBSTÁCULOS OU RESISTIR 

À PRESSÃO DE SITUAÇÕES 
ADVERSAS 

Wikipédia 
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Elas podem ser externas: insetos, pássaros, larvas que 
comem os girassóis, ventos fortes, excesso de chuvas 
que geram fungos e aumentam as doenças. 

Ou internas: a pouca nutrição que gera deficiência no 
seu desenvolvimento, a desidratação que pode levar a 
morte do girassol. 

Assim acontece também na nossa vida, precisamos 
aprender a lidar com as ameaças (informações 
negativas, desânimo, medo, desejo de 
procrastinação). 

Estamos aprendendo a lidar e adaptar às várias 
situações novas, são muitos desafios para enfrentar. 

Por que não mudar a perspectiva e ler essas ameaças 
como oportunidade de mudança? 

De certa forma não é necessário superar as 
dificuldades para crescer? 

É necessário apreender a lidar com as ameaças, elas 
vão nos ajudar a nos precaver, renovar, nos 
reinventar, a ser empreendedores, a crescer, a viver. 

As dificuldades realmente virão, mais cedo ou mais 
tarde, em cada fase do crescimento. 

Faz parte do ciclo de todo o ser vivo. 
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A diferença é o que fazemos com elas. 

Se enfrentamos cada desafio para nos superarmos, 
para adquirirmos força, então seguimos para o 
crescimento e para: finalmente nos tornarmos o que 
nascemos para ser. 

Saímos mais fortes. Mais sábios. Mais humildes. E 
mais ricos interiormente. 
 

Vídeo 5  
Rejeitado em Harvard 10 vezes  

 

Quais são os obstáculos na chegada ao final da sua 
meta? Anote-os. Reflita suas ações e como vai superá-
los. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/y-rDH_Z74wQ


 

 21 

capítulo 6 

Florescer: o segredo de se 
permitir ser 

Você já viu uma flor desabrochar? 

Esperar regando, cuidando e não desistindo, não é 

nada fácil, mas elas finalmente amadurecem e 

brotam. 

Já notou como elas fazem a diferença? 

Imagine –as num ambiente, no jardim, no campo. 

De repente a paisagem muda. 

“NÃO QUERO SER LEMBRADA COMO A 
GAROTA QUE QUASE MORREU, MAS COMO  A 

GAROTA QUE TEVE UMA ATITUDE. 
Malala Yousafzai 
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Sinta e veja na sua imaginação as suas cores, seus 

perfumes, sua suavidade, transformando tudo ao 

redor. 

Assim é o ciclo do desenvolvimento, depois de 

desabrochar, finalmente o resultado do nosso labor: 

mostramos para o mundo o quão perfeito ficou nosso 

girassol. 

Que tipo de flor temos sido? Para o mundo, na nossa 

casa, no local de trabalho, nas nossas amizades, no 

meio dos nossos vizinhos? 

Queremos encorajar você a fazer a diferença mesmo 

quando as coisas não estão bem. 

Olhando para o exemplo do girassol, que sempre se 

volta para o alto (sol). 

Não precisamos de momentos perfeitos para 

florescer, mas de Cristo. 

Isso é bíblico: Ele é água da vida, o alimento para o 

nosso coração, Ele é quem nos ajuda a florescer. 

Escolher sempre focalizar o lado bom, mais bonito, 

mais luminoso e brilhante das coisas que nos 

acontecem, nos faz bem. 
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Deus já providenciou tudo. Quando Ele nos coloca em 

algum lugar é para um propósito, precisamos olhar 

sempre para Ele, é apenas Ele que nos dá nutrientes 

através da sua palavra, nos rega com o seu amor, Ele 

nos dá tudo o que precisamos para florescer. 

Como diz a música girassol da Kell Smith : 

Quando já não sei qual é a direção, 

E tudo que posso é seguir meu coração, 

Então, me viro,  

E giro para onde gira o sol, 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

É por instinto, 

Que eu encontro a luz, sou girassol! 

Seja Girassol! 

 

Vídeo 6  
A menina Malala Yousafzai  

 

https://youtu.be/gB6Z4b3Kwyw
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Como você se vê? Pelo que você pode ser grato hoje e 

mudar o ambiente onde você está? Reflita suas ações 

e a evolução do seu desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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capítulo 7 

A colheita: pronto para a sua 
missão? 

 

Pronto para a missão: fazer a diferença! 

Um antigo provérbio chinês diz: 

“Nós podemos escolher o que plantar, mas somos 
obrigados a colher o que plantamos.” 

A colheita é o resultado do que plantamos. 

Se você ainda não plantou algo para o bem, comece 
hoje. 

POR VEZES SENTIMOS QUE AQUILO QUE 
FAZEMOS NÃO É SENÃO UMA GOTA DE ÁGUA 
NO MAR. MAS O MAR SERIA MENOR SE LHE 

FALTASSE UMA GOTA. 
Madre Teresa de Calcutá 
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O que você pode fazer para ajudar alguém? Ou para 
semear coisas boas? 

Talvez você pense: “mas o que posso fazer? Talvez 
nem faça diferença de tão pouco...” 

O que você faz pode ser uma gota no oceano, mas é 

isso que dá sentido a sua vida. 

Não despreze pequenos começos. 

Se você acha a sua ação tão pequena diante da 

situação, ficar parado diante das circunstâncias, sem 

criar algo que possa modificar o meio em que se está 

inserido é se contentar com uma vida sem sentido e 

sem perspectivas. 

Não importa o tamanho do problema, é preciso cada 

um fazer a sua parte, pois se não houver uma ação, a 

vida passa e perde o sentido. 

Nunca é tarde também para começar ou recomeçar. 

Agora é o momento de “arregaçar as mangas”, 

colocar literalmente a mão na massa. 

Vamos colher juntos os resultados de todo o nosso 

esforço durante esses dias todos? 

 



 

 27 

Vídeo 7 
Colhemos o que plantamos  

Qual ação você vai realizar para sua mudança? Um 
sorriso, uma mensagem, uma doação, um presente, 
um agradecimento. Reflita suas ações e a evolução do 
seu desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/wH3qasj2JpA
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capítulo 8 

Quando a flor se torna única 
para alguém 

 

Você já pegou em uma flor e naquele momento você 

sentiu uma sensação indescritível fluir de dentro, 
como se o dia escuro se tornasse claro? 

Ou como se suas emoções aflorassem e irradiassem? 

Assim é quando a flor está pronta. 

Quando o girassol chega no ponto de ser colhido 
como flor, ele está pronto para se tornar especial para 
alguém. 

Há um mistério nas flores. 

“SE VOCÊ NÃO CONSEGUE UM MILAGRE, 
TORNE-SE UM”. 

Nick Vujicic 
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Quando estão ali, no meio de muitas, elas são apenas 
mais uma. 

Mas quando se tornam parte de um momento, elas se 
tornam únicas. 

Ouvi muitas histórias sobre o efeito que elas trazem 
na vida das pessoas. 

Para aquela noiva se tornou uma jóia a orná-la em um 
dos dias mais especiais e significativos para ela. 

Para aquela moça se tornou um presente do 
namorado apaixonado.  

Para a vó se tornou um mimo de fazer derreter seu 
coração. 

Para a mãe se tornou a alegria de ser importante para 
seus filhos. 

Para o doente se tornou o consolo de saber que não 
está sozinho. 

A flor que era comum se torna o agente, o portador 
da mensagem. 

Tudo aquilo que é feito de coração, com amor, com 
entrega, marca as pessoas que o recebem. 
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Vídeo 8  
Testemunho de Nick Vujicic  

 

Como você pode se tornar uma inspiração para 
alguém? Anote suas impressões a cada dia. Reflita suas 
ações e a evolução do seu desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/VcJkN73nlps
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capítulo 9 

Quando as flores mudam 
quem está perto 

 

“Li em algum lugar que há uma regra na decoração que 
merece ser obedecida: para onde quer que se olhe, 
deve haver algo que os faça feliz." Martha Medeiros. 

Há uma transformação que acontece não só no 
ambiente decorado com flores, mas nas pessoas. 

A vivacidade das flores, as cores e seu aroma 
transferem ao ambiente e às pessoas um bem-estar. 

As flores marcam o ambiente e as pessoas. 

MUITAS VEZES ACHAMOS QUE 
PRECISAMOS DE PESSOAS QUE NOS 
AMEM, QUANDO, NA REALIDADE, 

TUDO O QUE PRECISAMOS É AMAR 
AS PESSOAS 

Joyce Meyer 
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Elas dão significado ao momento. 

Um dia, um horário, um lugar seriam comuns.  

Apenas passariam desapercebidos para a maioria das 
pessoas que não estão perto delas. 

Mas para os que estão verdadeiramente presentes, faz 
diferença. 

Faz diferença para aqueles que as escolheram tê-las 
por perto. 

Para essas pessoas essas flores tem significado e valor. 

Então, valeu a pena a existência tão curta. 

Vídeo 9  
Uma mulher bonita  

Como você está se sentindo? Anote suas impressões a 
cada dia. Reflita suas ações e a evolução do seu desafio. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://youtu.be/p95KztAu0N0
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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Nossa missão é conectar as pessoas por meio das 

flores. Sejam elas físicas ou virtuais. 

A missão de cada flor é fazer a diferença onde estiver 

e para as pessoas que elas tocam. 

Siga-nos das redes sociais: 

             

 

É muito importante nos conectar com você. Conhecer 

melhor suas necessidades e sonhos. 

Faça parte da nossa lista Vip! 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCRYwhOK_g4o_WzfCypUQVmg
https://www.instagram.com/aimiflores/
https://www.facebook.com/aimiflores/
http://api.whatsapp.com/send?1=ptBR&phone=5561999316507
https://eb-semente.aimiflores.com.br/lista-vip-ebook
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Video 5: Canal Inove Saude, “Bilionário Jack Ma: 
Rejeitado em Harvard 10 vezes (Legendado)”, 
<https://youtu.be/y-rDH_Z74wQ> , postado em 
6/02/2015. 

Video 6: Canal +QI, “NÃO SEJA MEDÍOCRE! 5 Lições de 
Malala para MUDAR SUA VIDA! | QUEM É MALALA?”, 
<https://youtu.be/gB6Z4b3Kwyw> YouTube, postado 
em 15/04/2019. 

Video 7: Canal Minuto com Deus Animações, 
“Colhemos o que plantamos”, 
<https://youtu.be/zY9en_N5eBE> , postado em 
2/09/2017. 

Video 8: Canal Flavio Peixoto, “Testemunho de Nick 
Vujicic (DUBLADO)”, <https://youtu.be/VcJkN73nlps>, 
postado em 24/07/2012. 

Video 9: Canal Pavinee Suksawang, “Propaganda 
Tailandesa Que Fez o Mundo Chorar. Minha Mulher É 
Bonita!!”, https://youtu.be/p95KztAu0N0, postado 
em 29/08/2017. 

 

 

https://youtu.be/uXH1bneEBYE
https://youtu.be/y-rDH_Z74wQ
https://youtu.be/zY9en_N5eBE
https://youtu.be/VcJkN73nlps
https://youtu.be/p95KztAu0N0

