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Um Livro Que Inspira Escritores 

Neste Livro você conhece minha Biografia, dos meus 
4 aos 27 Anos de Idade e porque sou um Escritor… 

Juan Andrés Blandón Londoño 
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Introdução 

Decidi escrever este livro, porque queria que eles 

conhecessem minha vida desde a infância, como tem 

sido, como me senti, o que fiz para me manter. 

Para poder explicar por que decidi escrever este livro, já 

que tenho vários projetos em mente, com os quais planejo 

fazer várias alterações que analisei, que considerei 
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necessárias para um melhor resultado expresso ao 

mundo, e esse é um daqueles que quero mostrar. 

Este é um bom tópico para começar como escritor, qual a 

melhor maneira de fazê-lo contando grande parte da sua 

vida, certamente uma história original e única diferente. O 

que você viveu pode beneficiar e interessar a muitos e 

você deve estar ciente disso, porque dessa forma você é 

incentivado. 

Minha decisão começa, já que no meu tempo livre eu 

decidi escrever vários rascunhos de possíveis livros para 

publicar em um determinado futuro, sobre tópicos 

originais, tópicos únicos que Ao longo do tempo, 

desenvolvi propostas para o mundo. Como os livros são 

aquele ensino contínuo, o que nos ajuda a imaginar cada 

momento lido expresso em palavras, do qual você só se 

beneficia se colocar o interesse necessário para lê-los, 

interpretar cada momento oculto e colocá-lo em prática. 

Mas sem dúvida a pessoa que mais me inspirou a 

escrever este livro da minha vida foi professora, embora 
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eu saiba que ele não sabia que escrevi rascunhos de 

livros, também naquele trimestre ele nos ensinou o 

módulo de empreendedorismo, que ele disse em uma 

aula Qualquer um que escrevesse um livro sobre nossa 

vida também comparou a visão e a missão com esta 

frase: "Primeiro defino quem sou e depois chego onde 

quero", que considerei essencial para meu objetivo 

sistemático. 

Como você sabe, escrevi possíveis livros sobre tópicos 

específicos, já tinha planos de escolher o horário de suas 

publicações, e esse professor me fez mudar a ordem da 

publicação com seus comentários, o que me inspirou a 

escrever um livro sobre minha vida. Em que deixei toda a 

minha inspiração momentânea de momentos 

inesquecíveis. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 

Objetivos 

Divulgue minha vida a meus leitores, o que considero 

muito importante, pois eles serão meus principais críticos 
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do que expus com o tempo. Sobre minha pesquisa, meus 

projetos de mudança ou proposta para o mundo. 

Incentive muitos que desejam escrever livros, que ainda 

não decidiram como começar. Que começar a escrever 

sua história, sua biografia, é a melhor opção para 

começar, evitando assim o plágio. Contando uma história 

única que só você conhece completamente e por que não 

compartilhá-la? 

Pare de ser um escritor desconhecido entre meus leitores, 

pois eles podem falar sobre mim com o conhecimento 

necessário para opinar sobre o que eu era ou sou hoje e, 

assim, me ajudar a melhorar como uma pessoa 

progressista. 

Para todos, independentemente da idade, não se deixem 

vencer pelos obstáculos que surgem em suas vidas, para 

que continuem tentando melhorá-los para causar 

mudanças no mundo real. 

Que sonhar em querer alcançar algo que pode ser 

considerado impossível não deve ser um impedimento a 
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ser superado na primeira tentativa de sua vida, é 

simplesmente um obstáculo que é um teste de 

sobrevivência, que o coloca à prova de concorrência e 

você tem que superá-lo, uma vez que você está mais 

interessado na conquista. 

Faça deste livro um livro reflexivo e inspirador, tomado 

como referência antes de momentos de aprimoramento 

pessoal, um livro feito para todas as idades antes de sua 

fácil interpretação. 

Este livro é para aqueles que talvez ainda não tenham 

escolhido um tópico específico para o qual escrever, se 

esse é o seu objetivo, por que considero que se você 

gosta de livros, por que não fazer propostas de mudança 

ou propostas para tópicos interessantes que promovem 

mudanças conformes no real. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 

1992 

1992 Meu nome é: Juan Andrés Blandón Londoño, nasci 

no domingo 15 de março de 1992 em Tutunendo - Quibdó 
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- A Colômbia caiu. Lembro-me de que, quando tinha cerca 

de 4 anos, em 1996, vi coisas muito borradas; nos anos 

seguintes, não sabia se eram lembranças do passado, 

embora agora eu saiba que é normal que, quando você é 

pequeno, vê tudo borrado. Percebi pelo vídeo que fala da 

vida do ser humano desde o nascimento até a idade. O 

que eu vi em algumas aulas do curso primário, secundário 

e no treinamento de altura, que fiz para um dos requisitos 

de uma das empresas que me contrataram na época, o 

que me fez lembrar o que foi dito acima. Sabemos que 

existem vários vídeos aludindo a esse tópico, nossos 

corpos, nos quais eles explicam eventos reais do 

funcionamento de nosso corpo, que são um exemplo claro 

de referência para a prevenção de alguns desconfortos 

que podemos ter ao longo de nossas vidas, Também nos 

ensina a saber por que certas coisas acontecem, as quais 

não entendemos até algum momento em que elas são 

explicadas para nós. Lembro-me também de que ele 

chorou quando meus pais foram a um lugar que naquela 


