
PODER PARA EQUILIBRAR O JOGO... 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Durante várias fases de nossas vidas, largamos muito de nós para trás, inclusive o que um 
dia acreditávamos que era a verdade absoluta. 
Pensamentos mudam, e somos moldados por novas versões ,  e também com novos 
sentimentos, novas ocasiões, novos acontecimentos e novas descobertas,  entendemos 
mais sobre a nossa vida. 
Para entender o nosso mais profundo íntimo é necessário abandonar certos hábitos para 
trás para que possamos nos entender mais e mais. 
 O que largamos para trás são os pesos desnecessários. O desenvolvimento pessoal 
deveria ser um estilo de vida para todos nós, pois nos entrega caminhos mais eficazes de 
como "SER um novo "SER". 
 
Não quero que esse livro seja apenas mais um com o tema DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL, e sim que seja a porta aberta que te levará a uma nova pessoa e 
consequentemente a um SER HUMANO mais realizado. 
 
Espero que  você entenda e absorva muito bem tudo que contém neste livro, pois eu não te 
mostro o ouro, te ensino como ser dono da sua própria MINA DE OURO, e por aqui está 
cheio delas. 
 
 
 
Nada na sua vida acontece? faça acontecer 
 
A dificuldade é desconfortável mas esteve presente em todos os momentos de nossas 
vidas,  se hoje somos mais fortes e mais inteligentes com toda certeza foi esse desconforto 
que nos moldou a ponto de entendermos que estamos mais fortalecidos. 
 
Sabendo disso não encare as dificuldades pensando que não estão para o  nosso bem, 
somos seres que vivemos para aprender de todas as formas possíveis. Nossos 
ensinamentos passam de geração em geração, por isso aprendemos tanto, ou para sermos 
melhores ou para encararmos de frente nosso propósito. 
 As coisas começam acontecer a partir de quando começamos fazer acontecer, se estamos 
acima do peso, batalhamos contra o desânimo e o comodismo fazendo exercícios, se 
estamos sem dinheiro damos um jeito, sempre damos. 
 
O grande problema é que se não sairmos do lugar em que estamos nada será concretizado, 
não teremos o físico que tanto queremos e nem o dinheiro que tanto sonhamos, por isso 
fazendo algo para chegar onde queremos todos os dias com toda certeza alcançaremos o 
que sentimos ser o melhor para nós. 
 
 
 



Uma pessoa que não construiu nada na vida automaticamente se torna uma pessoa morta. 
 
Vivemos em um mundo cheio de certezas e incertezas, cheio de bens materiais e cheio de 
quem está construindo grandes coisas. Também vivemos em uma geração em que é 
comum ver pessoas e até nós mesmos, vivendo a vida de uma forma frustrante, sem 
expectativas e sem vontade nenhuma de sonhar. 
É lindo pensar que carregamos sonhos incríveis. 
Também é triste pensar que a maioria não acredita que eles irão se realizar. 
A única certeza que temos é que um dia iremos morrer. E se eu disser que muitas pessoas 
já estão mortas por não viverem a vida que foi preparada para elas? 
Essas pessoas estão por aí, trabalhando em um emprego que não as deixam felizes, 
frustradas em um relacionamento ruim e de mal com a família. Porque será que não fazem 
nada para mudar isso? as vezes isso acontece por não terem se preparado mentalmente 
para se defender do negativo e do não sou capaz que tanto nos assola. 
Somos sim capazes de enfrentar de cabeça tudo que está diante de nós, porém sem o 
preparo mental, já era. 
Não seja dominado por emoções negativas, elas irão vir, elas sempre vêm, mas dessa vez 
será diferente, pois você não aguenta mais uma vida frustrante, você vai levantar a cabeça 
e imediatamente enfrentar todo tipo de obstáculo que antes lhe impedia de chegar a algum 
ponto, mas que agora vai  te fortalecer  a ponto de te colocar em outro patamar. 
 
A realização de um sonho é uma grande construção em nossas vidas. A partir do momento 
que não vivemos algo assim, estamos permitindo que um outro alguém seja o arquiteto de 
nossas vidas nos impondo algo que ele quer, e não o que você quer. 
 
 
 
 
 
 
Quais são os extremos necessários para que você tenha uma vida bem vivida? 
 
 
 
Nada está acima do céu, que seus objetivos sejam como ele. 
 
O mundo industrial/contemporâneo nos transmite a sensação de que todos os prédios 
existentes estão acima de nós, ou acima de grandes objetivos e que somente pessoas bem 
sucedidas podem estar dentro deles. 
Se olharmos de outro ponto perceberemos que grandes ousadias podem nos levar mais 
alto do que o maior arranha-céu existente. 
Não sei em que você acredita, pode ser em DEUS ou no UNIVERSO, mas quando surgiu a 
criação do céu toda vida existente percebeu que o céu era maior que tudo no mundo mas 
que nada dentro do mundo estaria acima dele. 
Às vezes por medo ou algo do tipo você se deixa ser paralisado ao enxergar algo como 
obstáculo só por pensar que é maior que você, só que você é o céu da sua vida, e por isso 
o seu sonho, a sua principal motivação tem que está acima de todos obstáculos existentes 
em nossas vidas 



 
 
 
 
 
O excesso de pensamentos e de coisas a serem feitas se tornou a doença do século 
 
 
 
 
 
A forma na qual pensamos é o que cria os nossos problemas 
 
 
 
O seu silêncio vai ter que machucar algumas pessoas 
 
Adquira o conhecimento da sua mente e perceba que seus problemas não diminuíram, você 
é quem ficou mais forte 
 
 
Domine a sua ira ou deixe que ela domine você. 
 
Muitos dizem que quando fazemos coisas com ira não estamos sendo lúcidos com aquilo 
que estamos pensando, e se eu disser que podemos mudar esse jogo fazendo com que as 
coisas estejam girando a nosso favor? 
 
Bom é simples, a ira inibe a sensação de medo nos dando o combustível necessário para 
fazer aquilo que pensávamos não ser capazes de fazer, ou seja a ira pode ser utilizada 
como gatilho principal por nos fornecer disciplina e motivação digamos que infinita. 
 
Por sermos seres humanos somos movidos por emoções sendo boas ou ruins, por isso a 
capacidade que temos de usufruir da melhor forma possível tudo aquilo que sentimos. Claro 
que temos que usar essa ira ou fúria de forma prudente para que as pessoas à nossa volta 
não sejam machucadas. 
 
Quando eu disse sobre utilizar a ira com lucidez disse sobre encarar nossos medos e 
receios com um gás a mais usando essa ira para provar para nós mesmos a nossa 
verdadeira capacidade. 
Lembre-se dos momentos que você sentiu uma enorme fúria saindo de você e a desconte 
em coisas que você sabe que tem que ser feito e que te falta coragem. 
De qualquer jeito, se não dominarmos nossa fúria, ambas acabarão nos dominando, então 
porque não tirar ela de nós tendo coragem para enfrentar certos obstáculos? 

 
 
 


