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SUCESSO:SUCESSO:
Aquilo que sucede; Aquilo que sucede; 
acontecimento, sucedimentoacontecimento, sucedimento
Resultado, conclusãoResultado, conclusão
Desastre, acidente, sinistro.Desastre, acidente, sinistro.

Bom êxito, resultado felizBom êxito, resultado feliz

Dicionário AurélioDicionário Aurélio



  

Para pensar...Para pensar...

Quem é, para você uma pessoa Quem é, para você uma pessoa 
de sucesso?de sucesso?
Porque a considera um sucesso?Porque a considera um sucesso?
O que ela tem(ou faz, ou é) que O que ela tem(ou faz, ou é) que 
faz você a diferenciar como uma faz você a diferenciar como uma 
pessoa de sucesso?pessoa de sucesso?



  

““Sucesso é ser feliz”Sucesso é ser feliz”

Roberto ShinyashikiRoberto Shinyashiki



  

4 fatores normalmente 4 fatores normalmente 
ligados ao sucessoligados ao sucesso

DinheiroDinheiro
FamaFama
PoderPoder
StatusStatus  



  

  Os 4 símbolos do sucesso:Os 4 símbolos do sucesso:

São os caminhos para a São os caminhos para a 
verdadeira felicidade?verdadeira felicidade?
Quanto é o suficiente?Quanto é o suficiente?
Suficiente para quê?Suficiente para quê?
Vale a corrida por mais?Vale a corrida por mais?
O novo politeísmo?O novo politeísmo?



  

Dinheiro-Fama-Poder-StatusDinheiro-Fama-Poder-Status

Podem ser ótimos servos, Podem ser ótimos servos, 
mas são péssimos senhoresmas são péssimos senhores

Podem ser bons e úteis como Podem ser bons e úteis como 
recursos, mas são recursos, mas são 
problemáticos quando metas problemáticos quando metas 
focais, como objetivos de focais, como objetivos de 
vidavida



  

- Quanto dinheiro é preciso - Quanto dinheiro é preciso 
para fazer um homem feliz?para fazer um homem feliz?

John D. Rockefeller:John D. Rockefeller:
- Um pouco mais do que ele - Um pouco mais do que ele 
tem.tem.

  “  “vivemos em uma sociedade vivemos em uma sociedade 
de cultura aquisitiva”de cultura aquisitiva”



  

““A vida não consiste em A vida não consiste em 
apenas aumentar a apenas aumentar a 
velocidade.”velocidade.”

                                            

GandhiGandhi



  

Duas formas de insatisfação Duas formas de insatisfação 
humanahumana

Insatisfação de aquisição:Insatisfação de aquisição:  
quando você nunca está quando você nunca está 
satisfeito com o quesatisfeito com o que  POSSUIPOSSUI

          -orgulhoso-orgulhoso

Insatisfação de aspiração:Insatisfação de aspiração:  
quando você não está quando você não está 
satisfeito com o que você satisfeito com o que você ÉÉ

          --humildehumilde



  

Insatisfação de aquisiçãoInsatisfação de aquisição
Alimenta-se de si mesma de Alimenta-se de si mesma de 
forma ‘cancerosa’forma ‘cancerosa’
Quanto mais tenta satisfazê-la, Quanto mais tenta satisfazê-la, 
mais ela crescemais ela cresce
Pode ficar fora de controlePode ficar fora de controle
Pode se tornar uma exigência Pode se tornar uma exigência 
doentia, impossível e tirânicadoentia, impossível e tirânica
É motivadora quando o indivíduo É motivadora quando o indivíduo 
sabe dosar suas energiassabe dosar suas energias



  

Como pode o homem conhecer o Como pode o homem conhecer o 
limite do necessário?  LE.715limite do necessário?  LE.715

““O sensato o conhece por O sensato o conhece por 
intuição. Muitos só o intuição. Muitos só o 
conhecem à custa de suas conhecem à custa de suas 
próprias experiências”.próprias experiências”.



  

Insatisfação de aspiraçãoInsatisfação de aspiração
Saber aceitar-se emocionalmente Saber aceitar-se emocionalmente 
Aceitar o presente como ele éAceitar o presente como ele é
É o contrário de apatiaÉ o contrário de apatia
Aspirar ser melhor e querer Aspirar ser melhor e querer 
realizar maisrealizar mais
Não se satisfaz em permanecer Não se satisfaz em permanecer 
como está como está 
É um estímulo saudável de É um estímulo saudável de 
crescimento e realização pessoalcrescimento e realização pessoal
O crescimento é ilimitadoO crescimento é ilimitado



  

““Esteja sempre insatisfeito Esteja sempre insatisfeito 
com o que você é, se deseja com o que você é, se deseja 
atingir o que você não é.”atingir o que você não é.”

Santo AgostinhoSanto Agostinho



  

 “ “Sucesso na vida pode ser Sucesso na vida pode ser 
definido como  a expansão definido como  a expansão 
contínua da felicidade e a contínua da felicidade e a 
realização progressiva de realização progressiva de 
objetivos compensadores”objetivos compensadores”  

Deepak ChopraDeepak Chopra



  

MotivaçãoMotivação
Será que a maioria das pessoas Será que a maioria das pessoas 
não desperdiça a suas vidas e as não desperdiça a suas vidas e as 
energias perseguindo as coisas energias perseguindo as coisas 
erradas?erradas?
León Tolstói (Confissões)León Tolstói (Confissões)
Será que a busca do sucesso Será que a busca do sucesso 
exterior não é resultado de uma exterior não é resultado de uma 
necessidade interior de felicidade necessidade interior de felicidade 
e satisfação?e satisfação?



  

MotivaçãoMotivação

Será que este sucesso externo Será que este sucesso externo 
vai suprir as carências vai suprir as carências 
interiores?interiores?
O que na realidade me motiva: a O que na realidade me motiva: a 
sensação interior de que estou sensação interior de que estou 
realizando algo digno, nobre e realizando algo digno, nobre e 
bom ou os bens externos que bom ou os bens externos que 
possam resultar?possam resultar?



  

F = PN + CT + FFF = PN + CT + FF   LE.922   LE.922

Felicidade=Felicidade=

Posse do necessário: para a Posse do necessário: para a 
vida materialvida material
Consciência tranqüila e fé no Consciência tranqüila e fé no 
futuro para a futuro para a vida espiritualvida espiritual  



  

Sucesso verdadeiroSucesso verdadeiro

Abordagem 3-D da vida:Abordagem 3-D da vida:
DescobrirDescobrir seus talentos  seus talentos 
positivospositivos
DesenvolveDesenvolver os mais r os mais 
significativos e benéficos significativos e benéficos 
destes talentosdestes talentos
Direcioná-losDirecioná-los no mundo para  no mundo para 
o bem dos outros e para o o bem dos outros e para o 
seu próprio bemseu próprio bem



  

O que é um talento positivo?O que é um talento positivo?

São talentos(aptidões, São talentos(aptidões, 
habilidades) que possam habilidades) que possam 
contribuir de forma contribuir de forma 
positiva, significativa e positiva, significativa e 
benéfica à si mesmo, à benéfica à si mesmo, à 
vida e aos outrosvida e aos outros



  

O tempo é precioso, a vida é O tempo é precioso, a vida é 
breve, a energia é limitada. breve, a energia é limitada. 
Devemos nos concentrar em Devemos nos concentrar em 
descobrir, desenvolver, descobrir, desenvolver, 
direcionardirecionar nossos maiores e  nossos maiores e 
mais significativos talentos, mais significativos talentos, 
vendo a sua vendo a sua positividade e positividade e 
beneficênciabeneficência como  como parâmetro parâmetro 
de escolha.de escolha.



  

““Não há maior satisfação para uma Não há maior satisfação para uma 
pessoa justa e bem-intencionada do pessoa justa e bem-intencionada do 
que saber que ela dedicou suas que saber que ela dedicou suas 
melhores energias ao serviço de uma melhores energias ao serviço de uma 
boa causa”.boa causa”.

Albert EinsteinAlbert Einstein

““Gostar daquilo que se faz e sentir Gostar daquilo que se faz e sentir 
que é importante – o que pode ser que é importante – o que pode ser 
mais divertido”.mais divertido”.

Katherin GrahamKatherin Graham



  

    Nossa luta para entender Nossa luta para entender 
em que consiste realmente em que consiste realmente 
o sucesso no mundo o sucesso no mundo 
também ajuda a também ajuda a 
compreender o contexto compreender o contexto 
fundamental para a vida fundamental para a vida 
neste mundo.neste mundo.



  

O verdadeiro sucesso é O verdadeiro sucesso é 
profundamente profundamente 

gratificante, é sustentável.gratificante, é sustentável.
É uma forma de realização É uma forma de realização 

que promove a pessoa que promove a pessoa 
como um todo. como um todo. 

Na forma é diferente para Na forma é diferente para 
as diferentes pessoas, mas as diferentes pessoas, mas 

no fundo é o mesmono fundo é o mesmo..



  

CONDIÇÕES CONDIÇÕES 
UNIVERSAIS DO UNIVERSAIS DO 

SUCESSOSUCESSO



  

1.CONCEITO CLARO1.CONCEITO CLARO

Visão nítida do que queremosVisão nítida do que queremos
Reflexão exata no que queremos Reflexão exata no que queremos 
como resultado do nosso esforçocomo resultado do nosso esforço
Sucesso começa com uma visão Sucesso começa com uma visão 
interior(mesmo incompleta)interior(mesmo incompleta)
Fixação de metasFixação de metas
AUTOCONHECIMENTOAUTOCONHECIMENTO



  

2. CONFIANÇA FORTE2. CONFIANÇA FORTE

De que se pode alcançar a De que se pode alcançar a 
metameta
Fé sincera  no que estamos Fé sincera  no que estamos 
realizandorealizando
Confiança real em si mesmoConfiança real em si mesmo
AUTOCONFIANÇAAUTOCONFIANÇA



  

3.CONCENTRAÇÃO 3.CONCENTRAÇÃO 
FOCALIZADAFOCALIZADA

O que é preciso para atingir a O que é preciso para atingir a 
meta?meta?
Concentrar as energias Concentrar as energias 
mentais no objetivomentais no objetivo
Saber distinguir o que é Saber distinguir o que é 
importante do que não éimportante do que não é
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO



  

4.PERSISTÊNCIA COERENTE4.PERSISTÊNCIA COERENTE

Maiores problemas para se Maiores problemas para se 
atingir o sucesso: auto-atingir o sucesso: auto-
sabotagem – pessoas agindo de sabotagem – pessoas agindo de 
forma incoerente com suas forma incoerente com suas 
próprias metas e valorespróprias metas e valores
Reunir energia disponível e Reunir energia disponível e 
concentrar os esforço em uma concentrar os esforço em uma 
direção unificadadireção unificada
COERÊNCIA (grego) COERÊNCIA (grego) manter-se manter-se 
unidounido



  

5.EMPENHO EMOCIONAL5.EMPENHO EMOCIONAL

Dar importância ao que se fazDar importância ao que se faz
Não cair na rotina – sonâmbulosNão cair na rotina – sonâmbulos
Ir além do dever, entusiasmar-seIr além do dever, entusiasmar-se
Fazer ligações entre a sua Fazer ligações entre a sua 
atividade diária e os seus sonhosatividade diária e os seus sonhos
Coração e cabeça guiando as Coração e cabeça guiando as 
decisõesdecisões
PAIXÃOPAIXÃO



  

6.CARÁTER NOBRE6.CARÁTER NOBRE
O sucesso não-ético é sempre auto-O sucesso não-ético é sempre auto-
destrutivo a médio e longo prazodestrutivo a médio e longo prazo

    (metas de sucesso com padrões (metas de sucesso com padrões 
egoístas e de vaidades)egoístas e de vaidades)
O grande requisito do verdadeiro O grande requisito do verdadeiro 
sucesso é o carátersucesso é o caráter
O bom caráter baseia-se em O bom caráter baseia-se em 
virtudes individuais e inspira virtudes individuais e inspira 
confiança – base do bom trabalhoconfiança – base do bom trabalho
CONFIANÇACONFIANÇA



  

7.CAPACIDADE DE 7.CAPACIDADE DE 
DESFRUTARDESFRUTAR

Apreciar o processo ao longo do Apreciar o processo ao longo do 
caminhocaminho
Amar o que se está fazendo, Amar o que se está fazendo, 
enquanto está fazendoenquanto está fazendo
Não é o destino, mas a viagem Não é o destino, mas a viagem 
que tem importância na vidaque tem importância na vida
Se você não está apreciando o Se você não está apreciando o 
processo (a vida) - repense e processo (a vida) - repense e 
faças mudanças que o ajudem a faças mudanças que o ajudem a 
encontrar algo que consiga encontrar algo que consiga 
apreciarapreciar



  

SUCESSOSUCESSO

QUANTO MAIS VOCE QUANTO MAIS VOCE APRECIAR OAPRECIAR O  
PROCESSOPROCESSO, MAIS FÁCIL SERÁ , MAIS FÁCIL SERÁ 
FIXAR FIXAR METAS CRIATIVASMETAS CRIATIVAS. A . A 
CONFIANÇACONFIANÇA VIRÁ NATURALMENTE.  VIRÁ NATURALMENTE. 
SERÁ MAIS FÁCIL FOCALIZAR A SERÁ MAIS FÁCIL FOCALIZAR A 
CONCENTRAÇÃOCONCENTRAÇÃO NO QUE PRECISA  NO QUE PRECISA 
SER REALIZADO. ASER REALIZADO. A COERÊNCIA COERÊNCIA  
NÃO SERÁ TAMANHA BATALHA. O NÃO SERÁ TAMANHA BATALHA. O 
EMPENHO EMOCIONALEMPENHO EMOCIONAL FLUIRÁ.  FLUIRÁ. 
QUESTÕES DE QUESTÕES DE CARÁTERCARÁTER NÃO  NÃO 
SERÃO DIFÍCEIS DE CONDUZIRSERÃO DIFÍCEIS DE CONDUZIR



  

A felicidade, como o sucesso A felicidade, como o sucesso 
é tão mal compreendida na é tão mal compreendida na 
sociedade atual. Costuma-se sociedade atual. Costuma-se 
associá-los ao poder, associá-los ao poder, 
dinheiro, fama, status...dinheiro, fama, status...
Deveria estar associado a Deveria estar associado a 
outra família de conceitos: outra família de conceitos: 
excelência, satisfação excelência, satisfação 
interior, realização pessoal, interior, realização pessoal, 
paz de consciênciapaz de consciência  



  

Felicidade não é o mesmo que Felicidade não é o mesmo que 
prazer. O prazer está envolvido na prazer. O prazer está envolvido na 
felicidade. É um engajamento felicidade. É um engajamento 
criativo, produtivo, realizador.criativo, produtivo, realizador.
Decorre de fazer algo que você Decorre de fazer algo que você 
goste, com pessoas que você ame, goste, com pessoas que você ame, 
proporcionando o bem a muitos proporcionando o bem a muitos 
(abordagem 3-D da vida)(abordagem 3-D da vida)
À medida que procuramos fazer a À medida que procuramos fazer a 
diferença positiva no  mundo, diferença positiva no  mundo, 
posicionamo-nos pelo grande bem posicionamo-nos pelo grande bem 
da felicidade pessoalda felicidade pessoal



  

““A felicidade não consiste A felicidade não consiste 
em passatempos e em passatempos e 
diversões, mas em diversões, mas em 
atividades virtuosas”.atividades virtuosas”.

AristótelesAristóteles



  

  

““A felicidade depende mais A felicidade depende mais 
da disposição interna da da disposição interna da 
mente do que das mente do que das 
circunstâncias externas”,circunstâncias externas”,

Benjamin FranklinBenjamin Franklin



  

““Lembre-se de que muito Lembre-se de que muito 
pouco é preciso para pouco é preciso para 
tornar uma vida feliz”.tornar uma vida feliz”.

Marco AurélioMarco Aurélio



  

““A felicidade não é A felicidade não é 
alcançada pela busca alcançada pela busca 
consciente de felicidade; consciente de felicidade; 
ela geralmente é o ela geralmente é o 
subproduto de outras subproduto de outras 
atividades”.atividades”.

                                            Aldous HuxleyAldous Huxley



  

    O homem carnal, mais preso O homem carnal, mais preso 
à vida corporal do que a à vida corporal do que a 
espiritual, tem, na Terra, espiritual, tem, na Terra, 
penas e gozos materiais. Sua penas e gozos materiais. Sua 
felicidade consiste na felicidade consiste na 
satisfação fugaz de todos os satisfação fugaz de todos os 
seus desejos.seus desejos.  



  

    Sua alma, constantemente Sua alma, constantemente 
preocupada e angustiada preocupada e angustiada 
pelas vicissitudes da vida, pelas vicissitudes da vida, 
mantém num estado de mantém num estado de 
ansiedade e tortura ansiedade e tortura 
perpétuas.(...)perpétuas.(...)

    



  

    O homem moral, que se O homem moral, que se 
colocou acima das colocou acima das 
necessidades artificiais necessidades artificiais 
criadas pelas paixões, criadas pelas paixões, 
experimenta, já neste experimenta, já neste 
mundo, prazeres que o mundo, prazeres que o 
homem material desconhece. homem material desconhece. 
A moderação dos desejos dá A moderação dos desejos dá 
ao seu Espírito calma e ao seu Espírito calma e 
serenidade. serenidade. 



  

    Feliz pelo bem que faz, não Feliz pelo bem que faz, não 
há decepções para ele e as há decepções para ele e as 
contrariedades deslizam contrariedades deslizam 
sobre sua alma sem lhe sobre sua alma sem lhe 
deixarem nenhuma deixarem nenhuma 
impressão dolorosa.impressão dolorosa.

        Comentário de Kardec à questão 941Comentário de Kardec à questão 941
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