


Desafios
Sucesso e 

Espiritualidade



 A primeira coisa a se empreender nos
Desafios, no Sucesso e Espiritualidade, é
compreender necessariamente o que é
cada uma destas coisas, com uma visão
um pouco mais dilatada (espiritual):

 Desafios: São oportunidades criadas pelo
nosso Eu Superior para aprendermos a
viver de forma harmonica, em comunhão
com o chamado Fluxo da Vida.



 Sucesso: É o resultado favorável de nossa relação
com as Leis Maiores que regem toda a humanidade.

 Alguns acreditam que sucesso é TER bens
materiais. Ledo engano, pois isto é apenas um dos
componentes do sucesso. Entendamos que o
sucesso é a jornada, não o destino. A abundância
material, pode tornar a jornada mais prazerosa. O
sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela
vida, relacionamentos compensadores, liberdade
criativa, estabilidade física, emocional, bem‐estar,
felicidade e paz de espírito.



 Espiritualidade: É a capacidade de nos
conectarmos com algo superior que existe dentro
de nós. Não tem nada à ver com religião ou
religiosidade.

 Grau de Espiritualidade tem à ver com o nível
consciencial da pessoa, e está diretamente
relacionado à sua capacidade de interagir com as
Leis Maiores que regem toda a humanidade.



 Citaremos aqui algumas destas Leis que
ainda estão presents em nossas
existências:

 Lei do Mentalismo
 Lei da Energia
 Lei de Causa e Efeito
 Lei da Atração
 Lei do Livre Arbítrio
 Lei da Gratitude, entre outras.



‐ Agora que conhecem um pouco
algumas das Leis que regem nossas
vidas, vai ai uma pergunta?
‐ Qual o propósito da sua
vida?



 Quanto mais alinhado o propósito de sua vida com as
Leis Universais, mais aderente estaremos do
chamado Fluxo da Vida.

 A dor é somente a medida necessária para o
despertar!

 Tudo é aprendizado para nosso aprimoramento
espiritual.

 E quando falamos de Fluxo da Vida, deverá ficar claro
para todos que quando não estamos nele, a vida
torna‐se sem sentido, vazia, sem brilho.



 À partir do momento que qualquer um de nós decidimos
mudarmos e alinharmos nossa existência aos princípios
Espirituais, uma grande luz começará a interagir conosco,
criando situações onde as escolhas serão mais
conscientes e tranquila de se fazer, e consequentemente,
alinhadas ao Fluxo da Vida.

 Os Desafios existirão, porém, o Sucesso será o caminho
que percorreremos rumo a Espiritualidade, que vista de
outra forma, é apenas Autoconhecimento.

 Façam suas escolhas!
 Está feliz com elas?
 Quem pode mudar a realidade criada?



Não podemos mudar o passado, mas podemos 
começar a fazer um futuro diferente.



“… A mudança só acontece quando a dor de continuar do 
mesmo jeito fica pior do que a dor de se transformar…”

Rav Berg



Autoconhecimento
“Conhece a ti mesmo”

(Foi dito por Tales, repetido por Sócrates e estava inscrito no Oráculo de 
Delfos, na Grécia Antiga)






