25 PASSOS PARA O SUCESSO, PAZ
INTERIOR E FELICIDADE
Júnior Pereira

[2]

25 Passos para o sucesso, paz interior e felicidade.
Júnior Pereira
Revisão
Bruno de Almeida
Contatos:
www.autoajudaemotivacao.wordpress.com
autoajudaemotivacao@gmail.com

[3]

[4]

Capítulo 1. Somos grandes e fortes o suficiente para vencer
qualquer coisa. .............................................................................................. 9

Capítulo 2. Conquistando o sucesso. .................................... 11
Capítulo 3. Seguindo em frente. ........................................... 13
Criar projetos e fazer planos é uma excelente maneira de seguir em frente na
vida. Nada melhor do que não ficar parado e desolado, mas sempre buscar fazer
algo novo. .............................................................................................................................. 13
Somos levados muitas vezes a parar ou retroceder e se dermos atenção a esses
sentimentos perderemos nossas forças e também o nosso ânimo de fazermos
tudo que podemos. .............................................................................................................. 13
Afinal, mesmo que sejamos contrariados temos capacidade, de fazermos coisas
importantes............................................................................................................................ 13
O problema é que você dá atenção a tudo que tenta lhe impedir de está bem e
dar certo em tudo, e a única forma de vencer isso é aprender a não colocar sua
atenção na coisa errada e sim no que realmente trará resultados para sua vida. É
necessário enfrentar a realidade como ela é, Fazer acontecer com atitudes aquilo
que precisa e ir adiante na vida. ....................................................................................... 13

Capítulo 9. Um segredo importante. .................................... 24
Capítulo 10. Atitude certa para felicidade. .......................... 27
Capítulo 13. Para refletir e pensar. ...................................... 33
Viver é desfrutar de cada momento sem olhar para trás, o passado pode até
conter ótimas lembranças, porém sempre será passado. ........................................... 33
Precisamos focar a nossa vida no presente e visualizar o futuro, pois isso é o que
realmente importa. Se perdermos tempo com acontecimentos que ficaram para
trás, deixaremos de usufruir daquilo que nos é oferecido hoje, ficaremos
perdidos no tempo e isso poderá nos levar a consequências sérias. ....................... 33
Não devemos nos focar no lugar de onde saímos, mas sim onde queremos
chegar, jamais alcançaremos alguma coisa na vida se permanecermos presos a
acontecimentos que de alguma forma foram importantes, mas ficaram para trás.
.................................................................................................................................................. 33

[5]

Como disse Renato Borghi: O passado só tem sentido, se for um passado
presente, um passado que ilumine a gente hoje para ações futuras........................ 33

Capítulo 14. Aprendendo a conquistar objetivos................. 34
Capítulo 15. Mudar é preciso. .............................................. 36
Capítulo 18. Quem domina nossas vidas? ............................ 42

25 Passos para o sucesso, paz interior e felicidade, por Júnior Pereira

Dedico esse livro aquele que sempre me deu inspiração
(DEUS).
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Passo 1. Somos grandes e fortes o suficiente
para vencer qualquer coisa.

Nos deparamos todos os dias com situações que tentam
nos desanimar, nos fazer desistir, jogar a toalha. Porém
desistir nunca foi a melhor saída, se quisermos de fato
conseguir realizar nossos sonhos precisamos despertar
para realidade de que somos os seres mais capazes da
terra. Não podemos ficar parados, olhando apenas o
exemplo daqueles que fizeram história, o que
precisamos e nos levantarmos e fazer a nossa própria
história.
Somos grandes e fortes o suficiente para realizar
qualquer coisa, o que está dentro de nós é maior que o
que está fora. Existe uma força que se chama Deus
dentro de cada ser humano, isso nos mostra o quanto
somos capazes.
Não podemos nos contentar em viver sem desfrutar dos
nossos direitos, vencer, ser feliz, ter saúde, paz e
alegria constante é um pouco de tudo que temos
direito. Eu sei que parece uma utopia, mas minha meta
é colocar na sua mente que isso é uma realidade.
Estamos aqui para desfrutar do melhor, o reino de
Deus está dentro de cada ser humano e por isso
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podemos usufruir de uma vida maravilhosa, basta
olharmos para o nosso interior, pois é lá que estão
revelados todos os segredos.
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