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Dedico esse livro a cada leitor que tem sede de viver uma
vida feliz e completa.
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Introdução
Em 2011 eu criei um blog onde desde então publico
textos de autoajuda e motivação, a intenção é alcançar
pessoas de todo o mundo e trazer para as mesmas um
despertamento para realidade de quem de fato somos.
Apesar de meu blog ser um dos mais lidos na área, eu
senti a necessidade de publicar um livro com grande
parte dos textos publicados no blog.
O material que você irá ler já ajudou milhares de
pessoas no Brasil e no mundo, espero que ao terminar
de ler esse livro a sua visão sobre si mesmo e sobre o
mundo em que vive tenha mudado, pois minha
intenção é mostrar que somos muito mais capazes do
que imaginamos, então mergulhe nesse livro e deixe
que os textos nele contidos lhe transporte para uma
nova realidade de vida.
Júnior Pereira
Palestrante, Psicanalista e Escritor.
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Capítulo 1. Viver é muito mais que
apenas respirar.
Estamos nessa terra para vivermos, e viver é muito
mais que apenas respirar ou sentir o palpitar do
coração, viver é desfrutar de cada momento sabendo
que são importantes e que são os mesmos que
determinam o futuro.
O problema é que a maioria das pessoas não dão a
mínima para isso, e acabam levando a vida sem pensar
nas conseqüências, precisamos estar cientes que tudo
que plantarmos colheremos. É justamente por isso que
existe a necessidade de tomarmos as atitudes certas
hoje, pois o nosso amanhã depende disso.
São diversas as circunstâncias que tentam nos impedir
de crescer, evoluir e exercer a capacidade que temos,
porém se estivermos certos do que queremos para
nossas vidas, não deixaremos que nada nos impeça de
alcançarmos o necessário.
Na verdade o que mais precisamos é descobrir o
sentido de estarmos aqui e uma grande maioria acaba
morrendo sem descobrir essa verdade. Só
descobriremos o porque estamos aqui, quando
fizermos uma viagem para dentro de nós mesmos, é lá
que estão escondidos todos os segredos.
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