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Introdução  
 
Não é sua empresa, sua família, sua igreja, seu negócio, seu trabalho            
ou qualquer outra instituição da qual você faz parte que está mal.  
A verdade é: 
VOCÊ QUE NÃO ESTÁ BEM! 
Quando falamos que algo que fazemos parte precisa melhorar, na          
verdade temos que ir na raiz daquilo que precisa mudar e, na maioria             
das vezes, o que precisa realmente ser melhorado é o condutor e não             
o conduzido. 
Imaginie que você está dirigindo um carro e o carro bate em uma             
árvore.  
De quem é responsabilidade da batida ? Da árvore, do carro ou de             
quem está na direção? 
A maioria das pessoas dirá que precisa analisar algumas variáveis para           
se chegar a conclusão de quem é a responsabilidade. Poderá citar           
inúmeras possibilidades, como por exemplo: se estava chovendo ou         
não. Se o carro estava em boas condições ou não. Se havia um             
burraco e foi desviar e assim aparecerão outras e outras possíveis           
justificativas para tirar do motorista a responsabilidade pelo ato.         
Principalmente se quem estiver tentando justificar for o próprio condutor          
ou alguém que dele quer tirar responsabilidade pelo ato. 
Mas não se engane. Nesse exemplo e em tantos outros fatos que            
acontecem na sua e na minha vida. Somos o principal e, na grande             
maioria das vezes,  os únicos responsáveis pelo que acontece.  
Se a vida financeira, saúde, familiar, profissional, espiritual não está          
bem hoje. Chame para si a responsabilidade. 
Tome o leve de sua vida! 
Você tem total responsabilidade de estar ou não bem de saúde, de ter             
ou não ter dinheiro, de estar amando ou não. Todas as áreas da nossa              
vida somos nós os responsáveis. 
Quando mais cedo tomarmos ciência desse fato, melhor será nosso          
amanhã.  
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Quero te ensinar a viver bem. É claro que até para isso você é o               
responsável por querer ou não . Como aprendemos a ser feliz, também            
aprendemos a ser infeliz, porém a escolha é sempre nossa. 
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Capítulo I - Você é responsável por sua vida 
 
Quando falamos que uma instituição, seja ela qual for, está mal . Na             
verdade estamos falando que quem está mal realmente é a pessoa ou            
as pessoas responsáveis por tal Instituição .  
Sua empresa, sua família, sua escola, sua vida tem um condutor. Um            
sujeito. Alguém que toma as decisões. Esse alguém é você. Ou deveria            
ser você. 
Por qualquer motivo você esteja em um momento em que não seja a             
pessoa que tome as principais decisões, eis momento de mudar.          
Sabemos que há momento em nossa vida que os pais, os professores,            
os líderes religiosos, esposa ou esposo, patrões, médicos e tantos          
outros tomam as maiores decisões na nossa caminhada, porém isso          
deve ser por um período e quanto mais curto for esse tempo, melhor é. 
Parece estranho, mas muitas pessoas não vivem a própria vida. Pois as            
suas escolhas são feitas por terceiros. Passam a vida sendo          
conduzidas, não percebem que devem ser condutores. 
O responsável pelas escolhas deve ser sempre você. Porém os          
resultados por essas escolhas, as consequências afetam você e em          
muitos casos as pessoas que estão as sua volta.  
Aos poucos você vai tomando a consciência que na realidade não é sua             
empresa, sua família, seu negócio que está com problemas. Mas a raiz            
do problema, quem precisa melhorar é você.  
Se você não estiver bem, seu negócio não estará bem. Ao passo que se              
você estiver bem, seu negócio estará bem.  
É comum ouvirmos pessoas reclamando de problemas externos, tais         
como : governo, mercado, baixa vendas, falta de compradores, porém          
se pesquisar verá que pessoas que desenvolvem o mesmo negócio que           
o seu, estão tendo bons resultados. Então problema não está no           
externo, mas na capacidade da pessoa em gerir seu negócio .  
Uma coisa que deve ficar Claro é que em termo de negócio muitas             
pessoas confundem até na definição. Ao ser indagado qual seu negócio           
muitos respondem: o que vende ou o ramo que atuam. Uma pessoa            
que tem uma loja de roupa, esse não é seu negócio. Na verdade você              
tem que ser um gestor. Ser capaz de gerir suas finanças, suas relações,             
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seu tempo, suas escolhas. Isso vale tanto para negócios, como para a            
vida pessoal.  
Tempos desses passei uma rua caminhando e notei que havia 5           
pizzarias. Inclusive uma dela frequentamos vez por outra. Observei         
também que dentre essas há duas que possuem intenso movimento e           
há uma que todas as vezes que passamos em frente ela está vazia ou              
quase vazia. Por hábito de estudo e pesquisa fui até ela certo dia e              
comecei a conversar com o dono. O relato do dono foi surpreendente:            
reclamou do ponto, da concorrência, falou que atualmente está ruim          
para o seu ramo de negócio de pizza; a única coisa que ele não falou foi                
de sua responsabilidade para com a situação.  
É claro que o problema central era ele, o dono, pois os fatores eram              
senão iguais, muito parecidos com as outras pizzarias localizadas no          
mesma rua que a dele.  
 
Mas o que significa viver bem ? 
Erroneamente muitos acreditam que viver bem é estar sem dor, sem           
problemas na família, em um bom emprego , com muitos recursos           
financeiros.  
Acredite! 
Tem pessoas que tem tudo isso ou estar em um momento da vida em              
que está com boa saúde, empregadas, com recursos financeiros e não           
estão bem.  
A melhor resposta para essa questão é: estar bem ou viver bem            
significa estar bem com você. Seu interior, sua mente, suas ações           
devem refletir a capacidade de seu estado atual, porém sempre          
visualizando o estado de melhoria que almeja para sua vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

Capítulo II - Técnicas para viver bem  
 
Quero que leia atentamente este capítulo. Após a leitura procure pensar           
como aplicar essas técnicas na sua vida . Elas mudaram radicalmente a            
minha e a vida de muitas pessoas que querem mudar e viver bem,             
independentemente da situação que estejam, aplicando essas técnicas        
corretamente e constantemente, você também poderá viver       
intensamente uma vida plena .  
 
1- Agradeça tudo 
 
Uma das técnicas para você viver bem é agradecer tudo aquilo que            
acontece na sua vida. 
Quando digo TUDO, quero dizer tudo mesmo. As coisas boas e as            
coisas que, aparentemente,  não parecem boas.  
Parece estranho, mas é fundamental agir assim para que sua vida           
comece a dar certo. Você tem que agradecer tudo que acontece “em            
tudo dai graças “.  
Deixe eu relatar alguns fatos que aconteceram comigo e com pessoas           
próximas a mim que revelaram o quão é importante agradecer mesmo           
aquelas coisas que, aparentemente, parecem negativas. 
Um amigo de infância tinha um sonho desde de muito jovem de            
comprar uma caminhonete. Dessas que custam mais de 100 mil. Coisa           
de patrão, dizia ele. Economizou. Trabalhou. Sacrificou seu tempo e          
depois de alguns anos acabou adquirindo esse seu bem. Por motivos de            
privacidade não relatarei aqui os motivos pelo qual não renovou o           
seguro e em uma bela tarde de verão, estava ele com sua linda             
caminhonete quando foi abordado por alguns indivíduos e levaram seu          
bem .  
Outro  fato real aconteceu com uma amiga.  
Mãe de 3 filhos, sendo um de 15 anos . Certa madrugada toca seu              
telefone e ela recebe a notícia de que seu filho havia sido morto por um               
segurança em uma tentativa de assalto . O jovem foi assaltar e foi             
baleado.  
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O terceiro fato que relatarei aconteceu comigo mesmo . Eu perdi minha            
mãe quando tinha apenas 3 anos. Não me lembro dela muitas coisas,            
nem mesmo sua fisionomia . Infelizmente em uma mudança foram          
perdidos as poucas fotos que dela tinha .  
Após relatar esses três fatos reais cabe a nos perguntar: como podemos            
agradecer por acontecimentos que, visto pela lógica humana, não         
possuem nada de bom. Como alguém irá agradecer um bem que lhe foi             
roubado sendo que levou tantos anos para conseguir adquirir. Como          
uma mãe irá agradecer pelo fato que perdeu seu filho em plena            
juventude. Como eu posso agradecer a Deus por ter ficado sem mãe já             
nos primeiros anos de existência ? 
Antes de responder quero que entenda que por mais que o homem tem             
evoluído, que a ciência tenha avançada , que estamos vivendo em um            
momento com grandes avanços na tecnologia, na comunicação ,         
infelizmente ou felizmente,  não temos a certeza de 100%  do que irá  
acontecer nos segundos, minutos, dias, meses ou anos que estão à           
nossa frente .  
A nossa incapacidade de prever o que irá acontecer. Nos permitem           
pensar que todos os fatos que aconteceram em nossas vidas nos           
deixam com uma certa tranquilidade em aceitar que, possivelmente isso          
que aconteceu de forma negativa, mas que deixou nos vivos é, na            
realidade algo positivo. 
Levaram sua caminhonete , mas deixou meu amigo vivo .  
Seu filho em uma assalto fora morte. E quem não garante que se             
permanecesse  vivo traria mais sofrimento para sua família .  
O fato de eu não ter sido criado por minha mãe, mas por madrastas me               
deixou com um sentimento de gratidão por aquelas mulheres ( tive 3            
madrastas), ou seja, hoje penso que não tive uma, mas quatro mães. 
Devemos sempre dar graça por tudo que acontece em nossa vida. 
Desafio você a relembrar qualquer acontecimento na sua vida que          
julgou ou ainda julga ser ruim, mas que hoje , esse mesmo fato, visto              
por esse prisma, foi algo que contribuiu para que você seja essa pessoa             
que é hoje.  
Assista um relato sobre um fato que ocorreu em minha vida que fez com              
que eu deixasse de ganhar mais de 100 mil no ano e eu agradeço              
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imensamente por não ter conseguido o que no momento eu tanto           
queria. As coisas que acontecem em nossa vida que parecem ruins, na            
verdade não são ruins, mas um lição para melhor aprendermos na           
escola da vida.  
Veja o vídeo ! 
 
2  - Valorize sua história  
 
A segunda técnica que apliquei em minha vida foi rever minha história            
e focar nos seus acertos . 
Todos nós temos uma história.  
Na história de cada uma tem coisas que foram marcantes e outras que             
passaram despercebidas . Tem momentos alegres e aqueles que não          
são tão aqueles. Momentos, fatos, situações, pessoas que nos         
machucaram muito. Que deixaram feridas.  
Mas, com certeza, na história de cada um também há pessoas           
maravilhosas. Pessoas que muito nos ensinou, acontecimento,       
situações, momentos,lugares, fatos que deixaram marcas que podem        
nos ajudar a sermos melhor hoje . 
O problema é que ainda nós damos mais importância naquilo que mais            
nos machucou e não naquilo que nos deu mais alegria . 
O ser humano ainda ri das desgraças dos seus semelhantes. Gasta           
suas energias e seu precioso tempo em coisas que geram mal estar ao             
invés de focar em coisas boas.  
Falamos, assistimos programas de tv que somente nós empobrece no          
tanto na forma de ver o mundo como no momento. 
 
3. Técnica do eu sou 
 
Outra técnica que quero compartilhar com você que tenho aplicado na           
minha vida e na vida das pessoas que me cercam é a que dei o nome                
de “Técnica do eu sou”.  
Você é hoje as suas escolhas do passado . Você é 100% responsável             
pela suas conquistas e derrotas que marcam seu hoje.  

https://youtu.be/sNmNrVK6P18


10 

Não se vitimize. Não procure ou jogue a responsabilidade das coisas           
que acontecem na sua vida para terceiros.  
Em qualquer área da sua vida, se está boa ou ruim , você é o               
responsável por isso .  
Você é o sujeito. Não terceirize seus problemas.  
Não fique preso ao passado. Tem pessoas que insistem em carregar           
como um peso desnecessários coisas, fatos, objetos, pessoas do         
passado . Vive falando, lembrando, reclamando e, o pior, fazendo          
comparações entre pessoas do passo com as pessoas que convivem no           
presente.  
Conta-se uma história que havia três monges que precisavam         
deslocar-se para um lugar pouco distante e no meio da viagem se            
depararam com uma mulher que estavam se afogando em um rio. Os            
três não podiam salvar a mulher pois era considerado pecado monge           
tocar em uma mulher na época . Porém um deles ficou extremamente            
comovido e não resistindo ver aquela criatura se afogando e não fazer            
nada resolveu entrar na água e salvar a mulher.  
Deixando-a na beira do caminho continuaram caminhando, mas de         
repente um disse para aquele que havia salvado a mulher e,           
consequentemente, cometido pecado: 
- o que vamos fazer agora, você cometeu pecado ao tocar naquela           
mulher … 
O monge que havia cometido o pecado disse:  
- É. Realmente aconteceu um pecado.  
Continuaram caminhando por um tempo e de novo o monge disse:           
ainda continuo pensando sobre o fato que aconteceu quando você          
cometeu o pecado e tocando naquela mulher. O que vamos fazer           
agora? 
E novamente o monge respondeu:  
- foi pecado, mas procuraremos nos concentrar no caminho . 
Passado algum tempo novamente o monge disse: Continuo preocupado         
com o seu pecado ao tocar na mulher… 
Nesse momento o monge que ainda não havia entrado no assunto           
disse: 
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O problema maior não foi ele ter cometido o pecado tocando na mulher,             
mas sim você ter trazido ela conosco. 
A moral da história é simples: não carregue seu passado com você.            
Livrar-se dele o quanto antes, pois o presente requer foco total para que             
faça escolhas que definirão um futuro melhor e poderá viver bem.  
Até aqui fui repetitivo em afirmar que você é o responsável pelo que             
acontece na sua vida. Citei algumas técnicas que aplicadas         
corretamente e constantemente fará com que sua vida mude. 
Agradeça a tudo e a todos  
Valorize os pontos positivos de sua história … pare de reclamar … não             
absorve o lado ruim das coisas … Você é o personagem principal de             
sua história .  
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Capítulo III - Agora é hora de agir 
 
Tudo é passivo de aprendizagem. A diferença entre o humano e os            
demais seres é sua capacidade de aprender e auto aprender.  
Somente o homem tem essa capacidade.  
Mesmo você sendo o personagem principal de sua história há momento           
em sua vida que precisa de uma ajudinha para poder reencontrar seu            
lugar no mundo e ser feliz . 
Isso não quer dizer e, estar longe disso, que só a ajuda das pessoas              
vai resolver seu problema. Não. Ninguém vai resolver para você seus           
reais problemas.  
O máximo que podem fazer é indicar o caminho e, as vezes, caminhar             
um pequeno trecho junto com você, porém a maior parte da jornada            
fica por sua conta . 
É chegado um momento em que você precisa mudar. Precisa tomar           
novos rumos. Seguir outras direções ou voltar aquela que abandonou          
certo tempo.  
Não é fácil mudar. Sair da nossa zona de conforto exige muita força de              
vontade. Se não tem essa força de vontade , onde conseguir ? E se              
tem, como poderá mantê-la? 
 
Aprenda com os grandes! 
 

Após analisar a vida de alguns homens e mulheres que foram           
destaques na história da humanidade percebemos algumas coisas em         
comum entre ele. 

Mas antes de citar tais nomes quero que você faça um esforço mental             
para ir além daquilo que costumeiramente fomos ensinados a pensar:          
isso é certo, isso é errado. Isso é bom isso não é bom. Isso pode e…, e                 
assim ao longo do nosso desenvolvimento os conceitos foram sendo          
construídos em nossa mente. Se não fizer esse esforço possivelmente          
não chegará ao término dessa leitura. 
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Quando não há uma predisposição para irmos além daquilo que já está            
concretizado em nós como verdade absoluta, perdemos a oportunidade         
de ampliar nossa visão de mundo.  

Há quem diga que devemos absorver o lado bom das coisas, das            
situações e das pessoas. Que em qualquer lugar que estivermos,          
devemos ter em nosso lado dois sacos . Em um coloque-se o que vale a               
pena aplicar em nossa vida e no outro, coloque o que irá descartar. Eu              
digo que passe a tesoura no fundo do saco que onde tem coisas inúteis              
e assim nem precisará carregar . 

Façamos isso!  

Aprendemos com os grandes: 

Sendo assim, é possível aprender algo de bom com pessoas que           
estudamos na história. Podemos extrair lições boas para nossas vidas          
de Adolf Hitler a Madre Teresa de Calcutá, de Maohandas Karamchand           
Gandhi e Paulo Maluf, de Abraham Lincoln Sérgio Moro; de Martin           
Luther king a Fidel Castro, de Lula a Jesus Cristo e, pasmem de Deus e               
ao demônio. 

Todas essas pessoas ou seres têm algo em comum que podemos tirar            
como lição para nossas vidas. ( nesse momento muitos pararam a           
leitura desse texto, pois pensarão: como aprenderei alguma coisa com o           
demo? Relaxa. E continue a leitura). 

Citarei algumas características identificadas nesses seres, nessas       
pessoas que podem nos ajudar a sermos melhores: 

A) Todos sabiam ou sabem o que querem. 

B) Pagaram um alto preço (alguns até com a própria vida ) para que              
outros usufruem das suas ideias e projetos; 
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C) Usaram estratégias pouco convencionais para conseguir atingir seus         
objetivos; 

D) Tinham um pé no seu tempo, mas viviam plenamente o futuro. O             
porvir. 

Se você leu até aqui é sinal que, diferente de muitos, acredita na             
possibilidade de aprendermos com os homens e mulheres que         
marcaram a história da humanidade. Sendo assim quero te fazer o           
convite especial : 

Assista meu vídeo onde falo sobre o maior ser que passou por esse             
Planeta:  Jesus  

É preciso agir.  

Muitas pessoas sabem e outras tantas já tem plena consciência da           
importância da prática de esporte, caminhada, cuidar da alimentação,         
da vida emocional, da vida espiritual. Porém mesmo sabendo de todas           
essas coisas não fazem, mas e chega um momento que temos que            
passar da teoria para a prática. Sair da estagnação. Ir à luta. Em outras              
palavras: viver em constante ação.  

Para isso é fundamental sairmos daquilo que estranhamente se         
acostumou chamar de zona de conforto, que na realidade, não é um            
termo, como tantos outros existentes, bem entendidos. Pois traz em si           
uma grande contradição. Estar em um momento de conforto deve ser           
uma busca constante de todos aqueles que querem viver bem.  

O que não pode ser entendido como um ser que se acostumou com a              
mediocridade. Com o pouco amor, com o pouco sozinho, com o pouco            
abraço, com o pouco querer melhorar. 

Viver bem é também estar na zona de conforto !  
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Conclusão 

Ao final dessa leitura o que mais posso dizer é 

Aplique as técnicas na sua vida. Agradeça tudo; Valorize as coisas           
boas da sua história e Eu sou!. Se aplicar corretamente e           
constantemente sua vida irá melhor. Se precisar de ajuda na          
aplicabilidade dessas técnicas entre em contato comigo via email         
contato@professoriristeu.online 
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