Fazer da vida
uma festa, uma
grande
aventura!

12 semanas para mudar uma vida/ Augusto Cury- 3 ed- São
Paulo:Planeta, 2015

O ser humano é frequentemente um gigante no mundo de fora,
mas um menino no mundo no território da emoção e no
anfiteatro dos seus pensamentos. A ciência nos levou a
conquistar o imenso espaço e o pequeno átomo, mas não a
conquistar nosso próprio ser. Ter qualidade de vida está se
tornando uma miragem no deserto: bela, mas inalcançável.

Enriqueça sua inteligência, expanda sua sabedoria e
transforme suas relações sociais num oásis com 12 as leis da
qualidade de vida.
•

1-Seja autor da sua própria história;

•

2-Contemple o belo;

•

3-Liberte a criatividade;

•

4-Tenha um sono restaurador;

•

5-Gerencie seus Pensamentos;

•

6-Administre a emoção;

•

7-Trabalhe os papéis da memória e reeditar o filme
do inconsciente;

•

8-A arte de ouvir e dialogar;

•

9-A arte do autodiálogo;

•

10-Seja empreendedor da sua qualidade de vida;

•

11- Tenha inteligência espiritual para os conflitos
existenciais;

•

12– Viva intensamente a existência sem estar
sobrecarregado com a sua mente.

• Jamais esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só
você pode evitar que ela venha a falir. É sua responsabilidade
protegê-la contra as pressões de fora e contra os conflitos de dentro.
Há muitas pessoas que admiram e torcem por você. Elas precisam de
você saudável, livre, alegre e sábio. Mas nunca se esqueça que o
maior carrasco do ser humano é ele mesmo.

Ter qualidade de vida
não é ter céu sem
tempestades, caminhos
sem acidentes, trabalhos
sem fadigas,
relacionamentos sem
decepções.

• Nunca gravite em torno da órbita dos outros e nunca
controle os outros em torno de sua órbita.

• Valorize tanto o sorriso quanto a tristeza.
• Tenha humildade no sucesso e aprenda lições nos
fracassos.
• Agradeça os aplausos, mas saiba que nas coisas
simples e anônimas se escondem os melhores
tesouros da emoção.
• Tenha consciência que cada ser humano é um
mundo a ser conhecido e uma história a ser
explorada. Todas as pessoas têm riquezas
escondidas dentro de si, mesmo as mais difíceis e
complicadas, mesmo as que erram e fracassam
continuamente.
• Garimpe ouro nos solos de quem você ama.

• Garimpe ouro dentro do seu próprio ser.
• Não tenha medo dos próprios sentimentos.

• Tenha maturidade para falar: “Eu errei”.

• Tenha coragem para dizer: “Perdoe-me”
• Tenha coragem de ouvir um não.
• Tenha segurança para receber uma crítica ainda que injusta.

• Faça amigos , mas nunca deixe os antigos para trás.
• Seja um navegante nas águas da emoção.
• Beije os filhos prolongadamente.
• Abrace seus pais afetivamente.
• Olhe nos olhos de quem é especial para você e diga com
vibração: Eu te amo! Eu preciso de você.

Seja amigo de Deus e
agradeça-lhe a cada manhã
pelo milagre da vida.

Use as ferramentas
psicológicas para extrair,
ganhos nas perdas, força
no perdão, segurança nos
solos do desespero,
experiência nos vales de
medo, alegria na terra da
dor.

Apesar das nossas falhas, defeitos e
fragilidades a vida é…
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