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INTRODUÇÃO 
 

 

Este livro conta uma minha história, a minha. 
 
Mas vamos por ordem. Meu nome é Anna Marras e eu sou a sócia fundadora da 
EdiliziAcrobatica, uma empresa que hoje tem cerca de trezentos trabalhadores, mais de 
trinta escritórios em toda a Itália e que em breve serà cotado na Bolsa de Valores. Minha 
história de empreendedor cruza e se funde com a história desse empreendimento, formado 
por um grupo de pessoas maravilhosas, que também é o maior desafio da minha vida. 
EdiliziAcrobatica é o sonho de Riccardo Iovino, meu parceiro na vida e no trabalho, um 
sonho que compartilhei e que também era meu. Foi em 2007, fui consultor, até de sucesso 
moderado, no campo de recursos humanos. O setor em que eu estava mais ativo, e que então 
me fascinava, era o mais distante que você poderia imaginar da construção: eu vim do 
mundo da estética e da beleza. Então eu conheci Riccardo, o mais formidável criador de 
objetivos que eu já conheci. Foi ele quem teve a ideia de aplicar os princípios que já 
utilizava como capitão às reformas do edifício quando subiu no mastro de um barco. Ele 
havia começado assim, um pouco de brincadeira, querendo ajudar um amigo dele que tinha 
que substituir uma sarjeta e, mais tarde, desde que o trabalho foi bem sucedido, ele decidiu 
fazer uma profissão. 
 
 Na época em que cheguei, na vida e na companhia de Riccardo, a EdiliziAcrobatica tinha 
doze funcionários e a cadeira ficava em uma garagem. A ideia, no entanto, era tão 
excepcional que não poderia deixar de funcionar. Foi assim que me vi diante de uma das 
escolhas mais importantes da minha vida: deixar tudo o que eu havia construído e levar 
minhas habilidades para um mundo que eu não conhecia, começando do zero. 
 
Obviamente, se hoje estou escrevendo sobre mim e EdiliziAcrobatica, você terá entendido 
que no final eu decidi entrar no jogo e Enfrentar um verdadeiro desafio: aplicar à indústria 
da construção todo o meu conhecimento e uma série de princípios que, até aquele momento, 
nunca haviam sido levados em consideração naquele setor. Eu também era uma mulher 
gerente que veio da estética e foi projetada em um mundo tipicamente masculino. 
 
Uma das minhas primeiras batalhas foi deixar claro que na construção, assim como em 
todos os outros setores, era essencial criar uma rede comercial. Acredite, não foi nada fácil 
compartilhar a ideia de que, sem os comerciais, a empresa não seria capaz de crescer de 
acordo com seu potencial. Olhando para trás hoje, dez anos depois que a primeira batalha 
venceu, parece impossível até mesmo ter lutado contra ela. Certamente não foi o único: em 
dez anos houve tantos desafios que me vi enfrentando e vencendo. Mas se eu fiz isso (e aqui 
está a verdadeira razão pela qual eu decidi escrever este livro) é porque descobri que havia 
outro caminho para o sucesso, um caminho espiritual, empreendido pelo qual, a vida faz 
uma revolução extraordinária. . Um caminho que percorri e percorro todos os dias, para 
poder sempre não ser esmagado por obstáculos, mas sim transformá-los em oportunidades 
extraordinárias de melhoria. 
 
Através deste caminho espiritual, eu aprimorei minha sensibilidade e minhas habilidades. 
Fui elevado em comparação com a vida cotidiana e aprendi a observá-lo de cima, para que 
eu não ficasse sobrecarregado, especialmente quando os eventos corriam o risco de me 



sentir esmagada e incapaz de manter firmemente o leme da minha vida e da minha 
companhia. 
 
Porque a espiritualidade, o caminho da sabedoria é a base sobre a qual todo empreendedor 
que deseja ter um sucesso duradouro e sólido, não vinculado à volubilidade das 
circunstâncias externas, deve construir seu futuro, sem esquecer que está profundamente 
ligado, inseparavelmente, ao de seus colaboradores. Tomar nota desta verdade significa, em 
primeiro lugar, começar a reconhecer o valor intrínseco de cada pessoa, a partir de nós 
mesmos; Compreendo que existe uma ligação entre eu, o empreendedor e meus 
colaboradores; entender que a felicidade não é um bem exclusivo, mas um multiplicador 
potencialmente infinito, que cresce proporcionalmente ao número de pessoas felizes que 
temos ao nosso redor. 
 
Embarcar no caminho da espiritualidade também significa decidir expandir o potencial da 
felicidade global, começando com os próprios colaboradores e com um objetivo gigantesco. 
Quando, em 2007, eu decidi deixar tudo o que eu tinha construído até aquele tempo para se 
dedicar a EdiliziAcrobatica, eu tinha um enorme objetivo: garantir que o maior número 
possível de pessoas estavam contente, satisfeito, próspero e feliz. Eu tenho feito todos os 
dias liderado por este sonho, este lugar que incluiu todas as etapas que EdiliziAcrobatica em 
dez anos tem alcançado, como o IPO eo projeto de caridade de Superheroes Acrobática 
(nossos técnicos, abaixando-se vestidos como super-heróis dos telhados dos principais 
hospitais pediátricos italianos, realizam espetáculos em favor dos pequenos pacientes 
hospitalizados). 
 
Quanto maior for o objetivo que você pergunte, maior o desejo de ampliar o potencial de 
felicidade, reconhecendo a preciosidade e seus pessoas que estão ao redor, eo mais 
emocionante é o caminho ao longo do caminho da espiritualidade. 
 
Este caminho, paradoxalmente, não só lhe trará felicidade, mas também extraordinária 
prosperidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 
 

TIRA A MASCARA! 
 

 
 

 
Mais de onze anos atrás, eu perguntei a um cliente que tinha um negócio bastante 
importante, herdado de seu pai: "Mas se você não estivesse aqui, onde você gostaria de 
estar?". 
 
Esta questão é a chave para tudo. É também a primeira pergunta que você deve se fazer, a 
que você precisa para começar a puxar a máscara e revelar quem você realmente é. Também 
ajudará você a entender o que você deseja profundamente e qual é a sua missão na vida, 
aquela pela qual você sente que nasceu. É um conceito também conhecido como 
"eliminando o superficial para revelar o profundo". 
 
Na verdade, muitas vezes estamos acostumados a considerar a verdade não o que realmente 
somos, mas o que nos ensinaram a ser. No caso do meu cliente, ele fora ensinado a ser 
vendedor de uma determinada indústria e, tendo aceitado o papel que lhe fora designado, 
jamais parara para se perguntar quem ele realmente era. 
 
Eliminar o superficial e revelar o profundo é um ato de coragem, porque implica a 
disposição de olhar para dentro de si mesmo, eliminando o filtro protetor representado pelo 
que sempre fomos, sem jamais ter conscientemente decidido fazê-lo. 
 
Deixe-me explicar: meu cliente era muito bom em seu trabalho e ele também teve algum 
sucesso, mas não se sentiu feliz. Ele sentia uma espécie de vazio, frustrante e inexplicável. 
Ele viveu sem o entusiasmo de alguém que está perseguindo seu sonho. Quanto as coisas 
correram bem, ele não estava satisfeito. 
 
Alguns podem argumentar que era incontestável, mas não é. Tanto que, depois de responder 
a pergunta que lhe fiz e depois de concordar em parar e ir para o fundo de si mesmo, sua 
vida mudou. Mesmo que seu trabalho não tenha mudado porque, quando ele percebeu seus 
desejos mais profundos e entendeu que estava exatamente onde queria fazer exatamente o 
que queria, eliminou a frustração de sua vida. apatia e dúvida. E hoje, onze anos depois 
daquele primeiro encontro, ele repetidamente me confirmou que foi precisamente essa 
questão que abriu as portas para a felicidade dele. 
 
Se quisermos construir uma vida plena e satisfatória, em que cada dia seja cheio de 
significado e desejo de lutar para alcançar nossos verdadeiros objetivos, devemos concordar 



em parar e nos perguntar: "Estou fazendo exatamente o que quero? Eu sou a pessoa que 
gostaria de ser? " 
 
Estar diante de si significa também analisar a vida com sinceridade, especialmente 
considerando as situações que conhecemos (mesmo que muitas vezes pretendamos ignorar) 
que não são boas para nós. Muitas vezes, na vida cotidiana de todos, há circunstâncias ou 
pessoas com as quais nos encontramos em dificuldades, às quais nos sentimos culpados ou 
culpados. Isso deriva do fato 
que estamos comprometendo nossos princípios e ideais mais profundos. Às vezes, somos 
levados a pensar que "para uma vida tranquila" vai bem, que em última análise se adaptar, 
aceitar o que não gostamos é normal e inevitável. Bem, não é, ou pelo menos não é, se você 
quer viver uma vida rica e satisfatória, feliz e gratificante. Fingir, enganar a si mesmo, 
realizar situações que não nos fazem sentir bem é, a longo prazo, a maneira mais eficaz de 
secar nossas energias. Energias que, ao contrário, deveriam ser usadas para levar adiante os 
projetos que nos fariam felizes. 
 
Um termômetro formidável para entender se sua vida tomou a direção certa é a resposta 
para a pergunta: "As coisas que estou lutando para me fazer feliz?". Se depois de um dia 
cheio de reuniões, reuniões e compromissos, chegadas à noite com a cabeça ainda cheia de 
idéias e um coração cheio de entusiasmo, isso significa que sua luta é o caminho certo: 
todos os esforços que você se envolver para trazer Pode custar-lhe muito esforço, é claro, 
mas a alegria que vem de ter gasto sua energia para alcançar seu objetivo compensará isso 
abundantemente. Por outro lado, se depois de um dia normal de trabalho você chegar à noite 
virado e desmotivado, com o único desejo de não pensar em nada que tenha algo a ver com 
o seu trabalho; se você se sentir esmagado pelos desafios que encontrar; se você não sabe o 
que significa levantar-se no carregamento manhã e entusiasmado sobre ir na empresa, talvez 
você deve parar e perguntar-se se o que você está lutando é o que realmente quero lutar. 
Não me entenda mal, eu sei que o trabalho, todo tipo de trabalho, envolve uma série de 
compromissos, uma série de batalhas que você não teria um grande desejo de lutar, mas que 
devem ser abordadas. Não estou dizendo que a realidade deva se transformar em um conto 
de fadas. Eu sei que não é assim. Eu sei, no entanto, que se você começar a abandonar o 
lastro que retardou o crescimento pessoal, mesmo antes de ser profissional, o resultado é 
que você começa a voar. 
 
Não importa quanto tempo isso não tenha sido feito, o que importa é que leva apenas um 
momento para começar e descobrir como é maravilhoso. Crescer, indo ao encontro da sua 
felicidade, significa antes de tudo desistir das amarras, depois de as ter reconhecido e 
decidido libertar-se. Para ter sucesso nessa nova jornada rumo à plenitude de sua vida 
(humana e profissional), você deve se tornar você, apenas você, o mestre de sua mente. 
O que significa "ser mestres da própria mente"? 
 
Basicamente, significa aprender a dominá-lo, orientando-a para o objetivo que é 
determinado, e ao mesmo tempo deixar de ser dominado, deixando desanimado, dando-se 
cada vez que algo não sai como você gostaria. 
 
Vamos supor que o objetivo da nossa vida é garantir que o setor em que operamos se torne o 
melhor, aquele em que as pessoas se sintam mais felizes e à vontade. Sendo mestres da 
nossa mente significa, portanto, ser capaz de levá-lo adiante mesmo quando as 



circunstâncias externas não parecem impossível, mesmo quando, por exemplo, de todo o 
mercado de pesquisa prova que a nossa indústria é a pior do mundo para uma trabalhador. 
Isso significa que nós, que podemos ser os donos de uma empresa de cinco pessoas, 
decidiremos disseminar tanto o nosso know-how e nossos valores que "colonizaremos" todo 
um sistema de produção. Isso significará decidir expandir nossos negócios até o ponto de 
contabilizar quinhentos e não cinco funcionários, decidindo se tornar um modelo de 
negócios que todos os nossos concorrentes tomarão como exemplo. 
Pelo contrário, ser dominado pela mente significa sentir-se "pequeno demais", 
"desestruturado demais", "pobre demais": numa palavra, inadequado. 
 
Aprender a dominar a mente significa, portanto, decidir além de todas as evidências do 
presente, jogando o coração além do obstáculo. Não há dificuldade insuperável para aqueles 
que realmente decidiram alcançar seu objetivo. 
 
O poder de uma mente da qual nos tornamos mestres corajosos é imensurável e é tal que 
influencia de maneira sensível o curso de nossa existência e o ambiente em que vivemos. 
No momento em que aceitamos nos observar profundamente, decidindo nos posicionar 
diante de nós mesmos, antes de todo o resto, ativamos esse círculo virtuoso que nos levará a 
ser uma pessoa de valor, mesmo antes do sucesso. 
 
É o ponto de viragem, o início de uma revolução humana que a partir daquele momento em 
diante, continuando a cultivar o treino para ficar na frente de si mesmos e as circunstâncias 
da vida, para trabalhar sobre as causas das situações e não , como a maioria das pessoas, em 
seus efeitos. 
 
A diferença é óbvia e fundamental: quando você começa a trabalhar nas causas, os efeitos 
são determinados de acordo, de modo a dar à sua vida a direção que certamente levará à 
realização dos objetivos definidos. Por outro lado, viver-se-á perseguindo um objetivo que 
se torna cada vez mais distante e inatingível. 
 
Tornar-se um criador de seu próprio futuro, sua própria felicidade e a de seu próprio 
ambiente (de vida e trabalho) significa assumir a responsabilidade por uma mudança 
corajosa que tornará seu diretor o diretor de um mundo melhor. 
 
Abaixo a máscara, então: você está realmente lutando pelas coisas que te fazem feliz? A 
vida que você está construindo é sua? Não existe um caminho espiritual para o sucesso até 
que você se encontre sobrecarregado com lastro ou perseguindo os objetivos de outra 
pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
 

SEM MEDO 
 

 
 

 
Quantas vezes nos encontramos desistindo de algo, um desejo, um objetivo, um sonho, 
porque estávamos com medo? Medo de não conseguir, medo de não ser realizado, medo do 
fracasso. Medo. Uma amiga minha aprendeu a controlar seus milhares e mil medos 
pensando que o medo nada mais é do que o ar frito. 
 
Na verdade, ele percebeu que o medo não existe, exceto em sua mente, por isso, se ela se 
torna o mestre de sua mente, ela também se torna medo. 
 
Quer se trate de ar frito ou não, o fato é que o medo envenena a vida das pessoas. É aquilo 
que não faz você acreditar em si mesmo e naquele extraordinário potencial do qual, como 
ser humano, você é naturalmente dotado. Afinal, se você quiser olhar com atenção, o medo 
nada mais é do que um depósito no qual encerramos todas as situações desagradáveis de 
nossa vida, aquelas em que fomos vencidos por nosso lado sombrio, uma parte de nós que é 
e que não podemos negar, mas também podemos iluminar. 
Visto assim, já está melhor, né? 
 
Admitir que o medo surge da obscuridade fundamental da nossa vida é o primeiro passo, 
talvez o mais difícil (todos os primeiros passos que levam às grandes revoluções são), mas 
uma vez que você tenha decidido fazê-lo, decidiu iluminar a escuridão e transformar o 
medo, um grande salto ocorreu na direção da própria felicidade e realização. 
 
Iluminar significa ter consciência de que tudo, mas na verdade tudo o que nos interessa, 
depende exclusivamente de nós. Quer estejamos felizes ou infelizes, depende de nós, se 
temos medo ou coragem, depende de nós, se estamos bem ou se estamos doentes, depende 
de nós. Um texto budista explica bem o que eu quero dizer: "Por exemplo, um homem pobre 
não pode ganhar um centavo contando as riquezas do seu vizinho, mesmo que ele o faça 
continuamente dia e noite”1. 
 
Se você definir limites e pré-condições para a sua felicidade, em suma, será muito difícil 
alcançá-lo. Se dissermos, por exemplo: "Ficarei feliz quando eu tiver a loja sempre cheia de 
pessoas ... quando esse cliente comprar de mim ... quando essa mulher for minha esposa ...", 

                                                 
1 “A conquista da Budidade nesta esistencia” ( Os escritos de Nichiren Daishonim”, Vol 4, pag. 4) 



inevitavelmente nunca seremos felizes. Com toda probabilidade, viveremos perseguindo 
metas e desejos que nunca conseguirão nos tornar verdadeiramente satisfeitos e satisfeitos. 
E isso por uma razão muito simples: porque estaremos olhando para fora e não dentro de 
nós, isto é, estaremos baseando nossas vidas, nossa felicidade em fatores externos (pessoas, 
situações, etc.) e não em nossos recursos internos. Basicamente, ainda estaremos tão pouco 
conscientes do nosso enorme potencial para a felicidade que pensaremos que depende de 
algo ou alguém que não somos e das coisas que podemos fazer. 
 
Nós somos a palavra chave. Iluminar a verdade da vida, derrotar o medo significa parar para 
olhar para fora e começar a olhar para dentro. 
A iluminação para a verdade da vida, olhando para os próprios recursos internos, também 
acarreta outro benefício extraordinário: a ausência de medo. 
Vamos dar um exemplo. 
 
Martina não é feliz. Ela tem um trabalho que ela não gosta, mas não quer sair, porque tem 
medo de não encontrar um melhor e mais gratificante. Ele pensa, na verdade, em não ser 
bom o suficiente para realizar suas ambições. Afinal, Martina também tem uma parceira que 
não perde a chance de apontar cada pequena falta e ineficiência, e assim, lentamente, 
convence-a de uma grande mentira: ela não é "suficiente". Na realidade, Martina não tem 
nada de errado com ela, ela simplesmente vive em um estado de sofrimento contínuo que 
ela se acostumou a chamar a vida cotidiana. 
 
Viver na escuridão do sofrimento de Martina já é normal. Ela não é feliz e pensa que só 
poderia ser "se": se seu chefe não a tratasse mal e lhe desse mais responsabilidade, se seu 
namorado parasse de repreendê-la por qualquer tolice, se, em suma, os outros fizessem algo 
diferente porque ela (do ponto de vista dela) não pode fazer mais nada. 
 
Martina é, de certa forma, apegada ao seu sofrimento. Ele a conhece e, de alguma forma, 
aprendeu a administrá-la. Ele não é feliz, mas é "resignado" e acha que não pode fazer nada 
para mudar a condição em que se encontra. 
 
Ou melhor, às vezes acha que seria bom se livrar de tudo, do trabalho e do namorado, e 
começar de si mesmo, mas está tão aterrorizado que nunca dá um curso concreto aos seus 
pensamentos. Então ele continua a sofrer, a se sentir inadequado, triste e sem esperança. 
 
No entanto, Martina, como qualquer um de nós, não deveria procurar sua felicidade muito 
longe de si mesma. Deveria simplesmente entender a verdade da vida em profundidade, para 
que tudo dependesse única e exclusivamente dela. Até mesmo o que parece estar fora de seu 
alcance (o comportamento do chefe ou de seu namorado) está diretamente ligado ao seu 
comportamento e, até mesmo antes, à sua maneira de pensar sobre si mesma e sobre sua 
vida. 
 
Livrar-se de apegos, crenças erradas, é um grande ato de coragem e, eu sou o primeiro a 
admitir isso, envolve um esforço gigantesco. Mas a felicidade que deriva dessa ação é 
incomensuravelmente maior do que o esforço profuso. 
 
É essencial que Martina (assim como cada um de nós) entenda que não importa quanto 
tempo tenhamos vivido em um estado de infelicidade ou escuridão, por quanto tempo 



pensamos que não temos os meios e recursos para mudar o curso de nossa própria vida. 
vida: apenas um momento, um pequeno fragmento de tempo, para decidir iluminar o que 
esteve no escuro por anos (como Platão também disse no Mito da caverna) e retomar seu 
destino. 
 
No momento em que Martina decide observar a si mesma e sua mente, sem ter medo do que 
possa encontrar lá (às vezes esse é o primeiro medo de que temos que nos libertar: 
reconhecendo-nos pelo que somos e não pelo que gostaríamos) ou deveríamos estar), terá o 
poder de dirigir sua vida seguindo apenas seus desejos. No momento em que decide 
esclarecer sua obscuridade fundamental e opta por não alimentá-la mais, permanecendo 
atada às velhas situações que a fizeram sofrer, Martina não apenas estará livre para ser feliz 
a cada instante, mas será forte de uma força que nenhum obstáculo poderá enfraquecer. . Na 
verdade, é exatamente quando decidimos assumir a responsabilidade por nossas vidas, 
deixar de atribuir aos outros a culpa de nossa infelicidade e nossa frustração, que realmente 
começamos a ser livres e felizes. 
 
Cortar a ligacao com o passado, com crenças falsas ou mesmo com pessoas que não nos 
fazem bem, é uma arma poderosa à nossa disposição. A esse respeito, tenho alguns 
episódios que gostaria de contar a você. 
 
Algum tempo atrás, eu tinha como cliente um empresário da Ligúria que era responsável 
por dezesseis empresas. Esse homem, que tinha um corpo administrativo formado 
principalmente por mulheres, pediu que eu as treinasse para ajudar a empresa a crescer. 
Então comecei um caminho ad hoc e vi que essas mulheres respondiam bem aos estímulos 
de treinamento: estavam lentamente tirando todo o seu extraordinário potencial. Tudo 
parecia estar bem, exceto que aconteceu que o empresário que me telefonou para fazer 
treinamento me disse claramente que não queria melhorar, isto é, seguir um curso de 
treinamento. 
 
Eu encontrei-me, assim, em uma encruzilhada: eu tivesse que escolher se quer continuar, 
como se nada tivesse acontecido, para trabalhar com o seu gerente, em contravenção dos 
princípios em que me acreditam, e eu estava ensinando (neste caso, o fato de que é 
impossível que um ' empresa melhor se não melhorar mesmo aqueles que estão no topo), ou 
desistir completamente do cliente, perdendo assim muito dinheiro. 
 
Escolhi o segundo caminho e, mesmo hoje, estou absolutamente feliz por o ter feito porque, 
mesmo que renunciei a um lucro, não cheguei a um compromisso que, de facto, 
enfraqueceria o meu trabalho e o tornaria ineficaz. Ter se recusado a continuar treinando 
naquela empresa me fez sentir forte, invencível. Se eu tivesse agido diferentemente, do meu 
ponto de vista, eu teria me tornado co-responsável por uma corrida ao abismo. Se eu não 
pudesse ajudar o grupo a prosperar, porque seu líder não estava interessado em minha ajuda, 
como eu poderia ser eficaz em minha missão? Então, desisto do apego, a ideia errada de que 
um cliente perdido é uma perda de dinheiro sem solução, e até hoje sinto os benefícios dessa 
escolha em minha vida. 
 
Não ceder a esse compromisso (e muitos outros mais tarde) fez de mim um profissional 
confiante de sua especialidade, que lida com cada cliente com uma mente e um coração 
firmes. Eu não tenho esqueletos no armário que eu tenha que me preocupar em me esconder 



do cliente, e isso me torna menos eficiente quando eu tenho que oferecer meus serviços. 
Sinto-me forte, porque sei que sou muito capaz de renunciar ao dinheiro também, ciente de 
que ter feito isso uma vez, duas vezes, mil vezes resultou em uma vitória em todas as frentes 
da vida: humana, profissional e, claro, também econômica. 
 
Muitas outras vezes tive que escolher não me trair, não comprometer, não seguir o caminho 
fácil ou, em outras palavras, sair da zona de conforto. 
 
Uma das escolhas mais difíceis que fiz, em um momento crucial da EdiliziAcrobatica 
crescimento, envolvidos apenas uma das figuras-chave na empresa: um homem que havia 
demonstrado no campo para ser um profissional não só preparados, mas também brilhante. 
Um homem cujos ideais fundadores, no entanto, repetidamente demonstraram gritar com os 
nossos. 
 
mostrado para gritar com o nosso. Não há julgamento moral no que estou escrevendo, todo 
mundo é livre para acreditar nos valores que ele sente mais próximo de si mesmo e, 
conseqüentemente, ser totalmente responsável por isso. Por uma questão de fato, no entanto, 
que, EdiliziAcrobatica, nós escolhemos o caminho da partilha, mesmo que de valores e, no 
final, a diferença entre os que as escolhem e aqueles que fazer isso pode levar a uma fratura, 
por vezes muito dolorosas, como a Eu estou escrevendo sobre. Por que perder, optar por 
perder um colaborador importante (que, de fato, foi considerado fundamental) permanecer 
fiel aos valores em que você acredita, provavelmente vai abalar suas pernas. E eu não nego 
que, por um momento, eu também estou abalado. Mas foi realmente um momento. Então 
me voltei para mim e refleti com sinceridade qual era o objetivo que eu, Anna, colocara no 
centro da minha vida. Então entendi, voltei em perfeita harmonia comigo mesmo e não tive 
mais dúvidas. E isso foi fundamental, porque a dúvida é o que provavelmente o derrubará, 
em um estado de extremo sofrimento, do qual é difícil traçar. O que eu quero dizer é que, 
uma vez que decidamos um caminho, devemos continuar a segui-lo com determinação e 
confiança inabalável até o fim. 
 
"A viagem de Kamakura a Kyoto dura 12 dias, se você parar no décimo primeiro, como 
você verá a lua na capital?". No meu caso, a jornada chegou a um passo da capital e ter que 
desistir de um precioso colaborador arriscou ser aquele obstáculo que me impediu. Mas eu 
não queria que fosse assim, e por mais que entendesse que estávamos sofrendo uma perda 
importante, ao mesmo tempo eu tinha certeza de que não seria decisivo e que a partir de 
então partiríamos de novo com mais vigor e força. Decidi relançar meu objetivo humano e 
profissional. E eu ganhei. Com toda a confiança de que eu era capaz, tomei o cuidado de 
encorajar aquelas pessoas que, mais do que outras, pagavam o preço pela perda, e o 
resultado foi incrível. Hoje a empresa cresceu ainda mais e é ainda mais forte.  
 
A posição desse colaborador é ocupada por uma pessoa que não é apenas capaz e 
competente, mas que também compartilha nossos próprios valores corporativos. A reação 
foi, portanto, reabsorvida e até transformada, de acordo com o princípio do veneno que se 



transforma em medicina2. E do que você tem medo? Qual é o link que você não pode cortar 
ou o compromisso que você não está enfrentando? 
Não tenha medo. 
 
Sua vida depende unicamente de você. Se você acredita nisso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Enquanto voce tiver fè, sara capaz de transformar qualquer episodio, mesmo tragico, da tua vida em uma 

ocasiao de crescimento estraordinaria. Os duros tompos da vida que nos fizeram crescer formam o exemplo 
desse principio 



CAPÍTULO 3 
 

O PEQUENO E O GRANDE EU 
 

 
 

 
"Desejos terrestres são iluminação". Esta frase simples, pronunciada por Nichiren 
Daishonin, um monge budista japonês do século XIII, foi o guia da minha vida. Em suma, 
na verdade, o que eu considero ser uma das maiores e incontestáveis verdades da vida é 
concentrado: desejos são o que nos empurra todos os dias a lutar com alegria, a decidir fazê-
lo, a ir trabalhar mesmo que nos sintamos cansados. 
 
Alimentar um desejo em seu coração, o maior desejo possível, é como manter um pacote de 
lenha, madeira essencial para nos tornar pessoas felizes: só quem quer, quem tem um sonho, 
um objetivo ou um objetivo, pode realmente dizer satisfeito. 
 
A ausência de desejos não é, de forma alguma, felicidade: é apatia, fadiga, frustração, 
apatia. Por essa razão, todo empreendedor ou empreendedor que conheço e quer ajudar 
sempre pergunta quais são seus maiores e mais ocultos desejos, mesmo aqueles em que 
possam ter parado de acreditar. 
 
Se o primeiro passo é derrubar a máscara atrás da qual a pessoa se escondeu e não ficar com 
medo, a próxima é revelar os desejos mais profundos e sinceros que, é claro, todos têm no 
coração. Eu digo "naturalmente" porque acredito que todos, mesmo os mais desencorajados 
ou desanimados, têm um sonho ou um objetivo pelo qual lutar. Só que às vezes, só por 
causa da máscara que nos autoimpomos ou dos receios que nos resignamos, isso parece 
desaparecer. 
 
Muitas vezes encontrei pessoas que, quando confrontadas com a questão "qual é o seu 
desejo mais profundo", foram proibidas, como se nunca tivessem pensado nisso. Às vezes, 
era difícil mostrar esse objetivo ou meta, então eles estavam bem escondidos sob camadas e 
camadas de "maturidade". Porque (e isso é algo que eu acho que é inexplicável), parece que 
adultos, pessoas maduras, não têm mais o sonho de realizar. Parece que os sonhos são 
concedidos apenas aos filhos, mas depois que eles se tornam "grandes", peça-lhes para 
esquecê-los, indo contra sua verdadeira natureza e inclinação. 
 
Você se lembra do cliente no primeiro capítulo? Aquele homem que, em algum momento de 
sua vida, tinha que entender se o que ele fazia era exatamente o que ele queria fazer ou se, 
ao contrário, ele se ajustara às expectativas dos outros, deixando de perseguir seus 
objetivos? Bem, depois de trabalhar em si mesmo, em busca de sua verdadeira natureza, 
depois de ficar nu e despojado de cada máscara, ele sentiu claramente que o que ele estava 



fazendo era o que ele queria fazer, que seu sonho humano e profissional poderia e deveria 
faça isso aí onde estava. 
 
Cada um de nós tem um grande desejo encerrado no coração: o que estou lhe dizendo é 
retirá-lo porque este é o momento certo. Não importa quão impossível pareça. De fato, 
quanto mais você não conseguir, mais entusiasmo produzirá em sua vida. 
 
Começo a compartilhar meu maior desejo, aquele com o qual venho trabalhando há anos: 
quero ajudar o máximo de pessoas possível (milhares, centenas de milhares, milhões!) Para 
ser feliz. Faço isso todos os dias com meu trabalho como consultor de negócios e também 
como presidente da Edilizi Acrobatica: 
 
Comprometo-me sinceramente a encorajar, apoiar e encorajar as pessoas à felicidade. Eu 
faço isso, assegurando-lhes um trabalho que é exatamente como eles querem e que é capaz 
de tirar a melhor parte. Eu faço isso colocando-me primeiro em busca de seu talento, para 
que ele surja e permita que ele chegue exatamente onde sonha. 
 
Eu também faço isso com este livro, que quer ser outra maneira de encorajar gerentes e 
empresários a acreditar que tudo é possível, que não há limites para os desejos e sonhos a 
serem realizados, se você lida com as coisas da maneira certa. 
 
Lançando a máscara e não ter medo, você verá que sua vida começará a se abrir mais para o 
exterior, e vai fazê-lo sem preconceito, com o único objectivo de criar valor. Então, o que é 
chamado de "Pequeno Eu", um mundo no qual nós somos o centro de tudo, expandirá 
progressivamente para se tornar um "Grande Eu", um mundo do qual somos parte mas que 
não mais nos contém sozinho , um mundo que poderá ajudá-lo a alcançar grandes 
transformações. 
 
Mais uma vez quero tornar esse conceito mais imediato com uma anedota. Há alguns anos, 
na empresa, decidimos fazer algo pelas crianças internadas no Hospital Pediátrico Gaslini, 
em Gênova, cidade onde fica a nossa sede. Não tínhamos ideias muito claras, mas tentamos 
fazer uma proposta, mas ela foi rejeitada. Nós tomamos nota disso e continuamos a 
trabalhar para crescer. Quando você crescer, você precisa de uma equipe capaz de 
especialistas em comunicação, bem como, para lidar com o escritório de marketing e 
imprensa vieram duas mulheres que tomaram a peito esta idéia e desenvolveu, para torná-lo 
viável. Por sua vez eles envolvido com outra mulher, que faz parte do nosso pessoal em 
Roma e é assumido a responsabilidade de ir para propô-la para o Hospital Menino Jesus. 
E, em seguida, em janeiro de 2016 fizeram a sua aparição Acrobatica nossos super-heróis, 
os técnicos que, ao dar-se um dia de trabalho pago, disfarçado como super-heróis  
 
eles se vestiram de super-heróis dos telhados do hospital para dar um pequeno momento de 
alegria aos pequenos pacientes hospitalizados. 
 
O sucesso dessa iniciativa, que não teve e não tem nenhum aspecto comercial (Superheroes 
não usam qualquer EdiliziAcrobatica marca), foi tal que logo fomos contactados por muitos 
outros hospitais e iniciou uma grande turnê que nos levou para hospitais Palermo, Florença, 
Turim e, novamente, Roma. 
 



Sair do "nossos pequenos auto empresários", neste caso, faz sentido decidir parar um ou 
mais locais por um dia, parar temporariamente a produção, para abraçar um objetivo maior: 
fazer as crianças doentes feliz. Nós colocamos dinheiro de volta? Pode ser, mas francamente 
não importa, porque nós ganhamos a felicidade. Não só; Esta iniciativa, criada com um 
propósito, e que não tinha nada a ver com comunicação, também assegurou-nos de alta 
visibilidade, como para trazer os nossos super-heróis nas páginas de todos os principais 
jornais italianos, na televisão nacional, em Tg e nas transmissões profundas. 
Realmente pensei que não tinha, mas o próprio ato de expandir nosso mundo, a 
comprometer-nos a abraçar a vida de outras pessoas não sabia e que não tinha nada a ver 
com o nosso negócio, nos fez conhecido e amado por milhões de pessoas. 
 
Cada um de nós pode estender nossa vida para incluir aqueles que estão ao seu redor, e pode 
fazê-lo de uma maneira: ansiosamente querendo que o maior número possível de pessoas 
seja feliz. E o que você poderia fazer para ir do Pequeno eu Grande EU? 
 
Claro, meu desejo é enorme e alguns podem até pensar: "Mas olhe para isto que quer fazer 
milhões de pessoas felizes ...". Não importa o que pareça, não importa o quão irrealista 
pareça: eu luto e trabalho todos os dias para fazer disso a minha realidade. Abandonei meu 
Pequeno Eu, ou melhor, eu o fundei no Grande Eu e, a partir desse momento, meus 
objetivos também se ampliaram; e, não menos importante, minha felicidade chegou com 
eles. 
 
EdiliziAcrobatica e é alcançar os resultados que são o resultado do meu sonho, o de 
Riccardo Iovino e sonhos de todas as pessoas que trabalham lá. Edilizi Acrobatica é um 
sonho que, quando criança, ampliou progressivamente suas fronteiras, tornando-se cada vez 
maiores, para compreender os sonhos, as esperanças e os objetivos de centenas de pessoas. 
 
No momento em que decidimos extrair nossos desejos e realmente trabalhar na direção de 
sua realização, o ambiente que nos cerca começa a responder positivamente, colocando-nos 
diante das oportunidades, as quais devemos ser intuitivos o suficiente para sermos capazes 
de captar. 
 
Nem sempre uma ocasião é algo imediatamente perceptível, às vezes oculta, e se deixa ver 
apenas por aqueles que aperfeiçoaram suas percepções. O que eu quero dizer? 
Oportunidades, oportunidades devem ser cheiradas, saboreadas, ouvidas, vistas e tocadas, 
com o coração sincero de alguém que se libertou da máscara e do medo. 
 
Oportunidades vêm para a estrada daqueles que podem compreendê-los e interpretá-los. 
Eles podem ter mil formas, até mesmo de uma parede que está prestes a explodir na sua 
cara, mas você é capaz de enxergar além desse obstáculo, porque dentro de você você tem a 
confiança para olhar para o futuro. A parede que explode em seu rosto é um drama para 
aqueles que, em seus corações, não acreditam que podem fazê-lo, mas se tornam um portal 
extraordinário para aqueles que têm certeza de fazê-lo. 
 
Para ter os sentidos treinados, capazes de captar as oportunidades que a vida oferece, existe 
um método que funciona infalivelmente. Eu sinto isso todos os dias. Trata-se de pintar uma 
imagem do próprio objetivo e fazê-lo da maneira mais fiel, enriquecendo-o com detalhes, 
até mesmo insignificantes e minúsculos, para torná-lo ainda mais vívido e real. 



 
Eu não estou dizendo para pegar telas, escovar e improvisar pintores: a imagem que alguém 
deve treinar para pintar está na mente de todos, e é um motor muito poderoso. Quero dizer 
que a auto-motivação é o verdadeiro combustível para o sucesso pessoal. É diretamente 
proporcional à nossa capacidade de imaginar uma cena ideal, que hoje não está lá (mas 
gostaríamos que fosse), combinada com autoconfiança. 
Essa "poção mágica" é a nossa energia, nosso combustível superpotente, e é precisamente o 
que precisamos para manter ativa nossa proatividade, necessária para sermos consistentes 
com nós mesmos, isto é, capazes de nos reconhecermos como "preciosos". 
 
Quanto mais acreditarmos no que obteremos, mais reconheceremos o poder de fazer 
acontecer. O momento oportuno sempre vem, se você não perde a confiança, se você se 
mantém, se você vive projetado no presente e no futuro, e não se concentra no passado. 
Todo empreendedor nunca deve esquecer que, para ser bem-sucedido, deve antes de tudo 
ser treinado para resistir, para resistir em momentos difíceis, mantendo firme confiança na 
bondade de seu trabalho e na importância de seu projeto. No Building Acrobatica tivemos 
alguns momentos de dificuldade, momentos em que a liquidez era quase zero e o vendido 
era difícil de conseguir. Mas acreditamos nisso, tínhamos certeza de que o valor desse 
projeto de construção inovador seria compreendido, nos permitiria crescer e se espalhar por 
toda a Itália.  
 
Riccardo e eu começamos de uma garagem há dez anos. 
Hoje, a EdiliziAcrobatica tem 36 escritórios, diretos ou franqueados, em todo o país, de 
Biella a Palermo, passando por Cagliari. 
 
Tínhamos confiança e nossas ações visavam espalhar essa confiança entre nossos 
colaboradores, entre fornecedores, entre todas as pessoas que gravitavam à nossa volta. 
A confiança é contagiosa, é uma epidemia de otimismo irrefreável, que parte do coração de 
uma pessoa que, diante de todo obstáculo, se levanta e declara: "Eu vou conseguir". 
Qual é o seu desejo mais profundo? Você está colocando tudo em ação para alcançá-lo ou 
está com medo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 
 

O ELEVADOR PARA A FELICIDADE 
 

 
 

 
Há um elevador especial, um elevador que você pode tomar a qualquer momento, mesmo se 
você for claustrofóbico e até mesmo se não precisar ir a lugar nenhum. Não leva a um lugar, 
mas a um estado de espírito, uma condição de vida, pela qual chegamos ao mundo: a 
felicidade. 
 
É o meio mais eficaz de transporte para elevar qualquer pessoa em um estado no qual a 
visão das coisas da vida torna-se clara e nítida, não filtrada do sofrimento, a partir de 
anexos, euforia (para não ser confundido com a felicidade), de tudo em suma, o que torna 
normalmente difícil observar as coisas com os olhos da mente e do coração. 
Para aproveitar o elevador para a felicidade, você deve aprender a amar até mesmo o seu 
"inimigo", a pessoa que normalmente você é desagradável, chato colaborador, "concorrente" 
que normalmente abriria. Não estou dizendo para você se vestir como um missionário de 
"paz e amor" ou "bom para o bem". O que quero dizer é que, abraçando o Grande I, 
lentamente começa a perceber que a pessoa que você é francamente mais "alma", porque 
com você se comportou mal, foi ingrato e permite que você para baixo, em na verdade ele 
fez isso porque ele vive em uma situação de sofrimento ou, como já chamado anteriormente, 
vive escuridão fundamental (que é a condição em que se ignora o potencial de suas próprias 
vidas ea dos outros). 
 
O que nós entendemos, passando da condição do Little Me à do Grande I, é que qualquer 
pessoa pode despertar para a verdade da vida e ser feliz. Todos têm a centelha de luz que, se 
estimulada, também pode iluminar a escuridão da alma mais escura e sofredora. 
Mas como você faz isso? Isto é, como você pode ajudar as pessoas ao seu redor a fazer 
brilhar esse brilho? Primeiro de tudo você pode parar de se preocupar com prazer ou não 
gostar da pessoa que você quer apoiar e ajudar. No momento em quando o fizer, você sair 
do seu pequeno ego (o que faz você se preocupar em agradar os outros) e digite o Grande 
Eu (aquele que faz você se preocupar com o bem-estar dos outros). 
 
 
O Sutra de Lótus, um dos textos fundamentais do budismo, conta a história de Bodhisattva 
Jamais Desprezar, um homem que ele havia escolhido como uma missão de suas vidas para 
ajudar os outros a alcançar a felicidade. Sua história conta quantas vezes ele foi levado a 
palavrões, quando nem mesmo atingido por um arremesso de pedras, pelas mesmas pessoas 
que ele estava tentando ajudar. Se ele estivesse em seu Pequeno Ego, o que ele teria feito? 
Nunca Desdenhoso? Ele respondeu aos que o ofendido e bateu-lhe com um sonoro: "Mas 



arrangiatevi, idiotas, fique aí na sua sofrimento, que por isso estou feliz." No entanto, desde 
que ele escolheu para abraçar o Grande I, ele conheceu todos (tendo o cuidado de manter 
uma distância adequada, porque os tiros ferir até mesmo os homens mais sábios e 
amorosos): "Eu estimo um profundo respeito por você; Nunca ousaria tratá-lo com desprezo 
e arrogância. "Ele sabia que qualquer pessoa que está tateando no escuro, se assistida com 
paciência e apoio contínuo, se tornará a maior das nossas satisfações. 
 
Assim, para ajudar os outros para ser feliz e para sair de seu pequeno I, nós temos que ser 
um pouco 'como seus pais: nenhum pai se preocupa em ser odiado por seu filho, não é o seu 
pensamento. Um pai se preocupa com o bem de seu filho e, mesmo quando o seu bem causa 
uma briga, um pai vai além do imediatismo dessa luta e projeta seu coração no futuro. 
Algum tempo atrás, selecionamos uma jovem por pouco mais de vinte anos para a Edilizi 
Acrobatica. Foi um "durão", que parou no nada e tinha grande potencial, mas valores que 
não estavam de acordo com os do grupo. 
 
Ela havia sido contratada como comercial e, a julgar por suas estatísticas, estava vendendo e 
obtendo excelentes resultados. Só isso ... era tudo falso! O que ele fez, de fato, foi alterar os 
dados sobre isso. Ele estava corrompendo o trabalho do nosso grupo. E isso era 
inadmissível. Riccardo, eu e todos os nossos colaboradores também trabalharam durante 
anos para criar um grupo sólido e coeso capaz de alcançar grandes resultados. Eu tive que 
pro para tomar conhecimento de todos nós e de todos os esforços que fizemos, então não 
tive dúvidas de romper a relação de trabalho com ela. Não o humano, no entanto. Porque 
aquela jovem mulher foi o resultado de seu sofrimento; foi o resultado do ambiente em que 
ela havia crescido, que de alguma forma a ensinou que ela tinha que trapacear para 
progredir na vida. Mas ele era jovem, ele tinha toda a sua vida na frente dele para mudar o 
que até então tinha guiado seu comportamento. 
 
Ao pensar nela, nunca senti por um segundo que ela estava "perdida". Acredito firmemente, 
de fato, que, até o último segundo da vida, alguém que deseje mudar essas atitudes e modos 
de ser que o tornaram infeliz. Então, mantive meu compromisso, permaneci em contato com 
ela e a encorajei a melhorar a si mesma, a se ocupar, a se realinhar com os valores da 
honestidade e da justiça. Apesar de não ter mais trabalhado conosco e de ter causado 
prejuízos econômicos à empresa, não a abandonei, e agora estou feliz em dizer que deu um 
grande passo à frente, coroando um dos seus grandes sonhos: comprar seu primeiro casa. 
 
Há cerca de três anos, apoiei um amigo próximo em um projeto empreendedor que 
representava seu sonho: abrir uma atividade de treinamento no Brasil. A OSM Brazil 
nasceu, uma empresa de consultoria de gestão da qual sou membro. Ainda me lembro dos 
esforços e do esforço que fizemos para iniciar este projeto: a noite pede ao Skype para 
planejar o treinamento, definir uma estratégia comercial, criar também um negócio forte e 
capaz de fazer negócios pelo oceano. . Lembro-me das viagens, das reuniões, do 
treinamento para recém-chegados, do importante investimento econômico ... e do abandono. 
Sim, porque em algum momento da jornada, cerca de um ano e meio após o nascimento da 
OSM Brasil, meu parceiro me ligou e me disse que não queria ir mais longe, que ele 
entendeu que o projeto não estava mais interessado e, portanto, "Tchau, Anna".  
 
Foi um golpe muito duro, não tenho vergonha de dizer isso. Sofri muito pelo que naquele 
momento vivi como uma traição, não só profissional, mas também humana. Afinal, o que eu 



poderia fazer? Eu tinha investido dinheiro e energia nesse projeto, eu tinha pessoas que 
estavam trabalhando para isso, para as quais 
 
Eu tive que garantir um salário. Eu posso, é verdade, não me importo e fecho tudo lá. Mas 
por que eu deveria ter feito isso? Por que eu não deveria ter aceito esse desafio e trabalhado 
para transformá-lo em uma vitória? 
 
Enquanto eu estava sofrendo pelo que eu estava vivendo como uma traição, no entanto, eu 
nunca teria sido capaz de fazer isso. Eu tive que "pegar o elevador" e elevar meu estado 
vital, para poder observar a situação de cima e vê-la de maneira mais proativa. Apenas de 
cima, na verdade, eu poderia ter reconhecido a verdade. Só permanecendo em cima do 
sofrimento que senti poderia decidir sabiamente, sem ser contaminado pela aparência das 
circunstâncias, que pareciam indicar apenas um caminho possível: fechar e abandonar. 
E hoje a OSM Brasil é uma realidade que dá trabalho a algumas pessoas e cresce 
constantemente. Meu ex-parceiro está bem e feliz com a escolha que ele fez, e eu estou com 
ele e ele. 
 
Eu não poderia ter imaginado um final melhor para esta história. E voce Concentrei minha 
vida em um objetivo específico e todos os dias tento não perder de vista. Eu quero 
firmemente que as pessoas ao meu redor, e as que estão ao seu redor, sejam felizes. 
Imagino a felicidade como uma pedra lançada no lago, que se espalha sobre a água em 
ondas concêntricas. Quanto mais pedras são atiradas, mais círculos são desenhados e mais 
felicidade se espalha. 
 
Construir acrobacias, por exemplo, é um dos seixos da lagoa. Cada pessoa que se torna parte 
do nosso mundo é ajudada de modo que ele possa, por sua vez, ser a pedra no lago daqueles 
ao seu redor. O caminho para o autodesenvolvimento que cada um de nossos funcionários e 
funcionários empreende tem exatamente esse propósito: garantir que cada um deles seja 
feliz. A felicidade gera lucros, um empreendedor nunca deve esquecê-la e, por essa razão, 
deve se preocupar constantemente com a felicidade das pessoas que trabalham com ele. 
Toda manhã, levanto-me com esse objetivo e trabalho o dia todo, sem horários, para 
alcançá-lo. Se a EdiliziAbrobatica é uma empresa próspera hoje, é porque, dentro dela, as 
pessoas que trabalham todos os dias melhoram suas vidas até o ponto da felicidade. 
Uma dessas pessoas (e uma das pessoas com quem mais me apeguei) é Marco, nosso atual 
gerente nacional do projeto de franquias. 
 
 Quando o conhecemos, há cerca de sete anos, ficamos impressionados com suas 
habilidades e profissionalismo: ele era um agrimensor, responsável por obras muito 
importantes, um profissional altamente capacitado. Ciclicamente, no entanto, ao final de três 
anos em uma empresa, ele perdeu a motivação e foi em busca de algo novo. Embora 
soubéssemos sobre essa tendência, decidimos adicioná-la ao nosso grupo de qualquer 
maneira. Foi uma boa escolha, porque a partir daquele momento nosso diretor técnico pôde 
se desvincular da gestão das atividades de Gênova e cuidar de Milão e Turim, outras cidades 
onde crescemos muito. As habilidades de Marco eram excelentes. No entanto, ele teve que 
treinar os "músculos" certos para reverter sua tendência a se introverter 3  e tornar-se 
"hipercrítico" quando não estava bem. Além disso, um homem que soube manter um grupo 
                                                 
3 Introvertido: fechado em si mesmo 



unido e coeso não poderia deixar de fazê-lo em momentos de sofrimento. Progressivamente, 
trabalhando em si mesmo, participando do estudo e aceitando questionar a si mesmo pelo 
bem do grupo do qual fazia parte, Marco melhorou em todos os aspectos. É claro que, como 
todo mundo, às vezes pode cair nos mecanismos que marcaram sua vida por muito tempo, 
mas esses são momentos cada vez mais curtos e esporádicos. Em geral, Marco se mostrou 
um homem de primordial importância para nós, tanto que ele chegou ao ponto de passar, em 
questão de poucos anos, como técnico da área de Gênova, responsável pela Ligúria; e hoje 
ele se tornou responsável pelo projeto de franquias da Itália. 
 
Quando deixamos o Pequeno Eu e abraçamos o Grande Eu, outra coisa fundamental 
acontece para a construção da nossa felicidade: começamos a sentir nossas vidas e as dos 
outros profundamente ligados e que o sofrimento nas relações humanas è surge de um mal-
entendido que, uma vez entendido, não é mais um obstáculo. 
 
Se você pensar sobre isso, na vida, episódios e circunstâncias tendem a se repetir, 
especialmente quando você se manteve fortemente crítico do que aconteceu. 
 
Acredito que, de toda circunstância ou evento desagradável, pode derivar uma lição 
positiva, uma oportunidade de melhoria, que devemos aprender e fazer a nossa. Mas é 
possível fazê-lo somente se pudermos ver o sofrimento que está experimentando a pessoa 
que hoje parece ter o poder de nos ferir. foi o que consegui fazer com o meu colega que 
denunciou falsas estatísticas, e também, ainda que com dificuldade, quando meu parceiro 
brasileiro me deixou em "shorts de lona". 
 
Fazê-lo, isto é, observar o sofrimento que os condicionara a cometer essas ações negativas, 
e até mesmo ajudá-los a melhorar, apesar dos danos que haviam criado, me libertou de fato. 
Eu poderia continuar minha vida, transformando a dor - o veneno - em uma emoção 
positiva. Não é coincidência que tanto a atividade no Brasil como a área abandonada pelo 
meu colaborador comercial tenham me dado muita satisfação: eu havia pegado o elevador e 
começado a olhar a vida de cima para baixo. 
 
E você, você quer continuar sofrendo por episódios que, se suas críticas persistirem 
continuarão a se repetir, ou entrar no elevador para subir e ficar livre? 
 
Não deixe as portas fecharem: suba a bordo. é o elevador da felicidade. 
 
Para explicar a você de que consiste esse mal-entendido, tente entender de que o sofrimento 
realmente resulta ao lidar com uma pessoa específica. Se você fosse honesto consigo 
mesmo, você percebeu que aquela pessoa fez algo que não era o que você queria fazer, disse 
algo que o feriu, agiu contra o seu interesse. Em suma, decepcionou suas expectativas. 
Aqui, o sofrimento vem de ter expectativas em relação às pessoas que tendem a vestir 
roupas que não correspondem a elas. Esse sofrimento depende apenas de nós, não do outro. 
Se entendermos, de fato, que a liberdade do outro, que age de acordo com sua própria ética 
e valores, não é um insulto à nossa liberdade, não é um ataque deliberado sobre nós e nossos 
desejos, podemos adicionar outro elemento para a construção da nossa felicidade, tirando 
assim a conta corrente do Universo. 
 
Você já ouviu falar disso? 



 
Vamos fazer um exemplo para entender o que é. O último San Remo Festival foi vencido 
por uma música chamada "Ocidentali's karma", então mais ou menos todo mundo veio a 
saber que o karma existe. Mas o que é karma? 
 
Imagine uma mochila: você anda tranquilamente e é enviado para a sua vida e não sabe que 
tem essa mochila nas costas, onde todos os efeitos de suas ações terminam. Se elas são más 
ações, elas são pedrinhas que pesam nas suas costas e dificultam a caminhada para a 
felicidade, se elas são boas ações, elas são como raios laser que destroem essas pedras e 
aliviam seu peso sobre seus ombros. 
 
O que determina se é uma ação boa ou ruim? A ideia de pecado e punição se encaixa? Não, 
não mesmo. 
 
De acordo com a lei de causa e efeito, toda ação corresponde (mesmo que não 
imediatamente) a uma reação. Quando, há alguns anos, nossas avós e nossas mães encheram 
seus cabelos com verniz, elas ajudaram a criar o buraco no ozônio. Se no início nem sabia 
que existia a camada de ozônio que protege a Terra da violência da luz solar, um dia chegou 
um cientista que disse que, se continuasse a usar esse tipo de substâncias, seria feito ruim 
para o meio ambiente. Alguns deles, no entanto, não cuidaram deles e continuaram 
imperturbáveis a usar o spray de cabelo, contribuindo, embora na parte "muito mínima", 
para ampliar este buraco. E o que é isso E qual foi o resultado dessa negligência? O pico dos 
melanomas (tumores de pele) é causado apenas pela exposição aos raios solares que, sem o 
filtro da camada de ozônio, se tornaram muito mais perigosos. 
 
O karma, na verdade, não é uma questão que diz respeito apenas ao indivíduo, mas a todo o 
planeta e ao sistema em que ele vive. "Construir um bom karma" também significa respeitar 
o ambiente em que nos encontramos: é completamente inútil aprofundar as ações meritórias, 
se no trabalho não nos importamos em fazer a coleta separada! Tudo claro até agora? 
Bem, vamos em frente. Nós conversamos sobre a mochila que carregamos em nossos 
ombros, que é sobrecarregada pelas más ações que cometemos e iluminadas pelas boas. 
Como você reconhece uma boa ação? Olhando para dentro e agindo de maneira a nunca ser, 
por qualquer razão, inconsistente consigo mesmo e com seus valores verdadeiros e sinceros. 
Duvido que entre aqueles que estão lendo há alguém que tem como valor fundamental de 
suas vidas assassinato ou roubo, então eu diria que, em geral, todos podem se sentir 
confortáveis quando ele sente que não se traiu. 
 
Dado isto para o ponto fixo, agora vamos ver como podemos desenhar na conta corrente do 
Universo e, acima de tudo, verificar como nosso saldo é colocado. 
 
Não é fácil entender quão pesada é a nossa mochila, na verdade, é praticamente impossível 
saber quantas pedras ela contém. Mas é possível entender o quanto a iluminamos.  
 
Como? Começando a perceber as fortunas, mesmo as menores, que nos acontecem todos os 
dias. Prestar atenção nos detalhes da sua vida significa que você percebe quantas coisas 
potencialmente sérias, que acabam se revelando inconveniências menores, acontecem 
conosco. As desvantagens são a normalidade, e é somente graças à boa sorte acumulada na 
corrente conta do Universo que estas não se transformam em desastres feitos e acabados. 



Trata-se de entender a verdadeira natureza dos episódios e expedientes que a vida usa para 
promover nosso crescimento. Mas vamos falar sobre isso no próximo capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
 

COMO ENFRENTAR AS DIFICULDADES 
 

 
 

 
O tempo, além disso, é uma consequência de ter se ampliado e de tê-lo transformado em 
algo que vai além de nós mesmos e é capaz de incorporar nosso ambiente. De fato, quando 
isso acontece, tudo vem em ritmo. Estamos no ritmo do universo. 
Para colocar no centro da nossa vida, os valores do humanismo pertencentes ao Grande Eu 
nos permitirão atingir metas e objetivos, inimagináveis se insistirmos em permanecer em 
nosso eu pequeno e egoísta. 
 
No momento em que você sente profundamente, sinceramente, que você e as pessoas ao seu 
redor estão interconectadas, você pode realmente começar a cuidar da sua vida e, ao mesmo 
tempo, da vida dos outros. Como você pode fazer isso? 
 
Nós vemos isso no próximo capítulo. 
 
Para o sábio que persegue um grande desígnio e é movido pelos príncipes, qualquer 
dificuldade será um expediente para aumentar a determinação e fortalecer o desejo de 
alcançar o objetivo. 
 
O indivíduo que não persegue um objetivo ou que não baseia sua vida nos princípios do 
Grande, ficaria constantemente impressionado com eventos e notícias negativas que 
aniquilariam seu bom humor. 
 
O indivíduo sábio, por outro lado, é capaz de usar todas as dificuldades para crescer e 
refinar seu caminho em direção ao objetivo. Aquele que tem uma visão decididamente 
materialista da vida, diante das dificuldades, começará a sentir-se infeliz ou até pior capaz. 
Em vez disso, o indivíduo sábio entende que tudo tem o seu próprio, porque é a 
manifestação do maior projeto de vida. 
 
Para poder transformar a visão, não se deve perder de vista os valores mais profundos. 
Desta forma, mantendo constantemente em contato com aquilo em que acreditamos, 
recusando-se a traí-lo, mesmo quando parece mais fácil e confortável, que pode subir para 
qualquer situação de caos ou sofrimento e observá-lo de fora, com a calma ea tranquilidade 
indispensável para sabedoria. 
 



Elevar a visão da vida não significa transformar-se em ascetas ou eremitas. A sabedoria se 
desenvolve no meio das coisas da vida e das pessoas que fazem parte dela. Aumentar a 
visão de uma pessoa não significa defender a vida dos outros ou dispensar pílulas de 
sabedoria que não são necessárias ou mesmo inúteis. 
 
Elevar a visão significa observar com o coração e o cérebro, mantendo silêncio até que a 
nossa intervenção se torne necessária, o que, graças à sabedoria, se torna preciso e preciso. 
Falei anteriormente desse brilhante funcionário que foi em nossa empresa e que operava em 
dois níveis: uma mais superficial quando ele parecia estar a trabalhar para o grupo e 
EdiliziAcrobatica, um mais profundo, onde foi bastante ocupado quebrando o grupo e minar 
as fundações e confiança em seu fundador. Ao longo dos anos, adquiri a capacidade de 
observar as pessoas e entender suas nuances. Eu aprendi a fazê-lo através de uma prática de 
meditação (que para mim está relacionada com a fé budista, mas não precisa ser 
necessariamente assim para você que está me lendo, o importante é que você é capaz de 
observar os assuntos da vida com o filtro de seus valores), conseguindo assim manter aquela 
tranquilidade e distanciamento que me permitem ler, de antemão, até sinais não muito 
evidentes, mas essenciais. 
 
Graças a essa capacidade, percebi que meu colaborador havia começado a implementar 
atitudes que contrastavam abertamente com seu desejo declarado de ajudar a empresa. 
Deixe-me explicar melhor. Mantendo-se profissionalmente impecável, embora fazendo com 
a pontualidade e precisão seu trabalho, ele nunca perdeu uma oportunidade de semear a 
discórdia entre os funcionários, falando mal da gestão, mas, em seguida, teve que enfrentar 
a verdade do que ele estava fazendo, reagir fúria e tentando improvisar vítima do meu 
pensamento distorcido. 
 
Para permanecer firme em minha posição, reiterar que o que eu havia visto era o sintoma de 
algo tão sério a ponto de tornar necessária a remoção dessa pessoa, foi então muito difícil. 
Eu era o único que viu além do profissionalismo impecável fachada, e eu não nego que há 
algum tempo tem sido complicado para explicar o que realmente estava acontecendo e por 
que a única solução para manter o compacto e proteger o grupo empresarial, que estava 
afastado ele estava tentando destruí-lo por dentro. 
 
A confirmação do fato de que eu tinha observado bem e que meus olhos tinham captado os 
sinais certos veio pouco depois, quando descobrimos uma série de ações bastante sérias e 
incorretas (sobre as quais prefiro não me deter, porque de qualquer forma não nos 
prejudicaram). e agora estão desatualizados) que esse colaborador realizou. 
 
Ainda hoje, embora não possa esquecer a dificuldade da época e o medo que por algum 
tempo perdurou na empresa por causa dessa remoção, sou profundamente grata por esse 
episódio, porque me permitiu desenvolver ainda mais coragem e determinação. Naqueles 
dias de confusão geral, eu me comprometi a permanecer firme como uma rocha, tão quieta 
quanto as profundezas do mar, que, mesmo quando é áspera na superfície, está sempre 
calma em seu abismo. Ser guiado por valores e princípios fortes me permitiu: 
 
a) ver o maior desenho que ainda não havia sido manifestado e que poderia colocar nossa 

empresa em grande dificuldade; 
 



b) permanecer firme em minhas visões e percepções, mesmo quando todos ao meu redor 
tivessem o oposto; 
 
c) continuar a ter fé mesmo em uma situação difícil e conseguir resolvê-lo com sucesso. 
Por esta razão, neste momento, peço-lhe para fazer um pequeno exercício. Sente-se e reflita 
com sinceridade: quais são seus princípios? 
 
Depois de identificá-los, pegue um caderno e anote-os. Você precisará delas toda vez que 
sentir tremer as pernas de sua determinação. Mais uma pergunta: entre os seus princípios 
está a preciosidade da sua vida e dos outros? Por "preciosidade" queremos dizer que os 
outros, seus colaboradores, são importantes para você. Você consegue ver sua satisfação e 
sua felicidade em sua realização? 
 
As dificuldades se manifestarão. Esteja pronto e você verá que cada um deles não irá 
aniquilá-lo, mas abrirá a porta para a grande sabedoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 6 
 

A REVOLUÇÃO HUMANA, O CUIDADO DE CADA VIDA 
 

 
 
  
Qualquer um na vida se sentiu sobrecarregado por dificuldades. Empreendedor, empregado, 
estudante, desempregado: não tem nada a ver com a profissão ou o papel que desempenha 
no mundo. Dificuldades são parte da vida e, de uma forma ou de outra, todos conseguimos 
superá-las. A questão é que, a partir das dificuldades superadas, podemos emergir mais 
fortes ou enfraquecidos, abertos ao outro ou fechados, melhorados ou restringidos por causa 
do esforço que fizemos para sair dele. 
 
Um amigo que não está mais aqui me disse uma vez que não havia nada de extraordinário 
em encontrar dificuldades, o que era normal. Era extraordinário não conhecê-los. No 
começo fiquei chocado, meu amigo não era pessimista, mas uma das pessoas mais otimistas 
e positivas que já conheci. Ele era um homem que, mesmo em sua doença, sempre 
encontrava uma maneira de encorajar e apoiar as pessoas e estava feliz com isso. Ele 
segurou o sofrimento da vida de todos na mesma consideração, ele não sonhava em 
comparar sua situação com a de outra. Ele tinha uma doença muito séria e nenhuma das 
pessoas que ele alegava tinha um problema de saúde como o dele, mas ele considerava os 
problemas de todos dignos de sua atenção, atenção e, finalmente, seu apoio. 
 
Esse meu amigo era um homem normal que realizou o que eu chamo de Revolução Humana 
e que é, na verdade, o cuidado fundamental de toda vida. 
 
A Revolução Humana é, fundamentalmente, a capacidade de abertura para o outro que cada 
um de nós tem. Uma capacidade que muitas vezes é esquecida, justamente quando seria 
importante não perdê-la de vista, quando você se sente sobrecarregado por problemas. 
O primeiro sintoma de sofrimento é, de fato, o fechamento para o exterior. Naturalmente, 
quando se está doente, tende-se a fechar a vida aos outros, concentrada, como se é, única e 
exclusivamente em si e nos próprios problemas. O pensamento dominante que você tem 
quando sofre é que você tem que resolver o problema que gera o desconforto, e você acaba 
concentrando todas as suas energias ali. Estamos fechados para o mundo e, assim, perdemos 
de vista todas as infinitas oportunidades de felicidade que o que nos rodeia teria que 
oferecer. Não vendo além de si mesmo, o mundo se encolhe ao sofrimento que estamos 
experimentando. 
 
Acontece, então, que nos tornamos como hamsters malucos que ligam uma roda pensando 
que estão se movendo, mas, na verdade, eles ainda permanecem exatamente no ponto de 



partida. Corremos, corremos, corremos para o que acreditamos ser a solução e não nos 
preocupamos em olhar em volta, para apreender a realidade em sua totalidade. 
Existe uma maneira de deixar de ser "hamsters lobisomens" e voltar a ser pessoas valiosas, 
capazes de transformar esse sofrimento em uma felicidade nova e sem precedentes? 
Sim, e como todos os métodos revolucionários, é contra-intuitivo4. 
 
Quando você sofre e sente que está sendo esmagado pelo fardo desse sofrimento, você tem 
uma maneira infalível de sair disso e, mesmo sem perceber, também resolve o seu 
problema: dedique-se de todo coração a fazer uma pessoa vencer. Assim como fez o meu 
amigo. 
 
Mas vamos passo a passo. 
 
Vamos supor que você esteja enfrentando um enorme problema gigantesco, que também 
arrisca pôr em risco o que você construiu, se não a sua própria vida. Em vez de se 
concentrar exclusivamente nisso (com certeza você já fez isso e não obteve resultados 
satisfatórios), por que você não tenta abrir os olhos e olhar em volta? O que vês Veja as 
pessoas ao seu redor. Tudo bem. Agora olhe para eles seriamente e use os olhos do seu 
coração: você realmente sabe como eles são? Tem certeza que eles estão felizes? 
 
Descobrir. Peça, fale com eles, busque seus sonhos e seus sofrimentos e se dedique a ajudá-
los. Não se transforme em um equilíbrio de problemas, não os compare com os seus. Meu 
amigo arriscou a morte, e se alguém veio até ele porque ele tinha um problema com a 
namorada, ele não pensou: "Mas olhe para este que reclama de algo por nada e estou aqui 
para me preocupar em chegar amanhã". Não, ele realmente ouviu ele. Ele não recomendou 
isso, ele não o julgou. Ele ouviu com extremo cuidado e procurou um jeito, na verdade o 
melhor caminho, para ajudá-lo. Ele nunca foi fechado em seu "pequeno sofrimento". Ele 
entendeu que abrindo sua vida no momento mais difícil, ele poderia ser feliz com a 
felicidade dos outros. E essa felicidade o ajudou a viver, produziu um efeito extraordinário 
sobre sua saúde e seu trabalho. Ele também era um empreendedor e sua doença, além de ter 
minado seu corpo, também estava minando seus negócios. No entanto, ele não parou de 
encorajar e apoiar seus colaboradores e amigos, convencido de que esse era o caminho certo 
para resolver todos os problemas. Durante uma das fases mais críticas de sua jornada (ele 
foi hospitalizado e os médicos estavam desesperados para salvá-lo), sua empresa também 
foi submetida a uma avaliação fiscal. Não havia nada de errado com suas contas, mas a 
ênfase dessa avaliação, precisamente nesta fase delicada, não teria sido necessária. As 
pessoas ao seu redor estavam em pânico e ele (com certeza) as tranquilizou e encorajou. Ele 
continuou fazendo isso, apesar de tudo. Embora em torno dele houvesse um tsunami, ele 
estava quieto e sua serenidade permitia que seus colaboradores fornecessem à Guardia di 
Finanza todo o material necessário e que provasse que não havia 
 
nada que não se encaixasse. Sua tranquilidade, seu estado vital de serenidade e confiança 
mostraram-se fundamentais até para o curso da doença que, de fato, não o matou. 
Mas basicamente o que esse meu amigo fez? 

                                                 
4 “contra -intuitivo” se diz quando è contrario ou de qualque forma diferente de como nos 
esperamos que fosse de intuito, e por isso (pelo menos no inicio) dificil de aceitar ou mesmo de 
compreender. 



 
Quanto mais ele estava doente e mais ele convidava as pessoas a irem vê-lo (ele não podia 
fazer isso!) E quando chegavam com o peso de seus problemas, convencidos de que tinham 
que colocá-los de lado para encorajá-lo, continuavam deslocados, porque estavam 
enfrentando alguém ele estava preocupado sobre como eles estavam e, se ele percebeu que 
algo estava errado, ele os encorajou a falar sobre isso como se o sofrimento deles fosse a 
coisa mais importante do mundo. E para ele, de fato, foi. A tal ponto que ele os chamou de 
volta, ele os seguiu e os encorajou até que cada um deles tivesse resolvido o que o afligia. 
É possível tornar-se como meu amigo? 
 
É suficiente ter em si a certeza inabalável de que a vida de cada ser humano é o bem mais 
precioso do universo. Reconhecer nos outros essa preciosidade significa reconhecê-la em si 
mesmo. E reconhecê-lo em si mesmo significa colocar-se ao ritmo do universo, do qual nos 
sentimos parte de um quebra-cabeça no qual cada peça tem um valor único e insubstituível. 
Tomar consciência disso significa, finalmente, aprender a nutrir a confiança nos outros, em 
todas as peças do quebra-cabeça, gerando assim uma onda avassaladora de boa sorte, a sorte 
que todos nós precisamos e que nos permitirá viver nossas vidas. da melhor maneira 
possível. 
 
Não só isso. A atitude de abertura nos permitirá reconhecer as pessoas mais bonitas, aquelas 
que se cercam para construir juntas uma rede de felicidade ilimitada, capaz, 
progressivamente, de se expandir por todo o mundo. Uma rede composta de pessoas abertas 
à vida e seu potencial infinito, que não têm medo de dificuldades, porque sabem que não há 
tantas que possam arranhar a felicidade que vem de apoiar os outros na corrida para a 
vitória. Uma rede de interdependência entre todas as pessoas, em todos os aspectos de suas 
vidas e entre todos os fenômenos que compõem a própria vida. 
 
A abertura de um único ser humano para a humanidade é capaz de produzir uma quantidade 
exponencial de felicidade.Se você está feliz, então, significa parar correndo na roda do 
hamster, descendo e olhando em volta, estendendo a mão para outro hamster que está 
correndo, para ajudá-lo a parar de fazê-lo. 
 
Ao fazer isso, você parou de correr na direção da frustração e da derrota. Tendo decidido 
ajudar o outro a ser feliz, você terá experimentado a felicidade mais pura e inabalável, a de 
compartilhar. 
 
Antes de concluir este capítulo, quero contar a história de outra funcionária de Edilizi 
Acrobatica, uma jovem e maravilhosa mulher que, em algum momento de sua vida, se viu 
em um estado de extrema dificuldade e perigo. Riccardo e eu imediatamente levamos a 
situação a sério: ela nos falou com sinceridade, embora já tivéssemos começado a entender 
que algo estava errado e que ela não estava bem. Então, decidimos ajudá-la, permitindo que 
ela continuasse trabalhando para nós, enquanto mudávamos de cidade e, assim, nos 
afastávamos do perigo. A resposta de todo o grupo ConstructionAcrobatica, que a apertou 
para protegê-la e apoiá-la, foi extraordinária. Foi maravilhoso ver como as pessoas, cada 
uma das quais lutava por suas vidas, esqueceram suas "pequenas batalhas" para apoiar seu 
colega que estava lutando muito difícil. E foi ainda mais notável ver como a felicidade dessa 
pessoa havia se tornado o objetivo comum de todos os outros no grupo. Naquele momento, 
Riccardo e eu percebemos que realmente havíamos criado um exército composto de corpos 



diferentes e uma única mente, um exército no qual as individualidades eram protegidas e 
exaltadas e, naturalmente, unidas para alcançar uma vitória comum. Seja qual for a vitória, a 
felicidade de um deles ou uma vertiginosa rotatividade, cada um deu sua contribuição de 
acordo com suas próprias atitudes e possibilidades, todos ganharam e se regozijaram em 
suas vitórias e nas dos outros. E foi nesse momento que percebemos que EdiliziAcrobatica 
estava pronta: em breve teria dado um enorme salto de qualidade. 
 
De fato, cada um de nós recebe apenas uma vida para viver e, se estamos fechados em nós 
mesmos, estamos condenados a uma condição redutiva; abrindo-se para os corredores, no 
entanto, temos a sorte de viver mil vidas, aproveitar as alegrias de milhares de vidas, para 
superar o sofrimento de mil vidas e, ao fazê-lo, semear mil causas de felicidade na nossa. 
Causas que, como veremos no próximo e no último capítulo, aguardam apenas o momento 
oportuno para o surgimento. 
 
Você está pronto para a sua revolução humana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7 
 

SIMULTANEIDADE DE CAUSA E EFEITO 
 

 
 
Tantas vezes me aconteceu por um momento parar e duvidar. Eles eram momentos, eles 
eram humanos e eram fundamentais: eles me permitiam treinar minha fé na perfeição 
absoluta da vida. 
 
Aconteceu que eu estava ficando impaciente e me perguntando por que, embora trabalhasse 
duro para colocar boas causas5 em minha vida, seus efeitos estavam tendo dificuldade em se 
manifestar. Eu tinha esquecido uma das lições mais importantes que, no entanto, nunca 
devem ser negligenciadas: "A paciência é, em si mesma, um grande desafio e muitas vezes é 
a chave para progredir em uma situação aparentemente sem esperança" (Daisaku Ikeda). 
A paciência é a companheira da confiança, uma não pode existir sem a outra, uma se 
alimenta da outra e vice-versa. 
 
Por que a paciência é tão importante? Porque existe um princípio chamado "simultaneidade 
de causa e efeito" que, na realidade, é um pouco mais complexo do que parece. Quando 
falamos de simultaneidade, pensamos em algo que acontece simultaneamente. E, de fato, 
mesmo neste caso é assim, só que às vezes o efeito que surge de uma causa em massa não é 
imediatamente evidente. O que isso significa? 
 
Significa que, sem dúvida alguma, ou efeito produzido pela causa se manifestará em nossa 
vida, mas, para isso, especifica o devido para que isso aconteça. Deixe-me texto melhor. 
Imagine um fazendeiro pela primeira vez que o seu pequeno campo, terra e semente de 
cultivo: em resumo, ele faz todas as ações necessárias para garantir que ele seja plantado 
com frutos. Então, ou agricultor que seu trabalho ainda não sei que você pode esperar, uma 
vez todas as operações (ou seja, boas causas), como mudas lanche (ou seja, ie).  
 
Precisamente porque ele é um iniciante, e é impaciente. E quando, de um observador de 
uma semana, ele observa uma terra e ainda não vê brotações, uma vez que tenha feito algo 
ou que fosse necessário. Um dia, ao desconsiderar seu campo, asca a chover e, zangado, 
volta para casa convencida de que foi algo ruim ou não fez o necessário. Na manhã do dia 
seguinte, ele sai e, aproximando-se de seu acampamento, seus olhos se arregalam de 
incredulidade: como as primeiras mudas são estouradas e são lindas, pequenas e tenras! A 

                                                 
5 “colocar boas causas” Significa realizar atividades ou fazer coisas positivas pelos outros, 
alinhado com os nossos proprios valores. 



chuva (isto é, devida externa) produziu ou resultado (isto é, ou manifesto efeito) da 
semeadura (devido ao interno). 
 
O que tudo isso significa? 
 
Simplesmente, sempre que colocamos uma boa causa em nossas vidas, ela vem para todas 
as suas raízes e asas, pronta para brotar exatamente quando uma certa hora chegar. 
 
Por isso, razão, uma paciência é essencial para permitir que o efeito se manifeste ao longo 
do tempo. Duvidar disso é um desperdício de energia inútil (até mesmo humano). Se este 
não for o caso, é certo que é um absurdo. Confiar vida e boas causas é certamente esta 
questão do seguinte: com ou passar dos anos, de fato, ou fazendeiro reconhecerá que 
alavancar tempo para pousar que ele semeia dar bons resultados.Da mesma forma, tendo em 
mente as vitórias obtidas no passado com confiança e paciência, confiança e paciência são 
nutridas para o presente, no futuro. Por isso, é necessário manter constante a intenção de 
colocar boas causas e preparar-se para os maravilhosos resultados que resultarão. 
 
As pessoas costumam me perguntar quais são as boas causas. 
 
Eles não são nada além de todas aquelas ações de abertura em relação ao outro, em relação 
ao mundo e sua humanidade sobre as quais falamos durante este livro. Ações que partem, 
no entanto, de um ponto fundamental: reconhecer a preciosidade da própria vida e, 
consequentemente, de todas as outras vidas. Continuar a trabalhar para o bem do povo é a 
melhor das possíveis causas e, por causa desta natureza extraordinária, irá produzir (no 
momento apropriado, que é quando ele conhece a causa propícia externa) um efeito 
inimaginável, muito maior e mais bonito do que você quer foi capaz de sonhar. 
 
Abrir-se ao mundo também significa estar focado e determinado a fazer de si a melhor 
pessoa possível: para apoiar os outros e ajudá-los a ser felizes, devemos ser os primeiros a 
ser pessoas dignas. Seriamente se envolver em cursos de auto-aperfeiçoamento, treinar para 
se tornar cada vez mais eficaz, nos dedicamos a estudar para ser cada dia um pouco 'melhor 
que o anterior é o primeiro elo da cadeia de valor que temos uma chance de construir. 
Uma cadeia de que, um dia, nós não sabemos mais a reconhecer o princípio eo fim, porque 
você vai se sentir firmemente de lado e as vidas dos outros em nosso, bem como os outros 
percebem a nossa neles. 
 
Vá em frente projetada para o bem, fazê-lo mesmo quando parece impossível ou muito 
difícil, se apegam a esses valores e os princípios em que acreditamos, defendê-los mesmo 
que nós somos os únicos a fazê-lo, se levantar por conta própria para criar uma revolução 
que valorizam portos A vida das pessoas é a maneira mais eficaz e rápida de fazer com que 
todos, mas todos os nossos sonhos e desejos se realizem. 
 
Nunca duvide do extraordinário poder que sua vida contém, o poder do bem. Escolha 
praticar todos os dias e a vida lhe recompensará. 
 
 
 
 



EPÍLOGO 
 

UMA OUTRA MANEIRA 
 

 
Você pode optar por não morrer de  trabalhar para alcançar o sucesso. 
 
Você pode optar por não perder a felicidade ao expandir seus negócios ou acumular 
riquezas materiais. 
 
Você pode optar por combinar sucesso com relacionamentos de alta qualidade. 
Você pode escolher todos os dias para "colocar boas causas" que irão transformar a vida de 
outras pessoas. 
 
Esta é outra maneira que levará ao sucesso extraordinário você e todas as pessoas ao seu 
redor. 
 
É o caminho do espírito e você começou a segui-lo. 
 
Bom trabalho! 
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COMO FAZER PERGUNTA 
 

 
Se você estiver interessado em saber mais ou quer examinar a possibilidade de 
possuir sua franquia OSM, é fácil descobrir: escreva para o grupo internacional 
OSM em info@osminternational.com ou entre em contato com nosso escritório 
europeu em +39 051 849 0411. Ficamos felizes por você experimentar a qualidade 
dos nossos serviços de forma gratuita e, em seguida, organizar uma "descoberta" 
para que você entenda como uma franquia OSM pode ajudá-lo a alcançar seus 
objetivos profissionais. 


