
Dirija sua Vida.Dirija sua Vida.

Ligue o som....





Ninguém é dono da sua 

felicidade, por isso não entregue 

sua alegria, sua paz sua vida nas 

mãos de ninguém, absolutamente 

ninguém. Somos livres, não 

pertencemos a ninguém e não 

podemos querer ser donos dos 

desejos, da vontade ou dos 

sonhos de quem quer que seja.



A razão da sua vida é você mesmo. A tua paz interior é a 

tua meta de vida, quando sentir um vazio na alma, 

quando acreditar que ainda está faltando algo, mesmo 

tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos 

mais íntimos e busque a divindade que existe em você. 

Pare de colocar sua felicidade cada dia mais distante de 

você.



Se anda desesperado por 

problemas financeiros, amorosos, 

ou de relacionamentos familiares, busca em teu interior a resposta 

para acalmar- se, você é reflexo 

do que pensa diariamente. Pare 

de pensar mal de você mesmo(a), 

e seja seu melhor amigo(a) 

sempre. 



Sorrir significa aprovar, aceitar, 

felicitar. Então abra um sorriso 

para saudar milhões de coisas 

boas que existem no mundo.



Com um sorriso no rosto as 

pessoas terão as melhores 

impressões de você, e você estará 

afirmando para você mesmo que 

está "pronto“ para ser feliz.



Trabalhe a seu favor. Pare de 

esperar a felicidade sem agir. Pare 

de exigir das pessoas aquilo que nem 

você conquistou ainda.



Critique menos, 

elogie mais. E, não se 

esqueça nunca de 

agradecer.



Agradeça tudo que está em sua 

vida nesse momento, inclusive a 

dor. Nossa compreensão do 

universo, ainda é muito pequena 

para julgar o que quer que seja 

na nossa vida.



A grandeza não consiste 

em receber honras, mas 

em merecê- las.



Paz Inverencial,
(Que a Paz seja contigo e com toda a humanidade.)



Belas apresentações (slides) em PowerPoint, mensagens 
motivadoras, lindas imagens e textos para criar um ambiente de 
alegria e bem-estar.
Receba duas mensagens semanais gratuitas, uma na segunda-feira e 
outra na sexta.
Basta enviar um e-mail para: 
powerpointsemanalsubscribe@yahoogrupos.com.br 

não precisa escrever nada no e-mail, nem no campo assunto é só 
enviar o e-mail e daí a pouco você recebe uma mensagem de 
confirmação, a qual deve novamente somente clicar em responder 
sem escrever nada no e-mail, clique em Enviar e já estará inscrito(a) 
para receber as mensagens. 

NOTA: Alguns sistemas Anti-Spam antigos ou ineficientes (Uol, Bol, 
Ig, Hotmail, etc ) classificam a mensagem de confirmação como 
spam, por isso verifique sua pasta “lixo eletrônico” ou “mensagens 
em massa” caso demore (mais de 1 hora) a receber  o e-mail de 
confirmação. Ou Tente novamente enviar o e-mail.
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