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Como desenvolver o conceito
de sucesso e fracasso?



Objetivos de aprendizagem:

01. Sobre o medo de não ser amado

02. Capacidade de enfrentar adversidades e superar 

obstáculos

03. O medo é um tigre de papel



01.
Sobre o medo
de não ser
amado



Antecedentes necessários

1. Sucesso combinação de fatores (controláveis ou não)

2. Fracasso consequência possível e indesejada

3. Sucesso é o objetivo / é a causa vem antes



Depois da morte, o maior medo é o 
de não ser amado

- O medo de parecer imperfeito

- Conservadorismo x mediocridade

- O medo do sofrimento só adia a felicidade



O conceito de aceitação - sua e do 
outro

4. Acumular experiências
não apagar as quedas e não
só parecermos plenos. 

1. Errar faz parte do 
processo. Apaixone-se 
pelo erro! 

2. Existe inadequado? 

3. Criança > Criador > Criar



Em algum momento, você já refletiu sobre a 
cultura de escassez em que vivemos?

- Cultura da insuficiência nunca ser bom o 

bastante



02.
Capacidade de 
enfrentar
adversidades e 
superar
obstáculos



O desafio das mudanças

- Não mudamos, pois não temos certeza de que a 

mudança será positiva

> Quais as vantagens em promover uma determinada

mudança em meu mindset? 

> Já ouviu falar na visualização do momento futuro? 



Não mudamos porque temos alguma

experiência negativa no passado associada à

mudança pretendida

- O famosos ditado gato escaldado tem medo de água

quente

- Medo positivo x medo negativo



Você pode

X

Você é maluco



https://www.youtube.com/watch?v=MTY2JLy4HLU



03.
O medo é um 
tigre de papel



É A AUSÊNCIA 
DE MEDO. A CORAGEM É O 



Permancer criança é uma das 

maiores desgraças que podem

ocorrer com o ser humano



A pergunta que fica é: se eu me torno
adulto, para onde vai a criança? 

- da memória, nada pode ser apagado

- pode ser superado por algo mais potente, 

capaz de se reproduzir e de se impor à

consciência. 






