
O QUE NUNCA
NINGUÉM TE CONTOU
SOBRE ESSE ASSUNTO:

LIBERDADE
FINANCEIRA



5 RECURSOS
QUE TODAS AS PESSOAS 
TÊM E PODEM USAR

AGORA.



Transcender é expandir consciência. 

E hoje vamos iniciar uma trajetória 
de grande expansão e que irá te 

levar à um novo patamar.

Agora que você já conhece o ciclo do sucesso e o ciclo da
realidade, vamos potencializar suas possibilidades
de desenhar e conquistar a vida que você quer:
vamos conhecer os 5 RECURSOS QUE TODAS AS
PESSOAS POSSUEM E PODEM USAR AGORA.



Ter domínio e conhecimento
desses recursos, é um instrumento 

muito poderoso para sua 
transcendência.

Hoje vamos falar do mais 
soberano deles: o TEMPO. Em 

nossos próximos capítulos, 
trataremos dos demais.



“Inventamos uma montanha de 
consumos supérfluos. Compra-se e 

descarta-se. Mas o que se gasta é o 
tempo de vida. Quando compro algo, 

ou você compra, não pagamos com 
dinheiro, pagamos com o tempo de 

vida que tivemos que gastar para ter 
aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: 

tudo se compra, menos a vida. A 
vida se gasta. E é lamentável desperdiçar a 

vida para perder a liberdade.”

TEMPO

José Mujica



O que Mujica quer dizer é que quando 
consumimos qualquer coisa, pagamos com 

a moeda mais preciosa que temos: o 
tempo. E quanto mais coisas exigirem o 
seu tempo, mais cansado você se sentirá. 

Para ir mais longe, é preciso fazer e 
consumir menos, pois, quando 

dividimos atenção e energia com diversas 
coisas, não permitimos que existia tempo 

suficiente para aprofundamento, a energia 
dissipada não vai muito longe e você não 

aproveita um recurso que é abundante e 
escasso ao mesmo tempo.



Eu, você, Bill Gates ou qualquer 
outro ser do planeta, temos esse 

mesmo recurso e podemos usá-lo 
agora. Esse é um dos recursos, senão 
o mais importante, mais importantes 
que existem. O AGORA acaba de 
passar e a vida passa num instante, e 
nunca sabemos a hora que nosso 
tempo vai acabar.



A forma como o usamos faz toda a 
diferença na nossa caminhada, e é o 

que irá definir todo o resto. E 
como aproveitar bem esse recurso?



Para obter uma vida ou uma 
década extraordinária, você 

precisa estar determinado a focar na 
solução e não no problema, desta 

forma você vai estar sempre 
ganhando tempo.

Onde você foca seu tempo, você gasta 
sua energia. E o contrário também é 

verdadeiro: onde você foca sua energia, 
você gasta seu tempo. E esses são 

seus ativos mais preciosos e mais 
democráticos.



A má é que o tempo voa, a boa é 
que você é o piloto deste avião.

Outra boa notícia é que você tem 
exatamente o mesmo tempo que 

qualquer outra pessoa do planeta. 
A outra má é que ele é limitado, você 

pode ter mais dinheiro, mas nunca 
poderá ter mais tempo.

Então, não perca tempo vivendo 
a vida de outro. Não seja aprisionado pelo 
dogma – que é viver com os resultados do 

pensamento de outras pessoas. Não 
deixe o barulho da opinião dos outros 

abafar sua voz interior e roubar seu 
tempo de vida.  E não faça isso também. 

Use seu tempo a favor do 
sucesso da sua existência.

Tenho
uma boa
e uma má
notícia...



O banco da vida; Imagine se você tivesse 
depositado na sua conta bancária todo dia 
R$ 86.400,000, que você deveria gastar ao 

longo do dia, porque no final do dia esta 
conta estaria zerada e no dia seguinte mais 

R$ 86.400,000 seriam depositados. Todos 
nós somos clientes desse banco. Deus nos 
dá 86 mil e quatrocentos segundos

para serem vividos da melhor maneira 
possível, amando, sendo amigo, sendo 

irmão, sendo gentil, sendo anjo e sendo 
família, sendo generoso, fazendo 

amizades, apaixonando, aprendendo, 
ensinando, caindo, levantando, vivendo...

TEMPO



Quer saber o valor de um ano? Pergunte há um 

garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de 
um mês, pergunte há uma mulher que teve um filho 

prematuro. Para saber o de uma semana,
pergunte á um editor de jornal semanal. Quer saber 
o valor de um dia, pergunte para uma pessoa que 

tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Para 
saber o valor de uma hora, pergunte aos 

amantes que não vêem à hora de se encontrar. Para 
saber o valor de um minuto, pergunte á quem 

perdeu um avião. Para saber o de um segundo, 
pergunte á quem conseguiu evitar um acidente de 

trânsito e para saber o valor de um milésimo 
de segundos, pergunte a um atleta que ganhou 

medalhas de prata nas olimpíadas...

TEMPO



Por isso não desperdice o seu tempo, ele é seu bem mais 
precioso... Que é ele que você vai compartir com as pessoas que você 

mais ama; seus pais, seus irmãos, seus avós, com seus(suas) amigos(as) 
verdadeiros (a), seus amores... Que a gente só se da conta 

quando perde. Eu tinha tanto beijo pra dar, tanto abraço; A gente 
tem que viver o agora, não adianta a gente pensar que lá no futuro (lá 

no futuro e se não tiver futuro?). Futuro é o AGORA! O ontem é 
história, o amanhã um mistério, e o hoje é uma dádiva. Por isso que se 

chama presente: “PRESENTE DE DEUS”.
Jhon Alex Modesto



E por fim, AME! Pois perdido, é todo 
o tempo que com amor não se gasta! 
Como disse William Shakespeare:

Tarefa: assista e 
reflita sobre o vídeo 
abaixo:

Antes de você 
desperdiçar 
tempo.

O tempo é muito lento para os 
que esperam. Muito rápido 
para os que tem medo. Muito 
longo para os que lamentam.
Muito curto para os que 
festejam. Mas, para os que 
amam, o tempo é eterno.



Nosso segundo recurso da série é o 
livre arbítrio, que é a nossa maior 

liberdade.

A liberdade é um direito natural e 
infinito.

Mas todas as pessoas podem 
acessá-la?

LIVRE
ARBÍTRIO



- Em 13.05.1888, foi assinada a lei Áurea 
que aboliu a escravidão no Brasil. Áurea (de 
ouro) refere-se ao caráter da lei que pôs 
"fim" a essa forma desumana de 
exploração do trabalho.

- Em 12.01.1861 foi criada a Caixa (empresa 
que escolhi trabalhar por quase 12 anos). 
Seu propósito era incentivar a poupança. E 
foi desde então procurada pelas camadas 
sociais mais populares, como os escravos, 
que podiam economizar para suas cartas 
de alforria.

Primeiro um pouco
de história:



Ou seja, a economia e poupança
dos recursos era algo relacionado 
diretamente com a libertação

(qualquer semelhança com a realidade, 
não é mera coincidência).



- Escravidão: sistema no qual pessoas são 
vistas como propriedade privada e são 

forçadas a trabalhar. Os preços variavam 
conforme as condições físicas, habilidades, 

idade, procedência, etc.
Os senhores alimentavam os seus escravos 

e apropriam-se do produto restante do 
trabalho destes.

- Liberdade: é a independência do ser 
humano, o poder de ter autonomia e 

espontaneidade.

Agora alguns
conceitos:



- Qual a diferença (além de que os escravos 
eram forçados) dos escravos para muitos e 
muitos trabalhadores que vivem "a corrida 
dos ratos", dia após dia?

- Quantos anos precisaremos para, todos, 
independente de cor de pele, conseguirem 
acessar a verdadeira liberdade,
independência, tornando-se donos 
do próprio destino?

E então algumas
reflexões:



Ainda estamos longe disso tudo, e eu só 

vejo um caminho (e luto todos os dias para 
construir esse caminho, para mim e para todos): 
o uso do livre arbítrio que temos, desde que 
deixou de existir o modelo de escravatura, que 

forçava fisicamente à algo. 



O bom uso, com responsabilidade, do 
nosso livre arbítrio, com foco, 

organização, ajuda do 
autoconhecimento, disciplina, muita 

disciplina, autorresponsabilidade, 
expansão de consciência e muito 

protagonismo (todas competências 
acessíveis e abundantes à todos nós), 
somados à direção de sonhos é o que 

nos permite cocriar qualquer coisa, 
pois o primeiro passo é decidir, e 
decisão parte do livre arbítrio.

LIVRE
ARBÍTRIO



Você tem o mesmo livre 
arbítrio que qualquer 
outro ser humano do 
planeta.

Sem o uso desse recurso 
universal e abundante,
podemos jogar nossa vida 
no lixo, desperdiçando 
toda a nossa existência.

Decida o
que quiser a 

qualquer hora
e crie um novo 
destino para a 

sua vida.



Não usar, livremente, seu arbítrio, é como viver 
na época da escravatura, é ser preso, apesar de 

estar livre. Esse é um recurso vital e por 
vezes, ignorado. Você pode qualquer coisa, que 

decidir e escolher, com seu livre arbítrio.
Escolha transcender.



Parece até clichê falar de amor, algo 

tão natural, nosso maior e melhor 
recurso, o único dessa lista que, 

quanto mais damos, mais temos e mais 
ele se multiplica, o mais poderoso de 

todos os recursos universais, mas às 
vezes subutilizado e subestimado.

E de que amor eu estou falando? O 
único. O de alma!

AMOR



Ninguém sob a condução do ego, é 
capaz de reconhecer ou de amar 

verdadeiramente, nem a si mesmo, 
por mais que intencione. Estou falando 
aqui do amor que doa, sem precisar 

nada em troca, que une, que acolhe, 
que permite, que compreende, que não 
julga, que cura, que acredita, que eleva, 

que conecta, amor que objetiva gerar 
frequência e luz, capazes de nos fazer 
melhores, de despertar nossa maior e 

melhor versão, através do outro. 



Sim, porque amor é uma forma de 
dar e receber, e para isso, 
precisamos viver nos relacionando. E 
relacionar consiste em se entregar, 
como uma mãe se entrega para um 
filho. E aqui não estou excluindo o

amor próprio, mas que até esse, 
muitas vezes é atrapalhado pelo ego, e 
não se ama, até que esteja livre de 
erros, culpas ou outras exigências.



O amor é para ser vivido, vibrado, 
independentemente da reação do outro. Aquilo que 

vibramos no inconsciente e na nossa 
essência é espelhado para o universo, e retorna em 
um fluxo natural, sem controle, sem regras de 

hora e local. Quando vibramos amor, abrimos o fluxo 
da cocriação, o campo das infinitas possibilidades e 

os caminhos se multiplicam.



Nossa alma, no 
mais profundo do 

nosso ser, anseia 
por AMOR, única 
e exclusivamente. 

O amor é a 
energia divina 

que move o 
mundo.

Precisamos aprender e 
reaprender a amar, com 
a mesma dedicação de 
um estudante que deseja 
passar na prova mais 
importante da sua vida.

O amor está aí, para todos, e 
tudo o que todos precisam é de 
amor. Tudo o que buscamos, 
através de todas as nossas 
atitudes, é amor.



AMOR

Mas ainda à procuramos da forma 
errada. Qual? Buscando receber.

Quando estamos buscando receber, 
fazemos isso através da nossa 

necessidade de significância e agimos 
pelo ego, buscando chamar atenção para 

ser amado. E as pessoas usam as mais 
diferentes e incongruentes formas de 

fazer isso, seja se fazendo de vítima ou 
até mesmo causando tragédias, no fundo, 
é uma alma ansiada por amor, que não 

aprendeu a amar.



AMOR

E a forma correta qual é então? É 
dando. Quanto mais amor você der, 

mais amor irá reverberar, mais 
frequências de amor serão produzidas. 

Essa equação é perfeita. Ela fará 
irmos muito mais longe, proporcionará 

novas descobertas, novas formas de 
viver e de ver o mundo, novas 

perspectivas, novas "regras". O amor nos 
mostra com sua pureza que ser 

diferente não é uma coisa ruim, só 
significa que você é corajoso o suficiente 

para ser você mesmo.



Que podemos e temos essa capacidade: de 
potencializar o nosso amar, para em conjunto 

consigo e com o outro gerar amor, pois somos todos 
geradores conscientes da nossa realidade, se 

intencionarmos o amor, criaremos amor e 
receberemos amor e todas suas 

consequências de volta. E podemos usar nosso 
livre arbítrio, para vivermos conectados nessa frequência 

elevada. Aceite esse chamado de amor.



Dê amor à você.
Dê amor à alguém da 
sua família.
Dê amor à alguém que 
você conhece.
Dê amor à alguém que 
você não conhece.

Faça isso hoje, e repita todos 
os dias. Você verá amor por 
todos os lados, e nunca lhe 
faltará o que talvez até hoje 
seja o que tem te trazido mais 
ansiedade.

Não existe receita 
para amar, mas se 

existisse, essa seria 
uma de suas variações.

Não espere a 
receita ideal. 

Use esta. Cocrie. 
Apenas AME.

Transcenda seu direito 
de amar!



CAPACIDADE
DE SONHAR

Sonhar é viver, e se a gente não 
sonha, um dia é apenas mais um dia e 

um ano serão apenas 365 dias que não 
te deixarão mais perto da 

vida plena que você 
deseja viver. Desde que me 

conheço por gente sempre levei a sério 
o significado de sonho, eu 

sonhava muito em tornar o 
mundo um lugar melhor e isso me 

trazia muita força de vontade para lutar 
e fazer meus sonhos 

se tornarem realidade.



Meu grande sonho era vencer na 
vida diante daquela situação em que eu 

vivia na roça. O poder do sonhar
sempre deu muito certo para mim. 



Mas quem nunca ouviu: “você é um 
SONHADOR!” em tom pejorativo ou 
irônico? Como se você não tivesse muito 
os pés no chão e estivesse 
desconectado da realidade, como se 
sonho e realidade fossem dois conceitos 
opostos, com polaridades opostas. 

Sonhos são fontes de luz para 
nossas realizações. São um norte, uma 
direção para criarmos nossa vida à luz 
de nossos desejos mais genuínos. É 
imaginar e conceber o que ainda não 
existe. E é uma capacidade 
universal.



“O melhor meio de realizar seus 
sonhos é acordando.” 

Paul Valéry



Quando você torna seus sonhos 
conscientes, e os conecta aos seus 

valores mais profundos e, 
portanto, dá-lhes sentido, você atua na 
energia desses sonhos. E nossos 

sonhos profundos são muito singulares 
e pessoais. E se não dermos luz aos 

nossos sonhos, reconhecendo nossa 
própria capacidade de sonhar e 

acordarmos para realizá-los,
podemos ser submetidos aos sonhos 

dos outros, facilmente.



Transcender
é também 
sonhar.

Isso é muito sério. 
É um recurso muito 

revigorante e se você 
não estiver consciente 

da sua existência 
e seu uso, sua vida 

pode parecer não ter 
mais sentido,

e talvez você esteja gastando um 
outro recurso muito poderoso e 

abundante, que já falamos aqui, seu 
tempo, vivendo o sonho de outra 

pessoa ou nem sequer isso.



CAPACIDADE
DE REALIZAR

Uma vez que eu sonho, decido 
fazer, uso meu tempo a favor disso 

e empenho muito amor em 
qualquer causa, para fechar o ciclo 

poderoso de RECURSOS QUE 
TODAS AS PESSOAS 

POSSUEM E PODEM USAR 
AGORA, vem a capacidade de 

realizar: e para ativar essa 

capacidade, é preciso 
CORAGEM.



Murilo Gun fala que a coragem é o gargalo da 
humanidade, porque o medo domina a humanidade. A 

nossa grande potência está em ser nós mesmos e nos 

conectarmos com a nossa verdade e os nossos 
sonhos. Mas para isso, é preciso CORAGEM, para 

permitir-se expressar o poder pessoal e contar ao 

mundo a que você veio e o que você veio realizar.



E o que nos impede de realizar nossos 
sonhos, se todos nós temos essa 

capacidade? Medos, e nossos medos, 

são causados por nossas crenças, que 
são bloqueios condicionados pela nossa 

mente. Realizar seus sonhos não 
implica sacrificar tudo, andar na corda 

bamba e acabar caindo, nem apostar tudo 
no mesmo cavalo. Coragem não 

exclui prudência, que não pode ser 
confundida com medo, porém, é preciso 

MUITA CORAGEM para realmente viver 
a vida sonhada por você. 



Outro item que afeta a realização dos 
nossos sonhos é a falta de foco e 
organização. E nossa mente é 
programada para não ter esforço, para 
economizar energia. Por isso 
precisamos atuar em conjunto com 

todas as nossas inteligências,
especialmente a espiritual, para 
conseguirmos realizar nossos 
sonhos.



Então como realizar seus 
sonhos? De uma forma breve: um 

sonho necessita uma preparação e 
planejamento, que deve se inserir 
numa lógica como se fosse um projeto.



CAPACIDADE
DE REALIZAR

Um bom projeto se baseia num 

objetivo claro, entusiasmante e 
realista. E para que a pluralidade dos 
sonhos não gere confusão, bagunça, 

escolha um, foque e transforme-o 
em um único projeto. O sucesso 

de um projeto lhe dará energia 
(confiança, força, alegria) para 

realizar um segundo, depois um 
terceiro...e assim por diante.



Todo bom projeto deve compreender 

fases de avaliação: é preciso fazer um 
balanço e ajustar ou reorganizar, pois a 

experiência nos fornece preciosos 
elementos de adaptação. Isso dá 

realismo, movimento e eficácia. Isso gera 
a possibilidade de fazer algo muito 

prazeroso: marcar como concluído
um projeto ou sonho, riscar em cima de 
uma meta, indicando que foi realizada.



É um: Eu venci! Pragmática e de 
muito incentivo para os próximos 
passos e realizações. E essa 
capacidade toda listada aqui, todos 
temos, mesmo que pense que não, 
que diga que não gosta de usar, não 
gosta de planejar, etc, etc. Mas 
realizar sonhos passa também 

por fazer um pouco do que não 
se gosta!



O que não te desafia, 
não te transforma. Não 

existem atalhos. E não 
existe trabalho que não 

te auxilie a conquistar 
teus sonhos.

Precisa coragem para agir e 
realizar e perseverança para 
continuar, ela é a essência é 

tudo, pois traz constância, 
disciplina, indispensáveis para 

qualquer realização!



Não importa que outros recursos você tenha ou não tenha, esses 5 
recursos te colocam em uma posição de poder total e real 

sobre a sua vida. Mas é muito importante você ter consciência disso e 

usar esses 5 recursos de forma consistente, e diária.

Reafirmar que você não faz porque não tem 
condições, nunca vai te trazer resultados: 

CERTEZA!



PREPAREI UMA TAREFA ESPECIAL PARA VOCÊ!
PREPARADO PARA COMEÇAR UMA NOVA VIDA, COM MAIS CONSCIÊNCIA?



RESPONDA CONSCIENTEMENTE AS PRÓXIMAS PERGUNTAS!



o que você escolhe fazer de diferente?
E agora, que você acessou esse conhecimento,  



dos seus sonhos?
Qual o tamanho



realmente importa na sua vida?
E quanto tempo você dedica ao que



Como e o quanto você usa o
amor ao seu favor?                                       
E seu livre arbítrio?



O tempo e todos esses 5 elementos são um recurso, assim como o 
dinheiro, assim como seus talentos, conhecimentos, sabedoria e tudo o que 

você tem aí disponível agora para fazer a diferença na sua vida.

O que você faz com eles?
Momento de anotar tudo o que você refletiu com as 
questões anteriores e os conhecimentos adquiridos 

até aqui.



A linguagem corporal afeta a 
maneira como os outros nos veem, 
mas também pode mudar a 
maneira como nos vemos. A 
psicóloga social Amy Cuddy alega 
que “fazer poses de poder”, ficar 
numa postura confiante, mesmo 
quando não nos sentimos 
confiantes, pode estimular 
sentimentos de confiança e pode 
ter um impacto nas nossas chances 
de sucesso.

Dica FINAL E 
EXTRA de TED: 
Sua linguagem corporal 
molda quem você é

Amy Cuddy
Psicóloga Social



Parabéns!
Por ter chegado até aqui.
Se você quiser continuar se 
desenvolvendo, se conecta...

...AGORA COM 
OUTRAS 
SOLUÇÕES PELO 
INSTAGRAM
@silvanaoliveiraoficial



E se você quiser 
conhecer outros 
conteúdos gratuitos 
de alto impacto como 
este, clique aqui...

https://linktr.ee/silvanaoliveira___



OU AINDA, 
Conheça nossa 
COMUNIDADE DE 
MULHERES AAA. 
Liberdade Financeira é 
apenas 1 dos 21 
Pilares que
aprofundamos lá.

CONHEÇA GRATUITAMENTE POR 7 DIAS:
https://www.happyuniversity.com.br/mulheres-a-a-a



GRATIDÃO

MUITO 
OBRIGADA 
POR CHEGAR
ATÉ AQUI!



TOME AGORA UMA DECISÃO 
CAPAZ DE MUDAR SUA VIDA!

https://www.happyuniversity.com.br/mulheres-a-a-a


