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Prefácio

Vivemos um momento de transformações cruciais para nosso fu-
turo como seres humanos. O século XXI nos pede comprometimento e 
contribuição para que façamos deste planeta um lugar melhor para nós 
mesmos e para as futuras gerações. Bill Gates disse aos jovens: “Se 
querem melhorar o mundo, comecem arrumando seu próprio quarto”. 
Cada vez fica mais claro que um mundo melhor depende de nossos es-
forços para o autoconhecimento, para o desenvolvimento de nossa inte-
ligência emocional e de nossa evolução constante como seres humanos.

Nesse sentido, o livro Ouse ser grande vem trazer uma importan-
te contribuição e fico feliz em ter sido convidado a prefaciar tão re-
levante obra. Conheci Mauricio há alguns anos, quando, sempre em 
busca de aprimoramento, participou do treinamento comportamental de 
liderança “Superação Essencial”, oferecido pela Sociedade Brasileira 
de Desenvolvimento do Potencial Humano, num fim de semana junto 
à natureza. Veio como discípulo, mas revelou maestria à medida que 
o trabalho foi sendo desenvolvido, mostrando-se um dos alunos mais 
criativos, empreendedores, ágeis e proativos, trazendo grande contri-
buição para as equipes e os participantes. Ao escrever este livro, ele se 
reporta a essas atitudes e valores, mostrando mais uma vez sua riqueza, 
e vai além, compartilhando preciosas lições de vida. Mauricio verdadei-
ramente ultrapassou seus limites, graças ao esforço e dedicação cons-
tante na busca pelo aprendizado pessoal e profissional, o que nos torna 
irmãos de uma longa caminhada.

Inicialmente pensei em contribuir para o refinamento de sua obra, 
mas à medida que fui lendo, me senti eu mesmo me refinando e me 
enriquecendo com a abrangência e a relevância de suas palavras inspi-
radoras, expressas com simplicidade, e me identifiquei profundamente, 
reconhecendo-me mais uma vez um eterno aprendiz... Senti-me encan-
tado pela preciosidade dos ensinamentos que encontrei, pois eles nos 
permitem avançar na idade sem envelhecermos, reconectando-nos com 
as forças da paciência, da persistência e da gratidão, tão sabiamente 
abordadas pelo autor, com um toque de mestre. Percebi que ambos te-
mos muitas crenças que possuem a mesma essência.



Quando morei na Índia durante seis meses, visitei a casa de Gandhi, 
à beira do Rio Ganges, e deparei-me com suas palavras: “Devemos ser 
a transformação que desejamos para o mundo”. E “Se toda a literatura 
ocidental se perdesse e permanecesse apenas o Sermão da Montanha 
e as parábolas de Jesus, nada teria se perdido”. Ao buscar inspiração 
nos ensinamentos de diversas parábolas do Divino Mestre e em muitas 
obras de grandes estudiosos que precederam as modernas tecnologias 
ligadas à Neurociência, o autor enfatiza, num estilo fluido, agradável e 
inspirador, as verdades essenciais aplicáveis a pessoas de todas as ida-
des, para uma vida equilibrada e bem-sucedida em múltiplas dimensões.

O autor nos mostra como a prosperidade pode ser construída e 
como a riqueza interior e a exterior podem caminhar juntas. Enfatiza 
que o sucesso e a prosperidade, mais do que uma questão de acumular 
bens, podem tornar-nos seres melhores e assim contribuir para um mun-
do mais humanizado.

Mauricio, desejo que você possa continuar espalhando sementes, 
como as que semeou em seu livro, por todos os caminhos onde passar, e 
que possamos seguir nos encontrando e crescendo juntos. Ler seu livro 
tornou-se uma experiência muito prazerosa e rica para mim, e tenho 
certeza de que os leitores também apreciarão ler e reler suas páginas, 
por estimularem todos a se tornarem pessoas mais saudáveis, amorosas, 
prósperas e felizes.

Deroní Sabbi
Psicólogo, Coach, Master e Trainer 

em PNL e Neurossemântica
www.sabbi.com.br
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Introdução

Ao abrir as páginas deste livro, você verá como é possível mudar 
a realidade que está vivendo, se assim desejar. Verá que o princípio de 
tudo é uma ideia, um sonho. Perceberá que toda a grande realização foi 
primeiramente, e por algum tempo, apenas um sonho. E um sonho não 
nasce da indiferença, da preguiça nem da falta de ambição. O sonho é a 
semente da realidade que você deseja. 

Pare para refletir por um instante. Já pensou se o homem não ti-
vesse tido imaginação, sonhos? O que teria acontecido com a humani-
dade? Por certo estaria ainda morando em cavernas. Graças à sua ima-
ginação, o homem primitivo saiu de uma caverna e foi morar numa 
cabana. Foi ousado, produziu mudanças. Por essa atitude, pode ter 
sido muito criticado pelos demais membros do seu clã. Entretanto, 
ganhou mais segurança, mais conforto e, com certeza, com o passar 
do tempo, a admiração dos que com ele conviviam. Dando asas à sua 
imaginação, construiu uma casa. Depois um edifício, mais adiante, 
arranha-céus gigantescos, que chamam a nossa atenção, tanto pela 
beleza quanto pela magnitude. 

Assim é também conosco. Necessitamos romper barreiras men-
tais. Precisamos imaginar o que queremos para nossas vidas, ter ideias, 
muita imaginação e sair da zona de conforto. Filósofos e pensadores 
já disseram: “somos o que pensamos” durante o dia inteiro. E, como 
salienta o escritor Wallace D. Wattles (2008, p. 105), “O homem pode 
formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esses pensamentos 
à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual 
pensou”. Já Napoleon Hill (2011, p. 40-44) enfatiza: “Os sonhadores 
atuantes sempre foram e serão os criadores da civilização..., pois eles 
sonharam e transformaram seus sonhos em pensamentos organizados”. 
E, com atitude e fé, tornaram esses pensamentos em realidade.

Convido você a ler com atenção as páginas deste livro e mudar a 
sua vida, assim como eu mudei a minha ao entrar em contato, há muitos 
anos, com princípios semelhantes e, agora, descritos aqui de forma sim-
ples e de fácil entendimento. Confesso que levei muitos anos para ter a 
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“visão do todo” e entender que tudo é muito simples, bastando apenas 
entender, acreditar e aplicar. 

O poder da mente sempre me fascinou e levou-me a ler muitos li-
vros nessa área. O entendimento de alguns conceitos veio com o tempo, 
de forma clara e fascinante. Busquei conhecimento praticamente sozi-
nho, como autodidata. Hoje tenho a noção clara de que algumas lições 
aqui explicadas deveriam fazer parte dos currículos escolares, tamanha 
a necessidade de seu entendimento. Infelizmente, aprendemos a usar 
somente o lado lógico, racional do nosso cérebro, quando na verdade 
o que nos impulsiona para a prosperidade é a associação entre os lados 
racional e intuitivo, sensorial, além de ser proativo e ter atitude! Nas 
próximas páginas você aprenderá como fazer isso.

O desafio está lançado. Façamos como o homem primitivo, va-
mos sair da nossa caverna de ignorância e fazer a diferença, estu-
dar, aprimorar novas formas de viver, buscando novos conhecimentos e 
transformando a realidade de nossas vidas em um mundo de abundantes 
riquezas materiais e espirituais. Ao estudar a vida de pessoas bem-su-
cedidas, descobri que todas guardam um segredo: aprendizagem. Ve-
rifiquei que o compromisso com a aprendizagem lhes proporcionou o 
conhecimento e as ferramentas para o sucesso.

Dessa forma, desejo sinceramente dividir com você, jovem dos 8 
aos 80 anos, os conhecimentos aqui apresentados e extraídos das mui-
tas leituras que fiz sobre o poder da imaginação – com emoção – em 
nossas vidas, bem como da minha vivência, acertos e erros, e que re-
sultaram na minha realização pessoal e profissional. Na parte final há 
também um capítulo sobre gratidão e paciência – indispensáveis para 
quem deseja alcançar o sucesso – e outro sobre a felicidade, a qual to-
dos buscamos. 

A decisão de publicar este livro surgiu de conversas que mantive 
com meus filhos e alguns clientes que, ao falarmos sobre determinados 
assuntos, retornavam dizendo que os referidos comentários os haviam 
ajudado muito em algumas situações. Foi então que decidi socializar 
esse conhecimento com outras pessoas e ajudá-las também a vencer 
paradigmas já superados, tornando suas vidas mais plenas, cheias de su-
cessos e realizações. Não se trata da invenção de algo novo, nem de re-
inventar a roda, mas sim da união de vários conceitos que proporciona-
rão a você o entendimento de que, para ser bem-sucedido, deverá levar 
em consideração uma série de fatores: qualidade dos seus pensamentos, 
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suas atitudes e o tipo de emoção envolvida, a fim de que possa ser uma 
pessoa mais equilibrada e mudar de vida, se assim desejar. 

Entretanto, caso você esteja muito satisfeito com os resultados 
que está obtendo em todos os setores da sua vida, não tem motivos 
para continuar lendo este livro, porque o que você vai ler e aprender 
nas próximas páginas são algumas das veredas que devem ser percor-
ridas para se conseguir sucesso, riquezas (de toda ordem) e uma vida 
próspera e feliz. 

E, como disse o psicólogo Bernard Shaw certa vez: “Se ensinardes 
alguma coisa a um homem, ele nunca aprenderá”, pois “o aprender é 
um processo ativo: somente aprendemos fazendo”, complementa Dale 
Carnegie (1995, p. 37). Portanto, se você quiser obter deste livro um 
benefício real e decisivo, coloque em prática as recomendações aqui 
enunciadas. Releia-o quantas vezes for necessário. Lembre-se de que 
o emprego destes princípios pode tornar-se um hábito por meio de uma 
constante e vigorosa campanha de revisão e aplicação. É a chamada 
repetição. Se deseja realmente mudar sua vida, este poderá ser um dos 
caminhos a seguir. E não é demais dizer, agora que você está segurando 
esta obra, que o seu destino está em suas mãos. A decisão é sua. Ouse 
ser grande!

Forte abraço, 
Mauricio Souto 
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Capítulo I

Sonhar é preciso

Sonhe, menino, sonhe, menina. 
Sonhar não custa nada. 
Mas não sonhar custa tudo. 
Então sonhe um sonho grande...

Mauricio Souto

Um tempo depois de formado em Odontologia, fui participar de um 
curso de dois ou três dias em Porto Alegre. O curso acabou ao meio-
-dia de um sábado. Programado para voltar à minha cidade apenas no 
domingo, combinei com um primo para sair e conhecer alguns pontos 
turísticos da capital gaúcha à tarde. Um passeio em família.

Entre outros lugares, fomos ao aeroporto Salgado Filho. Do alto do 
segundo piso, ficamos admirando as enormes aeronaves. Nesse estado 
de contemplação e curiosidade, permaneci por alguns instantes, anali-
sando o vai e vem daqueles aviões, decolando, aterrissando ou simples-
mente manobrando na pista. Enquanto conversávamos animadamente 
observávamos o céu, encantados com aqueles gigantes no ar. Foi quan-
do de repente meu primo exclamou: “Mauricio, tá vendo aquele avião 
grandão ali? Está indo para a Disney lotado de crianças e adolescen-
tes!”. Rapidamente olhei para o avião e pus-me a imaginar a alegria 
dos jovens que estavam no seu interior. Imaginei-os felizes por estarem 
realizando um sonho.

Assim permaneci por alguns minutos, apenas observando e ima-
ginando. Tentei imaginar como seriam aquelas crianças, quem seriam 
seus pais, no que trabalhavam e quanto custaria aquela viagem, qual o 
sacrifício que fizeram para dá-la de presente aos seus filhos.

Nessa época já estava casado e tínhamos dois filhos pequenos – um 
casal. Nesse estado meditativo comecei a pensar em quão bom seria 
realizar sonhos, ter condições suficientes para proporcionar às pessoas 
que amamos mais conforto, lazer, bom padrão educacional, viagens e 
uma boa qualidade de vida.
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Eu cresci num ambiente muito simples. Meus pais, João e Anna, 
eram proprietários de uma pequena loja de roupas, e o que eles nos 
deram foi uma boa educação, com bons exemplos de vida e retidão 
de conduta. Confesso, que ao olhar para meus dois filhos que esta-
vam conosco, Matheus no colo da sua mãe olhando para os aviões e 
Fernanda no carrinho de bebê fazendo gracinhas enquanto brincava 
com um chocalho, fui tomado por um momento de profunda reflexão 
e angústia. Naquele instante percebi que era chegada a hora de tomar 
uma decisão muito importante na minha vida: ousar ser grande e ten-
tar realizar os meus sonhos e o sonho das pessoas que mais amava 
ou permanecer acomodado levando uma vida sem muitas ambições? 
Sabia que os rumos que levam a um e a outro caminho são completa-
mente diferentes. Um, exigiria muita determinação, muita disciplina e 
muita dedicação, já o outro, não exigiria tantos esforços e sacrifícios.

E foi naquela tarde ensolarada de sábado que eu tomei uma das 
decisões mais importantes da minha vida: decidi que queria ser uma 
pessoa bem-sucedida, um profissional de sucesso, a fim de pros-
perar e poder proporcionar mais conforto para minha família. No 
mesmo instante vieram à minha mente muitos dos sonhos que tive 
quando criança, muitos dos desejos e realizações que visualizei ao 
longo do meu caminho; tudo passou como um filme. E, para realizá-
-los, precisava tomar uma atitude. Então, a partir daquele momento, 
tomei a firme decisão, tive a certeza absoluta de que faria tudo para 
ser um bom exemplo de pai e motivo de orgulho para meus filhos e 
familiares. Enfim, tomei a decisão de ser e passei a agir de acordo. 
Optei pelo caminho menos fácil. Para isso, comprometi-me a co-
locar em prática técnicas de visualização (básica) que aprendi aos 
14 anos de idade quando estava no seminário. Comecei a ler livros, 
vários, sobre como funciona a nossa mente, livros de autoconhe-
cimento, sucesso, prosperidade e realização pessoal e profissional. 
Passei a observar quais eram os hábitos das pessoas vencedoras e 
como elas ocupavam o seu tempo. Resolvi fazer especialização e 
mestrado, participar efetivamente de cursos e congressos, e me de-
dicar ao máximo para realizar sempre um trabalho bem feito. Optei 
pela diferenciação. De lá para cá, são muitas histórias para contar. 
Histórias de dedicação, de sacrifícios, de renúncias e muita vontade 
de realizar.
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“Sonho sem planejamento e sem ação é fantasia, ilusão.”
William Douglas/Rubens Teixeira

Recentemente, enquanto estávamos voltando ao Brasil num voo 
entre Miami/São Paulo, após realizar um cruzeiro pelo caribe, apro-
veitei para fazer uma revisão dos originais deste livro, no mesmo 
momento em que meus filhos e minha esposa dormiam nos assentos 
ao lado. Durante a releitura de alguns capítulos, percebi que graças 
àquela decisão tomada há 20 anos pude construir uma história da 
qual posso me orgulhar e ser motivo de orgulho para meus filhos. 
Hoje percebo que tomei a decisão certa, tornando-me uma pessoa 
melhor, aumentando meu nível de conhecimento, eliminando mui-
tas crenças limitantes e mudando formas de pensar. Graças à fé em 
realizar meus sonhos e a forte crença nos estudos, pude oportunizar 
muitas conquistas para mim e minha família. Olhando para o infi-
nito pela minúscula janela do avião, com os olhos marejados de lá-
grimas, recordei-me da minha infância humilde, feliz, onde poderia 
nos faltar muitas coisas, mas não faltava amor e carinho; lembrei-me 
com muita saudade dos meus pais que já estão noutra dimensão, dos 
meus irmãos e todas as brincadeiras que fazíamos quando crianças. 
Quem diria, o tempo passou e aquele menino que sonhava hoje tem 
histórias para contar de muitos sonhos realizados. E assim, num sen-
timento profundo de gratidão a Deus e ao Universo, fiquei pensando 
em tudo o que havia vivido e conquistado e que agora havia chegado 
o momento de cumprir minha missão de vida e tentar ajudar outras 
pessoas, principalmente os mais jovens, a também acreditar e reali-
zar os seus sonhos de menino. 

Vinte anos se passaram desde aquele dia decisivo. Centenas de 
livros, viagens de estudo, palestras e muito trabalho. Acredito que 
você também deseja realizar os seus sonhos e os sonhos das pessoas 
que você ama. Então eu lhe afirmo que é possível, mas para isso 
tem que tomar agora a decisão de ser e passar a agir de acordo. 
Porque decidindo ou não, o tempo vai passar de qualquer jeito, in-
dependente da viagem que optar fazer. Pode ser uma estrada reta e 
asfaltada, sem muita emoção ou uma estrada sinuosa, cheia de cur-
vas e pedregulhos, passando por vales e montanhas. Porém, a cada 
curva conquistada a beleza da paisagem é incrível. Ao longo dessa 
viagem, você vai ter que demonstrar muita persistência e equilíbrio, 



Mauricio Souto

24

mas vale a pena o sacrifício. As conquistas serão muitas. Decidido? 
Então me acompanhe. Nas próximas páginas vou lhe contar onde 
está o segredo...

Ouse ser grande!
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