Resumo de O Segredo da Prosperidade
Judaica
São três os pilares que formam o triângulo da prosperidade: equilíbrio
emocional e físico, equilíbrio e liberdade financeira e viver o seu propósito
na vida. Assim como em um triângulo equilátero, cada um dos pilares
possui o mesmo peso e precisa ser trabalhado igualmente para gerar os
resultados esperados.
Dessa forma, a proposta do livro O segredo da prosperidade judaica, do
Rabino Dor Leon Attar, não se apresenta como um manual com fórmulas
prontas para o sucesso, mas convida a uma introspecção e análise
pessoal como forma de obter melhores resultados no futuro.
Durante a obra, o R. Dor Leon explica como obter o tão sonhado equilíbrio
na vida. Além disso, desmistifica algumas crenças sobre a riqueza
judaica, falando sobre como administrar o dinheiro estrategicamente de
forma a sempre prosperar, deixando claro que para alcançar tal objetivo é
preciso persistência e muito trabalho.
Além disso, por trás da questão financeira há uma questão do ser.
Entender seus propósitos, ser grato, saber perdoar e ser uma boa pessoa
são assuntos explorados pelo autor. “Entenda que somos ‘cocriadores’ da
nossa realidade.
A forma que seremos, e para quem nos transformarmos, está em nossas
mãos”, declara R. Dor Leon Attar. Os assuntos trabalhados na obra estão
relacionados ao conceito de qualidade da mentalidade (QM) – fator
determinante para alcançar a prosperidade, proporcionando o
entendimento e o enfrentamento dos problemas diários.
O leitor aprenderá como elevar a sua QM e isso mudará diversos
aspectos de sua vida. Por fim, é necessário rever os conceitos sobre
riqueza e caminhar em direção ao seu interior, buscando entender suas
emoções e traumas, para que seja possível compreender sua situação
atual e mudá-la.

“Como podemos amar ao próximo como a nós mesmos, se não nos
amamos como devemos?”, questiona o autor que propõe o
autoconhecimento como chave para a transformação.
Acesse aqui a versão completa deste livro

