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pois a falta de sabedoria e educação financeira nos afasta
da luz em nosso reino mental junto às falsas crenças, os
falsos conceitos, as mentiras e os sentimentos
enganosos. Desse modo, toda derrota e falsos conceitos,
mentiras, falsas crenças são dissipadas pela luz da
verdade a qual se converte em vitória.
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REFLEXÃO
“Não fique cheio de si, pensando que sua própria
sabedoria é a razão do teu sucesso. A verdadeira
sabedoria é amar e obedecer ao Senhor Deus Criador,
fugindo dos pecados que destroem o ser humano. Se
você colocar esse princípio em prática terá sucesso em
todas as coisas. Terá sempre saúde e vigor para
enfrentar qualquer desafio e vence-los. A sabedoria o
levará por caminhos seguros, onde você não tropeçará.
Elas lhe darão um sono tranquilo à noite. Você não
precisará ter medo de problemas inesperados e nem de
planos de homens maus, por que o Senhor Deus mesmo
protegerá você. Ele não deixará que você caia em
qualquer
armadilha.
Provérbios
de
Salomão
Capitulo3:7,24,25,26,2
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SOBRE O AUTOR
Valter Santos Sky veio de uma família humilde, simples e
pobre. Brasileiro, nasceu numa fazenda, onde cresceu e
trabalhou até seus 18 anos de idade. Depois foi cumprir
com o dever, servindo o exército brasileiro no estado de
São Paulo - SP. As condições financeiras de seus pais
não permitiram que ele estudasse em uma faculdade.
Mas nem por isso Valter deixou de ler e estudar através
de livros. Seu sonho de vencer e se tornar alguém de
sucesso queimavam lhe sempre a sua alma. Inicialmente,
como todo leitor iniciante, Valter não gostava de ler, mas
com muito esforço e dedicação adquiriu o hábito de
leitura. Isso se justifica pelo fato de que o hábito de ler
não é tão fácil assim, principalmente em um país onde a
falta de hábito de leitura dos brasileiros está relacionada
principalmente a aspectos culturais, uma vez que não há
um incentivo político capaz de ajudar a população de
todas as idades a ler, a possuir hábitos culturais, como ir
a exposições, cinemas, assistir a peças teatrais etc. E
quando buscamos fazer tudo isso, por nós e para nós
mesmos, isso se torna uma luta constante, porque exige
muita disciplina.
Valter descobriu sua missão, seu talento e dom
verdadeiro em 2012. Ele tinha o dom empresarial e não
sabia. Desde esse dia, começou a cultivar seu dom e,
agora, Valter convida o leitor iniciante nos caminhos no
mundo dos negócios a compartilhar de uma reflexão mais
objetiva e menos julgadora possível. Ele, todavia, adianta
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que o ser humano não é um problema, mas uma solução
deslocada, que nasceu com um talento e uma missão
para cumprir a começar a partir de onde ele está. Para
Valter Santos, interessa ressaltar que os “traços
negativos” de muitos indivíduos em muitas situações são
reveladores de um esforço cultural no sentido oposto.
Somos o que reagimos, somos o que acreditamos e o
nosso dinheiro é uma extensão de nossas reações e de
nossas crenças. Seja pelo dinheiro que entra, ou pelo
dinheiro que sai, nossa compreensão do mundo se dá; e,
portanto, ele é um dos grandes determinadores do que há
do lado de fora, do valor que as coisas e as pessoas têm
para nós; do valor que temos em relação às coisas e
pessoas.
Reconhecemos, portanto, que além da importância da
alma e da intenção, a própria realidade do corpo é um
meio imprescindível, através da qual percebemos quem
somos e qual rumo devemos tomar.
Convido o leitor a passear por um mundo conhecido, o
mundo do nosso bolso.
“Aquele que deseja viver em santidade, que viva de
acordo com as leis verdadeiras do comercio e das
finanças. (Talmud Bavli, B.K.30ª).”
O que fizemos, aprendemos e fomos no passado está de
alguma forma codificada em quem somos tanto
geneticamente quanto espiritualmente e de que maneira
nos comportamos no mundo do mercado. Este livro deve
a sua realização à inspiração que Valter Santos obteve da
leitura de dezenas de livros de escritores mais
importantes e iluminados por Deus e também da leitura
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do livro de provérbios de Salomão, escritos na bíblia que
ensinaram a Valter a confiar no seu talento, nas suas
habilidades e dom empresarial, motivando-o a escrevê-lo.
Ele entende que aquilo que temos e dividimos com o
próximo, as bênçãos e os negócios são multiplicados.
Valter se sentiu muito honrado escrevendo este livro,
sabendo que ele irá ajudar milhares de pessoas que
estão iniciando no mundo dos negócios e outros que
desistiram no meio do caminho, quais, ainda, poderão se
levantar lendo este simples e humilde livro cheio de
princípios e leis sobre finanças que ao se colocar em
prática os seus importantes conceitos, qualquer pessoa
poderá se tornar um grande empreendedor de sucesso.
Os princípios, leis, regras, conselhos contidos neste livro
irão iluminar e ajudar você, leitor, a encontrar o caminho
do sucesso.
Deus abençoe o seu sonho e seu projeto.
Valter Santos.
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NOTAS DO AUTOR
Observa-se que todo conteúdo deste livro não encerra o
assunto sobre finanças, modelos de dinheiro, leis,
princípios e boa conduta de como ficar rico.
Nós planejamos este livro para pessoas autodidatas,
indivíduos
independentes,
autônomos,
pequenos
empreendedores que estão entrando no mundo dos
negócios e para aqueles que trazem dentro de si um
grande desejo de ter seu próprio negócio que, às vezes,
não sabem por onde começar, nem o que fazer quanto
aos motivos que o levam ao fracasso, a derrota e, em
alguns casos, até a falência total. Estamos cientes de que
existem muitos fatores emocionais, espirituais, atitudes,
maneirismo, preferências e hábitos que podem contribuir
para impedir o progresso financeiro e o crescimento
profissional das pessoas. Cada pessoa é única e traz
dentro de si uma genética, uma herança espiritual,
emocional, física e modo de vida diferente dos outras. Por
isso, cada pessoa, cada problema, cada situação e, até
mesmo, cada problema de ordem espiritual e emocional
deve ser tratado adequadamente, investigado e tratado
individualmente direto na raiz dos respectivos problemas.
Uma fórmula de sucesso e uma receita de cura espiritual
e emocional podem funcionar para algumas pessoas e
para outras não.
Nosso objetivo é fornecer informações valiosas que, nas
quais, acreditamos serem precisas sobre o conteúdo e
assunto que abordamos neste livro. O preço deste livro
não deve ser considerado como um investimento perdido,
mas como uma grande oportunidade de fazer você crer si
mesmo. Se um capítulo ou subcapitulo iluminar, inspirar
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ou libertar o leitor de algum falso conceito, falsas crenças,
maus hábitos, problemas complexos, valerá o
investimento que você fará em prol de si mesmo.
Nós comercializamos nossos livros sob o entendimento
de que nem o autor, nem a editora, ou quem quer que
seja, ofereçam aconselhamentos individualizados para
qualquer sistema empresarial específico ou classes de
pessoas com necessidades espirituais, emocionais ou
físicas, específicas de cada indivíduo, consultoria,
serviços autônomos profissionais, tais como consultoria
jurídica ou contábil.
Este livro faz referência a uma coletânea de dados,
conhecimentos e informações que adquirimos juntamente
com algumas experiências vividas ao longo de vários
períodos anteriores. Contudo nós não firmamos apenas
em experiências passadas, porque as leis e regulamentos
de uma nação estão sempre mudando, o que,
deverasmente, afetam todas as pessoas.
Porém saiba o leitor, que as leis de Deus sobre as
finanças e as boas condutas são eternas e, todavia,
infalíveis, operando em qualquer lugar na vida de
qualquer pessoa quando esta as coloca em prática.
Este livro fornece informações, conselhos, princípios, leis
de boa conduta, orientações de como sair de alguns
problemas aos quais enfrentamos todos os dias e que,
muitas vezes nos aprisionam e nos impedem de crescer.
São informações que podem ser usadas em salas de
aula, palestras, escolas e igrejas como uma autoajuda
valiosa.
Desde já, deixamos claro ao leitor que este livro é de
autoajuda e não deve servir como base para qualquer
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decisão financeira, espiritual ou emocional. Todo
problema de ordem espiritual ou emocional, a pessoa
deve procurar um conselheiro espiritual ou psicólogo de
sua confiança para tratamento específico.
Apesar de todo conteúdo deste livro ser verdadeiro,
valioso, cheio de sabedoria, nenhuma garantia é
assegurada com relação à exatidão ou integridade das
informações contidas nele, pois tanto o autor quanto
aqueles que nos ajudaram direto ou indiretamente a
compor esta obra, se eximem expressamente de qualquer
responsabilidade por qualquer dívida, perda ou risco,
pessoal ou não, que venham a ser assumidas como
consequência, direta ou indireta, do uso e da aplicação
incorreta de quaisquer conteúdos expressos neste livro.
Em alguns capítulos e subcapítulos existem algumas
frases de sucesso de autores importantes para enriquecer
e completar as mensagens sobre assuntos específicos,
sendo que estas também se eximem de qualquer
responsabilidade ou dívidas que as pessoas venham a
contrair devido ao incentivo proposto pelas respectivas
frases.
É lícito informar que a inteligência e a maturidade
emocional e espiritual somente serão alcançadas quando
o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu
crescimento nas mais diversas áreas da vida, como
também contribuir para o crescimento das pessoas que o
cercam. Além de este livro ser de autoajuda, ele visa,
também, a boa formação do caráter das pessoas. Um de
nossos objetivos é descortinar as fragilidades e
ineficiências do leitor iniciante e fazer com que este
assuma total responsabilidade pelos seus resultados,
sejam eles quais forem, pois se cada indivíduo for capaz
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de se responsabilizar por tudo o que acontece em sua
vida, logo trará a certeza de realização e plenitude.
Nós não estamos no controle dos mares, dos ventos, das
correntezas ou das tempestades, mas estamos no
comando do barco de nossa vida e, todavia, podemos
usar todos os princípios, leis, conselhos e dicas,
fornecidas por este livro, que estão ao nosso favor. Assim
caberá a cada um de nós decidirmos quais recursos
utilizar e qual rota seguir. Caberá a cada um ajustar as
velas e o leme na direção certa; buscar os mantimentos
necessários, ou seja, os mapas e as cartas náuticas que
o guiarão de onde está, até onde deseja chegar.
Você precisa definir qual e quanto em dinheiro existem no
campo da inteligência emocional, espiritual, profissional e
logo você terá. Sobretudo este livro, rico em sabedoria,
trará luz e inspiração a sua vida espiritual, emocional e
profissional.
O que ajuda a tornar esta obra tão confiável é que o autor
tem lidado, há algum tempo, com problemas de todo tipo
produzido pelo amor ao dinheiro e pela falta dele, levando
casais a se separem devido à crise financeira;
empresários que chegam à falência, assim como tantos
outros fracassos que levam as pessoas à depressão e
tantos outros problemas de ordem (ou desordem)
financeira. Queremos dizer que perdas financeiras,
fracassos, decepções e acontecimentos desagradáveis
não devem ser motivos para que as pessoas desistam de
seus sonhos e desejos ou permaneçam de braços
cruzados e afastados da sociedade ou da comunidade em
que se vivem.
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Como é possível encontrar oportunidades no momento
em que todos estão em crise? Neste livro você vai
encontrar leis de boa conduta; princípios financeiros;
dicas valiosas, que estão baseadas nos conselhos do Rei
Salomão, e regras sensíveis que vão impedir você de
cometer erros que custam caro. Além disso, ele explicará,
melhor ainda, quais ações e decisões que podemos tomar
diante de certas situações e momentos de crise.
Antes de tomar qualquer decisão, você deve examinar
cuidadosamente seu coração, seus conceitos sobre si
mesmo, sobre suas crenças espirituais e modelos de
dinheiro. Todavia construir riqueza vai além do saldo na
conta bancária e começa bem longe dela e da nossa
mente.
Ao longo dos anos, tivemos a oportunidade de atender
inúmeras pessoas com problemas financeiros de toda
ordem espiritual, emocional e perdas financeiras por falta
de sabedoria na realização dos negócios, então
percebemos e chegamos a uma conclusão exata que
para se enriquecer não depende de quanto ganhamos,
mas apenas da forma como nós usamos o dinheiro. É
preciso saber a hora de poupar, a hora de investir e,
principalmente, a hora de gastar. A bíblia nos ensina
sobre este princípio. Tempo de plantar e tempo de colher.
Tempo de investir e de colher os juros desse
investimento. Tempo de preparar a terra e tempo de
semear.
Cada ser humano vive numa realidade que determina se
ele vai continuar com a mesma situação ou vai se tornar
milionário. O mundo atual em que vivemos é composto de
vencedores, fracassados, derrotados, ricos, pobres,
otimistas, pessimistas, incrédulos, religiosos, honestos
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e desonestos. A pergunta que fazemos: Qual dessas
classes de pessoa você faz parte? Quem são as pessoas
que fazem parte de sua vida?
Quais são seus desejos e sonhos?
Passar por uma transformação nem sempre é fácil,
mas não é algo impossível. Sempre que desejamos uma
mudança, devemos pensar no resultado final dela. Se a
mudança é aprender a lidar com dinheiro; saber como
fazer o dinheiro trabalhar para você; melhorar a sua vida
profissional. Sejam quais forem essas mudanças que
você deseja fazer, saiba, pois, que valerá todo o esforço,
porque os resultados serão gratificantes.
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INTRODUÇÃO
Nossa vida está dividida em três fases: passado, presente
e futuro, quais estão em nossas mãos. Assim a nossa
vida se resume em o que fiz; quem eu era no passado; o
que estou me tornando no presente e o que ou quem eu
pretendo ser, ter e fazer no futuro. Saiba, pois, que o hoje
é a única oportunidade que temos para aprender e mudar
a nossa maneira de ser, pensar e agir. O que vamos
construir hoje vai determinar o tipo de colheita que vamos
ter amanhã. Saber lidar com dinheiro, será extremamente
fundamental para você. O dinheiro tem o poder capaz de
criar e destruir, pois ele nada mais é do que uma antítese
na vida das pessoas. O dinheiro tem poder de salvar
milhares de vida, como tem o poder de matar uma
multidão. Podemos usá-lo para financiar a guerra ou
financiar um sonho. O dinheiro pode ser usado como uma
expressão do amor de Deus ao próximo, de seu espírito
generoso e gratidão, de seu dom, de suas criatividades,
seu talento, de suas habilidades, de sua raiva, de seu
ódio, vingança etc. Com a ajuda do dinheiro, nos
casamos, vivemos e viajamos, além de desfrutarmos
tantas outras oportunidades que nos trazem felicidades.
Mas quem é o dinheiro que, com tal importância,
proporciona o dom de produzir todas essas coisas? No
final das contas, descobrimos que não é o dinheiro o que
nós estamos buscando, seria? A verdade é que, por trás
de cada nota de dinheiro, que nós gastamos, o que
estamos
procurando
realmente
são
emoções,
experiências agradáveis, prazeres, a fim de nos sentires
realizados e viver sentimentos que acreditamos que o
dinheiro possa criá-los.
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Um ditado judaico diz o seguinte: “De três maneiras é um
homem conhecido: por seu copo, por seu bolso e por sua
ira". Em todo bolso surgem questões de sobrevivências e
suas fronteiras do excedente da posse, do poder e da
insegurança. Essa mesma tradição diz: “O mais longo dos
caminhos é o que leva ao bolso”. Portanto a nossa
relação com o bolso é reveladora de quem fomos, somos
e, onde estamos, neste mundo de mercado de valores,
que é a realidade.
Infelizmente, as pessoas não vivem como nasceram, mas
como gostariam de ser: não vivem com a face original,
mas com máscaras e, com isso, se manifestam com
todos os tipos de problemas. Você sabe que o nosso
verdadeiro “ser interior” tem uma face original, mas
ninguém conhece essa face original, porque ela é
invisível. Quando nascemos, viemos ao mundo vazio,
sem nada, somente com uma face original. Sendo assim,
eu faço das palavras abaixo, minhas palavras:
“Ao nascer, o homem não é cristão, católico, e também
não nasce comunista. Toda criança vem ao mundo como
uma folha de papel em branco, ou seja, completamente
limpa. Não há nada escrito sobre a criança, seja na Bíblia,
no Alcorão, no Gita ou em O capital (de Karl Marx). Não,
não há nada escrito sobre ela. A criança, além de não
trazer nenhum livro sagrado com ela, ainda chega com a
maior inocência. Entretanto, a inocência se torna seu
maior problema, pois todos ao seu redor são lobos, que
se escondem em políticos, em padres, em pais e em
professores. Todos pulam em cima de sua inocência.
Começam a ditar coisas sobre esse novo ser que, mais
tarde, vai acreditar que se tratam de sua herança. Eles
destroem a herança. E depois é possível que eles o
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escravizem, para fazer com que faça o que eles
quiserem. Se quiserem que o indivíduo mate pessoas
inocentes... Há máfias religiosas, há máfias políticas, e
elas vão explorar as pessoas. Essas máfias podem ser
inimigas entre si, mas em um ponto todas concordam:
não se deve permitir que o homem ame a si mesmo. Isso
corta suas raízes a partir do seu próprio ser e,
consequentemente, ele se torna um indivíduo indefeso,
sem raízes, como uma simples madeira lançada à água,
de modo que possam fazer qualquer coisa que queiram
com ele.” Fonte: Mensagem extraída do livro “Livro dos
Homens” -Osho.
Não há como prever se a criança será rica ou pobre;
vitoriosa ou fracassada; sábia ou ignorante. Contudo,
cedo ou tarde, a sociedade começará a manipular a
criança, escondendo dela a sua face original, ou seja, a
face natural divina, aquela com a qual todos nasceram e,
consequentemente, adquirirão diversas outras: uma para
cada ocasião, porque uma só não é suficiente. Para cada
situação, a pessoa precisa de uma face, então, desse
modo, serão necessárias muitas máscaras. Desde o
nascer do sol até quando este se põe, dezenas de faces
são usadas para conseguir bens materiais e sucessos. Ao
aproximar-se de um homem poderoso, usamos uma
máscara; quando estamos numa igreja, usamos outra
máscara; diante dos amigos, clientes, namorado(a), e
outras, usamos tantas outras máscaras, pois, a cada
momento, ocorre uma mudança em nossa face. Os pais
ficam preocupados com o que o filho ou filha será, terá e
fará, no futuro, e logo começam a escrever em um
pequeno livro, uma história para eles ou elas: “Ele será
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