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Prefácio

Este livro é a versão compilada de um conteúdo, de 
modo sucinto, que durante mais de duas décadas transmito 
em minha atuação na Seicho-No-Ie, e que vejo, no dia a 
dia, transformar milhares de pessoas e famílias – do caos 
ao êxito, da falência à riqueza, do câncer à cura, da violên-
cia familiar à harmonia absoluta, da depressão ao encontro 
do sentido de viver, do estresse à paz espiritual.

Por que o “sucesso” no título? Porque somos feitos 
dele. Estar vivo já é o topo do mundo! Você já é dotado 
de todas as bênçãos. Entenda, no virar das páginas, a ra-
zão pela qual grande parte das pessoas não manifesta esse 
sucesso inerente, e como você pode manifestá-lo ao exte-
riorizar uma grande dose de energia de que já é possuidor, 
como filho de Deus.

Por que o “dorme” no título? Porque é somente a so-
nolência ou a inércia da mente que impede o sucesso de 
se realizar! Nada mais pode servir de justificativa. Entenda 
isso também durante a leitura.

Algumas premissas são básicas: uma pessoa sem en-
tusiasmo já “morreu”. Expulse de si o desânimo. Não re-
clame dos limites. A necessidade forma o gênio. As dificul-
dades acentuam seus talentos. A diferença é o foco de sua 
mente. 

Dê mais “precisão interior” à sua meta. Faça de si 
uma fonte de amor e eficiência. Dê nova escala ao seu 
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talento. Amplie-se. Isso só depende de uma nova atitude 
mental mais positiva e ativa; alerta, e não “dormente”.

Iletrado é quem não lê, “aleijado” é quem não se le-
vanta, velho é quem não sonha. Você é que deve se colocar 
de pé. Ninguém pode viver nem vencer por você! 

Observe as leis mentais. Quem foge de onde está 
porque não sente o amor ali não chegará a lugar nenhum 
em que será amado. É simples: quem não doa não recebe.

Não reclame mais do que não recebe. O que mais lhe 
falta é aquilo que você não faz em prol dos outros, e não 
aquilo que espera receber deles. 

Não há amor que você receba que o torne mais feliz 
do que aquele que você doa. Por isso, aprimore-se na arte 
de amar em nome de Deus. Isso significa fazer uso de sua 
liberdade como filho de Deus, a começar por substituir as 
más emoções e inércias por um grande fervor divino.

Este livro é um sonho de alguns anos. Vem sendo ra-
biscado desde 2008, quando deixei a Presidência da Asso-
ciação dos Jovens da Seicho-No-Ie do Brasil. De lá para cá, 
muitas horas em aeroportos, aviões, hotéis e em casa. Não 
que precisasse de tanto tempo assim para escrever um li-
vro, mas porque no meu caso ainda faltava essa habilidade. 

No entanto, quando você não encontra em si aquilo 
de que precisa, Deus envia no momento adequado um filho 
para ajudar, ou melhor, para acordar o seu sonho e sacudir 
o seu talento.
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Como tudo tem a hora certa, no início do ano de 
2015, tive exatos dois meses de “férias”, oportunidade em 
que, justamente nesses 60 dias, o amigo Fábio Dummer 
Camargo apareceu em casa para transformar todos os 
textos amadores em textos inspirados e inspiradores, que 
você poderá compartilhar comigo lendo O Sucesso Nunca 
Dorme.

Deixo aqui registrado que, se este livro chegou às 
suas mãos, foi graças ao ensinamento da Seicho-No-Ie, que 
está me ajudando a caminhar, a ser melhor como marido, 
como pai e como filho, e a atrair e conhecer pessoas que 
têm aberto caminhos em minha vida. 

Assim como as palavras deste livro foram, tenho cer-
teza, enviadas por Deus às minhas mãos, asseguro que elas 
também podem servir como um grande “despertador” para 
a sua vida, à medida que avançar na leitura. 

A convicção “Homem, filho de Deus” coloca nossa 
mente num processo de sucesso constante, qualquer que 
seja a dificuldade enfrentada. Nas próximas páginas, venha 
comigo e reflita sobre uma questão fundamental que faz 
toda a diferença para a sua felicidade: 

O sucesso é você, mas ele nunca “dorme”. E você?

Ênio Maçaki Hara 
9 de janeiro de 2016



Capítulo 1 
No caminho do sucesso

Por maior que seja a sua vontade de sair da atual si-
tuação, e por mais nobres que sejam seus ideais, se você 
não mudar o seu modo de pensar e não der o primeiro pas-
so, jamais conseguirá realizar seus objetivos. 

Sucesso é para todos que querem

O sucesso vem do seu talento colocado em ação. Sem 
vontade própria colocada em ação, pouco ou nada rende 
frutos.

É urgente que você redescubra sua energia criativa. 
Mesmo que não tenha conhecimento, a sua dedicação trará 
sabedoria.

Água parada perde a pureza, a inércia da mente é que 
esgota as suas forças. Mel também azeda, febre também 
cura e fugir também requer coragem. Encontramos Deus 
nos passos que damos, e não no fim da jornada.

Não tenha medo da sua agenda. Não somos servos 
do relógio, somos senhores do tempo. O tempo é sempre 
suficiente para quem deposita nele muito amor.

Veja como é bacana entender a vida sob a perspectiva 
da eternidade. Compreendemos que não podemos ser mero 
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“trânsito” de alimentos e bens, nem meros produtores de 
esgoto e lixo. Nossa vida é mais.

Você é o senhor do tempo, suas palavras rebatizam 
o mundo com a palavra de Deus. Mas isso não será sufi-
ciente se você se tornar um mero serviçal emocional das 
aparências. A alma escrava das coisas e dos sentidos aca-
ba por não ver mais sentido nas coisas. Por isso, aprende-
mos na Seicho-No-Ie: religião é a forma de se conduzir 
corretamente.

Você quer o sucesso? Então queira conduzir-se bem, 
e em prol do bem.

Não basta desejar o sucesso, é preciso mais que isso

“Querer é poder” quando queremos algo e nos move-
mos na direção dele. 

O vencedor é aquele que transmite no que faz uma 
bondade ativa. A cada tarefa, empreende a totalidade de si.

A Seicho-No-Ie nos ensina que devemos vivificar 
cada minuto de nossa vida. Ou seja, não importa qual é a 
sua profissão, o seu trabalho ou o seu salário. Se você apro-
veitar todo o tempo com o máximo empenho, sua força es-
piritual se intensificará.

Faça o seu melhor, mas não fique esperando que algo 
melhor aconteça. Não fazemos o bem porque ele será ar-
mazenado nos “silos” de Deus, ou porque há uma espécie 
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de “carma contábil” capaz de nos dar um “saldo” positivo 
no Céu. Fazemos o bem porque é dele que somos feitos, 
porque nada é verdadeiro fora dele.

Esforços sinceros e bem-intencionados criam em tor-
no da pessoa uma atmosfera atraente. Ela brilha, é perce-
bida e passa a ser admirada. Mesmo habilidades médias se 
tornam especiais sob a constância de bons esforços e pen-
samentos positivos.

Desejar o sucesso é, antes de tudo, tornar-se bem-
-sucedido na forma plena como empreende sua força vital 
e seus dons.

Você nasceu para vencer

Para ser um vencedor, é necessário ter atitudes e pos-
tura de vencedor.

Pense ininterruptamente: “Sou vencedor!”. Ande co-
mo um vencedor, tenha cara de vencedor e fale como um 
vencedor.

Grande parte da população busca o sucesso, mas suas 
palavras e atitudes não dizem respeito ao sucesso. Muitos 
vivem e se sentem como perdedores. Andam por aí com 
cara de fracassados e, pior, pensam na própria pobreza o 
tempo todo.

O fato é que se manifesta, em nossa vida, a imagem 
que mantemos constantemente em nossa mente.
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Se deseja melhorar suas condições de vida, crie, a 
partir de agora, uma autoimagem de alguém feliz, realiza-
do e grato a tudo e a todos. 

Que imagem você tem de si mesmo?

Muitas pessoas que dão bastante atenção à sua apa-
rência física sofrem por não terem tempo para dedicar aos 
seus íntimos. 

Gargantilhas de ouro enfeitam de verdade gargantas 
em que as cordas vocais só sabem falar mal dos outros? 
Cabelos de fino trato de fato tornam bela uma cabeça reple-
ta de críticas, ressentimentos e angústias?

Uma ligeira camada de tecidos de marca não deter-
mina o valor das suas escolhas, o tamanho dos seus afetos, 
a vida verdadeiramente compartilhada.

É maravilhoso e da vontade de Deus que cuidemos 
do visual. O problema é quando, mesmo com a aparência 
impecável, algumas pessoas carregam um sentimento de 
“falha”, uma constante sensação de “algo errado”. Não so-
mos “falhas”, e sim filhos de Deus.

Não seja alguém que se produz para parecer alguém, 
seja quem realmente é – um filho de Deus brilhante e ma-
ravilhoso! O além do visto e que está no que somos é que 
realmente transforma sonhos em sucesso.
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Acredite: você já é um vencedor

Você já nasceu vencedor. Se não venceu ainda, o que 
faltou foi crer nisso. E também perceber o que precisa ser 
feito e de fato fazer.

Com coragem, dê um passo à frente. Não apenas rea-
ja aos estímulos. Não deixe que a dor ou o medo “pautem” 
seus movimentos.

Até hoje não lhe faltou sorte. Faltaram-lhe vibração, 
alegria, entusiasmo. Vitória não é chegar a algum lugar, é 
agir aqui e agora como um vitorioso. Coloque vigor em seu 
talento. Qual seria sua idade se você não soubesse quantos 
anos têm?

Como filhos de Deus, as únicas coisas que não pode-
mos fazer são aquelas que ainda não tentamos.

Dizer que você já é um vencedor não é mero “incen-
tivo”. Mesmo sem ter consciência, em apenas um instante 
você deixou de ser uma criatura aquática, na barriga de sua 
mãe, e passou à condição de mamífero que respira oxigê-
nio. Mais tarde, andou com os próprios pés. 

Se você tivesse de fazer isso de modo consciente, se 
sentiria um herói. E de fato foi. Se ainda bebê você foi ca-
paz dessa façanha, o que o impede de continuar fazendo de 
sua vida uma sucessão de feitos extraordinários?

Crer na vitória já é a vitória. O restante vem de mo-
ver-se com mais energia.
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Mude o modo de pensar e dê o primeiro passo

Se você vive desanimado, pensando que não passa de 
um azarado e que nada dá certo em sua vida, preste atenção 
no seguinte.

Se você nasceu pobre, cresceu pobre e se pensa que 
morrerá assim, provavelmente você tem razão. 

Mas, se você “virar a chave” para o “modo” filho de 
Deus e começar a pensar que é herdeiro legítimo do Reino 
de Deus, irá prosperar infalivelmente. 

O prof. Masaharu Taniguchi é claro no seguinte tre-
cho do primoroso O Livro dos Jovens (Cap. 12, p. 131, 38a 
impressão revisada):

Há momentos na vida em que nos sentimos deses-
perados porque os nossos objetivos se malogram to-
talmente, apesar de termos neles empenhado todos os 
nossos esforços e de termos feito todas as tentativas: 
chegamos até a apelar para terceiros, procurando obter 
sua colaboração com palavras veementes e argumentos 
convincentes. Mas em vão. Então caímos no mais pro-
fundo desânimo, achando que já se esgotaram todos os 
recursos. Mas a verdade é que, mesmo nessas horas, 
ainda há meios de solucionar a situação, ainda existe 
um caminho a seguir.
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Este caminho que conduz ao objetivo denomina-se 
“persistência”. Uma pessoa persistente não recua por 
mais dura que seja a derrota, por maiores que sejam os 
obstáculos e as dificuldades que tenha de enfrentar.

Por maior que seja a sua vontade de sair da atual si-
tuação e por mais nobres que sejam seus ideais, se você 
não mudar o seu modo de pensar e não der o primeiro pas-
so, jamais conseguirá realizar seus objetivos.

Por mais que você curse natação por correspondên-
cia, nunca será um bom nadador se não cair na água.
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