Por que o mundo é redondo!
rumo ao nada da velhice, às vezes até
Bem, não é muito redondo, mas não tem

sem histórias para contar. Vivem num

cantos, ou seja, não dá para se esconder

vazio, ou melhor, são vazias!!

com muita facilidade. Isto quer dizer
vistos,

É possível alguém ser feliz vazio!? Não

observados, criticados e nossos erros

acredito em tal hipótese porque nossa

também. Multiplique nossos feitos por

autoestima precisa de orgulho, orgulho

30/40 anos que é o que vivemos com

do que já viveu. Orgulho dos seus feitos

energia para fazer a diferença e verá um

que fizeram a diferença. Acredite, você

sensível acúmulo. Mas, cuidado, pois

vai ser um museu, vai mesmo! E poderá

também o mesmo raciocínio é valido

estar

para nossos erros. Coloque os dois

experiências e registros de instantes de

montinhos

batalhas

que

nossos

-

feitos

são

erros/acertos

-

numa

cheio

ou

de

coisas

vazio,

curiosas,

somente

de

balancinha imaginária e terá ai a

corredores amedrontadores...

explicação de porque algumas pessoas

Você poderá ter medo de viver em você

vão tendo mais valor do que as outras.

mesmo!! Tudo é uma questão de tempo.
O tempo é rápido, nós somos lentos!!

Errar e acertar são atributos dos que se
movem, pois aqueles que ficam parados

Com esta reflexão quero começar esta

esperando que alguém os mova morrem

empreitada de 2013 junto com vocês e

sem sequer saber que a balança existiu.

quero estar ao final deste ano contando

Errar e acertar são resultados de atitudes

para todos em algum momento quais as

empreendedoras, corajosas e sob meu

peças que coloquei no meu museu!!

ponto de vista de juízo. Entendo que

Com certeza vou ter muito orgulho

ficar parado é um grande erro, debitar

delas.

seu não movimento a culpa de terceiros

Convido você a estar comigo!!

é sim - pior ainda -um erro fatal.
Ainda bem que o mundo não é
Por isso que todas as pessoas que, ao

quadrado assim não há cantos para se

verem movimentos empreendedores em

esconder!

seu entorno, se isolam, criticam, não se
envolvem e usam a velha frase "me

Forte abração

deixa quieto no meu canto" merecem o
seu próprio destino. Seguem pela vida
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