PROSSUMERS
MASTER COACHING - MOTIVACIONAL NEWSPAPER
UNIVERSOS
Quando fala-se em universo, logo
imaginamos o cosmos onde se localizam os astros. Onde vivem os
globos lunares, planetares, solares e estrelares. Onde se encontram as galáxias. Onde a luz
dança e brinca no espaço. Onde
estamos agora. Porém, vivemos
em uma realidade onde coexistem
inúmeros universos. O universo
da existência; O universo da percepção; O universo da sensibilidade;
E tudo mais.

O que quero aqui dizer, com estas
palavras, parafraseando o senso comum, é algo bem mais complexo do
que parece. Contudo, mais simples
do que se pode imaginar. A capacidade de expansão da consciência
espiritual da existência é proporcional à dimensão dos universos que
somos capazes de sentir, comungar ou criar. Lembrando que, de
acordo com o que acreditamos,
sentimos e percebemos, nos tornamos quem realmente somos.

JORNADA
Toda jornada tem um começo. Uma ideia, um desejo ou
uma demanda a ser solucionada. Deste modo, iniciamos
a batalha. Completar etapas, e manter-se no caminho,
implica continuidade. Focar-se na direção da realização
dos sonhos, metas e objetivos. Escolhas nos possibilitam mostrar quem a gente é. O que realizamos diariamente. Seja como profissionais ou cidadãos. Na individualidade e na coletividade. De que forma continuaremos
contribuindo na construção de um mundo melhor; Que
ideologias escolhemos defender; O quando trabalhamos em prol do bem comum; O quanto produzimos nas
mais distintas áreas, ambientes e formatos; Que temas
nos interessam; Que hábitos cultivamos cotidianamente.
São tais atos que nos tornam quem realmente somos.
...

DESAFIOS
O caminho é composto por desafios.
Somos responsáveis pelas escolhas
que fazemos durante a jornada. Se,
em algum momento, cometemos enganos, precisamos ser fortes para
assumi-los e repará-los, o quanto
antes. Somos responsáveis pelas atitudes e omissões. Se temos
a oportunidade de ajudar alguém,
e nada perde-se com isso, assim

temos de proceder. Um guerreiro
forte tem maior valor como aliado
do que como adversário. Sábios os
quais promovem tal inclusão. Sinal de que entenderam o segredo.
J.P.D.
...
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