PROSSUMERS
MASTER COACHING - MOTIVACIONAL NEWSPAPER
ALIADO DO TEMPO
O verdadeiro guerreiro é aquele que se empenha
na direção da conquista dos objetivos. Há um
código de conduta a ser considerado. Estabelecer
estratégias de defesa é tão importante quanto
compreender as táticas do adversário. O bom
estrategista firma alianças, sempre que possível.
Protege interesses e defende territórios. Confia
no poder superior e na intersecção do cosmos.
Evita fazer pré-julgamentos, pesar medidas ou
definir sentenças. Paciente, perseverante e determinado; Faz, o tempo, o seu maior aliado.
J.P.D.

SEMPRE LÁ
Para alguns entendedores, partir de si mesmo e chegar em si mesmo é ir do nada para lugar nenhum. Porém,
aos espíritos esclarecidos, partir de si mesmo e chegar em si mesmo, é estar sempre lá. De onde viemos,
para onde vamos e onde estamos. Sobretudo, quem realmente somos. O novo é mais que uma recriação
do anterior. É uma reinvenção da comunhão entre o tudo e o nada. Na eternidade do invisível e silencioso.

PROVAÇÕES
No decorrer da jornada, somos testados. A
sociedade questiona a dimensão dos desejos, esforços e merecimentos. O valor daquilo que realmente acreditamos. O quanto nos
empenhamos em prol das metas pessoais
e profissionais. O quanto estamos determinados a lutar pela realização dos sonhos e
pela materialização dos objetivos concretos. Quais são os requisitos básicos necessários ao mérito. Quais são as prioridades cotidianas. De que modo nos comprometemos.
Como iremos retribuir quem jogar ao nosso
lado. De algum modo, o mundo em que vivemos integra quem somos, como causa e consequência direta, do que cremos e realizamos.

DIFERENCIAL
Fazer uma lista do que queremos, é fácil, comum e simples. Raro é lembrar de salvar e guardar o que somos. Impor a segunda, como requisito à primeira, é o diferencial.
Com pressa, muitos se deixam nas equinas, ao precipitar
o martelo sobre a mesa. Com calma, e serenidade, somos
capazes de ir mais longe. Temos o dever singular (na existência); Pra acertar neste sentido . . .
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