PROSSUMERS
MASTER COACHING - MOTIVACIONAL NEWSPAPER
PERSEVERAR
A caminhada é construída passo a passo. Saber onde estamos
indo, é fundamental. Perseverar
é determinante. Há um provérbio
antigo que diz: 'Pra onde vamos,
estamos lá'. Desta forma, o presente, as origens e o futuro, se
encontram no agora. Somos capazes de construir a realidade
através da luta cotidiana. A realização de sonhos e a materia-

CONDUTAS SOCIAIS
Os valores éticos e morais costumam revelar quem
somos. Respeitar as regras sociais, e o espaço
do semelhante, é uma forma de manter a integridade própria. É preciso entender que, para sermos merecedores de respeito, temos de respeitar os direitos sociais dos indivíduos. A sociedade
tem regras próprias, da mesma forma que as religiões e outras instituições. Contudo, acima das
leis dos homens, existem os mandamentos regidos
por forças maiores. Sobretudo, é necessário tratar
as pessoas como pessoas. Independente de as
percebermos como elas percebem a si próprias,
como os mais íntimos as conhecem ou como as

lização de pensamentos é possível quando trilhamos o caminho escolhido. Entendendo que a
única forma de descobrirmos se
conseguiremos chegar a algum
lugar é continuar caminhando.
Assim, a cada passo consumado, nos colocamos a um passo
à frente, na direção da meta. Assumindo o compromisso com os
desafios da missão.
...
...

imaginamos. A regra básica é fazer aos semelhantes aquilo que fazemos a nós e aos nossos. Deste
modo, e de outros modos, colhe-se o que se planta.
...

CONQUISTAS
A possibilidade de conquista e realização dos
sonhos e objetivos é o que move a jornada. Superar desafios é o que possibilita a afirmação
do espírito. Vencer adversidades quando estamos motivados, é tão importante quanto perpetuar-se na luta em momentos adversos. A
luta a que me refiro transcende o que conhecemos como artes marciais, mas as inclui em
alguns casos. Refiro-me à batalha cotidiana pelo
conhecimento, pelas oportunidades, pelo crescimento espiritual, físico e emocional. Nos relacionamentos, nas atividades educativas e profissionais. Com tolerância no lugar da agressividade. Com respeito
aos semelhantes e amor ao combate. Na promoção da ordem e da paz.
...
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