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Ótimo Més !
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1a. Lição Adquirir bons hábitos.

Quando criança fui escravos dos meus impulsos..
Agora já adulto sou escravo dos meus hábitos.
Devo portanto substituir maus hábitos por bons hábitos..

2a Lição

Amar.

De hoje em diante olharei todas as coisas com amor e renascerei.
Amarei o Sol porque aquece os meus ossos;
Amarei a chuva porque purifica meu espírito.
Amarei a luz porque me mostra o caminho;
Amarei a escuridão porque me faz ver as estrelas.
Receberei a felicidade porque ela engrandece o meu coração;
Amarei a tristeza porque abre a minha.
Aceitarei as recompensas porque elas me pertencem ,
Receberei de bom grado os obstáculos, porque eles são meu desafio.
Amarei as ambições, pois elas podem inspirar-me;
Amarei os fracassos, pois eles podem ensinar-me.
Saudarei este dia com amor no coração...
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Resumos das 1ª e 2ª lição do Pergaminhos do livro OG Mandino o Maior Vendedor
do Mundo.

Pratique, Aplique tenha e faça Sucesso.

- Conte Conosco !

Arkaled - FRC-TOM- ano 3367)

- Pense Nisto!

Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde de
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha de
Comportamento, Marketing e Vendas, o seu e-mail está cadastrado em nosso mailing. Caso
não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar este com assunto "remove"
para que possamos descadastrar, se por outro lado quiseres indicar nossas mensagens á
outras Pessoas e Empresas, A organização Vocare, agradece, - Obrigaduu !

P.S Fazemos seminários e palestras treinamentos em Vendas, Qualidade no
Atendimento, Marketing...,

para grupos abertos ou fechados, na sua empresa ou na sua cidade.

Entre em contato conosco! fone 047 99633140 om.br
Estamos no Skype – Instagran- Facebook

vocare@vocare.com.br -

www.vocare.c
–
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________________________________________

Paulo Roberto Kroich Gomes
Vocare Consultoria, Treinamento, Marketing , Vendas
site - www.vocare.com.br
email - vocare@vocare.com.br
msn - paulorobertovocare@hotmail.com
estamos
no twiter, linkedin, facebook....
fone 47 99633140
Conte Conosco. !!!!
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