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Mensagem Semanal nro 10 - Ano 11 – Morrer é Preciso
________________________________________
Morrer é Preciso
Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida e isso é um
grande erro. Existem outros tipos de morte. E precisamos morrer todo dia. A morte nada mais é
do que uma passagem, uma transformação. Não existe planta sem a morte da semente, não
existe embrião sem a morte do óvulo, não existe borboleta sem a morte da lagarta. A morte
nada mais é que o ponto de partida para o início de algo novo, a fronteira entre o passado e o
futuro.

Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo que acha
que ainda tem muito tempo pela frente. Quer ser um bom profissional? Então mate dentro de
você o universitário descomprometido que acha que a vida se resume a estudar só para fazer
provas. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem inseguro,
ciumento, crítico, exigente, imaturo, egoísta ou o solteiro que pensa que pode fazer planos
sozinho, sem ter que dividir espaços e projetos com mais ninguém. Quer ter boas amizades?
Então mate dentro de si a pessoa insatisfeita e descompromissada. Na verdade, todo processo
de evolução exige que matemos o nosso "eu" passado.

E qual o risco de não agirmos assim? O risco de sermos duas pessoas ao mesmo tempo,
perdendo o nosso foco, comprometendo essa produtividade, e, por fim, prejudicando o nosso
sucesso pessoal e 'coletivo'. Muitas pessoas não evoluem porque ficam se agarrando ao que
eram, não se projetam para o que serão ou desejam ser. Elas querem a nova etapa, sem abrir
mão da forma como pensavam ou como agiam.

Quer ser alguém (líder, profissional, pai ou mãe, cidadão ou cidadã, amigo ou amiga) melhor e
evoluído? Então, o que você precisa matar em si, ainda hoje, é o "egoísmo" de não abrir mão
do passado. Só assim nascerá o 'ser' com quem você tanto sonha. Pense nisso e morra. Mas,
não esqueça de nascer melhor ainda. O valor das coisas não está no tempo em que elas
duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
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A Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha de
Comportamento, Marketing, Vendas Comunicação, o seu e-mail está cadastrado em nosso
mailing. Caso não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar este com
assunto "remove" (*E-mail para quem não quer mais receber: mensagens-remover@vocare.c
om.br
) para que possamos
descadastrar, se por outro lado quiseres indicar nossas mensagens á outras Pessoas e
Empresas, ( *E-mail para quem quer entrar na lista:
mensagens-receber@vocare.com.br
) A organização Vocare, agradece, - Obrigado ! Conte Sempre Conosco, para Fazemos
seminários e palestras treinamentos em Vendas Motivação Liderança, Qualidade no
Atendimento, Marketing..., para grupos abertos ou fechados, na sua empresa ou na sua
cidade. Entre em contato conosco! fone 047 99633140 vocare@vocare.com.br
www.vocare.com.br
- msn
paulorobertovocare@hotmail.com
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