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Mensagem Semanal nro 12 - Ano 11 – Faca Acontecer
Faça Acontecer!
Quase não existe diferença visível entre o atleta vencedor e o que chega por último.

Ambos possuem o mesmo número de músculos para trabalhar.

Ambos jogam com as mesmas regras e usam equipamentos semelhantes.

Porém, o vencedor é o que tem a determinação de vencer. O vencedor é aquele que faz o que
é preciso, treina dia após dia, esforça-se um pouco mais a cada treino, é capaz de visualizar
sua passagem pela linha final à frente do resto.

Tanto o vendedor melhor pago quanto aquele que raramente realiza uma venda possuem os
mesmos talentos e recursos.
A diferença está no que eles fazem com o que têm.

Tanto o escritor que mais vende quanto o que nunca publicou nada, possuem o mesmo
dicionário cheio de palavras para trabalhar.
A diferença está no que e eles fazem com o que têm.

Você já possui a matéria-prima para o sucesso e a realização.

Você possui o necessário para atingir a grandiosidade em tudo que você quiser.
Você tem dentro de si o potencial para conquistas extraordinárias.
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Ninguém é mais nem menos equipado para o sucesso do que você.

Mas é você quem deve fazê-lo acontecer, e é quem tem que assumir o compromisso e fazer o
que for necessário para atingir a grandiosidade de que é capaz.

Você tem o que é preciso. Faça Acontecer.!
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Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare
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