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Começamos agora a contagem regressiva para encerrar o ano de 2014 com chave de
ouro!!!...

Você já parou para pensar e fazer um balanço de como foi este ano para você? .... Muitas
coisas devem ter acontecido!!... Aposto que na noite de ano novo, na virada de 2013
para 2014 você nem imaginava tudo o que estava programado para acontecer em sua
vida .. de bom ou não ...

Mas o fato é que tudo foi acontecendo .. entrou dia .. saiu dia .. e as coisas foram
surgindo em seu caminho, há mais uns dias para caminhar ainda, e lembre que ao
longo deste percurso você teve que aprender a lidar com tudo que foi acontecendo ..
ora desviando .. ora pegando atalhos

. .ora encarando tudo de frente ... pedindo uma ajudinha, mas você venceu .. está
vencendo dia a dia ... o ano se encaminha para o final .. e você veio até aqui, firme, forte,
com alguns arranhões é verdade, mas você não desistiu no meio do caminho, e isso faz
de você um vencedor!!!...

Olhe para traz , veja quantos caminhos percorreu, quantas mudanças enfrentou, e
mesmo sendo surpreendido pelo destino tantas vezes, você se manteve firme ..... Sabe
porque? Porque dentro de você existe uma força maior, que te impulsiona, que te leva
adiante mesmo frente as dificuldades, existe dentro de ti confiança .. esperança ..
sonhos .. e você sabe que é capaz de lutar, de buscar, de correr e conquistar cada um
de seus sonhos sejam eles pessoais ou profissionais ..
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Se o ano de 2014 não foi dos melhores ... paciência!!!! De que vai adiantar lamentá-lo
agora .. ele não vai voltar ... já foi .. já era .... o que temos agora? diante de nós? Temos
as perspectivas para um 2015 ser muito melhor!!!! ...Resta ainda um mês, alguns dias,
nada mais, para deixar sua marca.

Mas, antes de pularmos para 2015, que tal nos concentrarmos nesse dezembro
maravilhoso, que começa com todo aquele charme gostoso e aconchegante do Natal?
Sim, que tal vivermos intensamente estes dias dezembrinos .. fazendo deles dias
especiais ....

Que as luzes, os enfeites, as belezas do Natal, fogos no ano novo, não estejam somente
nas ruas ... explodindo no céu que eles estejam, em você, dentro de nós em nosso
coração!!! Que a luz do grande mestre Jesus resplandeça em você .. Prepare-se para
viver o melhor Natal de sua vida! E um ano novo melhor ainda . Sabe porque??? Porque
este Natal é único .. não existe outro ...porque este ano é único!!! ... viva-o ...

Prepare seu coração .. enfeite-se com amor, alegria, harmonia, paz ..... ascenda em sua
alma a luz do Grande mestre e brilhe ... intensamente .... tal qual uma estrela ... seja uma
fonte de luz .. de amor .. seja a vida, um ponto luminoso que marca o coração de todos
aqueles a sua volta!!!

Neste Natal .. faça o seu Natal interior ... seja Natal ... com todos os seus adjetivos ...
fraternidade .. caridade .. união .. amor ... perdão .. esperança ... fé ... Paz!!!

Desde hoje ... desejo que você faça um ótimo Natal .... tão lindo e maravilhoso quanto
seus sonhos ... tal qual você merece!!!

Irradie esta felicidade por todos o que e cercam, e bem por isto que diz felicidade =
feliz cidade onde todos são felizes e se for assim todos ganham...
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Vá e Faça um 2015 melhor ainda, Vá e Vença. !!!

PENSE NISTO

E

Faça um

BOM

MÊS
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