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Certas pessoas são difí-
ceis mesmo e será melhor 
você aprender a lidar com 

elas da melhor forma possível. Em 
vez de bater de frente com elas para 
medir forças, aprenda a contorná-las 
e chegar a elas indiretamente.

Cumpra as pequenas obri-
gações cotidianas com o 
mesmo zelo com que você 

se envolveria em grandes negócios. 
Essa forma displicente com que nor-
malmente as pequenas tarefas seriam 
tratadas não é uma atitude sábia.

Todas as pessoas desejam 
e todas, também, estão 
convencidas de que seus 

desejos em particular têm prioridade de 
realização sobre o das outras pessoas. 
Assim anda o mundo! Desse jeito não 
vai sobrar nada para ninguém!

Retorne à origem, cultive 
as raízes, arrume bem o 
espaço onde você passa 

a maior parte do tempo, renove os re-
lacionamentos familiares. No começo, 
isso trará enfado, mas por trás desse 
encontrará alegria também.

Diga hoje as palavras mais 
belas que você conseguir 
imaginar e perceba os re-

sultados. Quando você abre a boca 
para dizer palavras chulas isso cria um 
impacto desorientador, mas quando as 
palavras são belas a história é outra.

Tomar medidas restritivas 
para preservar seus re-
cursos é uma atitude que 

só será digna se essa preservação 
não significar empobrecer outrem. A 
riqueza pessoal feita com o empobre-
cimento alheio é uma aberração.

Quando tenha de tomar 
uma atitude que seja im-
popular, não hesite por 

tempo demais, analise apenas se es-
sa é absolutamente necessária, pois 
se assim for, então qualquer hesitação 
seria contrária ao destino.

As inquietações mais 
íntimas, aquelas que 
ninguém conhece a 

não ser você, são as que motivam as 
atitudes mais firmes que você toma. 
Por isso em muitos casos ninguém en-
tende nada do que você faz.

Os melhores amigos 
não são os que con-
cordam com você, 

esses são meras companhias. Os me-
lhores amigos são os que, a despeito 
de antipáticos, se oporão com firmeza 
quando você fizer algo errado.

Para o impulso do 
progresso não há 
feriados ou dias de 

descanso, todo dia pode ser propício, 
desde que haja esse impulso. Pois é, 
parece que hoje as condições são mui-
to propícias para honrar o progresso.

Há livros em sua casa 
que permanecem intoca-
dos e que têm nas suas 

páginas todo o conhecimento que vo-
cê precisa para dar a volta por cima e 
adquirir um impulso para se aproximar 
do que verdadeiramente busca.

No íntimo você reconhe-
ce a necessidade de uma 
grande transformação, 

mas na prática você não sabe ainda 
por onde começar. Evite esperar um 
golpe de sorte, inicie pelo pequeno, 
mudando pequenos hábitos.
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