DICAS DE SUCESSO PARA SUA CARREIRA.

VEJA SE FAZ TODO O
SENTIDO PARA VOCÊ
5 COISAS QUE TRANSFORMAM
Jordão M. Fábrega

ATITUDE
PRÓ-ATIVA
A principal virtude de um profissional está em suas atitudes pró-ativas. Isso significa iniciativa, interesse
de fazer e aprender, de participar, somar e dividir, ganhar e perder se necessário faz também parte do jogo.
Mas esse jogo é jogado, é movimento que transforma, é tempo que não se pode perder, safar de suas lamentações que
não convergem à colheita de bons frutos.
O tempo é esse instante, ele passa, voa e nos tornamos menos ou mais fortes.

A DICA NÚMERO 1 PODE MUDAR A SUA VIDA.

ESFORÇO
PESSOAL
Todo esforço pessoal tem suas compensações. Pare de ter dó de si mesmo. Olhe para frente,
carregue sua PEDRA ou SUA CRUZ, ela lhe foi concebida porquê é capaz de aceitar os desafios
que a vida vem trilhando a seu favor.
Um dia cansado, uma vitória parcial pela luta do viver e vencer.

A SEGUNDA COISA SÓ DEPENDE DE VOCÊ,
SEU ESFORÇO = RECOMPENSA

SER
VERDADEIRO
ESSA TERCEIRA COISA É SER SUFICIENTEMENTE HONESTO PRIMEIRAMENTE COM VOCÊ MESMO.
Pessoas passam a vida toda se sabotando, adiando projetos e imaginando como poderia ter sido
melhor se algo tão inesperado pudesse ter acontecido na sua vida.
Quando somos verdadeiros estamos no plano do certo, onde não há espaço para algo que não faça
sentido algum em nossa vida.
No ponto de vista profissional é afirmar :

EU QUERO E EU POSSO.

4.a DICA
Agradecer sempre. Passamos boa parte da vida
recebendo bençãos, saúde, proteção, amor, carinho,
amizade, respeito, a voz amiga e esquecemos de
devolver todas essas coisas muito maravilhosas
às outras pessoas.
OBRIGADO POR VOCÊ FAZER MEU DIA MAIS MARAVILHOSO.
Para terminar, a 5.a e divina maneira é encontrar a alegria
todos os dias para sorrir e desejar aos outros um

ÓTIMO EXCELENTE DIA!
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