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O mundo seria maravilhoso se todo mundo tivesse o privilégio de ter pais
incentivadores e amorosos, chefes competentes e que o ajudasse a crescer,
e não existissem pessoas puxando outras para baixo.

Será?
Eu tenho minhas dúvidas se ter a aprovação das pessoas todo o tempo pode levar pessoas a
conquistarem grandes coisas. Desde sempre, o homem foi movido a adversidades e desafios. E,
no mundo, há dois tipos de pessoas: aquelas que tentam se adequar à adversidade e as tentam
superar. Vai dizer que você não conhece alguém que foge ao menor sinal de desafio?
Nas empresas, isso acontece o tempo todo. Há um trabalho chato a ser feito, um cliente mala a
ser atendido, uma noite a ser trabalhada e ninguém se oferece, não topam o desafio e acabam
perdendo uma boa oportunidade de se destacar dentro da empresa.

Feliz Aniversário!!!
22/05

Gilberto (Aguaí)
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Dia Mundial do Trabalho
Dia do Oftalmologista
Dia do Artista Plástico
Dia do Guia de Turismo
Dia do Assistente Social
Dia do Gari
Dia do Vidreiro
Dia do Industrial
Dia do Profissional Liberal
Dia Mundial do Comissário de Bordo
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Entre as adversidades e desafios, existe um capaz de derrubar violentamente a maioria das
pessoas, o não.Não, é loucura!
- Não posso lhe autorizar a fazer isso.
- Você nunca vai conseguir.
- Isso não pode ser feito / é impossível / ninguém nunca fez.
- Você não vai chegar a lugar nenhum assim.
- Por quê? Porque não quero.
Considerado o maior inventor de todos os tempos, Thomas Edison foi a obrigado a ouvir de uma
professora que ele era burro demais para aprender alguma coisa, ela o aconselhou a ir trabalhar
no campo onde talvez tivesse futuro por ser uma pessoa legal. No começo de carreira, alguém
teve a audácia de dizer para os Beatles que o som deles não era bom e que a música com
guitarra iria acabar. Quase toda grande história de sucesso é antecedida por dúvidas, desafios
aparentemente impossíveis e reprovações. Comece a reparar.
O que separa os grandes dos comuns é difícil dizer, acredito que seja um misto de rebeldia,
paixão e equilíbrio emocional. É como se eles se recuperassem de um machucado rapidamente
só para poder tentar de novo, desafiando a natureza. Esse é o roteiro básico de muitos filmes
hollywoodianos, o mocinho se depara com o vilão em seu caminho que se diz melhor, que ele não
vai conseguir, que ele é fraco. No começo, o vilão parece uma barreira intransponível, mas nos
últimos minutos, apanhando feio, o mocinho encontra uma brecha e consegue superá-lo. É
comum e até previsível, mas esses filmes tentam nos ensinar a mesma lição há décadas e muitos
parecem não ter aprendido. O não traumatiza pessoas, a dificuldade paralisa, isso é normal,
adversidades são normais. O que não se pode achar normal é o conformismo. Não vemos isso no
cinema, e há uma razão para isso.
A capacidade do não motivar pessoas eu chamei de motivação inversa. Assim como a psicologia
inversa em crianças, dizer que eu não posso fazer algo só me motivará a tentar mais. Quase
todos os tipos de negatividade já foram quebrados, frases como: “isso não vai funcionar”, “você
vai morrer de fome se trabalhar com isso” e “pare de sonhar demais”. Não é porque você não
conseguiria que o outro não pode tentar. Ninguém tem o direito de dizer isso, mas elas dizem e,
às vezes, não é por mal. Então, o melhor a fazer é ver aquilo como um grande desafio.
E quanto maior o desafio, maior a recompensa, não?

Estamos na Web! Visite e participe do
nosso site, dê opinião e sugestões!
www.cercaviva.agr.br

Por Sylvio Ribeiro
http://www.pequenoguru.com.br/2012/04/motive-se-com-o-nao/

MÃE: palavra pequena,
mas com um significado
infinito, pois quer dizer amor,
dedicação, renúncia a si própria, força e
sabedoria. Uma mãe é capaz de dar tudo
sem receber nada. De amar com todo o seu
coração sem esperar nada em troca. De
investir tudo em um projeto sem medir a
rentabilidade que lhe trará de volta. Uma
mãe segue tendo confiança em seus filhos
quando os outros já a perderam.
Parabéns pelo seu dia!
Para as que já se foram nossa eterna
gratidão.Estarão sempre em nossos
corações!!!

Vanessa não
mostrou o
presente...Mas para
os curiosos é um
perfume do
Boticário! E você
Luciano, que figura
rara!!!

CHIA, SEMENTE E SEUS BENEFÍCIOS
10 MOTIVOS PARA CONSUMIR.
A Semente da vez é a Chia, pouco conhecida mais muito eficaz. Ainda está desconfiado? Veja 10 motivos e seus benefícios para ingerir
a Chia:
1ª Benefício: Efeito que Passa a Fome: A Semente é riquíssima em fibras, que ajudam a regular o intestino e evitando a prisão de ventre. Ela também tem um efeito que passa a fome, pois
quando entra em contato com o estômago forma um ‘gel’ que ajuda no emagrecimento.
2º Benefício: ômega 3 e Ajuda o Coração: A porção de semente de chia tem nada menos que
400% da nossa necessidade diária de ômega 3. Ajuda a evitar doenças
no coração e diminui a pressão arterial.
3º Benefício: Possui mais Cálcio que o Leite e Mais Ferro que Espinafre: Para os intolerantes a lactose a Chia é a solução garantida. Ela tem
mais cálcio que o leite, ”O cálcio presente na chia ajuda na formação da
massa óssea, evitando a osteoporose”. Outro benefício, o
espinafre não é todo mundo que
gosta mais é importante consumi-lo por causa de seu Ferro. Porém a Chia tem mais ferro que o
espinafre, 100 gramas da semente de chia oferecem três vezes mais ferro que a mesma quantidade de espinafre.
4º Benefício: Magnésio: Essencial para o cérebro e ligações cognitivas.
5º Benefício: Vitamina A para os Olhos: Vitamina A é o que não falta e ajuda sua visão.
6º Benefício: Relaxa e tem Antioxidantes contra radicais livres: A Semente relaxa e possui antioxidantes que combate o envelhecimento celular, evitando inúmeras doenças.
7º Benefício: Manganês Extra: Estimula o crescimento ósseo e do tecido.
8º Benefício: Zinco: O Zinco melhora a imunidade, paladar, olfato e visão. Ajuda no
crescimento e melhora na formação de Colágeno.
9ª Benefício: Rica em Cobre: Facilita a absorção do Ferro e melhora imunidade e ajuda na
formação de elastina e colágeno.
10º Benefício: Potássio para as Câimbras. O Potássio está presente e as câimbras… Adeus!
Quer saber mais pesquise o link abaixo:
http://www.sementesdechia.com/Page-24-Benef%

Visita técnica da
equipe comercial
Cerca Viva, no dia
25/04/2012, na
Samaritá.
O ESPÍRITO DA PALAVRA
A palavra, naturalmente, é constituída e emitida pela ação da voz, da língua, dos lábios e do maxilar inferior, mas a origem dessa emissão,
não resta dúvida, é o pensamento, que se manifesta em forma de palavras. O pensamento é a manifestação da vontade. Suponhamos que
surja no homem alguma vontade. Para manifestá-la através de palavras, o pensamento entra em ação.
Naturalmente, na ação do pensamento ocorre o discernimento do correto e do incorreto, do bem e do mal, do sucesso e do insucesso,
etc. O conjunto disso é a inteligência, e sua manifestação é o espírito da palavra; a materialização do espírito da palavra é a ação.
O espírito da palavra é semelhante a uma marionete: a manifestação da alma ou do espírito fica à sua mercê. Irritar as pessoas ou fazê-las
rir, preocupá-las ou tranquiliza-las, entristecê-las ou alegrá-las, provocar conflitos ou paz, obter sucesso ou insucesso, tudo depende do espírito da
palavra.
Usá-lo de forma leviana é muito perigoso! Por outro lado, apenas manejar habilmente o espírito da palavra, não passaria de uma simples
técnica. A pessoa se assemelharia a um humorista, comediante ou comentarista. Se na base do espírito da palavra não houver força para a
manifestação de um grande poder, não há qualquer sentido. Mas, tratando-se de força, existe a benigna e a maligna. Ou seja, o espírito das
palavras malignas constitui pecado, e o espírito das palavras benignas constitui virtude.
Assim, o homem deve se esforçar para usar o espírito das palavras benignas. Nestas, evidentemente, o fundamental é o “makoto”, que se
origina de Deus. Portanto, não há outro recurso senão reconhecer a existência de Deus. Se a pessoa não for religiosa, não conseguirá
manifestar o verdadeiro makoto, e por isso não se manifestará a força benigna no espírito da palavra.
** MAKOTO = “SINCERIDADE” AO FALAR OU FAZER.
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