
A Datasul Tecnologia, acredita que a essência do
sucesso é o capital humano e, para isso, convida

todos a essa leitura que instiga a reflexão dos
comportamentos e atitudes dos seres humanos.
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DICA DE HOJE

Prospere na vida, ria bem alto, seja autêntico, conte coisas
boas ao próximo. Conserve o colorido nas bochechas e o brilho
dos seus olhos, adorne sua própria pessoa, conserve a sua saúde,
sua família, seus amigos, aumente gradativamente a sua cultura e
o seu vigor animal.

Lembre-se: PALAVRAS FORMAM UMA IMAGEM.

Realizações CONSTROEM uma biografia.  

Tenha um excelente dia HOJE E SEMPRE!

Atenciosamente,

Paulo Silveira

De:   

Para: 
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A LÓGICA DA REFLEXÃO

PAULO SILVEIRA

www.paulosilveira.com.br
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APRESENTAÇÃO

Neste livro você encontrará mais de 100 frases selecionadas
e trabalhadas para lhe fornecer novas perspectivas pessoais e
profissionais. Nossa mente precisa ser alimentada de idéias
prósperas e inovadoras ou ela acabará “fossilizada”.

As citações que seguem foram selecionadas e trabalhadas para
inspirar você a ver a vida por novas e ricas perspectivas. Muitas
contêm pequenas críticas ou mesmo provocações destinadas a
chamar a sua atenção. Algumas farão rir, ao passo que outras farão
pensar. Minha perspectiva é que elas capacitem você a fazer seu
mundo de hoje cada vez melhor, pois consciência ingênua não
constrói nação rica e próspera.  

Minha missão pessoal é: PREPARAR HOJE O EM-
PREENDEDOR DO FUTURO!

A ATITUDE de mudar está em nós. Em algum momento
desta obra você se achará e continuará crescendo. Só depende de
você!

TENHA UM EXCELENTE DIA HOJE E SEMPRE...
Pois o mercado é do tamanho da sua imaginação.

Atenciosamente,

Paulo Silveira
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7

A Lógica da Reflexão

“A desejada igualdade não pode existir na
sociedade como não existe na natureza. O justo
não é igual. O igual não é justo. Isso se dá para
que possa haver um equilíbrio e só você pode fazer
por você. NÃO SEJA MAIS UM NA MULTIDÃO.”
Paulo Silveira

Se na sua mente você não consegue enxergar-se próspero,
você nunca terá sucesso e mais do que isso provavelmente a sua
próxima geração será “pobre” também. Todas as demais técnicas
desse livro não terão algum valor, a não ser que você esteja voltado
para um objetivo certo. Se o seu alvo é preciso, com as lições dessa
obra você terá maior assertividade e com toda certeza será “rico”
nos vários aspectos da sua existência.

CRESCENDO HOJE

Terei a diferenciação como minha meta maior na vida, sempre
na certeza de crescer e fortalecer gerações mais saudáveis e
prósperas que a minha... 
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8

Paulo Silveira

“No caráter, na conduta, no estilo, em todas as
coisas, a simplicidade é uma suprema virtude.” 

Confúcio

Muita gente confunde o verdadeiro significado da palavra
simplicidade. Ela não está relacionada com o não ter, com o ser
pobre. Já vi muitas pessoas de poucas posses que não praticavam
a simplicidade. E também conheço pessoas muito ricas, mas ex-
tremamente simples, modestas. A simplicidade não é um estado
de riqueza é um estado de espírito. E é fácil identificar uma pessoa
simples: ela serve, ama, está aberta a ouvir e considerar os outros,
e se desprende da força que os bens podem exercer sobre seu
caráter e sua conduta. A pessoa simples é guiada por seus valores.
E esses valores são nobres e éticos.

CRESCENDO HOJE

Vou exercitar a simplicidade buscando sempre estar incondi-
cionalmente acessível ao próximo, ouvindo e considerando os seus
interesses e sentimentos, independentemente da condição social,
econômica ou religiosa. Não vou deixar que a busca por poder e
posses afete minha forma de pensar e de agir. Serei simples.
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A Lógica da Reflexão

“Dificilmente neste mercado existirá uma coisa 
pior que um vendedor ou empresa que, para
vender, vende somente preço ou produtos de
qualidade inferior. E as pessoas que compram
somente preço e não vêem valores agregados 
são suas merecidas vítimas.” 
Paulo Silveira em seu livro A Lógica da Venda

Um empreendedor jamais pensa pequeno e sempre tem a
certeza de fazer e vender o seu melhor. Quando você passa a
vender somente coisas de baixo valor, automaticamente perde
parte de seus ideais e se torna uma pessoa medíocre. Pois a so-
ciedade do excesso tem um excesso de empresas similares, que
empregam pessoas similares, com idéias similares, que produzem
coisas similares, por preços similares e de qualidade similar. E você
com certeza faz parte dos empreendedores, caso contrário não es-
taria lendo essas reflexões.

CRESCENDO HOJE

Sempre farei o meu melhor em tudo, pois percebi que vencer não
é competir com o outro. É derrotar e superar meus inimigos in-
teriores. É a minha própria superação diária para a realização
do “SER”.  
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Paulo Silveira

Não deixe a escola atrapalhar 
seus estudos. Maquiavel

Em minhas palestras para profissionais, sempre que pergunto
quantos são estudantes, poucos braços se erguem. Quando per-
gunto se pararam de aprender, respondem categoricamente que
não. Ora, se não pararam de aprender é porque continuam estu-
dantes, independentemente se estão ou não matriculados em al-
guma escola. Lembre-se, seus estudos independem de escolas. A
escola, inclusive a da vida, ensina, mas a decisão de aprender é
sempre sua. E isso passa por estar com a mente aberta.

CRESCENDO HOJE

Vou abrir minha mente e minha alma, meus olhos e meus ou-
vidos para aprender com a vida, com as pessoas, com os fatos.
Vou me permitir, hoje mesmo, aprender algo de valioso para
mim.

IMPORTANTE: ainda hoje, haja o que houver, custe o que
custar, mostre às pessoas e, principalmente, a si mesmo que você
faz a grande diferença.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 10



A Lógica da Reflexão

11“Vender é servir é compreender as necessidades
das pessoas, é a arte de transformar dinheiro em
amizade, é conseguir êxito. Na verdade, todo ser
humano que consegue êxito vendeu algo. 
Todas as pessoas deveriam aprender a arte de
vender e exigir da vida melhor recompensa
monetária, vivendo de forma mais equilibrada e
próspera sempre.” Paulo Silveira em seu livro 
A Lógica da Venda

Desde o momento que nascemos, somos servidos por pessoas
que se preparam anos para aquele momento. Desde a pessoa que
projetou o hospital, as que empreenderam o negócio, as escolas
que prepararam seus profissionais para auxiliarem as mães a tra-
zerem seus bebês à vida. Somos presenteados com um cresci-
mento infinito. Não existe pobreza no crescimento e para que
qualquer coisa exista temos a necessidade de “fazermos uma
venda”, desde idéias, projetos até vestir-se bem para aquele en-
contro tão esperado. A ciência mais completa que existe é a venda,
pois é ela que nos proporciona constante crescimento.

CRESCENDO HOJE

Tenha sede de aprendizado constante. Saiba que aprender a
vender é a primeira ATITUDE que um empreendedor precisa.
Pois não adianta você ser um gênio se não consegue vender suas
idéias. Seja ousado, assuma que em tudo na vida existe um
processo de venda e tenha um excelente dia hoje e sempre. 
POIS O MERCADO É DO TAMANHO DA SUA 
IMAGINAÇÃO !
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Paulo Silveira

“Nós não podemos controlar o vento, 
a chuva e outras variações climáticas. 

Mas podemos direcionar nossas velas para ir na 
direção que queremos.” Ayrton Senna

Quando alguém está comprometido em conquistar seus so-
nhos, seus objetivos, não perde tempo nem energia culpando
aquilo que está fora de seu controle. Por causa de sua determi-
nação, perseverança e obstinação, simplesmente assume que é
necessário prosseguir, avançar, apesar dos obstáculos. E, acima de
tudo, está pronto para fazer ajustes em seus planos, em seus meios,
ou até mesmo na forma que pensa, desde que isso o coloque no
caminho e na direção das suas realizações. 

CRESCENDO HOJE

Vou parar de olhar para os obstáculos como se fossem conspirações
do mundo contra a realização dos meus planos. Vou aceitá-los
naturalmente, e concentrarei meu foco em ajustar aquilo que
está ao meu alcance fazê-lo. Mas jamais desistirei. Enquanto es-
tiver ao meu alcance, avançarei, custe o que custar.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 12



13

A Lógica da Reflexão

“Compenetre-se na idéia de sucesso e
prosperidade plena, e acredite em si acima de tudo
e de todos.” Paulo Silveira

Antes de apreciar a questão de como se compenetrar da idéia
de sucesso façamos a nós mesmos estas cinco perguntas:

1. Quantas vezes os seus pais, avós, pessoas próximas e até
amigos mais íntimos lhe disseram: Siga em frente, seja líder, a
prosperidade e riqueza dependerão apenas de você?

2. Em algum momento você escutou isso? - Quando você
crescer mais, seja empresário, gere riqueza para nosso país, seja
um homem rico, dê empregos?

3. Pare por alguns momentos e reflita quando em sua vida
você teve que assumir a sua LIDERANÇA?

4. Como as pessoas o vêem como LÍDER?
5. Se você fosse demitido hoje, indiferente do motivo, quan-

tos dias você ficaria desempregado?

CRESCENDO HOJE

Tenha em mente que ser rico vai muito além de posse de bens pe-
cuniários.Tenha consciência de que se você não foi bem preparado
na sua raiz, tem por obrigação formar uma geração mais rica e
culta que a sua... Se foi preparado continue prosperando hoje 
e sempre.
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Paulo Silveira

“A prosperidade não está na carteira, está na mente.
Pois antes, quem tinha riqueza,  tinha cultura e hoje

quem tem cultura e faz com que ela se transforme
em bens, terá riqueza.” Paulo Silveira

A pessoa mal-sucedida (medíocre), é aquela que não utiliza
amplamente todas as suas aptidões e oportunidades. Poderia ser
melhor, mais culta, mas não é. Ela é limitada nas suas atitudes e
raciocínio, não tem empreendedorismo e ainda assassina os so-
nhos dos outros.

CRESCENDO HOJE

Dentro de suas possibilidades, utilize completamente as suas
próprias habilidades e se aproveite das oportunidades que lhe
oferece a vida. Assim você será bem-sucedido e encontrará satis-
fação no que faz, agregando valores próprios e ao seu país,
gerando uma nação mais culta e rica.
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A Lógica da Reflexão

“Para ficar no mesmo lugar, você tem que correr o
mais que puder. Mas se quiser chegar a algum
lugar, precisa correr duas vezes mais depressa.” A
Rainha de Copas em “Alice no País das Maravilhas”

O mundo é como uma esteira elétrica de ginástica. Para se
manter em pé, sobreviver, você tem que, no mínimo, andar ou
correr na mesma velocidade da esteira. Existe uma esteira, com ve-
locidade diferente, para cada segmento de atividade. Algumas
mais rápidas, outras mais lentas. O seu mundo se move num
ritmo. Se você quiser sobreviver, ser apenas competente, basta se
mover no mesmo ritmo. Mas se quiser ser excelente, “chegar a
algum lugar” mais alto, você terá que correr mais rápido que o
mundo. Nesse instante, você estará determinando a velocidade
de seu mundo. Aí, você deixa de acompanhar e passa a liderar o
processo. 

CRESCENDO HOJE

Vou escolher a direção certa para meu crescimento e, para atingir
meus objetivos e conquistar a excelência, vou andar mais rápido
que o mundo exige. Não vou me conformar com o ritmo que
meu segmento ou meu setor imprime. 
Vou me superar, vou correr.
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Paulo Silveira

“E no fim, não são os anos em sua vida que contam;
mas a vida em seus anos.” Abraham Lincoln

Ora, os anos são os mesmos para todos. Passam na mesma ve-
locidade para qualquer um de nós.  Mas são aqueles que decidem
fazer as melhores escolhas para usar o tempo que têm que vão
conseguir conferir qualidade para os anos que viverem. Não é
uma questão de quantidade de anos, mas de qualidade de vida es-
colhida para passar pelos anos. É óbvio, mas muitos insistem em
esquecer: somam-se os anos e tem-se uma vida; somam-se os dias
e têm-se os anos. Portanto, escolha como você viverá cada um de
seus dias. E acumule bons e felizes anos de vida.

CRESCENDO HOJE

Não mais me preocuparei com os anos de minha vida. Vou me
ocupar em fazer as melhores escolhas em cada um de meus dias
que viver. Isso é o bastante.
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A Lógica da Reflexão

“Reconheça a sua dívida para com os seus
empregadores.” Paulo Silveira

Meu pai me disse que nós devemos ter duas ATITUDES se
quisermos crescer na vida. Uma delas é sempre fazer algo que vá
além de nossas obrigações, pois é melhor sobrar competências e
possibilidades de errarmos mais que pecar pela falta de atitude e,
como conseqüência, demonstrarmos a nossa incompetência. A
segunda coisa que guardei como lição foi a de sempre reconhecer
aquele que nos ensinou coisas nobres. E no caso deste livro, reco-
nhecer o empregador que lhe deu a oportunidade de aprender
uma PROFISSÃO.

CRESCENDO HOJE

Reconheça as pessoas e a empresa que lhe deu chance e a faça
progredir. Tenha consciência de que a sua empresa é a melhor e,
automaticamente, a sua imagem será sempre mais próspera e
suas chances de crescimento aumentarão hoje e sempre. Pois não
existe empresa 10 com empregados nota 5.  
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Paulo Silveira

“O que é preciso para mudar uma pessoa, é mudar
sua consciência sobre si mesma.” Abraham Maslow 

Eu sei que muitos devem ter uma imagem sobre você. Mas,
qual a imagem que você tem de si mesmo? Você realmente se
conhece? Sabe quais são suas virtudes e deficiências? Sabe quais
são seus reais limites? Ou você se menospreza, se sub-dimensiona,
e cria em sua mente obstáculos intransponíveis que, na verdade,
você está totalmente capacitado e habilitado a superar? Você tem
consciência de quem você é?

CRESCENDO HOJE

Vou iniciar um processo de autoconhecimento. Vou observar
atentamente meus atos e meus pensamentos e avaliar de que
forma eles têm me atrapalhado ou ajudado a conquistar meus
sonhos. Vou buscar a ajuda das pessoas certas, aquelas capazes
de dizer para mim o que eu preciso escutar, e não o que eu
gostaria de ouvir.
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A Lógica da Reflexão

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.”
Geraldo Vandré 

“No dia que eu conseguir um trabalho melhor...”; “Quando
eu me formar, aí eu começo a...”; “Eu só estou esperando a me-
lhor oportunidade para iniciar a...”. Você já deve ter ouvido
muitas frases como essas. Certamente, elas não vêm de pessoas
que estão comprometidas com a realização de suas metas. São
pessoas que estão sempre esperando o “dia certo” chegar e esque-
cem que esse dia jamais chegará se elas não criarem as condições
para tal. Esquecem que são as atitudes tomadas hoje que irão fazer
acontecer o amanhã tão esperado.

CRESCENDO HOJE

Não vou esperar que o melhor dia chegue. Se estiver ao meu al-
cance, farei hoje o que precisa ser feito para que eu possa atingir
os meus objetivos. Sei que fazendo isso, estarei um dia mais pró-
ximo da realização deles.
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Paulo Silveira

“O melhor tempero é a fome.” 
Adágio popular   

Quando você está muito desejoso ou necessitado de algo,
toda conquista que possa lhe saciar ou aplacar essa carência ganha
um gosto ou um valor especial, mesmo que não seja exatamente
o que você queria. Às vezes, o emprego conseguido não era exata-
mente aquele que desejava, mas é recebido com festa se ele chega
depois de alguns meses de busca infrutífera. Infelizmente, as pes-
soas orgulhosas não conseguem sentir o mesmo. A vaidade as im-
pede de enxergar que conquistas simples podem ser a resposta
temporária que precisavam para continuar perseguindo o grande
sonho. Elas não se contentam com o bastante, querem sempre
mais que o necessário.

CRESCENDO HOJE

Não vou deixar que o orgulho me impeça de aceitar pequenas
coisas como grandes respostas para as minhas necessidades. Vou re-
cebê-las com gratidão a Deus, e entender que elas vieram para
que eu pudesse continuar lutando por conquistas maiores.
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A Lógica da Reflexão

“Experiência não é o que acontece com um
homem; é o que um homem faz com o que lhe
acontece!” Aldous Huxley 

Existem fatos que lhe ocorrem e outros que você determina.
Em certos momentos você é ator e em outros, espectador. Mas é
somente quando você tem consciência crítica sobre os fatos de
sua vida que você transforma essas vivências em experiências de
vida. É exatamente por isso que os anos vividos não necessaria-
mente proporcionam amadurecimento ou crescimento a alguém.
Mas são os momentos experimentados e vividos conscientemente
que se acumulam como experiência de vida e que lhe permitem
crescer e amadurecer. 

CRESCENDO HOJE

Não vou somente viver meus momentos, mas conscientemente
experimentá-los, avaliá-los e criticá-los para que eles se trans-
formem em experiência de vida. Só assim estarei conduzindo
meu crescimento e amadurecimento.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 21



22

Paulo Silveira

“Você pode sonhar, criar e construir a idéia mais
maravilhosa do mundo, mas são necessárias
pessoas para fazer o sonho virar realidade.”

Walt Disney

As pessoas crescem em ciclos de vida e o que fará que pros-
perem ou estagnem será a percepção em relação a elas mesmas e
ao mundo. Após cada período de desenvolvimento, há um
período de estabilidade. Surgem novas idéias, novas energias são
acumuladas, criam-se novas tecnologias e começa então um novo
período de desenvolvimento, e assim sucessivamente.

CRESCENDO HOJE

Pague a sua dívida com o progresso, crescendo como ser humano.
A vida lhe foi presenteada e se resume em evoluir. Como a imo-
bilidade e “segurança” podem estar representando a “morte 
em vida”. 
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A Lógica da Reflexão

“As crianças aprendem inglês fácil por que não
sabem que é difícil.” Alex Periscinoto 

É impossível crescermos sem aprender algo novo. Aprender
algo novo é um sinal claro de que estamos em evolução. Morre-
mos quando paramos de aprender coisas novas. Mas, por que,
para alguns, é tão difícil aprender coisas novas? A resposta é sim-
ples: por causa deles próprios. Não existe maior obstáculo para seu
aprendizado do que você mesmo. Sua mente é poderosíssima para
lhe bloquear a capacidade de aprender, apesar de você ter todas as
condições naturais para tal. Quando você diz que “é difícil”, ou
que “não posso, não consigo”, você está programando sua mente
para buscar razões que justifiquem o que você afirmou. E o pior
é que você as encontra.

CRESCENDO HOJE

Vou, como as crianças, ter prazer em aprender, não vou me blo-
quear. Vou afirmar para mim mesmo que “Deus me deu a ca-
pacidade de aprender” e, com determinação, vou praticar muito
tudo de novo que eu vier a conhecer. Só assim eu irei realmente
aprender.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 23



24

Paulo Silveira

“Adquira disciplina de trabalho como meta.” 
Paulo Silveira

A formação de hábitos de trabalho é regada a muita disci-
plina, como trabalhar mais horas do que de costume, essa é a ra-
zoável explicação das pessoas que enriquecem em todos os
âmbitos. Digo isso não só pelo êxito que alcançam, pois todos os
“gênios e ricos” que conheci e conheço são trabalhadores in-
fatigáveis e tem verdadeira paixão pelas suas profissões e fazem
dela a sua vida para crescimento próprio e alheio.

CRESCENDO HOJE

Faça o seu trabalho com verdadeiro amor. A disposição para
aceitar um número excessivo de tarefas e a flexibilidade na co-
municação são regras de ouro para o crescimento constante.
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A Lógica da Reflexão

“À proporção que eu cresço, presto menos
atenção no que os homens dizem. Olho somente
para o que fazem.” Andrew Carnegie 

O filósofo grego Diógenes dizia que nossas palavras deveriam
ser sombra de nossas ações. Ou seja, as ações deveriam vir
primeiro. As palavras viriam depois apenas para confirmar o que
nossas atitudes já revelaram que somos. “Faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço” é uma filosofia hipócrita. Em uma pessoa
equilibrada deve existir coerência entre o que ela diz e o que ela
faz. É muito mais difícil fazer do que dizer. É exatamente por isso
que só iremos saber quem você é realmente quando olharmos
para suas práticas e não somente para suas palavras.

CRESCENDO HOJE

Vou observar se existe coerência entre meu discurso e minha
prática. Se descobrir que não existe, vou mudar, seja meu 
discurso ou minha prática. Mas vou fazer com que os dois 
reflitam meus reais valores.
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Paulo Silveira

“O que o mercado procura hoje não é mais 
mão–de–obra e sim cérebros de obra.” Paulo Silveira

Da mesma forma que a produção e a logística incorporam
cada vez mais idéias, a mão-de-obra vem sendo adaptada até o
momento de sua total eliminação, apenas aqueles que continuam
estudando e se reciclando, continuam com chance de prosperar
no mercado. Para nós, então, não é surpresa, portanto, a tendên-
cia na direção da empresa é elevar os salários de pessoas que 
apresentem e usam seus altos índices de educação, habilidades so-
ciais e ótimas atitudes. Enquanto que cargos de mão-de-obra, em
alguns casos, saem mais caros que investir em novas tecnologias
para substituição.

CRESCENDO HOJE

Faça da sua vida uma coletânea de obras intelectuais e saiba que
podemos enriquecer com uma ótima idéia de uma hora para
outra, mas normalmente quem trabalha apenas por trabalhar e
somente com os braços, apenas estará limitado e será facilmente
descartado e largado à própria sorte.      
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A Lógica da Reflexão

“Lembre-se da regra de OURO: perder também faz
parte da nossa EVOLUÇÃO.” Paulo Silveira

Ganhos e perdas fazem parte da nossa vida; como disse o ilus-
tre pintor Pablo Picasso: “Não existe construção, sem destruição”.

Durante toda a nossa vida fomos destruindo hábitos, bens
materiais e até amizades para podermos crescer. Esta dica é muito
importante, pois em muitas situações da nossa vida teremos que
escolher entre uma coisa ou outra. Não acredite que o mundo
tenha que ser justo com você, seja você primeiro justo com ele.

CRESCENDO HOJE

Faça com que as derrotas sejam momentâneas, como uma dor de
cabeça que nos avisa que alguma coisa está errada. Seja in-
teligente procurando as causas dentro de você. E lembre-se que,
a preocupação excessiva com a perfeição ou perdas pequenas,
muitas vezes nos impedem de alcançarmos nossos objetivos
maiores.
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Paulo Silveira

“Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado.
Mas nada pode ser modificado até que seja

enfrentado.” James Baldwin

Esse pensamento não se trata apenas de um jogo engraçado
de palavras. Ele retrata uma verdade inquestionável: quando evi-
tamos o enfretamento de um problema, o alimentamos, fazendo-
o crescer ainda mais. É uma ilusão nossa acharmos que o tempo
se encarrega de solucionar problemas. Ele nos ajuda a melhor vi-
sualizarmos os fatos e, às vezes, chegarmos à conclusão que, na
verdade, não existia um problema. Era só uma questão de com-
preensão equivocada. Uma boa maneira de constatarmos se esta-
mos ou não diante de um problema real é verificarmos se o
adiamento da busca da solução do mesmo irá agravar ou não suas
conseqüências. E se você não contar a um cliente a verdade sobre
o defeito de fabricação de um produto que você o vendeu? Se
você não começar logo o seu curso de inglês ou espanhol? Se as
respostas às essas perguntas for "a situação vai piorar", não tenha
dúvida, você tem que tomar a iniciativa de enfrentar o problema.

CRESCENDO HOJE

Vou definir quais problemas são prioritários e vou enfrentá-los,
um a um. Terei a humildade de reconhecer quando precisarei
da ajuda de outros para resolvê-los. 
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A Lógica da Reflexão

“A maioria das pessoas se sente mais à vontade
com velhos problemas do que com novas
soluções.” Zig Ziglar

A velha e conhecida ZC - Zona de Conforto. Fenômeno
capaz de imobilizar qualquer um que se disponha a aceitar que
"está tudo bem; não precisa melhorar". Não é difícil entender
porque as novas soluções atraem poucos: elas exigem abrir mão
do velho, dos hábitos arraigados, do que já foi aprendido. Novas
soluções exigem novos aprendizados, sacrifícios, implantar novos
hábitos. E isso tudo requer que saiamos da ZC, que trilhemos
novos caminhos. Isso dá medo. Mas, assuma uma verdade fun-
damental ao seu crescimento: é impossível chegar a novos lugares,
novas conquistas sem admitir trilhar esses novos caminhos. 

CRESCENDO HOJE

Assumirei que, se quiser continuar crescendo, tenho que me valer
da mesma coragem que tive antes e avançar sobre o medo que os
caminhos desconhecidos me causam. Mas, admitirei que só esses
caminhos me levarão aos novos resultados. Por isso, os trilharei.
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Paulo Silveira

“A maioria das pessoas quer mudar o mundo para
melhorar sua vida. Quanto esforço à toa! Se elas

melhorassem a si mesmas, melhorariam sua vida e,
assim, também, o mundo.” Zig Ziglar

Você pode não acreditar, mas é pura verdade. Apesar de existir
um único mundo, existem tantas formas diferentes de vê-lo
quanto o número de pessoas que nele habita. Ou seja, duas pes-
soas vivendo uma mesma experiência, num mesmo local, em um
mesmo instante, têm percepções completamente distintas diante
desse mesmo fato. Isso porque a forma como experimentam o
mundo é resultado direto dos valores que têm em suas mentes.
Quando você muda para melhor sua mente, alimentando-a de
valores e pensamentos bons, você automaticamente passa a en-
xergar em sua volta um mundo melhor. 

CRESCENDO HOJE

Todos os dias, desde cedo da manhã, vou alimentar minha mente
com pensamentos, idéias e valores bons, como vitória, amor, com-
panheirismo, compaixão, amizade, fé. Assim, quando olhar para
o mundo, encontrarei as mesmas coisas das quais a minha mente
estará cheia.
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A Lógica da Reflexão

“Antes de refazeres o mundo, experimenta
refazeres a ti mesmo.” Walt Disney

Eis o maior desafio a que alguém pode se submeter em sua
vida: mudar a si mesmo. A dificuldade não é à toa. Para mudar,
o primeiro grande obstáculo é reconhecer os erros. Isso exige au-
tocrítica. Mas, infelizmente, as pessoas estão muito mais preocu-
padas e preparadas a criticarem os outros do que a si próprias. A
autocrítica requer olhar para dentro de si mesmo e descobrir seu
"eu" verdadeiro, olhar para seus erros. Muitos rejeitam essa idéia
com medo de descobrirem o que não gostariam. Para alguns,
chega a ser doloroso. Mas, agindo assim, perpetuam a ineficiência,
a incompetência e não evoluem. Os que se criticam, porém, dão
o passo necessário para mudarem suas vidas e, assim, crescerem. 

CRESCENDO HOJE

Vou olhar para mim e procurar os meus erros. Se tiver dificul-
dade em reconhecê-los, não temerei em pedir a ajuda de pessoas
que confio e que possam me mostrar minhas falhas. Quando des-
cobri-las, assumirei o compromisso de corrigi-las. Eu quero e vou
crescer.
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Paulo Silveira

“Aprenda a dizer ‘não’ ao que é bom para poder
dizer ‘sim’ ao que é melhor.” Paulo Silveira

A questão é simples. Para você admitir que algo pode ser me-
lhorado você tem que aceitar que o que você fez até agora é apenas
bom. Mas, não só isso. Precisa continuamente dizer a si mesmo
que o bom é tão somente aceitável, mas não o ideal. Ou seja, tem
que dizer não ao bom, para preparar a mente para dizer sim ao
melhor. "Mas quando o melhor for alcançado, o que faço?" Deve
passar automaticamente a ver a realização apenas como boa. E,
assim, o processo continua. A chamada melhoria contínua
japonesa, ou Kaizen. Comemore a conquista, e passe a olhar para
frente. Pare de ser um profissional com um "passado promissor".
As conquistas atuais não pertencem ao hoje, mas ao ontem. No
hoje, só devemos encontrar seus desafios atuais. Admita: tudo
pode ser melhorado. Pouco que seja, mas pode. 

CRESCENDO HOJE

Vou parar de me acomodar com o que já fiz e, perseverante-
mente, melhorar o que estou fazendo de bom.
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A Lógica da Reflexão

“Diariamente nos defrontamos com uma série de
oportunidades fantasiadas de problemas
insolúveis.” Og Mandino 

É tudo uma questão de atitude. E atitude é a forma como
você decide ver o mundo, como decide encará-lo. Se você tiver
uma atitude negativa todos os fatos que lhe ocorrerem serão sem-
pre vistos como ameaças e complôs do mundo contra a sua pes-
soa. Se, por outro lado, você desenvolver em si uma atitude
positiva, até as provações serão vistas como oportunidades de
aprendizado e aperfeiçoamento. É uma decisão sua, de como você
decidirá enxergar o mundo. Tome uma atitude positiva e pare de
desperdiçar as oportunidades fantasiadas de problemas. Afinal,
os campeões, os gênios, os grandes escritores e descobridores só
chegaram lá porque decidiram resolver os problemas que muitos
preferiram não enfrentar. Só que eles os viam como oportu-
nidades. E você, como enxerga seu mundo?

CRESCENDO HOJE

Se eu posso decidir como alimentar minha mente, vou alimentá-
la de coisas boas e decidir enxergar o mundo de uma forma po-
sitiva.
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Paulo Silveira

“Mude, antes que você seja forçado a isso.” 
Jack Welch 

Olhe para trás. Volte cinco ou dez anos. Como você era? Não
me refiro somente aos seus aspectos físicos, que inquestionavel-
mente devem ter mudado. Refiro-me também às suas atitudes, à
sua forma de pensar, à sua capacidade de reagir às emoções e tudo
mais que diz respeito à mente e ao espírito. Quando você com-
para quem você é hoje com quem você era no passado, que dife-
renças positivas e negativas pode perceber? Eu não sei se esse
balanço tem saldo positivo ou negativo. Não posso saber se você
evoluiu como pessoa. Não me refiro a posses, dinheiro. Refiro-me
à evolução em seu equilíbrio mental e espiritual. Dito isto, vamos
à reflexão. Quer você queira ou não, o tempo, a vida, o mundo
se encarregam de nos mudar, mesmo que resistamos à essa idéia.
Não existe uma pessoa sequer que continue sendo sempre do
mesmo jeito. Das duas, uma, ou mudamos ou nos mudam.
Sábios são aqueles que, conhecedores dessa verdade, se antecipam
e proativamente mudam na direção que desejam, e não na direção
que o mundo quer. Pergunta final: você é hoje o que projetou
ser, ou é resultado da transformação que o mundo (amigos, fami-
liares, trabalho, sociedade) lhe impôs? Você é produto de suas de-
cisões, ou é produto das decisões que o mundo tomou por você?

CRESCENDO HOJE

Vou refletir sobre meus valores e conduta. Se verificar que eles
conflitam com o projeto que tenho para meu crescimento, vou
mudar, e redirecionar o rumo que estou dando à minha vida.
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A Lógica da Reflexão

“Experiência é uma coisa maravilhosa. Ajuda-o a
reconhecer um erro quando você o comete de
novo.” Stephen R. Covey 

Muitos crêem que a grande experiência em algo irá capacitá-
las a enfrentarem os novos desafios. É um erro! A experiência lhe
torna um especialista no passado. Mas isso não é de todo ruim.
Se você estiver com sua mente aberta e consciente, e tiver decidido
aprender com o que viveu, sua experiência será excepcional em
lhe permitir enxergar situações que você já experimentou e, hoje,
poderá evitá-las. Não tem nada pior do que falhar nos mesmos
erros. Exercite sua experiência.

CRESCENDO HOJE

A partir de agora, vou decidir aprender com minhas vivências,
e permitir que minha experiência me alerte a não cair nos mes-
mos erros.
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Paulo Silveira

“Fé é o pássaro que canta enquanto ainda está
escuro.” John Maxwell

É fácil sorrirmos quando tudo nos vai bem. Mas, é impossível
imaginarmos que sempre as coisas nos irão bem. O ato de ca-
minhar nos expõe a tropeços e quedas. Isso faz parte do caminho.
O Senhor Jesus nos alertou, no evangelho de João, que, no
mundo, passaríamos por provações. Nessas horas de provações,
em que as circunstâncias, os fatos, parecem trabalhar contra nós,
é que precisamos de uma força imaterial, extraordinária para con-
tinuarmos rindo, cantando: A FÉ! “Mas, fé no quê, ou em
quem?” 

CRESCENDO HOJE

Vou dirigir minha fé àquele que é maior que o mundo e que as
circunstâncias que nele há. Vou depositar minha fé naquele que
venceu! Assim, vou cantar, mesmo nas horas que o mundo espera
que eu chore.
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A Lógica da Reflexão

“Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. 
Use-o!” Julio Cesar 

É interessante. O passado é extremamente importante para
nós, pois guarda nossas memórias e experiências vividas, nos serve
como referência para analisarmos o hoje e projetarmos o amanhã.
Mas, nele nada podemos fazer em prol de nosso futuro. Todas as
vitórias do passado somente nos trouxeram até aqui, até o pre-
sente. Se desejarmos novas conquistas, novas vitórias, hoje é o dia
de darmos o passo necessário para realizá-las. Se você ganhou o
Oscar, ou outro prêmio qualquer, foi por seus feitos passados.
Caso deseje ganhá-lo novamente, terá que usar o hoje para cons-
truir o caminho que lhe levará até o topo. Existem pessoas que se
estagnam após terem ganho uma honraria por conquistas rea-
lizadas. Esquecem que precisam continuar lutando, se quiserem
se manter no topo.

CRESCENDO HOJE

Vou parar de esperar que o passado me proporcione as vitórias
que espero conquistar amanhã. Para alcançá-las, vou trabalhar
hoje, diligentemente.
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Paulo Silveira

“Haverá duas datas escritas em sua lápide, e tudo o
que os seus amigos e parentes lembrarão estará

naquele hífen entre elas.” Maquiavel 

A questão é simples. Seu local de nascimento, seus ascen-
dentes, seus amigos de infância, sua escola primária podem até in-
fluenciar em quem você é ou será, MAS NÃO SÃO DE-
TERMINANTES. Se você não gosta de algo em você, saiba que,
ao longo de sua vida, você aprendeu a ser assim. E, da mesma
forma que aprendeu, pode desaprender e re-aprender. Portanto,
seu nascimento não determina quem você será, nem seu túmulo
pode determinar quem você foi. É o que você decide fazer com
o espaço de tempo entre esses dois eventos que determinará como
será lembrado. O que você está esperando?

CRESCENDO HOJE

Vou olhar para frente e preparar hoje o caminho que me levará
para o futuro que desejo. Não adiarei, não perderei mais tempo.
Farei hoje, o que precisa ser feito. Mesmo sabendo que existe um
preço a ser pago. Vou pagá-lo e, depois, colherei os frutos ainda
em vida.  
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A Lógica da Reflexão

“Metas superficiais levam a resultados
superficiais.” Paulo Silveira  

Você tem metas para sua vida? Metas familiares, físicas, fi-
nanceiras, profissionais, espirituais? Se não tem, qualquer ca-
minho que você tome em sua vida lhe servirá, afinal, você não
sabe mesmo onde quer chegar! Mas, se você já assumiu a respon-
sabilidade sobre seu próprio crescimento e desenvolvimento, es-
tabelecendo metas para si mesmo, ótimo. Mas, CUIDADO! O
maior risco que você corre quando estabelece metas pequenas,
superficiais, medíocres, é alcançá-las. Pois, alcançando-as, além
de obter resultados pequenos, superficiais e medíocres, você corre
o imenso risco de começar a achar que esse é o seu tamanho.
Começa a achar que esse é o seu limite. E, assim, torna-se o maior
obstáculo para seu próprio sucesso.

CRESCENDO HOJE

Se serei do tamanho das metas que impor a mim mesmo, vou,
então, estabelecer metas grandes para minha vida, pois não ad-
mitirei para mim a mediocridade.
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Paulo Silveira

“Muitos dos fracassados são homens que não se
deram conta do quão perto estavam do sucesso,

quando desistiram.” Napoleão Bonaparte 

Perseverança. Essa é a palavra chave para uma carreira de
sucesso, para o contínuo desenvolvimento. Ninguém consegue
algo grande, valioso, sem desenvolver a capacidade de persistir. A
perseverança traz o aperfeiçoamento. A vida reserva prêmios
valiosos para aqueles que perseveram até o fim. Mas como saber
se você chegou até o fim? Simples. Quando sua meta for al-
cançada. Lembre-se que, às vezes, precisamos mudar o rumo em
direção ao alvo, ou até mesmo rever nossas metas. Isso não é de-
sistir, é apenas uma mudança nos meios ou no caminho. O com-
promisso em alcançar a meta continua. Mas, quando alcançá-la,
observe à sua frente, e verá que ainda existe caminho a ser
perseguido. Por quê? Simplesmente porque o fim não existe. Se
você acha que chegou até ele, saiba que esse mesmo fim pode ser,
para você ou outra pessoa, apenas o início. A própria morte física
é só o começo de uma nova vida, espiritual. Veja, também, o 
exemplo das descobertas científicas. Estão em contínua evolução.
PERSEVERE!!! 

CRESCENDO HOJE

Vou perseverar em meus propósitos. Sempre que achar que
cheguei ao fim, direi para mim mesmo: um pouco mais, só um
pouco mais!
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A Lógica da Reflexão

“Nem sempre convém virarmos a página; por vezes,
é preciso rasgá-la.” Paulo Silveira 

Você já viu pessoas que dizem ter perdoado alguém, mas que
ainda não conseguiram esquecer o ocorrido? Será que realmente
perdoaram? É lógico que não. Não tenha dúvidas que desapon-
tamentos, brigas e frustrações deixam marcas, cicatrizes. É por
isso que devemos evitá-las, ao máximo. Não podemos simples-
mente arrancar as páginas do livro de nossas vidas. No máximo,
podemos e devemos rasgar algumas delas. Quando rasgamos a
página de um livro, parte dela continua lá. Uma marca eterna de
que algo ruim aconteceu. Devemos deixar na parte que fica ape-
nas os fatos. Mas, não precisamos ficar eternamente lamentando
essas cicatrizes. Vou lhe mostrar minha visão sobre o perdão. Você
saberá que realmente perdoou alguém quando olhar para a cica-
triz, para a página rasgada (o fato), e conseguir rir do que ocorreu.
Neste instante, você tem a certeza que rasgou os maus sentimen-
tos dessa página. 

CRESCENDO HOJE

Vou perdoar verdadeiramente. Vou parar de simplesmente virar
certas páginas de minha vida. Voltarei a elas e as rasgarei. 
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Paulo Silveira

“Nada é mais perigoso que uma idéia, se você tem
apenas uma.” Leonardo da Vinci 

Qual a condição básica para que uma idéia seja considerada
a melhor? É básico. Uma idéia somente poderá ser considerada a
melhor se você tiver outra para comparar. Se você tem apenas
uma, não tem escolha, está refém de sua única idéia sobre um as-
sunto ou pessoa. Tudo na vida é multifacetado, ou seja, tem várias
faces, vários ângulos. Se você só tem uma única idéia sobre algo,
é porque não se deu ao trabalho ou esforço de olhar as várias faces,
olhar as várias perspectivas do problema, do fato, do desafio, das
pessoas. E o perigo é claro: concluir a partir de um único ponto
de vista, de uma única idéia, é correr o risco de tornar-se super-
ficial ou injusto. É querer colocar num plano um mundo que é
tridimensional. A profundidade desaparece, é ilusória. Você não
consegue ver o todo, só a representação dele.

CRESCENDO HOJE

Procurarei olhar para os fatos, pessoas e problemas a partir de
vários ângulos. Assim não correrei o risco de ter apenas uma idéia
sobre o mundo.
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A Lógica da Reflexão

“Excelência é uma arte conquistada pelo treino e
hábito. Nós não agimos certo porque temos
virtuosidade ou excelência, mas preferencialmente
as temos porque agimos certo. Nós somos o que
fazemos repetidamente. Excelência, então, não é
um ato, mas um hábito.” Aristóteles 

Mas, o que é ser excelente. Muitas coisas podem ser ditas para
explicar a excelência. Nesse pensamento, Aristóteles expõe sobre
a origem da excelência, e propõe que não apenas um ato isolado,
esporádico, pontual lhe ajudará a alcançá-la, mas sim a AÇÃO
CONTÍNUA. É ela que forma nossos hábitos. Mas, CUI-
DADO! Estamos falando de bons hábitos, pois, por incrível que
pareça, você pode ser excelente em ferir as pessoas, por causa do
seu diligente e indesejável hábito de ser irônico quando se dirige
a elas. Mas, você pode também ser excelente vendedor, por causa
dos seus hábitos de ouvir mais que fala, de se autocriticar, de se
auto-desenvolver através do contínuo aprendizado de novas téc-
nicas e estratégias etc. Você também pode ser uma excelente 
pessoa. 

CRESCENDO HOJE

Vou continuamente fazer, da melhor forma possível, o que precisa
ser feito para que eu evolua como profissional, pai ou mãe, e
também como pessoa. Até que isso vire um hábito. Assim, serei
excelente naquilo que faço.
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Paulo Silveira

“O homem deve ser grande o suficiente 
para reconhecer seus erros, esperto o suficiente
para beneficiar-se deles e forte o suficiente para

corrigi-los.” Paulo Silveira

Você já notou que existem pessoas que são especialistas em
criticar os outros e incapazes de reconhecer suas próprias falhas?
Isso não é de hoje. A autocrítica é imprescindível no seu desen-
volvimento. Mas, lembre-se que ela é só o primeiro passo. Não
basta reconhecer o erro. Você deve motivar-se a corrigi-lo. E isso
exige grandeza, força, sabedoria. Seja sábio. Corrija-se, antes que
os outros o façam.

CRESCENDO HOJE

Olharei menos para os outros e mais para mim mesmo, e buscarei
identificar e corrigir meus erros. 
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A Lógica da Reflexão

“O que sabemos fazer aprendemos fazendo.”
Aristóteles 

Existe muita confusão entre o que seja "saber" e "aprender".
Em uma bela música de Beto Guedes, encontramos uma pas-
sagem de grande profundidade e sabedoria: "A lição sabemos de
cor, só nos resta aprender." Como a música sugere, o fato de
sabermos sobre alguma coisa, não implica que a tenhamos apren-
dido. Somente quando nos propomos a FAZER aquilo que pas-
samos a conhecer, é que podemos dizer que estamos em um
processo de aprendizado. Afirmo categoricamente que você nada
pode aprender com os outros, nem experiência, nem novas téc-
nicas, muito menos novas práticas. Você poderá tão somente pas-
sar a conhecê-las, mas somente irá aprender quando se dispuser
a exercitar, fazer, errar, ajustar, fazer de novo. É por isso que so-
mente poucas pessoas conseguem aprender com a vida. Essas são
aquelas que decidiram FAZER algo a respeito do que passaram a
conhecer, do que passaram a saber. Lembre-se: só crescemos
quando aprendemos algo novo.

CRESCENDO HOJE

Não vou me iludir achando que saber é aprender. Vou me es-
forçar ao máximo para colocar em prática o que eu sei, e assim
realmente aprender. Assim, crescerei...
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Paulo Silveira

“Obstáculos são aquelas coisas horrendas 
que vemos quando tiramos nossa 

visão do objetivo.” Zig Ziglar  

Quantas vezes você afundou em seus planos por ter desviado
sua visão do alvo, do objetivo, preferindo olhar para os obstáculos,
para as dificuldades naturais que surgem em todo caminho? Você
acha que um corredor, em uma prova de 100m, olha para a tor-
cida adversária ou para a cara do adversário? Ele até as vê, ele não
as ignora. Mas, como sua visão (não seu olhar) está voltada para
a linha de chegada, ele enxerga o prêmio, a conquista, a vitória.
É nisso que está sua inspiração, sua motivação. 

CRESCENDO HOJE

Mesmo notando a existência de obstáculos em meu caminho, vou
manter minha visão nos meus objetivos, nos meus alvos, para
que assim alcance a vitória.
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“Eu posso não ser totalmente perfeito, mas partes
de mim são excelentes.” Ashleigh Brilliant 

Você jamais será perfeito. Não pode haver perfeição na na-
tureza humana. Mas, certamente, você possui excelências natu-
rais. E é isso que você precisa descobrir, desenvolver, e usar para
um fim proveitoso, nobre, justo. Apesar de você não ser perfeito,
você pode desenvolver atividades com excelência. Não todas.
Peter Drucker afirmou certa vez que podemos ser bons em muitas
coisas, mas realmente excelentes em uma, no máximo duas ativi-
dades. No que você é excelente? Tem certeza que está usando suas
excelências ou habilidades naturais em suas tarefas diárias, de
forma a alcançar a excelência no que faz? 

CRESCENDO HOJE

Buscarei me conhecer melhor, descobrir qual o meu "chamado",
conhecer minhas vocações e inclinações naturais e definir de que
forma posso usá-las em meu trabalho. Assim, estarei aumentando
minhas chances de atingir a excelência no que faço. Reconhecerei
que a perfeição não existe, e não a buscarei. Mas, buscarei a ex-
celência. Ou seja, farei da melhor forma possível tudo aquilo que
estiver ao meu alcance realizar.
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“Bem feito é melhor do que bem dito.”
Benjamin Franklin 

O filósofo grego Diógenes afirmou que nossas palavras de-
veriam ser sombra de nossas ações. Ou seja, primeiro as ações,
depois as palavras. Por quê? É simples! Sua credibilidade e boa
reputação jamais serão conquistadas pelo que você diz, mas sim
pelo que você faz. Você não pode ser visto pelo mundo como
uma promessa, mas sim como uma realidade. Indiscutivelmente,
é muito mais fácil falar do que fazer. Seu desafio está em estabele-
cer uma coerência entre sua prática e seu discurso. Caso contrário,
você viverá uma hipocrisia, viverá dois mundos. Seu segundo de-
safio é esforçar-se em fazer bem feito tudo aquilo que escolheu 
realizar. Lembre-se: você poderá ser o que diz, mas sempre será o
que faz.

CRESCENDO HOJE

Vou ter o cuidado de somente dizer o que está ao meu alcance
fazer, e de fazer tudo aquilo que tiver dito. E, tudo que vier a
fazer, farei da melhor forma possível.
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“Milhões viram a maçã cair, mas foi Newton quem
perguntou por quê.” Bernard Baruch 

É incrível a quantidade de pessoas procurando respostas para
perguntas elaboradas por outros. Não pense que, necessaria-
mente, os grandes descobridores conseguiram seus grandes feitos
por que eram gênios. O que eles têm ou tinham em peculiar era
a grande capacidade de elaborar perguntas para os fatos que viven-
ciavam. O grande Einstein, esse sim um gênio, chegou a dizer
que mais importante que a solução de um problema é a elabo-
ração da pergunta que o define. Pense agora: quantos fatos ocor-
rem diariamente em sua vida, seja no trabalho ou fora dele, que
você tem ignorado os seus "porquês", e tem preferido simples-
mente reagir mecânica e automaticamente a eles? A chave da 
descoberta, da inovação, do crescimento é o QUESTIONA-
MENTO. Pergunte-se mais, questione-se mais!

CRESCENDO HOJE

Em vez de procurar respostas para questões que não tenho sequer
a certeza de que deveriam ser feitas, vou me preocupar mais em
elaborar minhas próprias perguntas. Assim,  abrirei minha men-
te para questionar meus caminhos e descobrir novos.
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“O mundo é cheio de abundância e oportunidades,
mas um monte de gente vem à fonte da vida com

uma peneira em vez de um balde... com uma colher
de chá, em vez de uma pá de aço. Eles esperam

pouco, e como resultado obtêm menos ainda.”
Ben Sweetland 

Gosto de definir a situação apresentada por esse pensamento
como "estabelecer um pacto pela mediocridade". Ou seja, em vez
de nos espelharmos no melhor, de buscarmos os níveis mais altos
de performance, preferimos nos nivelar por baixo, de modo que
a frustração seja pequena caso não consigamos alcançar nossos
sonhos. É esse o seu caso? Você tem pensado grande a respeito de
si mesmo, tem estabelecido metas auspiciosas, ou tem preferido
exigir pouco de si? Quando você exige pouco de si, você reúne so-
mente os recursos necessários e suficientes para alcançar a meta
que estabeleceu. E quando surgem as oportunidades maiores,
você simplesmente não pode aproveitá-las. Afinal, você não es-
perou nem se preparou para as mesmas. Se você não alcança
grandes feitos, não pense que não o consegue por ser incapaz.
Você não o alcança porque não o busca.

CRESCENDO HOJE

Vou criar altos padrões de exigência para mim mesmo, sempre
acreditando que posso ir além de onde cheguei até hoje. Só assim
continuarei crescendo, evoluindo.
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“Não há atalhos para os lugares aos quais vale a
pena ir.” Beverly Sills 

Primeiramente, você precisa entender que atalhos são ca-
minhos mais curtos que lhe levam mais rapidamente ao seu des-
tino. É diferente de desvio. Desvios são caminhos mais longos. Se
forem mais curtos que o caminho normal, se transformam em
atalhos. Pois bem, se você quer chegar a excelência, não adianta
queimar etapas, cortar caminhos. Simplesmente porque a ex-
celência não está no destino, mas no exercício da caminhada. A
excelência, ou o sucesso, ou a felicidade não são um lugar, um
destino. São, na verdade, a junção dos vários passos dados ao
longo do caminho da vida. Quando você corta o caminho que o
leva à excelência, você, na verdade, está diminuindo a chance de
alcançá-la, pois está queimado etapas necessárias para o desen-
volvimento da mesma. Atente também que a excelência não é
fruto do quanto você anda, mas de COMO decide andar em sua
caminhada. A excelência é a conseqüência natural de como você
caminha na direção da conquista de seus objetivos.

CRESCENDO HOJE

Não é cortando caminho que vou encurtar a distância para
chegar a excelência. Vou atingi-la melhorando continuamente
todos os passos que eu der em direção à conquista dos meus ob-
jetivos. Assim, ela virá naturalmente.
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“O maior poder que uma pessoa possui 
é o poder de escolha.” J. Martin Kohe 

Você sabia que os animais não podem fazer escolhas? Sabia
que eles agem segundo os seus instintos? Somente nós, seres hu-
manos, somos capazes de fazermos escolhas. Aqui está o ponto
principal desta reflexão: o livre arbítrio. Essas pessoas não en-
tregam o controle de suas vidas a ninguém. Elas próprias as-
sumem esse controle por meio das diuturnas escolhas que fazem.
Mas também o poder de escolha pode ser uma maldição para
aquelas pessoas que deixam que o mundo, que os outros (amigos,
familiares, chefes) façam as escolhas por elas. Para essas, os frutos
a serem colhidos serão sempre os plantados pelos outros, uma vez
que nunca assumiram a intransferível responsabilidade de fazerem
suas próprias escolhas. No fim, erram mais ainda quando deci-
dem culpar o mundo pelo seus fracassos, pelo seu insucesso. 

CRESCENDO HOJE

Vou fazer minhas escolhas, custe o que custar. Sei que terei que
renunciar muita coisa para cada escolha que fizer. Mas esse é o
preço que precisa ser pago para meu crescimento, e eu o pagarei.
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“Decida exatamente o que deseja em cada uma
das áreas de sua vida. Você não pode acertar um
alvo que não vê.” Brian Tracy

Você precisa construir cenários mentais positivos e se inserir
neles. Você precisa vibrar com a possibilidade de vivê-los no fu-
turo. Isso deve ser um grande motivador para lhe fazer agir, ca-
minhar. Mas não só isso. Depois de criá-los em sua mente, você
precisa, imediatamente, fazer as escolhas para começar a caminhar
na direção desses cenários, desses alvos. Ou seja, fazer com que sua
atitude se transforme em ação. E isso implica em renunciar outros
caminhos que, apesar de poderem ser prazerosos, lhe afastam de
seus alvos. Admita: se você não tiver esses alvos bem definidos
em sua mente, você jamais terá condições de escolher um ca-
minho. Todos eles poderão lhe ser úteis. E isso é andar a esmo,
sem rumo, à toa.

CRESCENDO HOJE

Vou, ainda hoje, definir meus alvos (até dezembro de 2010) em
cada uma das dimensões de minha vida (familiar, mental, física,
relações sociais, profissional e financeira). Depois, vou traçar os
planos e começar a caminhada. Não vou desperdiçar meu tempo
andando sem rumo. Vou alcançar meus alvos e sentir o gosto da
realização pessoal. Senhor, me abençoa nessa jornada! 
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"A cabeça, como o estômago, é mais facilmente
envenenada quando vazia." Jean Paul Richter 

Lembra do adágio popular "Mente vazia, oficina do diabo"?
Veja bem, se sua mente não estiver preenchida de objetivos e
propósitos firmes e também de valores nobres, certamente você
criará espaço suficiente para ela vagar por todo tipo de idéias e
pensamentos, inclusive os não desejáveis. Assim como não é qual-
quer tipo de alimento que nos alimenta, podendo alguns deles
inclusive se transformarem em veneno para nossos corpos, não é
qualquer tipo de valor ou idéia que nos serve. A cabeça dos der-
rotados está cheia de fracasso e tristeza porque esses valores encon-
traram mentes vazias para se instalarem. Se estivessem preenchidas
de fé, amor, vitória, sucesso, perseverança, obstinação certamente
aqueles valores não conseguiriam se instalar. Quando sua mente
está cheia de coisas boas, não significa dizer que idéias ruins não
lhe surjam. Não se trata disso. Elas até chegam, mas não con-
seguem se desenvolver, pois os bons e nobres valores que já estão
em sua mente suplantam a força dos maus pensamentos. Essa
condição não se consegue em um estalar de dedos. É algo que
você precisa ir trabalhando, dia a dia. Assim como não recupera-
mos um subnutrido do dia para a noite, uma mente vazia precisa
ser alimentada com bons pensamentos contínua e diariamente.

CRESCENDO HOJE

Diariamente lerei textos positivos, que falem sobre amor, vitória,
sucesso, paz e, principalmente, que falem sobre o poder de Deus
em minha vida. Não darei espaço para que más idéias produzam
maus pensamentos em minha mente, comprometendo meu de-
sempenho.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 54



55

A Lógica da Reflexão

"Encene o ato; ande e fale exatamente como se já
fosse a pessoa que deseja ser." Paulo Silveira

Muita gente espera chegar à melhor faculdade para agir como
se fosse o melhor estudante. Muitos esperam chegar à melhor em-
presa para começarem a se portar e agir como se fossem o melhor
profissional. Agindo assim, muito dificilmente irão chegar aos
seus objetivos. Jamais irão construir os caminhos ou as oportu-
nidades que o levarão à conquista de seus alvos pessoais. Já ima-
ginou se o Ronaldinho tivesse deixado para começar a jogar muita
bola somente quando tivesse chegado ao Barcelona ou à Inter?
Jamais teria chegado a esses times. Exatamente porque se portava
e agia como um grande craque, quando ainda estava no São
Cristóvão ou no Cruzeiro, é que conseguiu construir o longo
caminho que o levou às duas indicações de melhor jogador do
mundo. E você, o que está esperando para, ainda hoje, começar
a PENSAR e AGIR como se já fosse o que você gostaria de ser?

CRESCENDO HOJE

Não vou esperar as melhores situações e circunstâncias para con-
quistar meus sonhos. Vou conquistá-los agindo hoje como se já os
estivesse vivendo amanhã. 
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"Não importa de onde você veio; o que importa
realmente é para onde você vai!" Brian Tracy

É incrível como certas pessoas passam toda a sua vida lamen-
tando que não vieram de famílias nobres ou ricas, e acabam es-
quecendo de aproveitar a vida que têm para criar uma. Em
síntese, seu passado influi em seu futuro, mas não o determina.
O que Voltaire afirmou (o homem é produto do meio) não é uma
lei, é apenas uma possibilidade. Essa possibilidade deixa de ser
concreta no instante em que você decide ocupar sua mente com
idéias e pensamentos que podem lhe levar em outra direção, con-
trária à direção que o seu meio ou o seu passado iriam determinar
para você. Pense: em um minuto você não pode mudar sua vida,
seus resultados, mas pode mudar a direção que está dando à ela.
Decida. Mude! E colha os frutos dessa escolha.

CRESCENDO HOJE

Vou parar de ficar lamentando pelo que fui ou de onde vim e
acreditar mais no que posso vir a ser. Vou mudar a direção que
estou dando a minha vida profissional, a começar pelo que tenho
escolhido pensar sobre mim mesmo e sobre meu futuro.
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"O maior erro de nossas vidas é pensarmos que
trabalhamos para os outros e não para nós
mesmos." Brian Tracy

Quando você se diverte, quem você procura satisfazer? Você
provavelmente responderia  que "eu me divirto para mim mesmo,
para me satisfazer". Está certíssimo. Você sabe que o lazer é uma
necessidade, por isso faz tudo que for necessário para exercitá-lo
em sua vida. Seria ridículo pedir que a empresa se responsabi-
lizasse por isso, porque você sabe que essa responsabilidade é sua.
Então, por que vemos tantos profissionais se queixando que a
empresa não os recicla, não promove treinamentos de aprimora-
mento ou de capacitação? Aí é que está o problema. Quando você
acredita que trabalha para sua empresa, para seu chefe, para sua
família, enfim, para os outros, você não toma iniciativas próprias
na busca do aperfeiçoamento, assim como faz na hora de se di-
vertir. Você está simplesmente transferindo a responsabilidade do
seu aperfeiçoamento para os outros, quando na verdade essa res-
ponsabilidade deveria ser exclusivamente sua. Isso pode ser fatal
para o seu crescimento e sucesso profissional. 

CRESCENDO HOJE

Vou trabalhar para mim mesmo e assumir que a responsabili-
dade pelo meu crescimento é minha. 
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"O desenvolvimento da personalidade é o processo
de construir e manter altos níveis de auto-estima.

Você pode mudar sua performance 
mudando a forma que pensa sobre si mesmo 

nessa área." Brian Tracy

Afinal, o que é auto-estima. Sem querer ser simplista, basta
dizer que a auto-estima é o valor que você atribui a si mesmo. É
quanto você acredita em seu próprio potencial. E, porque não
dizer, auto-estima é o quanto você ama a si próprio. Penso ser im-
possível você trabalhar comprometidamente em prol de seu de-
senvolvimento se você não conseguir se amar, se dar valor.
Diálogo. 

CRESCENDO HOJE

Vou aceitar o fato de que sou amado pelo Pai, e reconhecer que
tenho valor. Vou amar mais ao próximo me amando mais, tra-
balhando mais em favor de meu crescimento, sem com isso ser
egoísta. Vou também incluir o próximo em minha lista de 
prioridades. 
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"Os maiores obstáculos mentais que você terá 
que superar são aqueles representados pelas
limitações que você crer sobre si mesmo." 
Brian Tracy

Não se iluda, não existe maior inimigo ao seu crescimento do
que o que você carrega em si mesmo: sua mente. Refiro-me
àquele que é capaz de lhe fazer se sentir inferior, de se sentir in-
capaz. Aquele que é especialista em lhe fazer enxergar primeiro o
negativo. Aquele que é capaz de lhe criar os obstáculos que im-
pedirão você de conquistar seus objetivos. Mesmo que, na maioria
das vezes, esses obstáculos sequer existam. Aquele inimigo que
lhe mostra todas as imaginárias razões que justificam porque você
"NÃO PODE." Refiro-me às suas atitudes mentais negativas.
Tenha certeza de uma coisa: a manifestação livre desse inimigo é
fruto do tipo de alimentação que você tem dado à sua mente. 

CRESCENDO HOJE

MUDE esse estado mental e comece a nutrir sua mente de coisas
boas, nobres, positivas, verdadeiras, louváveis. 
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"Pense continuamente nas recompensas do
sucesso, em vez de pensar nas punições 

do fracasso!" Brian Tracy

Basicamente, existem duas grandes forças que lhe movem: a
esperança e o medo. Quando você é movido pelo medo, você
tende a arriscar menos, a ser menos ousado, pois quando imagina
a possibilidade do insucesso, começa a sofrer antecipadamente, e
evita exigir mais de si mesmo. Por outro lado, quando é movido
pela esperança, você positivamente cria cenários que antecipam a
alegria a ser vivida quando da conquista de suas metas. Assim,
você corre mais, se esforça mais, se exige mais, aceita mais riscos,
e acaba por realizar mais. Não é raro, na condição de movido pela
esperança, você acabar superando suas metas, indo além do que
tinha se projetado.

CRESCENDO HOJE

Em vez de mover-me pelo medo, vou alimentar a esperança de
sentir e viver as recompensas das conquistas que quero alcançar.
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"O importante é estar apto a, em qualquer
momento, sacrificarmos o que somos pelo que
podemos ser." Charles Du Bos

Abrir mão do velho. Esse é um conceito chave que pre-
cisamos aprender a usar com propriedade se quisermos evoluir.
Lembre-se: crescer é aprender, e aprender é abrir mão do velho.
Enquanto você não fizer isso, não abrir espaço para aprender o
novo, para ser um algo novo, você não evoluirá, não crescerá. Ou
seja, uma coisa é você se voltar a um novo alvo. Outra bem dife-
rente é evoluir, desenvolver esse novo estado. Isso significa, a cada
dia, abrir mão de um pedaço da velha criatura, para se tornar
aquilo que decidiu ser.

CRESCENDO HOJE

Eu quero ser uma nova pessoa, um novo profissional, um novo
esposo, um novo pai ou mãe. Para isso, não vou hesitar em abrir
mão do que sou hoje. Vou rever meus conceitos e meus valores. Se
não se harmonizarem com o que desejo ser, abrirei mão deles em
detrimento de novos valores que me identificarão com essa nova
criatura que desejo ser. 
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"Ideais são como estrelas. Você nunca as alcança,
mas como os marinheiros, nós definimos nosso

curso por elas." Carl Schurz

Quando você pensa em seu futuro, para onde você olha? Vale
refletir sobre o seguinte fato: independentemente de para onde
você está olhando, é nessa direção que você está caminhando. Se
você não gosta disso, trate de, hoje mesmo, passar a olhar em
outra direção. Pense bem: por quanto tempo você caminharia 
olhando para os lados? Pouco tempo, não é mesmo? Simples-
mente porque não olhamos para onde caminhamos, mas cami-
nhamos para onde olhamos. Se quisermos viver um futuro
promissor, tudo começa por olhar nessa direção. A partir desse
instante, você passará a definir sua jornada em função desse alvo.
Ele passa a ser uma referência, um balizamento, que lhe mostrará
claramente se você está tomando os caminhos certos, se você está
no curso certo. Bem, se quiser, chame esse ponto para onde está
voltada sua visão de ideais, ou alvos. Mas não se frustre se, por-
ventura, não conseguir alcançá-los. Mais importante é ter algum
para se guiar. 

CRESCENDO HOJE

Vou avaliar para onde estou voltando minha visão de futuro. Se
essa direção não é a que quero dar à minha vida, vou escolher
novos ideais, novos alvos e caminhar na direção deles.
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"Meu interesse está no futuro, porque é lá que vou
passar o resto de minha vida." Charles F. Kettering

CUIDADO! Não confunda interesse com atenção. Sem
dúvida alguma, o futuro deve despertar seu interesse. É lá que
está a realização de seus sonhos, a concretização de seus projetos
e, principalmente, é lá que está a pessoa que você deseja ser. Mas,
é no presente que deve estar sua atenção, sua ocupação. Ocupar-
se com o futuro é estar se PRE-OCUPANDO. Infelizmente,
vemos muitas pessoas que não conseguem fazer essa distinção e
esquecem de plantar hoje, para colher amanhã. Desenvolvendo
esta analogia, você deve ser como o agricultor: ter o interesse na
safra que colherá no futuro, mas toda a atenção no solo e nas se-
mentes que precisam ser lançadas hoje.

CRESCENDO HOJE

Vou voltar meu interesse para o futuro, mas sempre mantendo
minha atenção no presente.
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"É o que nós pensamos que já sabemos que nos
impede de aprendermos." Claude Bernard

O que você acredita que ainda precisa aprender na vida? Com
certeza, você deve ter respondido "muita coisa". Pois fique certo
que enquanto você afirmar que já sabe sobre algo, você jamais irá
realmente aprender sobre isso. Afirmar "não sei" é o primeiro
grande passo em direção à assimilação do novo saber. Essa atitude
abre as portas e um espaço em sua mente para receber novos co-
nhecimentos. Quando você diz "já sei", sua mente bloqueia a
aceitação do novo. Você passa a somente criticar o que ouve ou
vê, numa busca de validar aquilo que você já sabe, ou pensa saber.
Você jamais irá aceitar algo novo como verdadeiro, pois somente
aceitará como verdadeiro aquilo que confirma o que você pensa
saber. 

CRESCENDO HOJE

No instante em que estiver avaliando um novo conhecimento,
vou me desprender do meu saber e terei a humildade e o discer-
nimento em reconhecer uma nova verdade, mesmo que ela con-
trarie o que eu pensava. Não hesitarei em dizer "NÃO SEI"!
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"O verdadeiro conhecimento é saber a extensão de
sua própria ignorância!" Confúcio 

Sócrates também já tinha dado sua contribuição a este con-
ceito: "Só sei que nada sei." Reconhecer suas deficiências, suas
limitações e seu desconhecimento é o primeiro passo em direção
ao crescimento. Não sei se você já notou, mas temos uma forte
tendência de rejeitarmos a idéia de que somos ignorantes em
muitas coisas. Até mesmo o significado dessa palavra já ficou dis-
torcido, perjorado. Ignorar algo é simplesmente desconhecer
sobre isso. Conhecer o que você desconhece é fundamental para
que você se aprimore, cresça. Talvez você não esteja alcançando re-
alizações maiores porque desconheça que lhe falta o conheci-
mento necessário para concretizá-las. Conhecer essa deficiência é
imprescindível para que você se corrija e se capacite a alcançar
mais.

CRESCENDO HOJE

A Natureza é a nossa maior "escola" e utiliza os homens como
prósperos instrumentos. Por isso, todo homem que encontro é su-
perior a mim em alguma coisa. E nesse particular eu aprendo
dele o seu melhor e complemento a minha essência. Com certeza,
aprenderei muito com você, além de compartilhar o pouco 
que sei.
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"O sábio não é aquele que fornece as verdadeiras
respostas,  é aquele que faz as verdadeiras

perguntas." Claude Levi-Strauss

O que seria do mundo sem as perguntas? Nenhuma das
grandes descobertas poderia ter sido alcançada se os cientistas e
descobridores não tivessem se feito perguntas intrigantes. A
evolução é sempre precedida pelos questionamentos. São eles que
nos provocam o raciocínio e despertam a imaginação criativa. São
as perguntas que nos tiram do estado de acomodação, da inércia
mental. Não se iluda. Se você estiver comprometido com o seu
crescimento, você tem que desenvolver a capacidade de elaborar
perguntas. E as mais importantes são aquelas que você fará a si
mesmo. Perguntas como: "o que eu tenho feito em minha vida
que demonstra, claramente, que estou comprometido com o meu
crescimento?", ou "qual o sentido que estou dando para minha
vida?" Então, que tal elaborar outras perguntas e refletir sobre
elas? É o seu desenvolvimento que está em jogo!

CRESCENDO HOJE

Vou me questionar mais. Não vou esperar que os outros façam
as perguntas necessárias para que eu me questione sobre minhas
posturas e escolhas. Eu mesmo as farei. Eu quero crescer. Eu vou
crescer!
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"Não existe gol feio. Feio é não fazer gol." 
Dadá Maravilha

Não são poucas as pessoas que não concretizam seus obje-
tivos. Muitas delas se perdem no meio do caminho ocupadas em
buscar a perfeição no que fazem, quando tudo que precisavam
era, simplesmente, fazer bem feito e chegar até o fim. Saiba que,
hoje em dia, as empresas não estão mais procurando pessoas com
iniciativa. Essas já são muitas. As que realmente estão fazendo a
diferença nas organizações são as que têm FINALIZATIVA. Ou
seja, as que não só conseguem imaginar, criar, planejar, mas, prin-
cipalmente, as que perseveram em realizar o que imaginam, criam
ou planejam. Não são os sonhadores que revolucionam o mundo,
mas sim os REALIZADORES de sonhos. E mais ainda aqueles
que realizam sem se preocupar em alcançar a perfeição. Eles
sabem que a perfeição estará mais próxima quando buscam apri-
morar o que já foi feito. Mas, para isso, você precisa fazer, con-
cluir, finalizar. Faça gols. No final do campeonato, é isso que
conta.

CRESCENDO HOJE

Não vou me perder no meio do caminho tentando chegar à per-
feição. Vou primeiro finalizar o que me proponho fazer. Depois
de pronto, se ainda me sobrar tempo, vou aperfeiçoá-lo.
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"A maioria das coisas importantes no mundo foi
conquistada por pessoas que continuaram tentando

quando parecia não haver mais qualquer
esperança." Dale Carnegie

Qual o momento de parar, de desistir? Sinceramente, não sei.
A única certeza é que se você não for até o fim, se não esgotar
todas as possibilidades, se não for ao limite de suas forças, de sua
capacidade e de seu conhecimento, jamais saberá se não alcançou
seus objetivos porque eles não eram possíveis, ou porque você de-
sistiu antes do tempo. Pense agora: que tarefas você desistiu antes
de chegar ao objetivo final? Você poderia ter ido um pouco além,
poderia ter se exigido mais, acreditado mais? É bem provável que
sim. Pois bem, perseverança, persistência, diligência são quali-
dades que encontramos nos campeões. 

CRESCENDO HOJE

Não vou desistir, vou persistir. Não vou desistir, vou persistir.
Não vou desistir, vou persistir. Não vou desistir, vou persistir.
Não vou desistir, vou persistir. Não vou desistir, vou persistir...
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"O segredo de uma vida rica é ter mais inícios do
que fins." David Weinbaum 

O primeiro dia de aula. A primeira professora. A primeira
paquera. O primeiro exame no colégio. O primeiro namoro
firme. A primeira vez no trânsito, dirigindo sozinho. O primeiro
dia na faculdade. O primeiro emprego. O primeiro dia de casado.
O primeiro filho. Se você já tiver passado por tudo isso, com
certeza deve lembrar as emoções vividas em cada um desses mo-
mentos. Um misto de alegria, medo, esperança. É isso que acon-
tece quando preenchemos nossas vidas de inícios. Isso é natural
para alguém que está em crescimento. Infelizmente, parece que as
pessoas vão envelhecendo e perdendo essa capacidade de ter mais
inícios do que fins. E quando deixam que isso ocorra, a vida vai
perdendo sua beleza, sua riqueza. Qual foi a última vez que você
fez algo pela primeira vez? Pense nisso! A riqueza e o prazer de
viver também depende disso.

CRESCENDO HOJE

Não vou me estagnar. Vou dar dinamismo e beleza à minha
vida. Assim como fiz no passado, vou iniciar mais atividades, a
partir de hoje.
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"O momento que você vive agora merece sua
completa atenção, pois ele jamais cruzará de novo
o seu caminho." Dan Millman 

Amyr Klink, grande navegador brasileiro, fala sobre isso com
muita propriedade. Ele conta que em uma de suas viagens oceâni-
cas, presenciou um belíssimo espetáculo no mar gelado. Decidiu
que no dia seguinte iria registrar em filme e fotos o fenômeno. No
resto de toda a viagem o fenômeno jamais se repetiu. Ele sim-
plesmente deixou passar a oportunidade. Quantas vezes isso já
lhe ocorreu? Quantas vezes você quis que o tempo voltasse para
fazer ou dizer o que era necessário ou oportuno, mas que não fez
porque não estava atento ao momento que estava vivendo?

CRESCENDO HOJE

Não espere por amanhã para fazer o que o momento exige que
você faça hoje. Viva, sinta e aja o momento de hoje, de agora.
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"Eis o que é aprendizado. Você subitamente
compreende algo que entendeu por toda a vida, só
que de um jeito diferente." Doris Lessing 

Quantas vezes alguém disse algo importante para você, lhe
deu uma sugestão, um conselho, ou até mesmo lhe fez uma
repreensão, e você somente aceitou, entendeu, mas não mudou
efetivamente seu comportamento ou forma de pensar? Por outro
lado, lembra quando alguém que você considera e respeita lhe fez
enxergar o seu erro, você mudou sua atitude e comportamento e,
automaticamente, você lembrou que já tinha ouvido isso várias
vezes de outra pessoa, mas que nunca tinha dado a importância
devida? Pois bem, no instante em que você compreende e coloca
em prática aquilo que tinha somente entendido no passado, você
pode dizer que realmente aprendeu. 

CRESCENDO HOJE

Sempre que alguém me disser algo, vou considerar melhor o que
foi dito, dar maior valor e verificar o que posso aprender com
ele.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 71



72

Paulo Silveira

"Comprometimento nos dá um novo poder. 
Não importa o que aconteça conosco - pobreza,

doença ou desastres - nunca desviamos os olhos 
de nosso objetivo." Ed McElroy

Não se engane. O fato de você aceitar, compreender, ou até
mesmo estar convencido sobre uma idéia, não implica que você
esteja comprometido com a aplicação dela em sua vida. O com-
prometimento vai além disso tudo. Um exemplo: quantas pessoas
aceitam, compreendem ou estão convencidas que o fumo ou o ex-
cesso de bebida fazem mal, mas ainda não se comprometeram
em mudar essa realidade em suas vidas? O comprometimento
exige que um preço seja pago, exige que uma escolha sincera seja
feita. E toda escolha implica a renúncia de algo. Um bom indi-
cador para você saber se está ou não comprometido com a rea-
lização de um objetivo é verificar o que você renunciou para que
ele seja alcançado. Fazer ginástica requer menos sono; ler mais
livros requer menos tempo de TV; mais vendas externas requer
menos tempo no conforto do escritório; uma família sadia requer
menos tempo dedicado aos amigos etc. Não é fácil, mas é o único
caminho para a realização de seus sonhos. Caso contrário, serão
só sonhos. E não existem estátuas de sonhadores, mas de rea-
lizadores. É o seu caso?

CRESCENDO HOJE

Assumirei um genuíno compromisso com o meu crescimento. E,
custe o que custar, pagarei o preço que for necessário para realizar
as tarefas que me levarão à vitória. 
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"Nada é tão contagioso quanto o entusiasmo."
Edward George Bulwer-Lytton

Segundo o Aurélio, um dos significados para entusiasmo é
“exaltação ou arrebatamento extraordinário daqueles que estavam
sob inspiração divina”. Etimologicamente, entusiasmo (en +
theos) é como ter um deus dentro de si. Psicologicamente, o en-
tusiasmo é um sentimento que nos toma quando estamos moti-
vados a realizar algo. Ele é como um termômetro que nos revela
o grau de motivação, interesse e compromisso em realizar nossos
objetivos. Portanto, você não pode entusiasmar-se, assim como
não pode apaixonar-se. Esses são sentimentos involuntários. Mas,
o pré-requisito para o entusiasmo vir é estar verdadeiramente mo-
tivado e comprometido com a realização de uma meta. Assim,
estabeleça uma meta, encontre uma razão interior (um motivo)
que lhe leve a conquistá-la, e naturalmente o entusiasmo virá. E
tenha certeza que os outros notarão e se deixarão contaminar por
ele. Uma última coisa: para que tudo isso se processe é impres-
cindível que você se ame. Você jamais trabalhará em prol do que
não ama.

CRESCENDO HOJE

Vou definir minhas metas. Vou procurar em mim os motivos que
me levarão a alcançá-las. Quando o entusiasmo vier, não vou
reprimi-lo, mas me deixarei contagiar por ele e, assim, contagia-
rei outras pessoas.
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"Humildade não é o desconhecimento de 
quem você é, mas o conhecimento 

de quem você não é."  Buda

Sinceramente, que mal pode haver em considerarmos os ou-
tros superiores? Que pedaço de nós perdemos quando agimos
assim? Gosto muito da analogia dos lagos. Para receberem água
se colocam abaixo para que, naturalmente, a água corra até eles
pela força da gravidade. É a mesma coisa conosco. Você jamais re-
ceberá ensinamentos e conhecimento de alguém colocando-se
acima dessa pessoa. Essa é atitude de alguém que não admite suas
falhas e deficiências, que não tem consciência de suas carências,
de seus pontos fracos. Talvez essa seja a realidade de mais difícil
aceitação: admitirmos quem não somos. Não se preocupe
achando que sua estima ficará ferida, pois a auto-estima é algo
entre você e você mesmo. Por outro lado, o orgulho é algo entre
você e os outros.  

CRESCENDO HOJE

Você só crescerá colocando as pessoas superiores a você, indepen-
dentemente de serem ou não. Mas, essa simples atitude abre na-
turalmente um rio entre você e ela, permitindo-lhe receber o que
ela pode lhe passar de bom, de construtivo. Se não houver, nada
você terá perdido.
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"Para evitar a crítica, não faça nada, não diga nada,
seja ninguém." Elbert Hubbard

Você está preparado para receber elogios? É muito provável
que sim. Talvez diga que fique constrangido, vermelho, enfim.
Mas o fato é que não é difícil recebermos elogios e que gostamos
e precisamos deles. Mas, e quanto às críticas, você está preparado
para recebê-las? Não pense que seja fácil. Responda: Quando al-
guém lhe lança uma crítica, você tende a procurar uma defesa
para justificar porque agiu de um jeito ou de outro? Você chega
a rejeitar a crítica, taxando-a como inverdade? Bem, se estiver
agindo assim, você estará trabalhando contra você mesmo. Veja
bem, se você estiver comprometido em crescer, em ser alguém, em
ser notado, é muito importante que você comece a aceitar a idéia
de receber críticas. Quem não quer receber críticas não vai para
o palco, fica na platéia. Parece mais confortável mas, ficando na
platéia, não reclame se os holofotes não forem dirigidos para você.
Eles são voltados para quem toma a decisão de estrelar, de ser pro-
tagonista, e isso implica correr os riscos de ser vaiado, xingado ou
rejeitado. É o preço. Está disposto a pagá-lo, ou prefere ser
ninguém?

CRESCENDO HOJE

Além de aceitar as críticas e olhá-las como oportunidades para
que eu avalie minha performance, minhas atitudes e hábitos,
vou estimular que as pessoas me avaliem, me critiquem. Como
depende de mim, transformarei todas elas em construtivas,
mesmo que pareçam insultos ou agressões. Verei o lado bom de
todas elas.
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"Há dois tipos de pessoas: aquelas que fazem o
trabalho e aquelas que ficam com o crédito. Tente
estar no primeiro grupo: há menos competição lá."

Indira Gandhi

Algumas pessoas acreditam que a boa reputação vem pelo
que dizem, pelo que afirmam. Engano. A reputação de um herói,
de um atleta, de um pai, ou de um grande profissional vem pelo
que essa pessoa faz, pela contribuição positiva que dá ao próximo,
ou ao grupo que convive. Sim, é verdade, algumas pessoas acabam
ficando com os créditos do bom trabalho realizado pelos outros,
às vezes seus subordinados ou colegas de trabalho. Mas esse tipo
de reputação não perdura, pois a própria vida se encarrega de
prová-la em algo que somente ela poderá executar, e sua incapaci-
dade acaba aflorando, revelando quem essa pessoa é na realidade.
Infelizmente, muitos querem realizar suas tarefas para serem re-
conhecidos e admirados pelos outros, em um caso típico de baixa
auto-estima. Quando trabalhamos para mostrarmos a nós mes-
mos do que somos capazes, que somos úteis, quando realizamos
algo para atendermos as nossas próprias exigências, não lutamos
pelos créditos, pois é a nós mesmos que queremos satisfazer. Es-
pere menos dos outros e exija mais de si mesmo. A reputação mais
importante que podemos adquirir é aquela que temos de nós
mesmos. Isso é desenvolver uma alta auto-estima.

CRESCENDO HOJE

Vou exigir mais de mim mesmo e vou procurar atingir os mais
altos padrões de desempenho. Vou trabalhar e fazer minha parte,
independentemente de com quem ficam os créditos.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 76



77

A Lógica da Reflexão

"No fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo é
porque ainda não chegou ao fim." Fernando Sabino 

Quando você estava no olho do furacão de alguma das 
inevitáveis crises que ocorrem em sua vida, por acaso imaginou
que essa crise jamais passaria, ou que a mesma não teria solução?
Algum tempo depois, já com tudo resolvido, olhou para trás e
viu que todo aquele desespero era em vão? Certamente, você já
deve ter passado por isso. Considerando o quadro anterior, e que
muitas outras crises ainda estão por vir, como você está decidindo
reagir a elas? Será que sua fé será suficiente para acreditar que, por
mais grave que seja a crise, ela passará, e que no fim tudo dará
certo, mesmo que o fim venha a ser algo que você não desejava,
como a morte de um ente querido? Em quem você tem deposi-
tado sua fé? Você tem chamado alguém para lhe auxiliar a en-
frentar essas crises, alguém que possa lhe dar a certeza de vitória? 

CRESCENDO HOJE

Vou aceitar a idéia de que crises sempre existirão. Vou depositar
minha fé em mim mesmo, e colocar minhas idéias em ação
acreditando que as crises sempre passarão e crescerei sempre com
prosperidade plena.
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"O que move os homens geniais não são as novas
idéias, mas a sua obsessão pela idéia de que o que
já foi dito ainda não é suficiente." Eugene Delacroix 

Não resta dúvida que você precisa de coragem para dizer que
o que foi dito pelos outros é insuficiente ou ultrapassado. Mas,
mais coragem ainda você precisará para fazer isso com suas
próprias idéias. O ato de continuamente tornar obsoletas suas
convicções e pensamentos é algo que exige muita coragem, hu-
mildade e auto-disciplina. Pois fique certo de que essa é a atitude
de alguém que está em crescimento contínuo pois, permanente-
mente, questiona-se a si próprio. Ter novas idéias é fundamental,
mas a base para o surgimento delas é a insatisfação diante das
idéias atuais. É aquele sentimento de que tudo pode e deve ser
melhorado. Veja a lição de Raul Seixas: "Eu vou desdizer aquilo
tudo que eu te disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose am-
bulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. É
isso! Temos que desdizer e desfazer o passado para que possamos
dizer e fazer o novo futuro. Isso é crescer.

CRESCENDO HOJE

Não vou me estagnar acreditando que minhas idéias são sufi-
cientes ou verdades absolutas.
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"O homem verdadeiramente sábio é aquele que 
vez por outra reconhece a si mesmo como um
ignorante." Fiodor Dostoievski 

Porque será que as pessoas têm tanto medo de assumir suas
fragilidades, deficiências ou limitações? Você é capaz de reco-
nhecer sua ignorância sobre algo? Infelizmente, muitas pessoas
acreditam que fazendo isso estarão se anulando ou se desva-
lorizando perante as outras. Realmente, isso pode acontecer. Mas,
não se preocupe se alguém lhe desprezar caso você, humilde-
mente, admita seu desconhecimento sobre algum assunto. Dessa
pessoa você não iria poder esperar muito, mesmo. Se alguém age
assim é porque não está disposta a contribuir com o seu cresci-
mento. Por isso você não deve considerar muito o comentário ou
a ironia dela. As pessoas com quem você pode realmente contar,
que estão comprometidas com o seu sucesso, estarão sempre dis-
postas a lhe ajudar, a lhe ensinar, a lhe orientar diante de seu pe-
dido de ajuda. Mas, elas só poderão fazer isso se você abrir espaço
para elas agirem, se você sabiamente disser "NÃO SEI"!

CRESCENDO HOJE

Vou parar de ter vergonha ou medo de dizer "NÃO SEI!" e irei
crescer aprendendo com os outros.
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"O homem deve criar as oportunidades e não
somente encontrá-las." Francis Bacon 

Sempre que pergunto aos participantes de minhas palestras
quem gostaria de ter uma grande oportunidade na vida, vejo a
grande maioria das mãos, se não todas, se levantarem. Quando
digo que basta que eles resolvam os problemas que já existem em
suas empresas e que demandam alguém para solucioná-los vejo
um certo ar de frustração no público. Existem duas situações que
podemos qualificar como oportunidade. A primeira, é quando
surge uma ocasião para você mostrar seu talento, suas habilidades
ou conhecimento, uma "circunstância adequada ou favorável",
segundo o Aurélio. A outra, mais importante, é quando surgem
os problemas, que são, na verdade, oportunidades travestidas.
Todo problema enseja uma oportunidade para que alguém possa
brilhar. Veja que os grandes heróis, cientistas, estadistas ou atletas
transformam grandes problemas em oportunidades para se
destacarem em suas atividades.

CRESCENDO HOJE

Assim, pare de reclamar que as oportunidades não existem. Elas
estão aí, só que com cara de problemas. E se você é daqueles que
fogem de problemas em vez de enfrentá-los, lembre-se que agindo
assim você também estará fugindo das oportunidades.
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"Não tenha medo de errar, contanto que não
cometa duas vezes o mesmo erro." 
Franklin Roosevelt 

Uma coisa é você errar por estar tentando fazer algo novo.
Isso faz parte do processo de aprendizado e você não deve temer
passar por estas experiências. Conta-se que Thomas Edison
"errou" mais de mil vezes na tentativa de encontrar o metal cor-
reto para o filamento da lâmpada. E, no fim, ainda disse que "des-
cobriu mais de mil maneiras de como não fazer a lâmpada". Mas,
outra situação, e bem diferente, é você errar na execução de algo
que você supostamente já conhece, supostamente já sabe o
"como". Isso é negligência, desatenção, ou falta de inteligência.
Sim, falta de inteligência! Errar pela segunda vez pode significar
que você não aprendeu a lição com o erro anterior. E isso é falta
de inteligência. A vida não é um eterno aprendizado. Ela é um
eterno ensinamento, e pouca gente inteligente tem decidido
aprender com ela. As outras, que só vivem mas não aprendem,
erram de novo os mesmos erros. Simplesmente porque não estão
comprometidas com o seu próprio crescimento. Se quiser crescer,
pare de errar de novo e comece a cometer mais erros originais.
Eles significam que você está tentando algo novo, algo que ainda
não tinha realizado. E isso é crescer.

CRESCENDO HOJE

Vou aprender com meus erros e parar de cometer erros velhos.
Não vou temer errar, desde que eles venham de inovações, da
ousadia de querer fazer diferente e melhor. 
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"Precisamos aprender muitas coisas diariamente, só
para ficarmos à frente do que esquecemos." 

Frank A. Clark 

Você saberá que está indo em direção ao fim de sua vida
quando seu passado começar a ficar maior que o seu futuro. Ou
seja, quando seu passado começar a representar mais que suas
perspectivas e sonhos de futuro, esse será o sinal de que o seu pas-
sado passou à frente de seu futuro. E isso acontece exatamente
quando ocorre o desequilíbrio negativo entre o que você aprende
e o que você esquece, o que fica para trás. Se você começar a "es-
quecer" mais do que "aprender coisas novas", o fim estará pró-
ximo. Lembre-se que crescer é aprender, e que morremos quando
paramos de aprender, de evoluir. 

CRESCENDO HOJE

Não vou deixar que o jogo da vida se desequilibre contra mim.
Vou continuamente aprender mais. Vou continuar crescendo.
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"A principal mentira é a que contamos a nós
mesmos." Friedrich Nietzsche 

Sou um amante da natureza. Sabe por que eu não jogo lixo
ou objetos na rua, nem na estrada, mesmo que o local esteja de-
serto, com ninguém olhando? Simples. Porque eu estou vendo. E,
assim sendo, não teria como mentir para mim mesmo, como jus-
tificar para mim o ato que fiz, porque, afinal de contas, eu vi.
Você já deve ter ouvido alguém lhe dizer: "Você não está querendo
enxergar o que está debaixo de seu nariz. Você está querendo se
enganar!" E isso é verdade. Não são poucas as vezes que nos re-
cusamos a ver o que está claro e ficamos como que tentando men-
tir para nós mesmos. Mas, deixe-me lhe dizer algo inconteste: a
despeito de você tentar, é impossível que você consiga mentir con-
vincentemente para si próprio. Apesar de não ser recomendável,
você pode até enganar os outros, mas, jamais a si mesmo. A men-
tira é um ato deliberado, consciente. Você sabe qual a verdade e
decide afirmar ou pensar diferente, às vezes até, o oposto. Então,
onde está o problema? Está em sua auto-estima, em o quanto
você se valoriza. Se você realmente se estimasse, se desse alto valor,
se estivesse comprometido com o seu crescimento, em se amar,
não estaria disposto a querer enganar uma pessoa tão valiosa
quanto você mesmo. Pense nisso e mude como você vem se
tratando!

CRESCENDO HOJE

Vou parar de me desrespeitar tentando mentir para mim mesmo.
Vou ser verdadeiro comigo, caso contrário jamais poderei confiar
na minha própria pessoa. Vou mudar, vou me amar mais. 
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"Não foi o ato de teres mentido, que me abalou
profundamente. Mas o de não poder crer em ti. 

Esse me abalou!" Friedrich Nietzsche 

Você já ficou decepcionado com alguém? Você já se sentiu
enganado por alguém que você muito estimava? Como ficou sua
relação com essa pessoa depois da constatação da mentira? É bem
provável que tenha havido algum desgaste entre vocês. Não obs-
tante a gravidade, em alguns casos, o perdão é exercitado e as
partes se reatam. Mas, eu quero focar em outra direção. Quero
falar de você e sobre você. Assim como ocorre com os outros,
você se sente indignado ou decepcionado quando percebe que
não pode confiar em si próprio? Como você se sente quando
percebe que está tentando se enganar diante dos fatos, mesmo
sabendo que é impossível mentir para si mesmo? Bem, se você
não vê nisso motivo para se inquietar, então você está com um
problema. Significa dizer que você está com poucas ou baixas ex-
pectativas em relação a si mesmo. Veja bem, você se decepciona
com os outros porque suas expectativas em relação a eles foram
frustradas. Para parar de se decepcionar com os outros, basta es-
perar menos deles. Mas, no seu caso, você não pode usar este ar-
tifício para não se decepcionar consigo mesmo. Se diminuir suas
próprias expectativas, estará se exigindo menos, e isso significará
sua estagnação, o conformismo. O correto é se impor altas ex-
pectativas e, ao mesmo tempo, aprender a não ser complacente
pelo não atingimento delas.

CRESCENDO HOJE

Vou me exigir mais. Vou aumentar as expectativas que tenho em
relação a mim mesmo e não me conformarei se não atingi-las. 
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"Não se pode ensinar alguma coisa a alguém;
pode-se apenas auxiliá-la a descobrir por si
mesmo." Galileu Galilei 

Com certeza, em algum momento de sua vida, você deve ter
assumido a responsabilidade de ensinar alguém. Seja seus filhos,
um colaborador de sua empresa ou um amigo. É muito comum,
nesses instantes, nossa vaidade falar mais alto e tentarmos mostrar
que sabemos muito sobre o assunto em questão. Diante das per-
guntas do ensinado, tendemos a dar a resposta pronta, como se
estivéssemos num duelo de quem sabe mais, ao invés de con-
duzirmos a pessoa a descobrir a resposta. Dar uma resposta pronta
inibe a capacidade da pessoa de pensar mais sobre o assunto, de
exigir-se mais no raciocínio e análise. A compreensão de um as-
sunto não é algo que se recebe de alguém, é algo que aprendemos
a construir dentro de nós mesmos. 

CRESCENDO HOJE

Confúcio afirmava que se você não envolver uma pessoa no pro-
blema ela não irá entendê-lo. Quando você dá a resposta pronta,
você impede o envolvimento do aprendiz, bloqueando-lhe a pos-
sibilidade de entender e descobrir por si próprio. Assim, em vez
de ajudar seu aprendiz, você atrapalha o seu desenvolvimento.
Pare com isso!
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"Não existem fatos, só interpretações." 
Friedrich Nietzsche 

Tome duas pessoas que presenciaram um fato. Peça a cada
uma delas que lhe relate "o quê" e "como" se deu o ocorrido.
Você acredita que receberá o mesmo relato? Lógico que não!
Todos os fatos são filtrados em nossas mentes e são reproduzidos
ou retratados de acordo com essa filtragem. Os fatos ganham a
nossa identidade, a nossa atitude. Algumas coisas são omitidas,
outras evidenciadas e, o pior, muitas são distorcidas. Essa é a velha
guerra entre a realidade e a percepção. Bem, em suas relações pes-
soais, seja no trabalho ou em casa, essa situação se transforma em
um problema quando você ignora que a percepção difere da re-
alidade. Essa ignorância lhe leva a não fazer uma crítica apurada
das notícias que lhe chegam. Passa a acreditar de imediato nas fo-
focas, nas intrigas, nos conchavos, sem discerní-los. A melhor
maneira de você escapar dessa cilada é dar crédito parcial às pes-
soas, se permitindo ouvir outras opiniões sobre o mesmo tema.
Isso não significa que você deixe de acreditar nas pessoas, achando
que estão sempre mentindo. Não, elas estão apenas contando a
verdade delas, ou seja, os fatos como elas conseguem ou querem
enxergar, em função da interpretação que fizeram deles. Portanto,
escute mais e melhor antes de concluir sobre um fato. 

CRESCENDO HOJE

Vou ser mais prudente nas minhas conclusões. Não vou me pre-
cipitar acreditando em tudo imediatamente. Vou me permitir
ouvir mais versões do fato, até conseguir chegar o mais próximo
possível da realidade. 
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"Ore antes de fazer aquilo que deverá fazer; ore
também após ter feito aquilo que devia fazer; mas
não ore em vez de fazer aquilo que deve fazer." 
Illie Gilbert

Muitos reclamam que suas orações não são atendidas por
Deus. Esquecem de perguntar a si mesmos o que efetivamente fi-
zeram em prol do sucesso do que pediram. Esquecem que orien-
tação não tem nada a ver com ação. Não querem um Deus que
guie, mas um Deus que lhes substitua na tarefa.

CRESCENDO HOJE

Vou orar antes por reconhecer que minha visão e entendimento
são limitados. Vou orar depois por gratidão. Mas, jamais deixarei
de fazer a minha parte. 
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"Eles não podem tirar sua auto-estima se você 
não a der para eles." Gandhi 

Primeiramente, é importante que você compreenda que
todos temos auto-estima. Ela pode ser alta ou baixa, mas todos a
temos. A auto-estima significa o valor que você dá a si mesmo, o
quanto você se estima. É também a percepção que você tem sobre
sua importância para o mundo e para sua própria vida. O fato de
você ter alta auto-estima não significa dizer que você se sente me-
lhor que os outros, mas apenas que você gosta muito de você,
como você é. Significa que você não fica imaginando ou proje-
tando um outro "EU" para si mesmo, que está de bem com seu
próprio "EU", do jeito que ele é. Isso não quer dizer que você
não reconheça suas deficiências e que não queira trabalhá-las.
Quer dizer que, apesar das deficiências, acredita que tem um
valor. Alguém com baixa auto-estima fica emocionalmente vul-
nerável às críticas, pois não confia e nem valoriza a si próprio.
Assim, valoriza demasiadamente o que os outros lhe afirmam, in-
clusive as humilhações e as tentativas de reduzí-lo a um ser in-
significante. 

CRESCENDO HOJE

Eu tenho valor. Mesmo sabendo que tenho deficiências, que erro,
tenho consciência do meu valor como ser humano e da minha ca-
pacidade em me superar e superar meus desafios. Não deixarei
que me tirem a boa percepção que tenho de mim mesmo.
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"A coisa mais importante a respeito de objetivos é
ter um." Geoffrey F. Abert 

Pergunte a algum amigo: qual seu mais importante objetivo
profissional para o fim deste ano? Se ele pensar por pelo menos
três segundos, tenha certeza que ele não tem um objetivo
definido. Ele acabou de inventar algum. Pergunte à uma jovem
apaixonada, que esteja namorando com um mesmo rapaz por
pelo menos três anos, qual o principal objetivo dela em relação a
ele. É provável que a resposta seja imediata: CASAR! Isso sim é
um objetivo. Está vivo na mente, no coração. Portanto, não con-
funda objetivos com sonhos, desejos. Você sabe que tem um ob-
jetivo quando tem uma data definida (meta) e um plano traçado
para alcançá-lo. Enquanto não tiver isso, você tem apenas um
sonho, uma intenção. E lembre-se que, se você não tem objetivos
traçados para cada uma das áreas de sua vida, você está navegando
sem rumo. E é óbvio que, sem objetivos, você está sem o controle
dos resultados. Por isso não se queixe se não tem alcançado seus
sonhos. Para realizá-los, transforme-os em objetivos e persiga-os.
Que tal fazer isso agora?

CRESCENDO HOJE

Vou definir pelo menos um objetivo para cada uma das áreas de
minha vida (espiritual, familiar, mental, saúde, social, profis-
sional e financeira). Vou definir uma data final e um plano para
cada um e vou persegui-los.
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"Eles não podem atingir nem um elefante desta
distânc..." General Sedgwick, suas últimas palavras

enquanto observava as linhas inimigas na batalha de
Spotsylvania 

Auto-confiança não tem nada a ver com desprezo ao adver-
sário. Às vezes, enfrentamos problemas ou situações difíceis como
adversários. Uma das piores coisas que você pode fazer é perder
o medo em relação a eles. Certa vez, o piloto da Varig que errou
um pouso no Aeroporto Santos Dumont, levando o avião a bater
no entrocamento de pedras, afirmou que o motivo principal do
acidente foi o fato dele ter perdido o medo. Essa foi uma demons-
tração clara dos prejuízos da falta de medo. Ela nos tira a atenção,
a prudência. Por outro lado, o excesso de medo, ou o medo de-
sacompanhado da auto-confiança pode levar à paralisia, à inércia.
Ter coragem não é deixar de ter medo, é acreditar mais em si e em
Deus do que no problema, é avançar apesar do medo. 

CRESCENDO HOJE

Vou acreditar em mim , mas jamais deixarei de reconhecer a
real grandeza de meus adversários, principalmente dos proble-
mas. Assim estarei preparado para enfrentá-los.
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"Podemos afirmar com absoluta convicção que
nada de importante no mundo foi realizado sem
paixão." Georg Wilhelm 

Apesar da paixão ser um sentimento inferior ao amor, sua
força e sua energia são grandes responsáveis por nos movermos
além de nossos limites, por avançarmos sobre os desafios e obs-
táculos. Quando estamos apaixonados fazemos coisas que a
própria razão duvida. Isso você deve saber ou lembrar bem. A
paixão tem a ver com a realização pessoal. Você imagina que al-
guém ou algo representa a materialização de seus sonhos e anseios
mais íntimos, e transforma a conquista desse objetivo (pessoa ou
situação) em uma obsessão. Não é à toa que dizemos que os
apaixonados vão mais longe, alcançam mais. O perigo é a cegueira
que a paixão trás. Por isso, a paixão é fundamental no início da
superação dos desafios, na conquista. Mas, para manter suas con-
quistas, você precisa evoluir seus sentimentos para o amor. A
paixão lhe leva a conquista de uma nova posição no trabalho, por
exemplo, mas não a mantém nela. O amor ao novo trabalho sim.
A paixão é efêmera, impulsiva, obsessiva. Já o amor é prudente,
constante, perseverante, compreensivo, altruísta. Portanto para
conquistar APAIXONE-SE, e para manter o que conquistou
AME!

CRESCENDO HOJE

Vou encontrar em mim os meus maiores anseios e sonhos e procu-
rar de que forma posso materializá-los. Quando descobri-los, vou
desejá-los ardentemente, apaixonadamente.
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"A vida não é uma questão de encontrar-se. É uma
questão de criar-se." George Bernard Shaw 

Você já deve ter ouvido algum comentário do tipo "ele ainda
não se encontrou", referindo-se a alguém que ainda não descobriu
seu rumo, ou missão pessoal, seu "EU". Sim, sem dúvida você
tem um "EU" que precisa ser descoberto, e que muitas vezes você
sequer o conhece na totalidade. Você precisa encontrar esse "Eu"
de modo a se conhecer melhor, reconhecer suas limitações e qua-
lidades, para melhor aproveitar as oportunidades. O problema
está quando você se limita a somente se encontrar, ou encontrar
esse "EU", não se preocupando em construir um outro. E cons-
truir um novo "EU" é perfeitamente possível, acredite. Você pre-
cisa entender que você aprendeu a ser assim, do jeito que é hoje,
e, dependendo de como passe a pensar e agir, você poderá cons-
truir um outro "EU". É uma questão de escolher, de decidir.

CRESCENDO HOJE

Não vou me conformar com o que sou. Vou decidir ser a pessoa
que desejo ser. Vou continuamente criar em mim uma nova e
melhor pessoa, pensando e agindo melhor. 
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"Eu preferiria ser um fracasso em algo que amo, do
que um sucesso em algo que odeio." George Burns 

Existem muitas pessoas que são consideradas um sucesso,
mesmo não gostando do que fazem. Mas, será que alguém pode
alcançar o sucesso fazendo algo que não gosta, ou até odeia? É
quase certo que não. O sucesso pessoal está diretamente rela-
cionado à realização pessoal. O seu senso de responsabilidade, or-
ganização e perfeccionismo podem até lhe levar a alcançar a
excelência na realização de alguma tarefa. E com isso, os outros
podem até lhe considerar um sucesso, mas, interiormente, você
jamais se sentirá realizado. Continuará aquele vazio em seu senso
de propósito profissional. Agora, se você consegue fazer bem o
que não gosta, imagine se estivesse dedicando-se àquilo que ama.
Não são poucos os casos de pessoas que em idade avançada, às
vezes já aposentados, iniciam uma nova carreira, uma nova fa-
culdade, numa área que sempre foram apaixonados, e descobrem
um novo momento em suas vidas. É como se renascessem. E 
diante dessa nova realidade vêem o tempo que desperdiçaram em
suas vidas, investindo em profissões ou atividades que nunca as
satisfizeram. Quando você trabalha no que ama, você terá muito
mais chances de ser um sucesso. Mesmo que seus resultados fra-
cassem, você os verá como insucessos temporários, e sua moti-
vação interior para vencer lhe permitirá prosseguir em direção à
vitória final.

CRESCENDO HOJE

Vou buscar fazer o que amo, independente do que as pessoas es-
peram de mim. Se isso não for possível agora, montarei um plano
de transição para, no momento certo, encontrar a atividade onde
verdadeiramente me realizarei como pessoa, onde sentirei que
faço a diferença.
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"Poucas pessoas pensam mais do que duas ou três
vezes ao ano. Criei uma reputação internacional por

pensar uma ou duas vezes por semana." 
George Bernard Shaw 

É lógico que você pensa muito mais que as três vezes por ano,
sugerida por Bernard Shaw. A simples escolha de que roupa colo-
car, logo de manhã, é um ato que exige uma decisão volitiva. Mas,
entenda que refletir ou pensar significa questionar, significa
procurar entender as razões, os "porquês" do fato ou do assunto.
Não é só entendê-lo, aceitá-lo. Você precisa ir além disso se quiser
se tornar alguém investigativo, imaginativo, criativo, ou seja, um
protagonista, ao invés de espectador. Seu desafio está em o que
você decide pensar, sobre que assuntos você tem decidido refletir.
Têm pessoas que refletem sobre o que passou, ou sobre o que já
existe, mas são incapazes de refletirem, de questionarem sobre o
que virá, ou sobre o que está por ser feito. Fazendo assim, perdem
uma tremenda oportunidade de criarem seu futuro. Perdem-se
no emaranhado do passado, do já estabelecido, e não usam a ca-
pacidade exclusiva dos seres humanos, a de pensar, para criarem
o novo, o inimaginável, o outrora impossível.

CRESCENDO HOJE

Vou pensar no passado e no que existe como ponto de partida
para refletir sobre meu futuro e sobre o que criarei. Pensarei mais
e serei uma referência.
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"Nenhum espelho reflete melhor a imagem do
homem do que suas palavras." Juan Luís Vives 

O princípio é simples: conhecemos uma pessoa por seus atos,
mas principalmente por suas palavras. Até mesmo as palavras fal-
sas, ditas na tentativa de criar uma imagem que não existe,
demonstram quem uma pessoa realmente é: Falsa. Elas podem até
enganar por alguns instantes, mas não enganam para sempre.
Uma pessoa não muda para melhor por passar a usar palavras
melhores. Na verdade, elas são conseqüência natural de quem
você é. Se você quiser mudar quem você é, você deve mudar o que
você pensa. Ou seja, você deve investir na melhoria de suas re-
lações pessoais, de suas leituras, e também do que assiste. Natu-
ralmente suas palavras vão refletir o seu novo estado de ser, que é
fruto do seu pensar. Quer falar palavras boas e positivas? Basta
pensar em coisas boas e positivas. Encha sua mente e seu coração
de tais valores e naturalmente deixe que suas palavras reflitam que
você é.

CRESCENDO HOJE

Vou encher meu coração de coisas boas, e deixar que minha boca
reflita quem eu realmente sou, sem me preocupar de estar cons-
tantemente policiando o que digo.  
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"O que você fizer hoje é muito importante: por que
você está trocando um dia da sua vida por isso."

George Herbert 

Digamos que alguém chegue para você e lhe faça a seguinte
proposta: "Quanto você me cobra para passar um dia inteiro
parado, sem fazer coisa alguma em prol de seu crescimento, de sua
carreira?" Qual seria sua resposta? Já tinha pensando nisso antes,
em quanto vale o seu dia? CUIDADO na resposta! Dependendo
do valor que você venha a atribuir para essa proposta, tenha cons-
ciência que é esse o valor que você está atribuindo para os seus
planos, para o seu futuro. Siga meu raciocínio: digamos que você
fosse um jogador de futebol e estivesse cotado para ser convocado
para a seleção brasileira. Você vai jogar hoje, e o técnico está na
arquibancada, examinando o jogo, e fazendo as últimas análises
para sair com a lista final de convocados. Quanto você cobraria
para não entrar em campo? Muito provavelmente dinheiro algum
pagaria isso, não é verdade? Então, quem lhe garante que hoje
não é o grande dia, o dia daquela sacada brilhante, ou daquela
oportunidade única que lhe colocará mais próximo de seu sonho.
Se for, você estará preparado? Pense nisso!

CRESCENDO HOJE

Vou fazer de hoje um dia especial. Vou fazer hoje o que for
necessário para ficar mais próximo de meus sonhos, de meu
sucesso. Vou fazer valer o meu dia. 
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O que seria pior que nascer sem enxergar?
"A pessoa mais patética do mundo é aquela que
enxerga mas não tem visão." Resposta de Helen
Keller, uma mulher que foi cega e surda a vida
inteira. 

A mensagem é clara: a visão de um sonho independe da ca-
pacidade dos olhos físicos o enxergarem. Os olhos físicos somente
nos permitem ver o presente. Mas são os olhos da imaginação e
da fé que nos permitem ter a visão de um futuro que ainda está
por vir. De um futuro melhor, de um caminho melhor, de uma
solução amanhã, para meu problema de hoje. Somos levados a
agir com mais determinação e destemor quando somos inspirados
pelas visões que temos de uma futura situação favorável, a que
muito desejamos. Não desenvolver "visão de futuro" significa
apoiar sua vida, suas esperanças, sua fé somente naquilo que seus
olhos conseguem enxergar. Significa limitar sua capacidade de
sonhar, e de se guiar por seus sonhos mais nobres e mais desafia-
dores. Significa estagnar-se.

CRESCENDO HOJE

Vou visualizar um futuro melhor. Vou me imaginar vivendo essa
nova realidade, e vou trabalhar para realizá-la.   
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"Não há vento favorável para quem não sabe onde
vai." Guilherme D'Orange 

Você, talvez, já tenha ouvido esse ditado popular: "de graça,
até ônibus errado serve!" Ora, esse ditado pode valer para quem
não tem qualquer objetivo definido em sua vida, seja na área
profissional ou familiar. Mas é uma heresia para os campeões, que
têm alvos a atingir, e planos para conquistá-los. Se seu objetivo
fosse ir para a França no próximo ano, fazer um mestrado ou
doutorado, é bem provável que você não teria o menor interesse
numa bolsa de estudos para um curso intensivo de espanhol, ofe-
recida por um amigo seu - a despeito do espanhol ser, hoje em dia,
absolutamente necessário. É muito mais provável que você con-
centrasse sua energia e seu tempo em algo que colaborasse com a
realização de seu objetivo. Ora, mesmo esse sendo "aparente-
mente" um bom vento, ele não lhe seria favorável. Nesse caso,
você teria plena consciência de onde queria chegar, e esse vento
(curso de espanhol) não lhe ajudaria a chegar ao seu destino
(França). Quando você não tem objetivos bem definidos para
cada uma das áreas de sua vida, situação alguma se configurará
numa oportunidade. Simplesmente porque você jamais saberá
qual o ônibus certo, se não sabe onde quer chegar.

CRESCENDO HOJE

Vou parar de procrastinar a inegável necessidade de definir meus
objetivos e metas. Vou definí-los e persegui-los, ficando atento a
todas as oportunidades que poderão me levar a alcançá-los. 
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"Pensar é uma das mais árduas tarefas. É provável
que essa seja a razão que tão poucos se engajam
nela." Henry Ford

Você consegue refletir sob estado de agitação, de estresse? E
em um ambiente ruidoso ou conturbado, você é capaz de refletir
com clareza? É muito provável que não. Nesses instantes somos
levados a agir de acordo com as convenções. Agimos sob influên-
cia de nossas programações, automaticamente. O ambiente tran-
qüilo é condição indispensável ao bom pensar. Lembra-se da
célebre estátua de Rodin, intitulada "O pensador"? É como se o
personagem da estátua estivesse numa viagem ao seu interior,
num mergulho à sua mente. Outro aspecto fundamental para o
exercício do pensar é o tempo. Quantas vezes você já ouviu al-
guém dizer "não deu nem tempo de pensar. Tive que tomar uma
decisão imediata"? Considerando esses dois aspectos, quietude e
tempo, vê-se facilmente o porquê ser tão difícil o exercício do
pensar, nos dias de hoje. No mundo moderno, retirar-se e isolar-
se para refletir significa, para muitos, perder tempo. Vivemos hoje
num mundo que exige movimento. Meditação ou reflexão é algo
para místicos, para pessoas que não têm o que fazer. Se você
"pensa" assim, você está inibindo sua capacidade de pensar.

CRESCENDO HOJE

Vou parar por alguns instantes para pensar sobre tudo que diz 
respeito a minha pessoa. Pensar sobre meu passado, presente e
principalmente o futuro. Farei isso diariamente, sem sentimento
de culpa.  
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"Os problemas são apenas oportunidades vestidas
em roupa de trabalho." Henry J. Kaiser

Para a oportunidade entrar em ação, surgir em sua vida, ela
precisa colocar seu uniforme de trabalho, precisa estar adequada-
mente apresentada para ser percebida. Sem este uniforme, ela não
seria notada. E como o uniforme de trabalho da oportunidade é
tudo aquilo que é convencionalmente chamado problema,
muitos não conseguem percebê-la, ou recebê-la, pois suas mentes
já estão condicionadas a correrem para bem longe de problemas.
É como o que acontece hoje em dia, infelizmente, com os poli-
ciais. Eles na verdade são, ou deveriam ser, a solução. Mas a per-
cepção que a grande maioria da população tem hoje destes
profissionais é tão ruim que, quando os vê, prefere evitá-los. Estão
condicionadas a detestarem os problemas, ao invés de admitirem
que os mesmos são grandes chances de serem notadas, percebidas
como úteis. Já imaginou se um médico dissesse a um paciente
“não me venha falar de doenças!"? Ele estaria fora do mercado
em pouco tempo. É o seu caso? Pois o mundo anseia por pessoas
que solucionem problemas. Se você passar a ver os problemas
como realmente são, ou seja, oportunidades, você se verá diaria-
mente diante de trampolins para o seu crescimento, para o seu
sucesso. 

CRESCENDO HOJE

Vou parar de rejeitar os problemas. Sem eles, como eu mostraria
que sou ótimo profissional? Eles são a razão do mundo precisar
de mim.  
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"Não dá para mudar o seu destino da noite para o
dia; mas a direção dá." Jim Rohn 

Não pense que é fácil alguém se converter de seu atual ca-
minho, de seus atuais projetos. A razão é simples: se você decidir
mudar a direção que você está dando para sua vida, terá também
que renunciar boa parte dos sonhos e prazeres que estavam no fim
do atual caminho. Ou seja, abrir mão de muitas das razões que
lhe motivam hoje a caminhar em sua atual estrada. O casamento,
por exemplo, significa uma mudança na direção de sua vida e re-
quer que você passe a caminhar em outra estrada, levando-o(a) a
abrir mão de todas as recompensas que a estrada da vida solteira
pode lhe proporcionar, em detrimento de novas recompensas que
se encontram ao longo desse novo caminho. Dar uma guinada na
vida profissional, em outra direção, da mesma forma que no casa-
mento, não lhe tomará muito tempo. Basta uma simples decisão,
tomada em poucos segundos, apesar de construída ao longo de
dias, meses ou anos. Essa guinada significará abrir mão da maior
parte dos sonhos e projetos - às vezes, de todos - que estavam ao
longo e no final da estrada profissional anterior. Significa também,
abrir mão de boa parte da bagagem acumulada (conquistas, co-
nhecimento etc.) ao longo daquela caminhada. É por causa disso
que muita gente não toma essa importante decisão, e segue ca-
minhando numa estrada apática e sem vida, que não lhe faz feliz,
em direção ao fracasso, ao insucesso, à frustração.

CRESCENDO HOJE

Não vou me apegar ao que já tenho ou ao que já consegui. Se estiver
certo que devo mudar a direção da minha vida, me desembaraçarei
de todas as coisas que me impedem de seguir um novo rumo, e mu-
darei. Mas, para ter certeza, deixarei o Senhor me abrir os olhos e me
dar a visão espiritual que meus olhos físicos não conseguem ter.
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"Pense como um homem de ação e aja como um
homem de pensamento." Henry Louis Bergson

Conseqüência. Essa é a palavra chave de hoje. Pergunta: suas
atitudes mentais e seus pensamentos têm um propósito, uma con-
seqüência prática? Quando você pensa, imediatamente desen-
cadeia um compromisso com a realização do sonho? Se não é
assim, você continuará sendo um sonhador. Pensar sem agir é de-
vaneio, erudição, diletantismo. Os revolucionários não são os que
pensam mais, mas os que agem mais sobre o que pensam. Por
outro lado, seu comportamento é fruto da razão ou da emoção?
Suas ações são conseqüências do que você pensa, ou do que você
sente? Você só pode dizer que tem controle sobre si mesmo se
você conseguir, através do pensamento consciente, bloquear a im-
pulsividade decorrente dos sentimentos. É o tão chamado con-
trole emocional. Desenvolver essa capacidade, de pensar antes de
agir, é fundamental para o seu crescimento. Normalmente isso
vem com o tempo, com o amadurecimento. Mas você pode ace-
lerá-lo. Basta desenvolver o auto-controle.

CRESCENDO HOJE

Além de "nunca agir sem pensar", vou aprender também a
"nunca pensar sem agir". Ou seja, vou agir, dando conseqüência
aos meus pensamentos, e também fazer que meus atos sejam con-
seqüência do que eu penso, e não do que eu sinto. 
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"O cérebro é como um pára-quedas. Só funciona
quando está aberto." James Dewar 

Estranho! É possível fechar o cérebro? Sim, é possível. Basta
você fazer afirmações do tipo "Ah, isso eu já sei!", ou "Não acre-
dito nessa pessoa (líder, professor, gerente, pastor, padre, côn-
juge...)!", ou ainda "Não consigo aprender!" Essas são situações
onde você, eficientemente, fecha seu cérebro para a possibilidade
do novo, do aprendizado. Sempre que você estiver diante de uma
situação que envolva a tomada de uma decisão, ou busca de uma
solução, lembre-se que fechando o cérebro a única coisa que você
conseguirá ver é o que já está dentro dele, impedindo de fazer
novas leituras, processar novas informações, novo conhecimento,
que pode gerar novo aprendizado e, conseqüentemente, novos
resultados. Você precisa entender o seguinte fato: se nossa mente
fosse comparada a um computador, nosso conhecimento e ex-
periência estariam armazenados em arquivos. Com o cérebro
fechado, conseguiríamos chamar (abrir) os arquivos, mas eles es-
tariam disponíveis apenas para leitura, não sendo possível a
edição, seja para apagar ou acrescentar alguma nova informação,
ou experiência aprendida. E, nesse caso, não haveria aprendizado.
Era como se a área de aprendizado do nosso "disco rígido" es-
tivesse fechada para gravações.

CRESCENDO HOJE

Eu sei alguma coisa, mas o que eu sei pode não ser tudo o que
poderia saber. Como não sei o todo, o que sei pode ser muito
pouco, ou quase nada, em relação ao que eu não sei. Assim, é
melhor afirmar logo que "Só sei que nada sei". Compreendo que
esta é a senha para abrir meu cérebro, destravar meus arquivos
mentais.

livro_alogica:logicadareflexao  10/11/2006  14:53  Page 103



104

Paulo Silveira

"O tolo procura a felicidade na distância, o sábio a
planta embaixo de seus pés." James Oppenheim 

Quando você não consegue entender que a felicidade de-
pende de você, de seu estado de espírito, de suas atitudes e esco-
lhas, da maneira como conduz seus relacionamentos, da sua
relação com Deus, você sempre imaginará que a encontrará nos
outros. Esse pensamento cria em você uma profunda dependência
do ambiente e das pessoas que lhe cercam. Ou seja, se o ambiente
ou alguém contrariam suas expectativas e desejos, você não con-
segue encontrar mais uma razão para continuar em paz, em feli-
cidade. Essa condição lhe deixa frágil e vulnerável aos ditames do
mundo. Roberto Carlos embalou nossos corações com uma
música chamada Todos Estão Surdos. Nela ele dizia: "Desde o
começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está den-
tro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e
olhar para dentro de si mesmo."

CRESCENDO HOJE

Vou plantar a felicidade em mim, escolhendo no que pensar e em
quem confiar. Vou me valer daquele que pode todas as coisas, in-
clusive a maior de todas elas: me amar e me aceitar como eu sou.
Nada pode me trazer mais felicidade do que saber que sou
amado, mesmo sendo como sou.
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"Errar é humano... Mas quando a borracha acaba
antes que o lápis, você está passando do limite."
Jerry Jenkins 

Produtividade. Se fôssemos explicar de uma forma simples
essa palavra, poderíamos dizer: dê menos passos para trás. Apagar
um erro exige coragem, e não seria nenhum problema se você
não precisasse fazer de novo, o que acabou de fazer errado. Isso é
retrabalho, é dar dois passos para frente, e um para trás. Você
avança, mas com baixa produtividade, e acaba realizando menos
no mesmo tempo, ou precisando de mais tempo para realizar o
mesmo. Lembre-se que não podemos considerar um erro o in-
sucesso temporário por tentar realizar algo novo. Erra-se quando
já se tem consciência do "como fazer" ou do "o quê deve ser
feito", e não se faz. Mas, onde erramos? Ou erramos no modo de
fazer, ou erramos quando fazemos "certo" e obtemos o resultado
errado. Está claro que, neste último caso, o modo "certo" precisa
ser revisto. Às vezes, esse modo funcionou bem no passado para
você ou para sua empresa. Mas, agora, em novas circunstâncias,
precisa ser revisto. Mas, por que erramos? Por falta de conheci-
mento em como fazer da forma certa, ou por negligência mesmo.
Qual a solução? Aprender como fazer (conhecer mais e praticar
mais) e dar mais atenção e dedicação a como fazer.

CRESCENDO HOJE

Outra coisa muito importante nesse processo: Não ser compla-
cente ao erro. Ou seja, tolerância zero. Isso não significa condenar
o erro, nem os que erram. É tão somente admitir que ele não de-
veria ter ocorrido, e assumir o compromisso de que ele não voltará
a ocorrer.
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SUCESSO
O sucesso significa muitas coisas prósperas, muitas coisas

positivas e de crescimento contínuo... Sucesso significa prosperi-
dade pessoal; uma bela casa, férias, viagens, novidades, segurança
financeira, significa dar aos nossos filhos e a nossa próxima ge-
ração o máximo de vantagens. O sucesso representa conquistar
admiração, poder, a liderança, ser olhado com respeito por todos,
no escritório, na sociedade. Sucesso significa liberdade: libertar-
se dos aborrecimentos, dos temores, das frustrações, e do fracasso.
O sucesso significa respeitar-se a si próprio acima de tudo, en-
contrando mais felicidade e satisfação na vida, e ser capaz de fazer
mais pelos que dependem de você e torcem pela sua prosperi-
dade.

SUCESSO SIGNIFICA VENCER.

Obter sucesso, realizar-se, é o objetivo da vida!

Todo ser humano deseja sucesso. Todo mundo deseja o me-
lhor que a vida tem para dar, mesmo que não assuma isso.
Ninguém tem inveja dos que vivem rastejando na mediocridade.
Ninguém gosta de se sentir inferior ou de ser forçado a sê-lo. Por
isso cresça o quanto puder e tenha muito SUCESSO...

Agradeço neste momento a sua "AMIZADE"  e espero sem-
pre agregar coisas nobres e prósperas a sua vida.

Atenciosamente,

Paulo Silveira
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VENCER os outros não chega a ser uma 
grande vitória.

VITORIOSO é aquele que consegue vencer a si
próprio, combatendo seus vícios e controlando
suas paixões.

A VITÓRIA sobre nós mesmos é muito mais difícil,
pois ela acontece em plena solidão, nas dores
mudas, sem os aplausos dos demais. Ela requer
mais coragem, mais disciplina, mais ousadia, maior
neutralidade em relações as críticas dos
dissidentes e da nossa própria autocrítica. 

Mas se você não consegue da primeira vez, faça
de novo. O simples fato de tentar de novo já
contará como uma primeira vitória. Considere
sempre a verdade e nunca aceite os limites,
principalmente os da idade, pois o homem nunca
se torna velho desde que seus lamentos não
tomem o lugar de seus sonhos, da busca
incessante dos seus objetivos e das suas ações
criadoras. 

Paulo Silveira em seu livro “A Lógica da Venda”
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