O Pequeno Príncipe
Post (0237)+Vídeo

“O Pequeno Príncipe vive tranquilo no distante asteroide
B-612. Numa atmosfera de paz, ele limpa seus vulcões e cuida
de sua rosa mágica. Certo dia, um pássaro espacial chamado
Swifty visita seu pequeno planeta e lhe mostra como pegar
carona na cauda dos cometas e visitar os mais distantes mundos
e galáxias. A cada parada nosso herói conhece um modo de vida
diferente e passa por incríveis aventuras.
O Pequeno Príncipe sempre gosta de fazer novas amizades e
ajudar as pessoas a lutar pelos seus sonhos, nos deixando o
legado de que é preciso a gente acreditar nas coisa para dar
certo, acreditar é mais forte do que desejar. Assim o Pequeno
Príncipe viaja pelo universo e aprende valiosas lições sobre
honestidade, coragem e bondade.”(Sinopse do livro)
Autor de “O pequeno príncipe”, Saint-Exupery serviu durante
alguns anos como comandante de um pequeno aeroporto ao norte
da África.
Este vídeo é tão somente a Primeira parte – Voce encontrará as
outras partes no YouTube – Saint-Exupery – NG Canela –
Dezembro de 2013

Você é do Tamanho dos seus
Sonhos
Post (0225)+Vídeo

Dicas de Cézar Souza para que possamos realizar concretamente
os nossos sonhos.
O mundo é movido a sonhos, pois sempre existem pessoas que
acreditam em seus próprios desejos e os transformam em
realidade. Isso ocorre desde as grandes descobertas da
história até as pequenas nos dias de hoje.
Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, então, é melhor
sonhar grande, afinal cada um de nós é do tamanho de nossos
sonhos. O mais importante de tudo é se realizar, ser feliz,
ter sucesso diante daquilo que você gosta, que você faz e
executa.
Para você transformar os seus sonhos em realidade, é preciso
tomar valiosas atitudes em sua existência:
– Ser perseverante e determinado:
Não é ficar acomodado diante de seus sonhos.
– Usar a sua criatividade:
Sonhar significa sempre inventar o futuro.
– Confiar em suas intuições:

Sempre ouça as suas vozes internas, abuse das suas intuições.
– Buscar parceria:
Realize os seus sonhos em parceria, família, amigos, colegas …
“Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas
sonho que se sonha junto é realidade” (Raul Seixas).
– Ser ágil e veloz:
Prepare-se para agarrar todas as oportunidades que passam pela
sua vida.
– Fazer as coisas com paixão:
Apaixone-se pelas suas causas, equipes, …, em síntese,
apaixone-se pelos seus sonhos, pois a paixão é um ingrediente
muito importante para transformar os seus sonhos em realidade.
Assista a palestra de César Souza:
Texto extraído da palestra de Cezar Souza – NG Canela –
Outubro de 2013

