Viver ou juntar dinheiro
Post (0249)

“- Prezado amigo, tenho 69 anos, e pertenço a uma geração
azarada.
– Quando eu era jovem as pessoas diziam em escutar os mais
velhos, que eram mais sábios agora me dizem que tenho de
escutar os jovens porque são mais inteligentes.
– Na semana passada eu li numa revista um artigo no qual
jovens executivos davam receitas simples e práticas para
qualquer um ficar rico.
– E eu aprendi muita coisa. Aprendi por exemplo, que se eu
tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho por dia,
durante os últimos 40 anos, eu teria economizado R$ 30.000,00.
Se eu tivesse deixado de comer uma pizza por mês teria
economizado R$ 12.000,00 e assim por diante.
– Impressionado peguei um papel e comecei a fazer contas, e
descobri para minha surpresa que hoje eu poderia estar
milionário. Bastava eu não ter tomado as caipirinhas que eu
tomei, não ter feito muitas das viagens que fiz, não ter
comprado algumas das roupas caras que eu comprei, e
principalmente não ter desperdiçado meu dinheiro, em itens
supérfluos e descartáveis.
– Ao concluir os cálculos percebi que hoje eu poderia ter
quase R$ 500.000,00 na conta bancária. É claro que eu não
tenho este dinheiro.
– Mas se tivesse sabe o que este dinheiro me permitiria fazer?
Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar com itens supérfluos

e descartáveis, comer todas as pizzas que eu quisesse e tomar
cafezinhos à vontade. Por isso acho que me sinto feliz em ser
pobre. Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer. – E
recomendo aos jovens e brilhantes executivos, que façam a
mesma coisa que eu fiz. Caso contrário eles chegarão aos 69
anos com um monte de dinheiro, mas sem ter vivido a vida. “
Mensagem muito interessante encontrada por Max Gehringer na
CBN – NG Canela – Fevereiro de 2014.

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

