
Eu sempre gosto de dizer es-
sa frase: “Se você pode so-
nhar, você pode realizar”. E 

ela não é verdadeira? Além disso, 
ajuda também como um alerta. Pois 
de nada serve fi car apenas sonhan-
do, idealizando o que você deseja, se 
não colocar as mãos à obra, se não 
tornar reais os seus objetivos. 

Hoje, tem muita gente que me fa-
la: acompanhei a sua trajetória e vo-
cê é merecedor, lutou por seu so-
nho e não abriu mão dele por nada. 
Diante disso, quero dizer que, se eu 
consegui, você também pode! Levei 
duas décadas respirando todos os 
dias o sonho de ser um escritor e pa-
lestrante especializado em vendas. 

Realizei este sonho e tenho certeza 
de que você pode realizar o seu. 

Por que? Para responder, vou re-
petir a minha frase: se você pode so-
nhar, você pode realizar. Vá à luta, 
não fi que apenas no terreno dos dese-
jos. Divida seu sonho em metas e crie 
uma estratégia para torná-lo real.

Tudo o que é preciso para começar 
a caminhada rumo à conquista dos 
seus sonhos é responder a essas duas 
perguntas: Do que você mais gos-
ta? Está disposto a pagar o preço para 
transformar seu sonho em realidade?

Pare agora por uns momentos e 
pense: o que você está fazendo para 
construir o futuro que deseja? O que 
não está fazendo e, se fi zesse, aju-
daria a atingir mais rapidamente os 
seus objetivos?

Você precisa entender suas mo-
tivações, acreditar nelas, saber por 
que te levam para a frente. Quanto 
mais fortes os motivos, mais ener-
gia e determinação terá para buscar 
seus objetivos. “Tenha um objetivo 
forte o sufi ciente e o seu sucesso se-

rá inevitável”. É como naquela an-
tiga história da raposa e do coelho:

“Mestre e discípulo caminha-
vam juntos e, de repente, viram uma 
raposa perseguindo um coelho. O 
mestre disse:

- Segundo uma antiga lenda, o 
coelho sempre escapa da raposa.

O discípulo discordou e, categó-
rico, afi rmou:

- Mas a raposa é mais rápida!
- Isso não é sufi ciente. O coelho 

sempre dará um jeito de enganá-la – 
garantiu o mestre.

- Como assim? – quis saber o dis-
cípulo.

- Ora, a raposa corre por uma refei-
ção. O coelho corre pela própria vida!”

Estabeleça o que vai te motivar 
a levantar todo dia cheio de energia 
para buscar o que deseja. Deste mo-
do, seu sucesso será inevitável.

A motivação é a chave para o su-
cesso.  Eu vejo motivação como a 
união de duas palavras: motivo e 
ação. Assim, se criam motivos para 
agir. É desse jeito que a gente sai do 
marasmo, da zona do conforto, do lu-
gar comum. E tudo que emperra nos-
so crescimento na profi ssão. Motivos 
sempre há, dois lados, para ir em fren-
te ou para desistir. “Me dê motivo pra 
ir embora!”, me lembro do vozeirão 
do Tim Maia cantando essa música. E 
eu sempre escolhi fi car. Tudo na vida 
é questão de escolha.

Mas basta ter motivação para se 
dar bem? Nem sempre. Não custa 
lembrar que às vezes um incompe-
tente adquire motivação, mas pre-
serva a incompetência. É muita for-
ça, muita motivação sem direção.

O vendedor motivado vende? 
Claro que sim. E o desmotivado, 
vende? Nas minhas palestras, o pes-
soal fica pensando nessa pergun-
ta. Eu digo: ele não vende, ele sofre 
uma compra. Isso mesmo. Às vezes 
o cliente está com tanta necessida-
de de levar o produto para casa que 
o vendedor fi ca secundário, não é o 
protagonista da compra. Quem deu 
a palavra fi nal foi o cliente.

Se atentarmos à tão delicada re-
de de conexões do mundo na-
tural dentro e fora de nós, en-

contraremos maravilhas que nos 
ensinam a ter mais gratidão pela vi-
da. Há inúmeras estruturas micros-
cópicas que podem ser observadas, 
mensuradas, analisadas, cujas ati-
vidades nos impactam mais do que 
imaginamos. Por exemplo, o cor-
po humano é constituído por célu-
las de diferentes formas e funções, 
porém, tais células não estão sozi-
nhas no corpo. Carregamos dentro 
de nós trilhões de microrganismos 
que correspondem a mais da meta-
de das células totais do corpo. “Co-
mo assim?! Nosso corpo não é nem 

metade humano?” Sim, carrega-
mos mais células de microrganis-
mos como bactérias, fungos e ví-
rus que células humanas propria-
mente ditas. 

Em outras palavras, o corpo hu-
mano em sua manifestação de vi-
da, é a expressão de relações entre 
células humanas e não-humanas 
em sua maioria, em simbiose (ter-
mo que signifi ca coexistência har-
mônica e interativa de mútuo bene-
fício entre diferentes seres vivos). 
Estas descobertas podem nos ensi-
nar muito, desde o autocuidado pa-
ra manutenção da saúde, ao reco-
nhecimento de que esses seres nos 
trazem benefícios essenciais que 
até há pouco nem sabíamos que 
existiam, ou achávamos que ape-
nas nos prejudicavam. Garantir es-
sa vida não-humana em nós, na pe-
le, nariz, ouvidos, boca e principal-
mente intestino, assegura a manu-
tenção da nossa própria saúde. Eles 
participam da digestão de alimen-
tos, disponibilização de nutrientes, 

produção de vitaminas, de regu-
ladores, de substâncias anti-infl a-
matórias, inúmeras funções que as 
células humanas sozinhas não se-
riam capazes de desempenhar. 

A delicada rede invisível dessas 
“microcomunidades” compreen-
de uma minúscula central de fun-
ções bioquímicas que operam silen-
ciosamente sem parar, colaborando 
para modular a imunidade, regular 
nosso humor, afetando nossa vida 
como um todo. Desde os primórdios 
da Microbiologia, com a descoberta 
do mundo invisível dos micróbios, 
da invenção das vacinas, da difusão 
das práticas de higiene, uma cruza-
da contra eles foi travada, e foi “vi-
toriosa” com a descoberta da peni-
cilina.  Houve signifi cativa melhora 
das condições de vida, eliminação 
de contaminações, doenças e mor-
tes. São inegáveis seus benefícios à 
saúde pública. 

No entanto, com o passar dos 
anos, os excessos higienistas e o 
uso indiscriminado de antibióti-
cos acarretaram consequências in-
desejáveis, como resistência a an-
t ibiót icos, infecções hospita la-
res, aumento de doenças autoimu-
nes, alergias, são alguns exemplos 
de que passamos dos limites, mas 
não são os únicos. Recentes desco-
bertas nesse campo sugerem que o 
perfi l da microbiota intestinal tem 
correlações com obesidade, Par-
kinson, autismo, depressão, A l-
zheimer, inf lamações, dentre ou-
tras doenças. Tais relações reve-
lam muito sobre equilíbrio orgâni-
co, alimentação, saúde, harmonia 
entre os seres, e sobre nós mesmos. 

Cooperar com o mundo natu-
ral invisível do qual nos desconec-
tamos pode encerrar muitas respos-
tas e soluções aos nossos problemas 
modernos. O que é invisível é tão 
maior ou mais importante do que 
vemos, e isto ainda na vida material, 
neste contexto nem estamos consi-
derando aqui o universo imaterial 
desconhecido pela ciência.
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“Não concordo  com uma só 
palavra do que dizeis, mas 

defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet, 
conhecido como Voltaire 
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de 

qualquer espécie - filosófica, política 

ou religiosa - buscaremos descortinar 

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

lo, diplomaticamente, contra quem 

quer que seja. (...) Que o povo apóie a 

imprensa para que esta, a seu turno, 

apóie o povo, tornando-se o porta voz 

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos 

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca 

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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Hoje Máx.Mín. 30°18°
Sol com muitas nuvens. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Amanhã Máx.Mín. 28°17°

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a qualquer hora.

Eu vejo motivação como 
a união de duas palavras: 
motivo e ação

Sonhar e Realizar Uma rede invisível 
dentro de nós

Houve significativa 
melhora das condições 
de vida, eliminação 
de contaminações, 
doenças e mortes
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