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A arvóre dos desejos!

Faça Uma

"Um viajante muito cansado sentou-se à sombra de uma
árvore, sem saber que esta árvore era mágica, "A arvore
dos desejos."
Sentado na terra dura, ele pensou que seria muito
agradável encontrar uma cama fofa. No mesmo instante,
essa cama apareceu ao lado dele.
Surpreendido o homem deitou-se nela dizendo que a
maior felicidade seria que uma jovem rapariga viesse
massagear--lhe as pernas muito cansadas. Uma jovem
rapariga apareceu e massageou - lhe as pernas com muita
calma e agradavelmente.
"Tenho fome, disse o homem, e comer agora seria uma
delícia." Uma mesa apareceu carregada de comida
suculenta.
O homem regalou-se, comeu e bebeu. A cabeça estava um
pouco atordoada. Os olhos, por ação do vinho e do
cansaço fechavam-se.
Deixou-se ir e deitou-se na cama a pensar nos
acontecimentos maravilhosos desse dia extraordinário.
"Vou dormir uma hora ou duas. O pior seria que um tigre
passasse por aqui durante o tempo que estou a dormir."
Um tigre apareceu logo e comeu o homem.
Todos temos uma árvore mágica de desejos, que só está
à espera das nossas ordens.
Quais são as ordens que você tem dado a sua arvore
dos desejos. !!!
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Paulo Roberto Kroich Gomes - FRC TOM - ano RC 3366

e.mail.vocare@vocare.com.br

msn: paulorobertovocare@hotmail.com
Skype: paulorobertovocare

Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare

A Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha
de Comportamento, Marketing, Vendas Comunicação, o seu e-mail está cadastrado em
nosso mailing. Caso não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar
este com assunto "remove" (
*E-mail para quem não quer mais receber:
mensagens-remover@vocare.com.br
)
para que possamos descadastrar, se por outro lado quiseres indicar nossas
mensagens á outras Pessoas e Empresas, (
*E-mail para quem quer entrar na lista:
mensagens-receber@vocare.com.br
)
A organização Vocare, agradece
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,Obrigado ! Conte Sempre Conosco,
para Fazemos seminários e palestras treinamentos em Vendas Motivação Liderança,
Qualidade no Atendimento, Marketing..., para grupos abertos ou fechados, na sua
empresa ou na sua cidade.
Entre em contato conosco! fone
047 99633140 vocare@vocare.com.br
www.vocare.com.br
msn
paulorobertovocare@hotmail.com
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