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Mensagem Semanal nro 44 - Ano 10
Semana

Viver ou Juntar Dinheiro

–- Faça Uma Boa

Siga – me no Twitter @PauloVocare

Viver ou juntar dinheiro? (Max Gehringer)

Há determinadas mensagens que, de tão interessantes, não precisam nem sequer de
comentários. Como esta, que recebi certa vez.

Abre aspas.

Li em uma revista um artigo no qual jovens executivos davam receitas simples e práticas para
qualquer um ficar rico. Aprendi, por exemplo, que se tivesse simplesmente deixado de tomar
um cafezinho por dia, nos últimos quarenta anos, teria economizado 30 mil reais. Se tivesse
deixado de comer uma pizza por mês, 12 mil reais.

E assim por diante. Impressionado, peguei um papel e comecei a fazer contas. Para minha
surpresa, descobri que hoje poderia
estar milionário. Bastaria não ter tomado as caipirinhas que tomei, não ter feito muitas das
viagens que fiz, não ter comprado algumas das
roupas caras que comprei. Principalmente, não ter desperdiçado meu dinheiro em itens
supérfluos e descartáveis.

Ao concluir os cálculos, percebi que hoje poderia ter quase 500 mil reais na conta bancária. É
claro que não tenho esse dinheiro. Mas, se tivesse, sabe
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o que esse dinheiro me permitiria fazer?
Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar em itens supérfluos e descartáveis, comer todas as
pizzas que quisesse e tomar cafezinhos à vontade. Por isso, me sinto muito 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 fiz.

Caso contrário, chegarão aos 61 anos com uma montanha de dinheiro, mas sem ter vivido a
vida. Fecha aspas.

E você como tem gastado seu dinheiro, tem gostado de gasta-lo desta forma?

Mensagem enviada por

... Viviane [criacaoviviane@gatoseatos.com.br]

Pense Nisto. !!!

Adaptação - Paulo Roberto Kroich Gomes - FRC TOM - ano RC 3365

Vocare Consultoria Treinamento e Marketing. !!

Facilitador, Palestrante
* Rua Cel Procópio Gomes de Oliveira, 1149 cj 042
CEP: 89250-350
(fone 55 47 99633140 )

Centro - Jaraguá do Sul - SC
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e.mail.vocare@vocare.com.br
msn: paulorobertovocare@hotmail.com
Skype: paulorobertovocare
Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare

VOCARE - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

--------------------------------------------------------------------------------

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.c
om.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, - 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
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