
Oceanos são feitos de gotas d'água 

 

Para ser ouvido, fale. Para ser compreendido, exponha 

claramente as suas idéias sem jamais abrir mão 

daquelas que julga fundamentais, apenas para que os 

outros o aceitem. 

 

Acima de tudo, busque o prazer antes do sucesso, a 

auto-realização antes do dinheiro, fazer bem feito 

antes de pensar em obter qualquer recompensa. 

Nenhum reconhecimento externo vai substituir a 

alegria de poder ser você mesmo: "Status" é comprar 

coisas que você não quer, com dinheiro que você não 

tem, a fim de mostrar para gente que você não gosta 

uma pessoa que você não é. 

 

Nada tem graça se não for bom para o seu corpo, leve 

para o seu espírito e agradável para o seu coração. 

Para conseguir, tente sem pensar que o êxito virá logo 

da primeira vez. 

 

Cuide de ter saúde, energia, paciência e determinação 

para continuar tentando quantas vezes forem 

necessárias. Mas ao perceber que já fez de tudo o que 

pôde ou até mesmo um pouco além, mude de alvo 

para não se tornar, em vez de um vitorioso, apenas 

mais um teimoso. 

 

Para recomeçar sempre, perdoe-se pelos fracassos e 

erros que cometer, aprenda com eles e, a partir deles, 

programe suas próximas ações. Nunca se deixe iludir 

que será possível fazer tudo num dia só, ou quando 

tiver todos os recursos: tal dia nunca virá. 

 

Para manter-se motivado, sonhe. Para realizar, planeje, 

pensando grande e fazendo pequeno, um pouco a cada 

dia e todos os dias, porque são pequenas gotas d' água 

que fazem todo o grande oceano 

 

Autoria desconhecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceans are made of water drops 

 

To be heard, speak. To be comprehended, clearly 

expose your ideas, without ever rejecting the 

fundamental ones just for people's acceptance. 

 

Above all, seek pleasure instead of success, self-

accomplishment instead of money, and well-doing 

independently of any reward. No external 

acknowledgement will replace the happiness of 

personal authenticity: "Social status" is buying things 

you do not want, using money that you do not have, in 

order to show to people that you do not like, a person 

that you are not. 

 

Nothing is worth if it is not good for your body, easy for 

your soul and pleasant for your heart. To achieve 

anything, try before thinking that success will come 

soon at the first time. 

 

Ensure yourself of having health, energy, patience, and 

resolution to keep trying as many times as necessary. 

But, when you realize that all the possible has been 

done, or even somewhat further, change the target to 

not become, instead of a winner, just another 

stubborn. 

  

To always restart, forgive yourself for your failures and 

mistakes, learn from them and only then, plan your 

next actions. Never deceive yourself thinking it will be 

possible to do everything in just one day, or yet when 

you possess all resources needed; that day will never 

come.  

 

To keep yourself motivated, dream. To accomplish, 

plan; thinking big and making small, a little per day and 

every day, because water droplets constitute the 

whole big ocean. 
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