21) Janeiro/2017: Vingança: A energia do SUCESSO!
VINGANÇA A ENERGIA DO SUCESSO!
Acredito que o título deste artigo deve ter chamado a sua atenção e talvez você até discordou do
mesmo, e esta será a MINHA vingança, e explico o motivo:
O sufixo “ança” na língua portuguesa significa algo melhor. Ou seja, vingança podemos dizer que
seja vingar para algo melhor, tais como:
Criança =criar algo melhor Esperança= esperar algo melhor
Mudança= mudar para algo melhor
Mas sabemos que a palavra vingança tem um sentido negativo.
Quero que agora você faça uma reflexão sobre o motivo pelo qual você trabalha, acorda cedo,
estuda uma segunda língua, faz cursos em vez de ir ao cinema, assiste palestras, participa de
grupos filantrópicos e de estudos e muitas vezes faz mais do que o combinado em sua vida.
Sabe por quê? Para ter resultado! E sabe por que você quer ter resultado acima da média?
Para ser vingar!!!
Isto mesmo, das vezes que você escutou de seus pais que você não tinha mais jeito; para suprir as
deficiências e situações que seus pais não puderam te oferecer; para provar ao seu ex-chefe que
ele perdeu um valioso funcionário; para se vingar de seus amigos que tem carros, relógios e viagens
muito mais bacanas do que você; para provar ao mundo que você existe, e as pessoas precisam
prestar atenção em você. São 7 bilhões de pessoas no mundo, você quer ser especial e não ser
somente mais um entre todos, ou seja, quer se vingar da mediocridade que o mundo o colocou e
provar que você é um ser humano especial.
Quando falo de mediocridade, estou usando o significado literal da palavra que é estar na média.
Nem acima e nem abaixo. Ou seja, já estou ignorando o patamar mais baixo que sei que você leitor
não está com certeza.
Ou seja, fazemos as coisas para provar a nós e ao mundo que podemos ter resultados acima da
média, ou seja, um Mente de Mestre, um Mente mestra.
Ter resultados é natural, ser fracassado que não é.
Quando alguém nos faz mal e afirmamos que queremos nos vingar, podemos prejudicar a outra
pessoa nos vingando de maneira negativa ou nos vingar de maneira positiva. No positivo ampliamos
os nossos próprios resultados. Quando nos vingamos provavelmente utilizamos a energia da
indignação, agora quando nos vingamos da outra pessoa de forma positiva utilizamos a energia da
convicção.
A indignação, a ação não está com você e sim a irracionalidade da emoção.
A convicção a ação está com você, ou seja, a racionalidade.
Ter indignação é importante, pois ela é a antessala da mudança. Mas se quisermos mudar para algo
melhor temos dois lados para escolher, do bem ou do mal.
Transforme a indignação em convicção. De vingança negativa à vingança positiva. A decisão está
em suas mãos, ou melhor, dizendo, na sua racionalidade.

Pare de ficar dando desculpas e passe a dar resultados acima da média e saiba que o que te move
aos resultados é a sua vingança positiva. E se você souber colocar esta vingança positiva de forma
ordenada, será muito mais rápido e fácil para que você tenha resultados efetivos.
Seja um líder com mente de mestre você também!

