
 

O QUE TE MOTIVA NO INÍCIO DO ANO? 
 
 

Por Sonia Jordão 
 
 

Dizem que quem inventou essa história de ano novo era um 
gênio, porque a cada ano temos a possibilidade de recomeçar, 
refazer nossas metas. Isso nos enche de esperança novamente. 
No início do ano é chegado o momento de agirmos, de novamente 
buscarmos nossa felicidade. Mesmo que algum de nossos sonhos 
não se realize é o fato de sonharmos que permite a concretização 
de nossos desejos. Contudo, não devemos ficar apenas no plano 
dos sonhos. Alguns homens sonham com realizações importantes, 
enquanto outros ficam acordados e as executam. A palavra chave 
é ação e para agirmos é preciso que estejamos motivados.  

Motivação é o motivo para a ação, é a força e a energia interior 
de cada pessoa, que são despertadas sempre que precisamos 
satisfazer uma das nossas quatro necessidades básicas: viver, 
amar, aprender ou deixar um legado. Se alguém desejar ser bem 
sucedido no trabalho, essa será sua motivação e para alcançar o 
que deseja precisará ter em mente que terá que lutar, se 
aperfeiçoar e estudar. Melhorar continuamente. 

Geralmente, a cada ano que se passa olhamos o que 
alcançamos e assumimos novas metas, pessoais e profissionais, 
para o ano que se inicia. Através desse processo conseguimos a 
automotivação, ou seja, o prazer de fazer; conseguimos ter uma 
nova postura diante da vida. 

Imagine uma porção de carvão. Quando se coloca fogo ele 
inicia a combustão e libera energia. Se alguém joga água ele se 
apaga, mas a energia continua nele. Se alguém acende o fogo ele 
volta a irradiar energia. Assim é o ser humano: cheio de energia 
internamente. Quando encontramos um motivo somos capazes de 
liberar muita energia, nos motivarmos. 

A motivação é fundamental para qualquer coisa que se faça na 
vida. Temos não só que gostar do que fazemos, mas também ver 
significado e acreditarmos que aquilo é importante. Para nos 
mantermos motivados temos que buscar novos desafios. Temos 
que transformar nossos sonhos em metas realistas e 
concentrarmos forças naquilo que nos realiza. É preciso, também, 
reunirmos três requisitos: acreditar, saber e fazer. Precisamos 
responder às seguintes perguntas: O que temos? O que 
queremos? O que podemos alcançar? 

Corra riscos, vá em busca de seus sonhos. Se não der em 
nada você sempre terá a opção de voltar atrás. Porém, se você não 
fizer nada ficará sempre na dúvida se poderia ter sido diferente. 
Sofra por causa de algo que deu errado, nunca por ter deixado de 
fazê-lo.  

Que este seja um ano que faça diferença em sua vida. Que 
você consiga comemorar como os vencedores, ao invés de ficar 
justificando tudo o que deu errado, como os perdedores. 

DESEJO A VOCÊ UM FELIZ ANO NOVO! COM MUITA PAZ, 
SAÚDE, AMOR E PROSPERIDADE! 

FRASE PARA REFLEXÃO 
 “A melhor coisa do futuro é o fato de chegar um dia de cada vez.” (Abraham Lincoln). 

Responsável por essa edição: Sonia Jordão (O site agora virou portal. Vá em: www.soniajordao.com.br) 

O Site da Sonia Jordão 
mudou, agora é um 
grande portal. Visite-o e 
veja como está melhor e 
ainda mais fácil de 
navegar. Vá em 
www.soniajordao.com.br 
e conheça a seção de 
sites úteis, onde você 
poderá encontrar os sites 
de universidades, órgãos 
do governo, bibliotecas, 
bancos, TV’s, cinemas e 
muito mais. Tudo do 
Brasil  
Além das frases de 
grandes pensadores, 
agora no portal também 
tem as frases que Sonia 
diz no seu dia-a-dia e 
outras frases extraídas 
de seus livros.  
E as novidades estão só 
começando!!!  
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CULTURA INÚTIL 
 

COMBATE À INFIDELIDADE 
NO JAPÃO 
 

Já não dá mais para pular a 
cerca sem a patroa perceber. 
Um spray vendido no Japão 
"entrega" o cara depois de dar 
uma por fora. O aerosol é 
aplicado na cueca, que fica 
verde com qualquer vestígio 
de esperma. Funciona porque 
o pênis continua vazando 
esperma depois da 
ejaculação. 
Há ainda dois tipos de gel 
contra maridos infiéis: um 
deles é para ser esfregado 
nas costas. Se a pessoa 
tomar uma ducha, volta para 
casa com uma mancha na 
pele. O outro é para ser usado 
nas meias que mudam de cor 
quando a pessoa as tira por 
pelo menos 15 minutos. 


