
Recebi de uma assinante das 
mensagens semanais Motiva-
ção & Sucesso, sem determi-
nação de autoria, sete (07) 
“Conselhos de uma árvore” 
que  valem a pena ser comen-
tados, justamente pela chega-
da da Primavera. 

• Crescer sempre em direção à 
luz, significa nunca parar de 
aprender, de se iluminar, de 
conhecer coisas novas. 

• Muitas pessoas apressam o 
sucesso. Uma grande sabe-
doria é crescer devagar, co-
mo uma árvore, mas firme e 
com raízes profundas. 

• Conheço pessoas que se es-
queceram de suas raízes, de 
sua história, de seu passado. 
Tornaram-se soberbas e ar-
rogantes. 

• Dar sombra aos cansados, 
aos necessitados, aos menos 
privilegiados é fundamental 
para o sucesso. Muitas pes-
soas, depois que crescem, se 
tornam egoístas. 

• Todos nós teremos invernos 
em nossas vidas. Tempos 
difíceis que nos obrigarão a 
jogar fora as folhas para eco-
nomizar energia e sobrevi-
ver. As árvores sabem muito 
bem disso. Aguentar firme 
nos momentos difíceis da 
vida é sabedoria de poucos. 

• Uma das belas lições é dar 
frutos. Nascemos para ser-
vir, para dar frutos, para 
multiplicar nossos dons. 

• Quantas pessoas você e eu 
conhecemos que quando 
chegaram no topo perderam 
a humildade (que vem de 
humus = terra) e se torna-
ram pessoas horríveis, sem 
alma, sem caridade, sem 
verdadeiros amigos. 

Que nesta Primavera tenha-
mos a sabedoria de aprender 
com as árvores, com a nature-
za, com a beleza da criação. 

Pense nisso. Sucesso! 

Feliz Primavera! 

OS SETE CONSELHOS 

 DAS ÁRVORES 
 

1. Sempre cresça em dire-

ção à luz e não à escuridão; 

2. Cresça devagar, com 

muita firmeza buscando sua 
seiva em terras profundas; 

3. Nunca se esqueça de su-

as raízes; 

4. Nunca negue uma som-

bra às pessoas cansadas; 

5. Aguente firme, mesmo 

no Inverno. Perca as folhas, 
mas continue viva; 

6. Depois floresça e dê 

muitos frutos; 

7. E quando estiver lá em 

cima, aprecie a vista com 
muita humildade. 
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