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O sucesso é construído à noite ( noite significa: noite, sábados, domingos e feriados ) 

Você quer ter sucesso? Então tem de pagar o preço. É assim que funciona. 

Não conheço ninguém que tenha conseguido realizar seu sonho sem sacrificar feriados 
e domingos pelo menos uma centena de vezes. 

Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que 
se dedicar a isso: superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado 
o orgulho e o comodismo. 

Se quiser um casamento gratificante, terá de investir tempo, energia e sentimentos. 
Do contrário, acabará perdendo seu grande amor. 

O sucesso, em qualquer área da sua vida, é construído à noite. 

Não quer dizer que você vá trocar o dia pela noite. Longe disso. Você vai é adicionar 
horas de trabalho e estudo à noite – naquelas horas em que todos já pararam de 
investir em si mesmos e nos seus objetivos! 

Durante o dia, todo o mundo se dedica mais ou menos da mesma forma. Mas o 
sucesso, por definição, é destacar-se. E, para se destacar, você tem de batalhar mais. 
Se fizer igual a todo o mundo, obterá resultados iguais aos de todo o mundo. 

Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso. Se você 
quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão 
tomando chope com batatas fritas. 

Terá de planejar, enquanto os outros permanecem na frente da televisão. 

Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. 

A realização de um sonho depende de dedicação. 

Muita gente espera que o sonho se realize por mágica. Mas mágica é ilusão. 

E ilusão não tira ninguém de onde está. Ilusão é combustível de perdedores. 

Sonhar com o sucesso, à noite, pode ser mais prazeroso. Mas trabalhar por ele é 
mais eficiente. 

Por: Roberto Shinyashiki ( escritor de vários livros de auto-ajuda ) 
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