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SEM MOTIVOS PARA EXPLICAR 

 
 

Porque pensar em coisas tão estranhas, antecipar tristezas, se pôr em situações que 
talvez nunca ocorram conosco, se questionar do porque nada dar certo conosco? 
Precaução, Ansiedade, Busca de Explicação, Reconhecimento, Força para continuar?! 
Tudo isso pode ser uma razão.  
Quais e porque motivos procuramos respostas para o rumo de tantas coisas que 
acontecem conosco ou com outros que estão muito perto de nós é cada vez mais difícil 
de explicar. 
Sabemos que estamos de passagem neste mundo para aprendermos e passarmos por 
tantas lições de vida por questão de evolução pessoal e espiritual. 
Constantemente estamos fazendo escolhas e antes de tudo se acertar, nos desesperamos, 
ficamos deprimidos, desmotivados, inseguros para enfrentar situações e atingir as 
expectativas que criamos ao longo da vida com medo de errar, ficar frustado ou 
arrependidos. 
Um grande detalhe é que muitas vezes não acreditamos em nossas intuições, metemos 
os pés pelas mãos, nos precipitamos demais, e sofremos sem que nada esteja 
inteiramente terminado. 
Corremos atrás de mudanças, achando que nada vai se resolver, intervindo no andar 
natural das coisas. Quando o melhor que temos a fazer é viver um dia de cada vez , 
porque tudo ocorre no tempo certo, o que for para acontecer simplesmente vai ocorrer. 
É lógico que não devemos parar, cruzar os braços e esperar sentados, porque nada cai de 
pára-quedas em cima de nós. 
Devemos sim, todos os dias criar oportunidades, valorizar o que já temos, acreditar em 
nós, no que conhecemos, avaliar as nossas atitudes e ir em busca de algo sempre 
melhor. Porque mais dia menos dia, por algum motivo vamos ter o nosso real valor 
reconhecido e portas se abrirão para o inicio do nosso processo de praticar o que sempre 
fomos atrás. 
Quando ouvirmos falar em razões para viver escolhas, maiores são aquelas que 
simplesmente vamos atrás sem medo de não acertar, mas vamos atrás porque nos 
elevam, satisfazem nossas expectativas e que são inexplicáveis e deliciosamente nos 
fazem sentir o sabor do sucesso. 
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