Meus 55 anos, 40 de trabalho, 25 de
viagens e missões!
Henrique M. R. de Freitas
Bom dia. Permitam apresentar-me rapidamente: Henrique M. R, de Frei-

“dezena gorda” de livros editados, e um punhado de iniciativas e empreendimentos, uns mais, outros menos bem sucedidos, ...
desde 1975, tendo nascido em 1959, e assim, considero passar um cap importante nesta fase da vida e poder, então, de forma legítima, vivenciar um
outro estágio...
sobre as lições dos seus 60 anos, que pode ser lido em < http://blogs.hbr.

a colher mais adiante.

-

com dignidade, com generosidade, com boa dose de simplicidade, esse ‘lu4. Estar cercado de pessoas do bem, com valores sãos, ajuda em muito
nessa caminhada. Muitos anjos eu encontrei em meu caminho.
-

compete ou cabe um papel desta natureza. Como seria dito em Uruguaiana:
6. É importante conhecer suas qualidades e defeitos, bem como procurar
administrá-las, seja para melhorar a sua inter-relação, seja para aumentar a
chance de sucesso em qualquer situação ou projeto em que esteja envolvilimites. Reconheça-os, e faça bom uso deste reconhecimento!
7. Por outro lado, você pode, sim, gradativamente, procurar melhorar ditrabalho, com humildade, você melhora diversos deles. Acredite!

-

-

a abertura dos Jogos de Atlanta em 1996, dentre outros, coroando com 3
9. Entre 1994 e 2014, realizamos uma ou duas missões ao exterior, a cada
10. Considere aqui que o ponto de partida para toda esta jornada foi escutar os Jogos de Munique, em 1972, no rádio do restaurante do Clube Cai-

depois, estávamos morando nos alpes franceses, e por 4 anos!
no meio dessa meleca toda de obras, verbas e politicagem nojenta, não dê
vontade de ver jogo algum. E menos ainda os Jogos olímpicos do Rio.
crença.

instrutor de SENAC que pudesse pagar a prestação... Pra quem sonhava com
14. É importante aprender a fazer uma boa leitura de tudo o que ocorre à
sua volta. Chegar em um local, um ambiente, e poder se dar conta dos atores que têm um papel, sua importância e, a partir disso, conseguir estabeExercite-o continuamente!

coisas boas, nunca parar de tentar melhorar, sempre pensar em crescer mas
16. Aprenda a dizer “não”! Eu demorei 40 anos para tal! Diga não quando
sogro e à sogra procuro abrir exceções, mas isso pela maravilhosa vida de
17. Não crie uma “noia” em cima da sua agenda: quem manda na agenda

não fazer amanhã?”, e, então, já vou logo rearranjando as tarefas para oumas claro, sem descuidar dos prazos assumidos. Mas, no dia seguinte, cedo,
por todo lugar por onde passei, trabalhei para ser o melhor, para fazer melhor, para dar exemplo, para fazer o Bem. Para fazer os outros felizes em
torno de mim e pelo que estava realizando.
19. Ajudei muita gente. Diversos mostraram dignidade e gratidão. Procuro sempre que posso ajudar. Ajudo os de perto, os de longe, os que conheço
bem, amigos, familiares, alunos, colegas, os que nem conheço, igualmente
ram impotentes e, de certa forma, incompetentes para poder socializar entre

não para pedir perdão, não para se retratar, mas para a todos mentir e torcer os fatos, falsear documentos, e assim, com a natureza do ser humano
me coube fazer? Matar na mente a todos copartícipes dessa mesquinhez?
doar... E depois, na Justiça, buscar reparação? Melhor se antecipar e jamais
entrar em situações como essas!
21. Para lidar com todos estes dissabores vividos, ajuda muito aprender
ainda. Mas, olhando pra frente, o quanto antes, mais rapidamente outras
coisas boas virão a ocorrer...
22. Cada vez mais valorizar a paz, a companhia dos bons amigos, os gestos e afazeres mais simples, como cozinhar, caminhar, conversar, e mesmo
no barco...

23. Exercer a generosidade, de n formas, ajudando as pessoas, valorizando a família, proporcionando coisas básicas aos seus...
estava apropriado, quando notadamente era fruto de uma farsa claramente
enquadrilhada, que não deveremos continuar buscando ensinar valores sãos
mesma ocasião, etc.
25. Quando a gente viu, já passou. Eventos vão avisando: “tá passando”,
então reaja logo!
quase 40 de trabalho, e 25 com fantásticas viagens...
belo e com diversas oportunidades e realizações!

