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“[...] Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm 

influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. 

Começa a aprender que não se deve comparar-se com os outros, mas 

com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se 

tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que ou 

você controla seus atos ou eles te controlarão, e que ser flexível não 

significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão 

delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados.  

Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era 

necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que a 

paciência requer muita pratica. Descobre que algumas vezes a pessoa 

que você espera o chute quando você cai é uma das poucas que o 

ajudam a levantar-se.  

Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de 

experiências que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com 

quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais 

em você do que você suponha. Aprende que nunca se deve dizer a 

uma criança que sonhos são bobagens, poucas coisas são tão 

humilhantes... e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. [...]” 

-William Shakespeare- 
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