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Entenda o porque que as pessoas
perseguem tanto a fama, o status, o apogeu,
o midiatico, a moda, etc. E quando o
atingem fracassam, desistem, morem de
overdose, decaem. Qual e o motivo desse
comportamento? Sera a frustracao em saber
que a uma dispersao total entre identidade
e imagem, ou pior, os aplausos, gritos e fas
perseguem uma imagem e nao a identidade
em si. Enfim, onde essas pessoas erraram?
Sera que foi na escolha dos produtores ou
nas suas bases de edificacao? Entao, nao
perca tempo, aprenda a edificar o seu
sucesso, e os que ja o alcancaram,
fortifique-o para permanecer.
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