INFORMATIVO

EDIÇÃO: 231

MAIO/2013

DICAS PARA SUA EMPRESA
PODER PESSOAL

Todos nós queremos ser felizes, mas não sabemos onde
realmente está a chave da felicidade e da realização
pessoal. Então, equivocadamente, passamos a procurá-la
nas outras pessoas, no dinheiro, no poder e nas
conquistas materiais. Nem percebemos que tudo o que
buscamos está dentro de nós mesmos.
No íntimo do nosso ser, parcialmente adormecido, está
todo nosso poder, esquecido, mal utilizado,
desvalorizado. Esse poder interior escondido dentro de
cada um de nós, sendo criteriosamente manipulado,
pode nos capacitar para realizar maravilhas nesse
mundo.
Há um tesouro oculto dentro de cada ser que é parte da
Fonte que emana harmoniosamente em todas as direções
no Universo.
Através da correta utilização desse poder pessoal, você
pode desencadear, deliberadamente, um novo processo
de criação em sua vida. Isso lhe possibilitará concretizar
todos os seus desejos mais profundos de crescimento,
felicidade, harmonia e realização pessoal e profissional,
tornando-o apto a ser um co-colaborador na Grande
Obra da Criação Divina.
Concentre toda a sua energia naquilo que você deseja e
não naquilo que não quer, pois o Universo não difere o
bem do mal, o bom do agradável. Ele, simplesmente,
responde àquilo que você for capaz de gerar através de
suas emoções, sempre alimentadas por pensamentos
convictos. Portanto, não resista ao mal para que ele não
persista em sua experiência. Ao invés disso, mentalize e
sinta as coisas boas da vida.
Agradeça por tudo o que você já tem e espere confiante
por aquilo que quer, sabendo que a Lei da Atração não
falha nunca. A Lei da Atração é acionada, sempre, pelas
vibrações que você está emitindo. Então, o segredo para
obter poder pessoal que cura doenças, atrai abundância e
proporciona paz interior consiste em modificar a sua
vibração emocional atual.

Texto extraído do site A Casa do Aprendiz

COMUNICADOS A CLIENTES:

Empresas do Comércio: A abertura em alguns
feriados é permitida desde que cumpram o acordo
firmado pelos sindicatos da categoria, quanto à
remuneração dos empregados que trabalham nessas
datas e paguem as contribuições Assistencial e
Sindical 2013 ao sindicato Patronal. A empresa
enquadrada no Simples Nacional não teria que
pagar tais contribuições. No entanto, para liberar o
acordo, o sindicato exige o pagamento. Consulte o
escritório para esclarecimentos;
Neste mês de maio, como em todos os anos, os
honorários são reajustados de acordo com os índices
de Inflação do período e volume de serviços;
Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes
que cooperaram com o escritório nos meses de
março e abril, comparecendo e providenciando toda
a documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nas
datas marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros e falhas. Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se você, Cliente NR, não teve o atendimento que
merecia (estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões).
.

CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h
.

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

