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O Sucesso é difícil, mas... Amanhã de manhã, você poderia acordar com um rinoceronte
adulto e:









Atacar seu caminho para o sucesso;
Usar a audácia para alcançar suas metas;
Ser mais feliz que jamais foi,
Fazer de sua vida uma animada aventura,
Ter a persistência e a tenacidade necessárias para o sucesso;
Preocupar-se nunca mais;
Ser mais sucedido no mais lucrativo dos passa tempos,
Alcançar mais e ter um melhor equilíbrio nas seis áreas mais importantes de sua vida:
financeira, profissional, física, familiar, social e espiritual.
Scott Alexander descobriu o VERDADEIRO segredo do sucesso: tornar-se um rinoceronte.
Leia este livro e transforme-se em um rinoceronte! É isto que há entre você e tudo que sempre
quis fazer ou ser em sua vida. Ataque!
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INTRODUÇÃO
Em algum lugar, nas profundezas da floresta por onde poucos ousam se aventurar vive um
animal selvagem chamado Sucesso.
Ele é raro e muito procurado, porém poucos se arriscam a ir a seu encalço para capturá-lo. A
caçada é longa, difícil e arriscada.
Há muito sofrimento que irá ferir seu coração e sua alma ao longo do caminho. Os galhos da
floresta erguem uma barreira quase impenetrável. Os insetos picam e furam sua pele. Cobras
peçonhentas, crocodilos e outros animais perigosos representam uma grande ameaça a sua
segurança. O sol ardente e incessante é seu companheiro contínuo até o anoitecer: quando a
temperatura cai, a ponto de congelar, você sente saudades do sol ardente em contato com sua
pele já vermelha e cheia de bolhas.
Há momentos em que você se sente fraco e atordoado de tanto cansaço. O sucesso, às vezes,
parece uma criatura imaginária, impossível de ser capturada, porém você deve continuar, pois
já está no meio da floresta e não compensa desistir e voltar sem o prêmio.
Os meses passam, e até os anos. E nem um sinal do sucesso. Ele é um animal esperto, que
raramente se expõe, e está sempre pronto a fugir, se pressentir que corre perigo de ser
capturado. O sucesso é tão raro, tão inigualável, tão desafiador e você precisa alcançá-lo!
Nenhum outro animal exige tanta habilidade ao ser caçado e capturado.
Assim como o animal é raro, mais raros são os homens e mulheres que organizam suas
próprias expedições em busca do sucesso. Você e eu fazemos parte desse grupo que tem de
alcançar o sucesso. As recompensas são enormes. Nós sabemos disso. Também sabemos que
a caçada é difícil. Sabemos que estamos em desvantagem. Sabemos que muitos fracassaram
e poucos tentarão seguir na expedição. Quando entendermos tudo isso, saberemos que o
sucesso nos espera!
O sucesso não é fácil. É um animal realmente difícil de ser capturado e que requer muito
trabalho, pensamento rápido, desejo e persistência por parte do caçador. Portanto, este é seu
manual de sobrevivência para sua expedição, seu “manual do rinoceronte”, para sua maior
caçada. Use-o e você não só alcançará rapidamente o sucesso, mas também se divertirá muito
correndo livre pela floresta. Vamos lá! Está aberta a temporada de caça ao sucesso!
Tenham ótima leitura e Sucesso a Todos!
Juliana e David Menezes
Equipe de Milionários
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CAPÍTULO I
A ARTE DE ATACAR
Naturalmente, o segredo do sucesso é tornar-se um rinoceronte. Na verdade meu desejo é
que, amanhã, você acorde como um rinoceronte adulto com três toneladas! Imagine a
expressão no rosto de sua esposa, de manhã, ao encontrá-lo na cama. É divertido ser
rinoceronte!
De fato, é tão divertido que você levantará mais cedo todo dia, inclusive nos finais de semana.
Nada de ficar dormindo até o último minuto possível. Agora você é um rinoceronte! Quanto
mais cedo colocar isso em sua cabeça, mais cedo alcançará mais coisas em sua vida de
rinoceronte. Às seis horas da manhã, quando o “relógio de oportunidades” tocar, pule da cama
como rinoceronte; não como um bicho preguiça! Tome um banho rápido, escove seus chifres
- lembre-se que eles são essenciais para o ataque, vista sua roupa de rinoceronte e prepare-se
para ATACAR!!!
“Tome um banho rápido, escove seus chifres, vista sua roupa de rinoceronte e prepare-se para
ATACAR!”
ATAQUE COM FÚRIA
A primeira ordem de seu dia como rinoceronte é atacar. Tomara que você tenha algo para
atacar. Você deve ter algumas metas para dar propósito a sua vida de rinoceronte. Se você se
levantar de manhã, para trabalhar durante o dia todo apenas para comprar touceiras de iúca
para o jantar e para pagar o aluguel, então está na hora de ficar aborrecido! Está na hora de
dizer, ”já estou farto de ser uma vaca preguiçosa pastando dia após dia! Estou cansado de não
fazer nada, de não ver nada e de não realizar nada! Acordei hoje de manhã sendo um
rinoceronte! Vou sacrificar a segurança e o prazer do pasto e vou viver uma vida de
rinoceronte, animada e cheia de aventuras na floresta! Vou ser um rinoceronte rico!”
Enfureça-se! Quem vai discutir com um rinoceronte de três toneladas, impaciente, aborrecido
e raivoso? Você conseguirá o quer. Apenas ataque. Jure nunca mais voltar aquele pasto
novamente. Esqueça aqueles seus amigos que parecem umas vacas preguiçosas. Saia e
encontre novos amigos rinocerontes. Ataque!
SEMPRE ATAQUE COM FORÇA TOTAL
Ataque com força total e você terá o máximo de sucesso. De que outra maneira um
rinoceronte ataca, se não for com força total? Como um rinoceronte, você está com o sucesso
praticamente garantido! Quando enfrenta um desafio, você não fica como um cachorro do
mato, pronto a correr de volta para a sua toca ao menor sinal de perigo. Você diz “Danem-se
os torpedos!” Você dá tudo o que tem e nunca permite que a possibilidade de fracasso passe
por sua cabeça. Você dá tudo de si em tudo que faz. Ataque já e faça as perguntas depois.
Você é um rinoceronte! Não existe nada que não possa resolver. Tudo o que você faz, faz
com força total! Desde o momento em que pula da cama pela manhã até a hora de voltar para
ela à noite, você está atacando com força total. É tudo ou nada com você. Você é um
rinoceronte correndo solto, pisando fundo no acelerador!
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PELE DE 5 CM DE ESPESSURA
Felizmente, você tem aquela pele de rinoceronte, pele com 5 cm de espessura, porque, com
sua atitude de “danem-se os torpedos”, você ocasionalmente receberá um torpedo ou dois.
Não há problema. Você é um rinoceronte! Sua pele é tão grossa, que dificilmente vai sentir.
Eles podem, de vez em quando, tirar seu fôlego, mas rapidamente você se recupera, pronto a
atacar novamente e mais furioso do que nunca!
Você é um rinoceronte e pode enfrentar muitas dificuldades. Você até gosta de receber os
torpedos, pois sabe que isso vai fortalecê-lo. Quanto mais bem-sucedido um rinoceronte se
torna, maiores os torpedos que atiram nele. Tudo bem. Você é um rinoceronte de pele
grossa, bravo, os torpedos acabarão muito antes de você pensar em voltar a ser uma vaca
velha e preguiçosa no pasto. Continue a atacar.
O VERDADEIRO SEGREDO DO SUCESSO
Antes de descobrir o sucesso do rinoceronte, eu estava um pouco confuso. Eu tinha, e ainda
tenho, prateleira repleta de livros que prometem ensinar os “segredos do sucesso”. Alguns
diziam que o segredo do sucesso é ter metas por escrito. Alguns diziam para nos prepararmos
para o sucesso. Outros aconselhavam a ter amigos e a influenciar os animais. Alguns
pregavam que deveríamos superar os maus hábitos, como, por exemplo, o de tomar bebidas
alcoólicas.
Bem, eu fiz todas essas coisas e ainda não estava chegando a lugar algum. Pior, ainda, acabei
trabalhando para um milionário de trinta anos que não tinha nenhuma meta por escrito e se
vestia como um garoto desmazelado. Ele usava a linguagem mais suja que eu já havia ouvido
e não era abstêmio. Mas vocês sabem o que ele era? Ele era um rinoceronte no ataque em
tempo integral! Desde o momento que eu percebi essa característica nele, tenho encontrado
esse mesmo traço em toda pessoa bem-sucedida que conheço. Realmente acredito que, se
você for um rinoceronte, terá o sucesso praticamente garantido. Continue a atacar!
ATAQUE COM UM PROPÓSITO ÚNICO
Os rinocerontes atacam com um propósito único. Toda sua energia direciona-se para a
realização de seu único e ardente desejo. Quando você ataca alguma coisa, nada poderá
desviar sua atenção. Você nunca deverá atacar duas coisas ao mesmo tempo. Você se
concentra em alcançar seu primeiro alvo e depois fixa sua atenção em sua próxima meta.
Nunca faça muitas coisas de só vez.
Uma lente de aumento não ateará o fogo até ser concentrada em um só lugar por um certo
período de tempo. Se a lente for constantemente movida de um lugar para outro, nada ficará
aquecido, muito menos iniciará o fogo.
Compreenda o princípio da lente e aplique-o em sua vida diária. Continue atacando, apesar
das dificuldades, porque você nunca sabe quando a chama se acenderá! Pode ser amanhã ou
pode ser no próximo mês, mas você sabe que, se concentrar toda sua energia,
conseqüentemente terá uma chama intensa. Então poderá ir em frente e iniciar sua próxima
labareda.
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ESTEJA ATENTO ÀS OPORTUNIDADES
Como um rinoceronte, você deve está sempre alerta. Você tem de ficar alerta na floresta. É
por esse motivo que não encontramos vacas nem ovelhas na floresta. Elas não conseguiriam
sobreviver. Seu olhar atento não perde nada e seus ouvidos examinam a área como um radar
para detectar o mínimo ruído. Você pode sentir as vibrações da terra com seus pés sensíveis e
seu nariz pode sentir qualquer cheiro diferente. Todo seu corpo espera uma oportunidade para
atacar. Você é o gatilho de uma arma que espera para ser puxado.
ATAQUE AS OPORTUNIDADES
Mas, espere! Que cheiro é esse? Seu corpo enorme fica tenso, pronto a agir, você vira
lentamente sua cabeça em direção ao odor. Seus olhos procuram qualquer sinal de uma
verdadeira oportunidade. Seus ouvidos escutam um ruído entre os arbustos! Um odor
estranho invade suas narinas! Você está preste a explodir! É uma oportunidade ou um
torpedo? Você olha sem piscar, bem à sua frente. Sua cabeça gira de emoção e os músculos
de sua perna se contraem com energia.
De repente, você a vê! Uma oportunidade! Ela o vê, e como um tiro, ambos disparam na
floresta. Três toneladas de rinoceronte bufam numa investida desenfreada, em direção à sua
oportunidade, e derrubam todos os obstáculos em seu caminho. Árvores e vegetação
machucam sua pele, mas você nem sente! Sua oportunidade está à vista e você ganha terreno.
Esta é uma boa oportunidade, porém, a caçada é longa e difícil.
Você começa a se cansar. Ela está ficando longe de você? “Diabos! Você grita. Eu sou um
rinoceronte!” Você respira novamente, seus olhos de rinoceronte ficam rubros e a respiração
de suas narinas transforma-se em vapor, no fresco ar matinal da floresta. Através da floresta,
do rio e da montanha, você continua a perseguição, sem desistir por um só momento.
Então, de repente, você consegue! Sua oportunidade cansou e você a alcançou. Você a
domina e depois descansa por um momento; seus grandes pulmões estão ofegantes, suas
pernas prestes a tombar, sua pele cortada, ferida, ensangüentada e você desfruta da emoção de
vitória.
COMBUSTÍVEL DE RINOCERONTE
O que realmente transforma uma vaca preguiçosa, satisfeita, que não faz nada, em um
rinoceronte vigoroso, forte e pronto para o ataque? Deve existir algo responsável por essa
transformação; algo que talvez nós possamos isolar, analisar e utilizar em nosso benefício. O
que faria um rinoceronte atacar às vezes dificuldades aparentemente insuperáveis? O que
mantém esse rinoceronte atacando? Porque ele não pára de fazer confusão na floresta e não
descansa na tranqüila pastagem como uma vaca? O que o leva a isso? Não existe energia
eterna. Algo está gerando a força com que ele continue a atacar dia após dia. Parece ser auto
produção, pois nunca acaba. O que causa motivação tão grande?
Bem, você é um rinoceronte. Descubra você mesmo! Como um rinoceronte, você procura
algo, certo? O que as vacas procuram? Aparentemente não muito. Porque as vacas não
procuram tudo o que você procura? Elas têm cérebro. Elas têm pernas que as fazem se
movimentar. Elas têm ouvidos, olhos e chifres assim como você. Será que elas não vêem
todas as possibilidades da vida? Será que elas não conseguem sentir tudo o que está esperando
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por elas? Será que elas não vêem tudo o que há para se fazer, tudo o que há para se
experimentar e todos os lugares que há para serem visitados? O que você tem que elas não
têm?
“TRÊS TONELADAS DE RINOCERONTE BUFAM NUMA INVESTIDA
DESENFREADA EM DIREÇÃO À SUA OPORTUNIDADE E DERRUBAM TODOS
OS OBSTÁCULOS EM SEU CAMINHO.”
VOCÊ ACREDITA NO SUCESSO!
Isso mesmo! Crença! As vacas simplesmente não acreditam que ela possam realizar,
conseqüentemente, nem tentam. Elas nem mesmo fazem um bom ataque! Elas vêem todas as
oportunidades circulando perto delas, mas acreditam que as boas oportunidades sejam para
alguns poucos rinocerontes escolhido a dedo.
Elas dizem “Nós somos vacas. Não podemos atacar. Não adianta nem tentar.”
As vacas vão-lhe dizer que estão sendo realistas. Mas nós sabemos a verdade. Ou elas são
realmente ignorantes e preguiçosas, ou estão tentando apresentar razões para justificar seu
fracasso.
O SUCESSO É SEU
O sucesso existe para qualquer pessoa que se disponha a atacar. Você sabe disso. Por isso é
um rinoceronte. Você sabe e realmente acredita que o que quer que deseje, pode tentar
consegui-lo e suas possibilidades de obtê-lo são excelentes. Você o imagina como o seu.
Você pode saborear a vitória de consegui-lo. É sua fé que faz rodar seu motor. É sua fé que o
enche de entusiasmo para atacar, apesar dos torpedos.
Seu entusiasmo eletrifica suas células e faz com elas tenham vida. É isso que o induz a pular
da cama cedo todas as manhãs. Você é um rinoceronte avançando para o ataque por causa de
seu entusiasmo gerado por sua crença: sua crença em que pode fazer tudo e ver tudo. É isso
que o torna um rinoceronte tão agradável e, por isso, é bom ter rinocerontes ao nosso redor.
OS RINOCERONTES SÃO NATURALMENTE ANIMADOS
Os rinocerontes têm um gosto natural pela a vida. Eles são tão animados com a vida que
raramente encontrará um rinoceronte com problemas de drogas ou álcool. Eles não precisam
de estimulantes artificiais porque eles mesmos os produzem, naturalmente.
Na verdade, as pesquisas confirmam isso hoje. Os bioquímicos recentemente descobriram a
existência de endorfina, uma substância produzida pelo cérebro semelhante à morfina. O
antropólogo Lionel Tiger conta-nos que esses narcóticos naturais diminuem a dor e parecem
ampliar nossa sensação de prazer. Os cientistas descobriram que correr parece liberar as
endorfinas, o que explica porque os rinocerontes ao avançarem para um ataque sentem-se tão
bem em relação à vida. Suas mentes estão literalmente inundadas de anti-depressivos.
Portanto continue acreditando. Continue atacando. Imagine-se alcançando suas metas. Você
SABE que pode, pois é um rinoceronte! Seu entusiasmo o manterá atacando. ATAQUE,
ATAQUE, ATAQUE. Você saberá o que aconteceu, se suas baterias arrearem. Sua crença
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terá enfraquecido. Continue acreditando em si mesmo. Você precisa. Ninguém mais pode
fazer isso por você. Tem de vir de dentro de você. Acredite e sucesso!
CAPÍTULO 2
TREINAMENTO PARA RINOCERONTE
Este capítulo aborda os exercícios e hábitos que eu descobri serem importantes para manter
um espírito saudável de rinoceronte. Fale a verdade! Se você não nasceu rinoceronte, às
vezes é difícil se transformar em um, num mundo de vacas e ovelhas. Você não quer ser
“Rinoceronte por um dia”. Você quer nascer de novo; mas desta vez como rinoceronte!
TUDO ESTÁ EM SUA MENTE
Sua atitude é o ingrediente mais importante para ser um rinoceronte eficiente. Se você
realmente quiser ser um rinoceronte, aja como um. Você tem de querer muito a ponto de
quase sentir sua pele ficar mais grossa. Você poderia até jurar que ganhou uma tonelada e sua
respiração adquiriu um odor forte e quente. De repente, você percebe que adquiriu o gosto
pela comida vegetariana e, melhor ainda, tem o desejo insaciável de atacar.
Você é energia pura. Cada músculo de seu corpo está se contraindo de animação. Há algo que
você persegue e, a menos que saia e comece a atacar, sente que poderá explodir devido ao
excesso de força que corre em suas veias.
Você é a usina hidrelétrica de Itaipu de energia. Com a força em seu corpo, facilmente
poderia iluminar toda a cidade de São Paulo. Você é uma bomba atômica esperando para ser
lançada. Você só tem de decidir sobre o que irá lançá-la. Não desperdice sua energia com
assuntos insignificantes. Não deixe que ninguém ou nada tire sua energia. Persiga alguma
coisa que valha a pena. Pense grande! Rinocerontes não atacam coelhos. As bombas
atômicas não são utilizadas no dia 7 de setembro nem a usina hidrelétrica de Itaipu é usada
para tomar banho.
Persiga uma meta do tamanho de um rinoceronte: uma similar a seu potencial. Não se
subestime! Lembre-se do que o Dr.Robert Schuller nos diz: “É melhor tentar algo grande e
fracassar, do que nunca tentar coisa alguma e ser uma nulidade.” Você é um rinoceronte
poderoso. Vá atrás do que é grande!
DECLARE-SE UM RINOCERONTE!
Antes de fazer qualquer outra coisa, coloque este livro de lado, pegue dois cartões de 5x7cm e
uma caneta. Não perca tempo! Um verdadeiro rinoceronte correria até a gaveta e pegaria o
necessário. Se você não tiver esses cartões, pegue uma folha de papel. Agora escreva em
letras maiúsculas a seguinte frase, no primeiro cartão:
EU SOU UM RINOCERONTE! EU TENHO O ESPÍRITO DE „DANEM-SE OS
TORPEDOS‟! ESTOU CHEIO DE ENERGIA E MAL POSSO ESPERAR PARA
LEVANTAR AMANHÃ E COMEÇAR A ATACAR!”
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(Obs. Recebi de um casal downline – muito queridos – um quadro com moldura
dourada, contendo esta frase e uma foto de Rinoceronte em posição de ataque! Este
quadro está em posição de destaque em meu escritório de trabalho.)
No segundo cartão, escreva uma frase em que declara ter alcançado qualquer meta que
persegue e a data em que você quer que ela se realize. Por exemplo, se você sempre quis
iniciar uma escola de sapateado para rinocerontes, deve escrever:
EU SOU O PROPRIETÁRIO BEM-SUCEDIDO DE UMA ACADEMIA DE
SAPATEADO PARA RINOCERONTES, INAUGURADA EM JULHO DE 1998!”
É importante fazer a declaração como se já tivesse alcançado a meta. A seguir, coloque esses
dois cartões próximos à cabeceira de sua cama. Antes de se deitar à noite, leia-os em voz alta.
Faça isso novamente pela manhã, ao acordar. Tente ler com sentimento e fé. Coloque emoção
em suas palavras. No começo, pode fingir que mal agüenta esperar para se levantar na manhã
seguinte. O ponto importante é fazer dessa leitura um hábito. Você não pode esquecer uma
semana e depois ler os cartões sete vezes seguidas. Leia-os uma vez de manhã e outra à noite.
Se você continuar fielmente, no final de 21 dias será realmente um rinoceronte!
ENTRE EM AÇÃO
Essas afirmações não irão ajudá-lo em nada a menos que vocês as coloque em ação. Diga que
você é um rinoceronte e AJA como um! Você estará enganando a si próprio, se apenas ler as
afirmações sem agir. Adquira o hábito de agir. Adquira o hábito de perseguir suas metas.
Diga a si mesmo que mal pode esperar para levantar na manhã seguinte e começar a atacar.
Quando a manhã chegar, pule da cama e comece a atacar!!!
RETRATOS DE RINOCERONTES
Outra boa idéia é procurar fotos de rinocerontes e pendurá-las em sua casa para lembrá-lo
constantemente de sua orgulhosa herança. O banheiro é um ótimo lugar. Dará algo em que
pensar, enquanto você lá estiver.
Se você conseguir encontrar um pôster de um rinoceronte no ataque, será excelente! Coloque
uma moldura e pendure-a na sala de estar. A idéia é lembrá-lo constantemente de que você é
um forte e destemido rinoceronte no ataque. O mundo que se cuide!
Releia este livro com freqüência. Detesto gabar-me, mas acredito que este é o melhor livro
sobre como ser rinoceronte.
MANTENHA SEU ESPÍRITO DE RINOCERONTE
Você acabou de pular da cama, tomou banho, vestiu-se e está saboreando uma xícara de água
barrenta. Pega o “Diário Animal” e examina a primeira página:
“DÓLAR SOFRE BAIXA... PREVISÃO DE ESCASSEZ DE ÁGUA NESTE VERÃO...
QUARENTA RINCERONTES MORTOS EM ACIDENTE DE ÔNIBUS.”
Não ligue a televisão, pois farão um documentário sobre a tragédia do ônibus. Como você
acha que isso afeta sua habilidade de atacar durante a tendência é diminuir seu entusiasmo,
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não é? Porque se sujeitar a este tipo de estímulo negativo? Você tem pele grossa, mas não faz
sentido apontar um canhão para si mesmo, não é?
Os rinocerontes não fazem carreira assistindo à televisão. Nem passam suas manhãs lendo no
jornal todo crime e assassinato que acontece no país. Deixe as vacas preencherem suas
mentes complicadas com os aspectos negativos da vida. Não ignore as coisas negativas;
apenas não sature sua mente com elas. Assim como as ervas-daninhas crescem nos mais
bonitos jardins, na vida também, sempre haverá coisas negativas para enfrentar. Cuide que
seu jardim não esteja infestado de ervas-daninhas.
Em vez disso, leia livros e revistas que dão ênfase aos aspectos positivos da vida ou alguma
coisa educativa. Nós nos tornamos produto de três coisas: das pessoas com quem nos
associamos, dos livros que lemos e das fitas que ouvimos.
JUNTE-SE AOS BONS E SERÁ UM DELES
Ataque com os rinocerontes, voe com as águias, corra com os leopardos e coma com os leões.
Não fique andando com as vacas ou com as ovelhas. Elas vão desanimá-lo. Você é um
rinoceronte! Associe-se aqueles que fazem acontecer, aos positivos, aos empreendedores e
você se tornará um rinoceronte sempre pronto para o ataque. Associe-se às vacas
dorminhocas, aos bichos preguiças e aos burros e você se tornará um perdedor.
LEIA BONS LIVROS
Você também tem a tendência de se tornar aquilo com o que alimenta sua mente. Se você
come lama e lixo três vezes por dia, seu corpo logo vai demonstrar isso. Acontece maneira
com sua mente: lixo entra, lixo sai. Seja exigente com o que lê. Pergunte a si mesmo: “A
informação deste livro irá ajudar-me a alcançar minhas metas?” Se não ajudar, porque perder
seu tempo? Leia livros estimulantes de rinocerontes positivos. Você sabia que existem livros
escritos por rinocerontes mais ricos do mundo que contam como eles ficaram ricos?... e as
vacas preguiçosas nem mesmos lêem esses livros... e elas podem ler!
Aprenda a usar a EOA: experiência de outros animais. Depois use DOA: dinheiro de outros
animais! O sucesso torna-se mais fácil para aqueles que o perseguem hoje, porque há muita
ajuda disponível. Inicie sua própria biblioteca de sucesso. Você conseguirá com os livros
idéias lucrativas e elas o manterão sempre com grande disposição para o ataque.
Se você não for um rinoceronte que gosta de livros, poderá ser um rinoceronte que gosta de
fitas. Há fitas-cassete que tratam de todos os assuntos possíveis. Você pode, literalmente, ir
para a faculdade por meios de fitas-cassete. Mas siga o conselho de Jim Rohn que diz: “Não
deixe seu aprendizado levá-lo ao conhecimento. Deixe seu aprendizado levá-lo à ação.”
Em outras palavras, ATAQUE!!!
“ESCOLHA OS AMIGOS CERTOS. ASSOCIE-SE AQUELES QUE FAZEM
ACONTECER, AOS POSITIVOS, AOS EMPREENDEDORES E VOCÊ SE TORNARÁ
UM RINOCERONTE SEMPRE PRONTO PARA O ATAQUE.”
PLANEJE SER UM RINOCERONTE BEM-SUCEDIDO
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Como um rinoceronte consegue tudo que quer? Como alcançar a riqueza com que os outros
tanto sonham? Como viver a vida de modo mais animado, mais audaz e mais satisfatório?
PLANEJE! O que quer que planeje, você tem uma excelente possibilidade de conseguir.
Planeje nada e você obterá um zero grande e redondo... absolutamente nada!
Planeje ser um rinoceronte rico, ataque seus planos e, com certeza, será um rinoceronte rico.
Os sonhos nem sempre se realizam, mas os planos com ação certamente se materializam.
Planeje seus sonhos e depois e depois trabalhe seus planos. Então, você terá a oportunidade
de tornar seus sonhos realidade.
Realmente fico perplexo ao ver como algumas vacas pensam que a riqueza é um estado
místico atribuído misteriosamente - e por acaso - somente aos ricos. Todos os rinocerontes
ricos são ricos porque planejaram serem ricos. Não é grande coisa planeje ser rico e você se
tornará rico, se seguir seu plano. Um plano simplesmente não adianta. Por isso é que vale a
pena ser um rinoceronte. Você não somente planeja, você ataca! Dê o máximo!
OS PLANOS REALMENTE MUDAM
Seus planos nunca vão funcionar exatamente como você deseja. Às vezes, eles terão de ser
modificados. Não jogue a toalha de seu plano parecer que não está funcionando. Lembre-se
de sua persistência e de sua pele de 5cm de espessura. Faça novos planos. Continue
atacando!
Não planeje muitas coisas de uma só vez. Lembre-se da lente de aumento. Os rinocerontes
atacam um único objetivo de cada vez. Se você planeja atacar muitas coisas de uma vez a sua
retaguarda poderá não acompanhar a sua dianteira. Isso poderia diminuir sua velocidade.
Planeje seu ataque e depois ATAQUE seu plano!
QUAIS SÃO SUAS METAS?
Estabelecer metas faz parte de seu planejamento. Seus planos devem levá-lo à realização de
suas metas. É disso que o sucesso é feito. Os rinocerontes são estimulados com metas. Eles
as atacam com uma intensidade inigualável à de qualquer outro animal.
Planeje a vida que você quer viver. Estabeleça seus objetivos de longo prazo - o que você
quer ser e o que você quer fazer com sua vida.
Planeje suas metas de médio prazo. O que você estará fazendo dentro de 5 a 10 anos?
Finalmente, planeje suas metas de curto prazo. Para ajudar a alcançar suas metas de curto
prazo, o que você vai realizar esta semana ou este mês? Uma expedição de mil quilômetros
começa com um passo. Comece a andar.
VOCÊ TEM DE DAR PARA RECEBER
O nome do jogo que todos nós estamos jogando chama-se „‟livre iniciativa”. De acordo com
Mark Victor Hansen, isso significa que, quanto mais empreendedor você for, mais livre será.
É o melhor jogo que existe, perfeito para rinocerontes! A única regra é que você tem de dar
para receber. Você colhe aquilo que planta. Regras simples, certo? Certo! Elas são simples.
O jogo é fácil de ganhar e todos podem ser vencedores!
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Por que então todos não são ganhadores? Porque existem tantos perdedores?
Eu acredito que eles nunca seguiram as regras. Isso é tudo que eles deveriam fazer. Muitas
vacas estão tentando passar pela vida com uma luva de beisebol em ambas as mãos. Escreva
a regra agora mesmo, para que nunca a esqueça: “EU TENHO DE DAR PARA
RECEBER”.
Isso significa que, quanto mais energia você colocar em alguma coisa, mais energia irá
receber de volta. Isso se aplica a qualquer aspecto de sua vida, desde fazer amigos até ganhar
dinheiro; desde administrar um negócio até administrar uma família. Pare de dar e vai parar
de receber. Sua vida é como um rio. Mantenha a água fluindo e será um refrigério, cheio de
vida, transparente e bonito. Represe-o e você estagnará.
Dê, sabendo que receberá de volta dez vezes mais. É assim que funciona! O fazendeiro
planta um copo de milho e colhe um alqueire. É um bom negócio, não é? Dê e você receberá
o mesmo lucro!
VENDA A SI MESMO
Você é seu próprio produto. No sistema de “livre iniciativa” todos têm de se vender para
alguém. Se você quer ser amigo do leão que mora ao lado, você terá de se vender a ele. Para
ganhar um companheiro para toda vida, você realmente terá de fazer uma boa venda! Se você
estiver procurando emprego, terá de se vender para seu empregador. Quanto melhor você
vender a si mesmo, mais opções se abrirão em sua vida.
Você sabe o que têm os super-animais-vendedores? Tudo o que você, como um rinoceronte,
já possui! Os rinocerontes são animais vendedores excepcionais. Isso não é bom? O sucesso
fica tão fácil quando se é rinoceronte! É quase injusto! Você está sempre atacando. Você é
audacioso, agressivo e entusiasmado. E, melhor de tudo, você acredita em si mesmo e no que
faz. Esta é a chave para uma venda bem-sucedida. Se você estiver vendendo algo em que
não acredita ser tão bom quanto você, venda algo que seja. Somente então vender será
agradável e fácil como deve ser.
CUIDE-SE
Você está bem apresentável para vender? Só porque é um rinoceronte não quer dizer que
tenha de cheirar como um. Quem quer um cheiro como esse por perto? Cuide-se. Seu corpo
é seu negócio e você só tem uma unidade em estoque. Isso significa que você deve ter tempo
para cuidar dele. Não se encontram rinocerontes tão facilmente hoje em dia. Para manter seu
ataque eficiente, certifique-se de obter o melhor de tudo. Você não coloca gasolina barata em
seu Rolls Royce. Coma a melhor comida e a mais nutritiva que esteja disponível. Você não
pode correr utilizando-se somente de sete cilindros. Ataque sobre os oito cilindros!
COMA COMIDA PARA RINOCERONTE
Coma comida saudável, verde, fresca e crua, como um verdadeiro rinoceronte. Os
rinocerontes não vivem de tacos mexicanos e bolos de queijo. Você não deve sair correndo
de manhã atrás de um prato de sucrilhos bem doces. Fique longe de açúcar, farinha, carne e
frituras. Elas vão-lhe tirar mais energia do que dar energia para você.
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Saiba o que é bom para o seu corpo. Habitue-se a fazer exercícios regularmente. Tenha
consciência de sua saúde e você atacará mais rápido, com mais força e chegará mais longe.
DESCANSE COMO RINOCERONTE
Descanse de vez em quando. Pelo menos duas vezes por ano, saia durante uma semana e vá
deitar-se em um buraco cheio de lama. Não faça nada a não ser descansar. É difícil para os
rinocerontes relaxarem, mas tente. Deixe seu motor esfriar enquanto medita sobre seus planos
para os próximos seis meses. Então, quando sua semana de descanso estiver acabada, pule
fora do buraco de lama com toda energia e ataque!
DISCIPLINE-SE
Disciplina: ter de fazer algo que você não quer fazer. Quando éramos animais pequenos,
todos tínhamos de fazer isso. É por isso que somos tão bons agora. Lembra-se do garoto que
não tinha nenhuma disciplina? Seus pais davam tudo o que ele queria, deixavam-no fazer o
que queria fazer, e ele fazia tudo que queria. Em que ele se transformou? Ele é uma vaca,
agora, certo? Disciplina é muito bom. A disciplina faz rinocerontes.
Mas quem nos está disciplinando agora? Ninguém! Podemos fazer o que quisermos o que para a maioria dos animais - significa o menos possível. O princípio da inércia confirma isso.
Inércia é a tendência de todos os corpos ficarem imóveis até que uma força exterior aja sobre
eles. Uma bola não se erguerá do chão e se lançará no ar por si só. Da mesma maneira, um
animal não sairá da cama e começará a atacar, a não ser que seja impulsionado por uma força
exterior. Essa força exterior é seu desejo, sua motivação, sua crença e sua disciplina.
Os rinocerontes alcançam o sucesso porque são auto-disciplinados. É fácil disciplinar os
outros, mas disciplinar a si mesmo é uma arte difícil de aprender. Os animais gordos
permanecem gordos porque não se disciplinam. Eles não têm controle sobre seus hábitos de
alimentação. Os fumantes continuam a fumar, pois não têm disciplina. Eles não têm controle
sobre seu hábito. As vacas continuam vacas, pois não têm disciplina. Elas não têm controle
sobre os maus hábitos que as fazem ser vacas.
“PELO MENOS DUAS VEZES POR ANO, SAIA DURANTE UMA SEMANA E VÁ
DEITAR-SE EM UM BURACO CHEIO DE LAMA. NÃO FAÇA NADA, A NÃO SER
DESCANSAR.”
AS VACAS NÃO RESISTEM À ENTROPIA
Não fique triste se você for uma vaca. As coisas são assim. A decadência e a desintegração
são naturais. Você é um perfeito exemplo de “entropia” assim como as rochas que sofrem
erosão e os metais que são corroídos! Além disso, a disciplina é difícil. Hábitos de vaca
levam anos e anos para se desenvolverem. Seria muito difícil tentar mudá-los agora.
Continue a se deteriorar em seu mundo de vaca: sem movimento, energia e até vida. Tenha
uma boa degeneração!
Os rinocerontes desenvolvem-se com disciplina. É necessário ter disciplina para se tornar um
rinoceronte. Novos hábitos como: o ataque, a audácia e a persistência devem ser
cultivados. Velhos hábitos destrutivos devem ser abandonados, como a procrastinação, a
reclamação e a preocupação. Os rinocerontes têm autodisciplina. Você é o chefe. Você
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dirige a si mesmo constantemente. Você evita esta doença de vaca chamada entropia. Nunca
deixe que ela leve vantagem sobre você. Fique sempre atento à sua presença e não permita
que ela entre em sua vida de rinoceronte.
VOCÊ ESTÁ NO COMANDO
Tenha controle sobre si mesmo. Você tem um corpo de três toneladas para disciplinar.
Pegue-o e desenvolva o rinoceronte mais eficiente e mais imponente que o mundo já viu!
Você tem 24 horas por dia para dedicar-se a essa tarefa. Mantenha tabelas e gráficos que
mostrem seu progresso. Espere um alto desempenho de si mesmo. Dê o máximo!
Sintonize-se com um alto nível de excelência. Não deixe seu Rolls Royce ficar desregulado.
Não permita que as velas fiquem sujas ou que o filtro de ar fique entupido. No mínimo,
discipline-se para ficar em forma como o seu Rolls Royce! O carro não pode ser mais bem
cuidado do que você!
Discipline-se continuamente. Você é o seu próprio chefe. Coloque-se em forma! Se você for
dominado pela inércia ou entropia, de quem será a culpa? Com certeza, sua! Você é o
presidente da empresa VOCÊ S.A.! Por que você não administra sua empresa com mais
cuidado? Você é o líder de sua própria banda! Por que não chega a um acordo e começa a
agir? Você é o sargento instrutor! Por que não disciplina sua tropa? RINOCERONTES!...
esquerda, direita, esquerda, direita...
OS ELEFANTES NUNCA ESQUECEM. VOCÊ TAMBÉM NÃO.
Agora que você já é um rinoceronte, nunca se esqueça disso. Tenha cuidado para não
escorregar de volta para o pasto com as vacas ruminantes que aguardam tranqüilamente seu
abate. Quando você se encontrar numa situação que requeira energia, ação e algum risco,
PENSE COMO UM RINOCERONTE! Acorde pela manhã pensando como rinoceronte.
Junte-se a outros rinocerontes. Sempre ataque maciçamente, não deixe que os torpedos o
preocupem e viva a boa vida de rinoceronte!
CAPÍTULO III
SEJA O RINOCERONTE MAIS FELIZ DO MUNDO
Como você está sentindo-se até agora, sendo um rinoceronte? Você está feliz? Espero que
sim. Se não estiver, recomendo que volte para o pasto. É melhor ser uma vaca feliz do que
um rinoceronte infeliz. Alguns animais nascem para ser vacas.
Se você não gosta de ser um rinoceronte, por que ser um? O significado da vida está em ser
feliz!
Os rinocerontes ficam felizes viajando para novas florestas e conhecendo outros animais
selvagens. As vacas ficam felizes assistindo à televisão. Os rinocerontes ficam felizes
quando estão atacando suas metas. As vacas ficam felizes quando deitam ao sol durante todo
o dia e ficam ruminando.
Mas não se sinta mal por ser uma vaca. Alguém tem de fazer o trabalho das vacas. Nós
precisamos de adubo para fertilizar os jardins dos rinocerontes e precisamos de leite para que
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nós, os rinocerontes, possamos saborear milkshakes de chocolate. As vacas no campo
proporcionam uma visão pitoresca, quando passeamos aos domingos com nosso Rolls Royce.
O couro da vaca produz bolsas bonitas e elegantes sapatos.
Seja uma vaca feliz. Seja um rinoceronte feliz. A escolha é sua. Todos têm sua própria
escolha, você sabe. Se por acaso os seus pais foram vacas não significa que você tenha de ser
uma. Veja a vida do lado dos rinocerontes. Seja verdadeiramente feliz!
ESCOLHA SER FELIZ
Ser rinoceronte garante a felicidade? Certamente não. Novamente, repito: é sua a escolha.
Existem rinocerontes felizes e rinocerontes infelizes. Existem vacas felizes e vacas infelizes.
Existem ursos felizes e ursos infelizes; porcos-do-mato felizes e outros infelizes; leões felizes
e leões infelizes. Vejam, todos escolhem seu próprio estado de espírito. Decida ser feliz e
você será feliz.
Ame a vida. Ame todos os animais, até mesmo as vacas. Ame o céu azul, as estrelas e todas
as coisas bonitas. Ame a si mesmo, ame o seu criador e você será feliz, muito feliz.
É BOM SER RINOCERONTE
Felicidade é sentir-se bem em relação a si mesmo. Trate a si mesmo de uma maneira especial.
Se seu cabelo está sujo e você se sente mal, lave-o. Lave-o toda manhã para que nunca mais
sinta-se sujo novamente. Saia e trate de seus chifres. Tenha boa aparência e você se sentirá
bem. Sinta-se bem e você partirá para o ataque. O seu ataque será um sucesso. Seja bemsucedido e você se sentirá bem. É um ciclo autogerador de energia.
Se você precisa perder um pouco de peso para sentir-se bem, perca esse peso. Se você
gostaria de ser o rinoceronte mais feliz do mundo, esse lugar está à disposição! Decida-se a
tomá-lo. A felicidade é muito simples, e algumas pessoas ainda tentam complicar suas vidas.
Decida-se agora mesmo a ser um rinoceronte alegre, satisfeito, exuberante, amigável,
amoroso, sorridente e no ataque. No minuto em que você se decidir ser será! PARABÉNS!
ESPERE TER ALGUNS DIAS RUINS
Haverá dias, naturalmente, em que você não se sentirá bem. Você não vai ter vontade de sair
da cama, muito menos de atacar. Você se sentirá entediado, descontente e frustrado. Parece
que existem alguns dias por ano separados para isso. Você nunca sabe quando eles virão.
Você acordará sentindo-se simplesmente miserável. Não se preocupe com isso. Felizmente,
tudo acabará em um ou dois dias. Passe esse período da melhor maneira possível e logo
voltará a ser aquele velho rinoceronte de sempre. E, então, continue atacando.
“AS VACAS NO CAMPO PROPORCIONAM UMA VISÃO PITORESCA, QUANDO
PASSEAMOS AOS DOMINGOS COM NOSSO ROLLS ROYCE.”
NUNCA PERCA SEU SENSO DE HUMOR
Aprenda a rir de si mesmo. É muito fácil. Você já viu um rinoceronte de três toneladas
preenchendo o formulário de imposto de renda? Isso faz com que você ria? Será que eu vi um
sorriso aí?
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Bem, você soltar uma grande gargalhada, porque é isso que você estará fazendo no começo do
ano! Eu quase posso ver você: um enorme rinoceronte, sentado à mesa da cozinha com o suor
pingando de seu rosto, e o hálito quente e úmido molhando os formulários do Imposto.
Em vez de ficar perturbado pagando impostos, aprecie a oportunidade. Agradeça o fato de
poder pagar os salários daqueles que ficam sentados observando os radares para assegurar que
estamos a salvo dos rinocerontes estrangeiros, enquanto nós atacamos por aí para ganhar
dinheiro e somos felizes. Não gaste muita energia tentando descobrir maneiras de burlar as
vacas do imposto. É muito divertido ganhar dinheiro! Simplesmente saia e ganhe um pouco
mais. Alegre-se pelo fato de poder pagar, a cada ano, mais impostos do que as vacas ganham
durante o ano todo!
SAIBA LIDAR COM A INFLAÇÃO
Você pode ganhar seu primeiro milhão de reais apesar da inflação. Enquanto todas as vacas
estiverem reclamando sobre o custo das coisas, você estará juntando dinheiro! É claro que
você terá de pagar mais para colocar gasolina no seu Rolls Royce, mas é muito mais divertido
dirigir agora. O preço da gasolina está mantendo todas as vacas da estrada. Há menos
congestionamentos e você pode dirigir até o banco e gastar a metade do tempo para isso!
AS COISAS SEMPRE ACABAM BEM
Para viver com o mínimo de frustração e desapontamentos, você tem de se convencer de que
tudo sempre funciona para o bem. Diga agora mesmo: “Tudo sempre funciona para o bem.”
Novamente neste ponto, se você acredita que vai funcionar, funcionará.
Não é engraçado como tudo sempre está relacionado com a crença? Você tem de acreditar
que é um rinoceronte, que pode alcançar suas metas, acreditar em si mesmo e em seu futuro.
O maior rinoceronte da história do mundo disse: “Todas as coisas são possíveis para aquele
que crê.”
EU QUASE POSSO VER VOCÊ: UM ENORME RINOCERONTE, SENTADO À
MESA DA COZINHA COM O SUOR PINGANDO DE SEU ROSTO, E O HÁLITO
QUENTE E ÚMIDO MOLHANDO OS FORMULÁRIOS DO IMPOSTO.
LEIA A BÍBLIA
Você sabia que a Bíblia é o primeiro manual que ensina “como ser bem-sucedido”? Você não
precisa ler Rinoceronte bem-sucedido ou qualquer outro livro para aprender a viver sua vida
de uma maneira bem-sucedida. Você só precisa de uma cópia da Bíblia. Todas as respostas
estão lá. Todo livro de sucesso é baseado na Bíblia, apenas escrito de maneira diferente.
Não se preocupe com o fato de ser visto como um rinoceronte religioso. A Bíblia diz que
Jesus veio para que pudéssemos viver a vida com mais abundância, e é isso que todos nós
queremos. Vale à pena verificar isso, não vale?
“Como Deus, todas as coisas são possíveis.”
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Ele realmente parece uma pessoa boa para estar do seu lado, não parece? Coloque a Bíblia na
sua lista de “livros para serem lidos”. Dê uma olhada nela quando ninguém estiver por perto,
se for necessário. Um bom lugar para começar é São Mateus.
CAPÍTULO IV
SEJA UM RINOCERONTE AUDACIOSO
Você é audacioso! Sua audácia faz de você o rinoceronte agressivo que é. É isso que o
separa das vacas e ovelhas. Você é corajoso! Você é aventureiro! Você é muito valente!
Você é um rinoceronte agressivo, que não tem medo de nada! Você tem coragem! Você tem
ousadia! Você tem determinação!
Todos os dias você diverte-se na floresta atacando bravamente. Você não pede autorização
para ninguém. Você simplesmente abre caminho derrubando qualquer coisa que se coloca em
sua frente. O solo da floresta trepida e as árvores estremecem enquanto você ataca
bravamente. As vacas e as ovelhas podem ouvi-lo sorrindo quando um torpedo, de repente,
derruba-o. Imediatamente você se levanta e começa a atacar novamente, abrindo novos
caminhos através dos arbustos espessos da floresta.
VÁ EM FRENTE
“Vá em frente” é seu lema. Todas as manhãs você grita com toda a força de seus pulmões de
rinoceronte. Você não tem medo de cair, porque sabe que, com sua pele de 5 cm de
espessura, nada poderá machucá-lo. A pior coisa que pode acontecer é ser morto, e a morte é
um incidente desprezível em sua vida. Todos morrem; até mesmo as vacas e ovelhas. Por
que se preocupar com isso? Suas realizações futuras é que o estimulam.
Nem mesmo os rinocerontes chegam ao topo da montanha sem escorregar algumas vezes.
Mesmo que você caia de volta até a base, as vacas e ovelhas poderão vê-lo sorrindo, porque
você está divertindo-se! Hoje você pode estar numa profunda depressão, mas amanhã poderá
está no mais alto grau do êxtase! Você adora a aventura! O verso de Jack London realmente
capta seu espírito de rinoceronte de “danem-se os torpedos”:
“EU PREFIRO SER CINZA A SER POEIRA. PREFIRO QUE MINHA CENTELHA
QUEIME NUMA CHAMA BRILHANTE A SER ABAFADO PELA PODRIDÃO.
PREFIRO SER UM METEORO MAJESTOSO, CADA ATOMO NUM BRILHO
MAGNÍFICO, A SER UM PLANETA ADORMECIDO PARA SEMPRE.”
A AUDÁCIA É ESSENCIAL
Decida ser audacioso. Tenha uma ação audaciosa todo dia. O próprio sucesso é audacioso.
Seja valente e vá atrás dele! Desenvolva suas habilidades audaciosas. Faça coisas que exijam
coragem. Não seja detestável ou se faça de bobo, mas faça tudo de corajoso que for
necessário para alcançar suas metas.
Cada meta, cada sonho, cada grande projeto requer alguma audácia. Se o sucesso fosse fácil,
se não envolvesse algum risco ou o perigo de se cair, não existiriam vacas, ovelhas ou
bichos-preguiças. O sucesso requer coragem. Os rinocerontes têm essa coragem. Você tem
coragem suficiente para lutar por seus sonhos. Seja agressivo! Não de maneira violenta, mas
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seja agressivo em sua ação, em sua energia poderosa de conseguir aquilo que você busca. Os
rinocerontes são agressivos, audaciosos e sempre no ataque são bem-sucedidos. Ninguém vai
discutir com você! Ataque!
NÃO DÊ MAIS DESCULPAS A VOCÊ MESMO
Os rinocerontes não têm desculpas. Não há desculpa por não atacar ferozmente todos os dias.
Não há desculpas por não ser audacioso ou por não estar alerta às oportunidades. Não há
desculpa por qualquer falta. Não há desculpa por não ser feliz e amigável. Não há desculpa
por não viver a boa vida de rinoceronte. Ser novo ou velho demais não é desculpa. Cor
errada não é desculpa. Mau hálito não é desculpa. Dívidas não são desculpa.
Definitivamente não há uma desculpa legítima e genuína para não ser bem-sucedido. Você
tem o controle total de seus pensamentos. Você controla aquilo que vai ser. Não pense em
desculpas. Pense como rinoceronte!
Repita: “Não há razão pela qual eu não consiga ser ou fazer tudo o que eu quero! Ora bolas!
Por que estou sentado aqui dando desculpas falsas para mim mesmo? Não há desculpas! Eu
sou a única coisa que se detém e me recuso a fazer isso novamente! Eu sou rinoceronte!
Posso fazer qualquer coisa!”
“NEM MESMO OS RINOCERONTES CHEGAM AO TOPO DA MONTANHA SEM
ESCORREGAR ALGUMAS VAZES.”
USE SEU TEMPO DE MANEIRA INTELIGENTE
Você só tem 24 preciosas horas por dia. Utilize-as ou perca-as. O tempo não pode ser salvo.
Ele está passando agora mesmo. Enquanto você toma banho de manhã, o tempo está
passando. Enquanto você escova seus dentes e chifres, o tempo passa. Ele não pode ser
detido. A corrida começou. Você está sendo cronometrado agora! Entenda isso já, antes que
o tempo pare para você e ninguém nem mesmo saberá que você estava na corrida.
Os minutos são preciosos. Eles são os blocos com que construímos as horas que, por sua vez,
são os materiais dos quais os dias são feitos. Os dias rapidamente se tornam meses. Os meses
logo se tornam anos e os anos fazem uma vida inteira. Mas tudo começa com os minutos.
Desperdice minutos importantes e poderá desperdiçar toda uma vida.
Os rinocerontes não caem nessa armadilha. Eles apreciam seus minutos. Os rinocerontes não
desperdiçam os minutos com atividades inúteis. Eles vivem cada minuto como se tivessem de
pagar dez reais por ele. Tenha certeza de saber o valor de seu dinheiro. Você pode ganhar
mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo. Seja um rinoceronte e ataque a todo
minuto que puder, ou então será cobrado por minuto que desperdiçar.
SEJA CRIANÇA NOVAMENTE
Como você está agora? O seu sangue está ficando mais grosso ou você é uma vaca que está
lendo este livro na segurança de seu pasto? Você sente que tem a chance de se tornar um
rinoceronte ou está brigando comigo? Às vezes, é difícil largar os hábitos de vaca. Talvez
você se sinta acomodado em seu comportamento para fazer uma mudança tão drástica.
Talvez você se sinta muito maduro para começar a correr pela floresta atraindo a atenção
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sobre si. Certamente, você não é tão velho ou fraco a ponto de não poder se animar mais.
Não seja tão velho!
Nunca seja demasiadamente maduro. Seja como um garotinho. Quando nos tornamos muito
sérios, perdemos a verdadeira alegria de viver. Os problemas, as tribulações do mundo não
estão sobre seus ombros. Você não é o responsável por eles, ou por ver que eles estejam
corretos. Sempre haverá problemas neste mundo. A Bíblia garante:
“O HOMEM NASCE PARA A TRIBULAÇÃO, COMO AS FAÍSCAS VOAM PARA
CIMA.” JÓ 5.7
“NO MUNDO TEREIS TRIBULAÇÕES.” SÃO JOÃO 16.33
Você pode estar pensando que estas não sejam palavras muito encorajadoras da Bíblia. Elas
não são, até que você leia um pouco mais:
“TENDE BOM ÂNIMO, EU VENCI O MUNDO.” SÃO JOÃO 16.33
Isso é encorajador! Portanto, não se preocupe com os problemas do mundo. Eles serão
superados. Tenha fé pura e acredite que eles serão superados. Não é divertido ser criança
novamente?!
ANIME-SE
Seja entusiasmado pelo resto de sua vida! Torne-se o rinoceronte que você secretamente
deseja ser. Tire essa roupa de vaca e vista uma pele de rinoceronte novinha e grossa. No
começo ela será um pouco mais pesada do que você está acostumado. Você se tornará mais
forte a cada dia e, em pouco tempo, estará atacando como o melhor dos rinocerontes! Entre
na floresta e deixe todas as pessoas saberem que você está lá e que não brinca em serviço.
Ataque!
CAPÍTULO V
DESENVOLVA UMA PERSISTÊNCIA DE RINOCERONTE
Nunca desista! Cada célula de seu enorme corpo está carregada de tenacidade. Você tem a
inestimável força de empenhar-se em qualquer coisa que esteja fazendo, independente das
circunstâncias. Você é indomável! Nada pode vencer seu enorme desejo de ser bemsucedido. Torpedos, furacões, terremotos, impostos, raios, caçadores de rinocerontes e minas
não dominam você. Todo obstáculo desagradável e irritante que tentar derrubá-lo será
esmagado.
Sua persistência oprimirá qualquer coisa que o estiver mantendo longe do sucesso.
UMA HISTÓRIA DE PERSISTÊNCIA
Quando entrei para o colégio, decidi que queria trabalhar para um veterinário, após a escola.
Eu me candidatei a um emprego no hospital veterinário local para ser técnico em animais. A
principal tarefa de um técnico é ajudar o veterinário a controlar os animais ao serem tratados,
e fazer com que o veterinário não seja mordido.
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O emprego era difícil de conseguir. Eu insisti durante cerca de seis meses até que, finalmente,
abriu-se uma vaga e consegui o emprego. Puxa! Meus amigos trabalhavam como lavadores
de pratos ou mensageiros ou nem tinham um emprego e eu estava trabalhando como técnico
em animais! E ganhava muito bem para isso! Quase inacreditável!
Apareci no primeiro dia de trabalho, radiante de alegria. A primeira consulta do dia foi a de
uma senhora que trouxe uma caixa cheia de cachorrinhos recém-nascidos para cortar suas
caudas. Meu trabalho era segurar cada cachorrinho enquanto o veterinário amarrava uma
corda fina perto da base de seus rabos e depois os cortava.
Eu trouxe o primeiro cachorrinho. Segurando-o com a parte traseira virada para o médico,
tentei mantê-lo sem se contorcer enquanto o veterinário se aproximou com a tesoura e cortou
o rabo! O cachorrinho gritou e continuou choramingando enquanto seu rabo caía na mesa,
seguido por gotas de sangue que saíam da base de seu rabo como uma torneira mal fechada.
Imediatamente, senti uma tontura, mas tentei não demonstrar. O veterinário terminou a sutura
e pediu-me que trouxesse o próximo cachorrinho. O próximo foi ainda pior! Ele se contorceu
ainda mais, gritou mais e sangrou mais ainda. De repente, senti que iria vomitar. Entreguei o
cachorrinho a sua dona e rapidamente corri para o banheiro. Minha cabeça girava. Eu me
senti enjoado e comecei a suar frio.
Enquanto estava com a cabeça entre meus joelhos, pensei: “Que droga! Finalmente consigo
este emprego e agora acontece isso. Como vou explicar?”
Passados quinze minutos, voltei à sala do veterinário, ainda sentindo-me um pouco mareado,
“Ficarei bem agora.”- disse para o veterinário.
Mas as coisas não melhoraram. Quando criança, eu desmaiava sempre que tomava uma
injeção. Era apenas um acontecimento normal para mim. Agora, descobria que ver cachorros
e gatos tomarem injeção surtia o mesmo efeito em mim. Eu tinha de segurar os animais e
evitar olhar para a agulha, senão ficava zonzo. Só o fato de olhar para a agulha me deixava
fraco! Antes de o dia terminar, também descobri que tinha medo e era alérgico a gatos! Meu
nariz escorria, eu espirrava e meus olhos coçavam e lacrimejavam. Que dia desprezível
aquele!
Felizmente, passei o primeiro dia sem realmente desmaiar ou vomitar, mas por várias vezes
cheguei muito próximo disso. No final do dia, estava desanimado. Eu queria tanto aquele
emprego, mas sabia que não conseguiria ficar lá, por causa do meu estômago fraco e das
alergias. Então, naquela noite, tive um sonho.
“QUANDO VOCÊ ESTÁ NUMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, CONTINUE. NUNCA
DESISTA!”
NUNCA DESISTA
Sonhei que estava sozinho num pequeno barco, no meio do oceano. Não havia terra à vista.
De repente, começou uma tempestade. A chuva me abatia, o vento forte parecia querer me
levantar e atirar para fora do barco. Eu me agarrei ao mastro e nele segurei com toda força
enquanto o barco se agitava contra as ondas. O vento tornou-se ainda mais forte e ficou cada
vez mais difícil de me segurar. Parecia que todos os elementos da natureza tentavam soltar-

Rinoceronte Bem-Sucedido Scott Alexander

me do mastro. Quase cheguei a ponto de me soltar. A pressão era intensa e eu pensei que
jamais cessaria.
Mais eu me segurei. Então, em meu sonho, acordei no convés do barco e a tempestade tinha
acabado. O céu estava azul e claro e o mar muito calmo. Eu havia me segurado durante a
tempestade e tinha sobrevivido!
Quando acordei, imediatamente reconheci que o sonho era um sinal para que eu ficasse no
hospital veterinário. Continuei trabalhando lá, apesar de minhas alergias e do estômago fraco.
Às vezes era tão ruim como havia sido em meu sonho. Felizmente, resisti e sobrevivi à
tempestade!
Durante os dois anos seguintes, todos os dias após a escola e nas férias de verão, trabalhei lá.
Minhas alergias desapareceram. Eu lidava com alguns dos gatos mais ariscos e até fazia
algumas pequenas cirurgias, limpando e suturando abscessos, arrancando dentes dos
cachorros e recolhendo amostras de sangue. Eu não desmaiava mais quando ia ao médico
tomar injeção!
O ponto é: persistir. Quando você está em uma situação difícil, continue. NUNCA
DESISTA! Imagine-se naquele barco com a tempestade tentando jogá-lo para fora. Não
desista, a menos que a tempestade destrua o barco e comece a afundar. Então, tudo bem se
você afrouxar sua força e evitar se afogar enquanto o barco afunda. Do contrário, persista!
CAPÍTULO 6
SEJA UM RINOCERONTE EM TODAS AS ÁREAS DE SUA VIDA
Você sabe como fazer um drink de rinoceronte? Coloque um pouco de refrigerante, uma
colher de sorvete de creme e uma colher de rinoceronte!
Lembre-se desta piada engraçada, porque ela fará com que você nunca se esqueça de colocar
rinoceronte em tudo que fizer. O sucesso rinoceronte vem do fato ser rinoceronte TODO o
tempo. Você não age como rinoceronte enquanto estiver trabalhando em um projeto
importante e depois volta a ser uma vaca quando o projeto estiver pronto! Esta é uma
situação de tempo integral! Você tem de pensar como rinoceronte todo minuto em que estiver
acordado! Por isso é que as fotos dos rinocerontes são importantes. No momento em que
você esquece que é rinoceronte, perde todas as suas virtudes de rinoceronte.
A oportunidade poderia escapar de você numa questão de segundos. Um torpedo poderia
derrubá-lo antes mesmo de você saber o que o abateu. Pense como rinoceronte a cada minuto
do dia para que isso nunca aconteça com você. Deixe uma pedra no seu sapato para lembrálo, se é isso que você precisa para pensar CONSTATEMENTE como rinoceronte!
Há seis áreas importantes em sua vida que irão beneficiar-se imensamente se você chegar a
rinoceronte: financeira, profissional, física, social e espiritual. O sucesso de rinoceronte
pode ser obtido em cada uma dessas áreas de nossas vidas se nos tornarmos rinocerontes em
tempo integral. Vamos analisá-las.
CAPÍTULO 7
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ÀREA FINANCEIRA
Como você está financeiramente? Você tem dinheiro suficiente? Nunca deixe que ninguém
lhe diga que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante! Dinheiro é essencial! Sem
dinheiro, é provável que qualquer outra área de sua vida sofra. Você pode morrer de fome se
não tiver dinheiro!
O dinheiro tem má reputação porque a maioria dos animais não tem suficiente. Para justificar
sua falta, você vai ouvi-los dizendo: “ Dinheiro é a raiz de todo mal‟‟ ou “ Dinheiro não
compra felicidade‟‟. Essas idéias estão completamente erradas. Elas são utilizadas somente
para apresentar justificativas pela falta de dinheiro.
O dinheiro não é raiz de todo mal; o AMOR ao dinheiro é. Você pode gostar bastante de
dinheiro, mas nunca deixe que ele se torne seu deus. Respeite o dinheiro por todo o bem que
ele pode fazer. Faça bons planos para seu dinheiro. Aprecie o dinheiro e tenha desejo por ele,
mas nunca viva sua vida em função do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Use-o
adequadamente e você poderá construir uma vida feliz e satisfatória. Use-o inadequadamente
e sua vida será miserável. Não o use e você irá perdê-lo. A sua boa vida de rinoceronte nem
terá a oportunidade de começar.
DEIXE O DINHEIRO FAZÊ-LO FELIZ
O dinheiro PODE comprar a felicidade! Por isso o dinheiro é tão valioso! O que mais você
gostaria de comprar? Certamente você não gostaria de comprar infelicidade! Não importa se
você tem muito ou pouco dinheiro, ele sempre pode comprar a felicidade; mesmo se você
estiver pagando à vista sua casa de doze cômodos na praia ou pagando o último mês de
aluguel de seu apartamento para evitar ser despejado. Se o dinheiro não compra felicidade,
por que estão todos tentando obtê-lo? A pobreza não compra a felicidade. Fique longe dela.
O que dizer dos animais que têm tanto dinheiro que nem conseguiriam usá-lo todo, e mesmo
assim são infelizes? Esses animais são aqueles que transformaram o dinheiro em seu deus. O
dinheiro pode comprar a felicidade, mas não deixe que ele se torne um deus. Pense nos
bilionários que acabaram com suas próprias vidas. Cuidado para não entrar neste caminho. A
maneira mais feliz de ganhar dinheiro é fazer do dinheiro seu passatempo e não seu deus.
Ganhar dinheiro como um passatempo
Você tem agora um novo passatempo... ganhar dinheiro! É um dos mais lucrativos
passatempos que existem. Os rinocerontes adoram ganhar dinheiro! Eles adoram a emoção,
os desafios e as recompensas de se construir uma fortuna.
Ganhar dinheiro é melhor que colecionar selos ou garrafas velhas. Seja bom nesse
passatempo e você se tornará rico! Mas faça disso seu passatempo, não seu trabalho. Você
não preferiria gastar o dia com seu passatempo, todos os dias, a ir trabalhar? Passatempos são
divertidos, interessantes e estimulantes! Esse é um passatempo que fará com que você saia da
cama cedo. Você pode até não dormir bem porque está muito animado para se levantar.
Você se lembra da véspera de Natal, quando era criança? É essa a animação que você deve
ter ao se levantar todas as manhãs!
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Ganhar dinheiro é um passatempo que complementará os outros passatempos que você tem.
Se você gosta de ganhar dinheiro e pilotar, pode haver um Bonanza em sua vida; se você
gosta de ganhar dinheiro e colecionar selos, poderia fazer um cruzeiro ao redor do mundo
passando pelos países de onde se originam os selos que você coleciona, se gosta de ganhar
dinheiro e esquiar, um dia poderá ter sua própria estação de esqui. Você consegue pensar em
outro passatempo mais divertido que ganhar dinheiro? Comece sua coleção hoje mesmo!
Experimente dar o dízimo
Lembre-se sempre de que isso é somente um passatempo. Não deixe que ele se torne seu
dono. Nunca tenha medo de perder tudo o que você ganhou. Não se apaixone pelo dinheiro a
ponto dele se tornar um peso. Se você se preocupa em perdê-lo, em ser roubado ou em gastálo, ele já se tornou um peso para você. Neste sentido, o dinheiro não pode comprar felicidade.
Neste ponto o dinheiro tornou-se um deus.
A fim de não cair nesta armadilha, recomendo que você dê o dízimo. Dê de volta para Deus
dez por cento de todo o dinheiro que você ganha. Afinal de contas, se Ele é seu sócio, Ele
merece pelo menos 10%, não é? Se Ele não for seu sócio, contrate-o o mais rapidamente
possível! De quem mais você vai conseguir uma ajuda como essa e por tal preço? Deus nem
mesmo inflacionou Seu salário. Ele recebe dez por cento há milhares de anos! Ele é o melhor
negócio que existe hoje em dia!
Dê os dez por cento que pertencem a Deus à instituição religiosa que inspira você. Se a sua
intuição não o inspira, encontre uma que o faça. Dar o dízimo encaixa-se bem com nosso
sistema de “livre iniciativa‟‟: Você tem de dar para receber. A versão de Deus diz:
“DAI E SER-VOS-Á DADO. ‟‟ SÃO LUCAS 6.38
Muitos de nossos atuais milionários dizem que dar o dízimo é a chave que trouxe suas
fortunas. Alguns deles pertencem às famílias Heinz, Colgate, Kraft e Rockefeller. O Rei
Salomão, um dos homens mais ricos que já existiram disse:
“HONRA AO SENHOR COM TEUS BENS, E COM AS PRIMÍCIAS DE TODA A
TUA RENDA; ASSIM SE ENCHERÃO DE FARTURA OS TEUS CELEIROS E
TRANSBORDARÃO DE MOSTO OS TEUS LAGARES. ‟‟ PROVÉRBIOS 3.9,10
ESTA É A SUA ESCOLHA
Comecei a dar o dízimo quando tinha 21 anos de idade. Eu tinha acabado de expandir meu
próprio negócio muito rapidamente e havia gastado muito dinheiro alugando o escritório e
contratando pessoas. Quando percebi que tinha mais de dois mil reais de contas a pagar
naquele mês e que poderia pagar somente metade delas, eu me sentir fraco e tive de me sentar
por um minuto.
Naquele momento cheguei à conclusão de que precisaria de ajuda. Eu saí do banco do
motorista e entreguei a direção a Deus. Comecei a pagar dez por cento de todo meu dinheiro
que recebia. Para pagar os primeiros dez por cento, tive que pedir mais dinheiro emprestado,
o que me colocou ainda mais no buraco.
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Meus lagares não transbordaram com os melhores vinhos, mas eu consegui sair do que
parecia ser um buraco profundo. Continuei a dar o dízimo por três razões:
Primeira: Isso nos ajuda a manter uma perspectiva adequada do dinheiro. Jamais quero ser
um avarento. Dar é a parte mais divertida de se ter dinheiro;
Segunda: Acredito que, para manter alguém trabalhando bem para você, você tem de pagálo bem. Lembre-se: Você tem de dar para receber;
Terceira:

Mal posso esperar para ter meus celeiros cheios de trigo e cevada!

Depende de você. Há muitos rinocerontes que não dão o dízimo. Depende do que você quer
da vida e em que você acredita. Eu só posso apresentar os fatos e dar minha opinião. Eu
recomendo o dízimo para que você viva uma vida mais rica e mais completa.
SEMPRE PAGUE A SI MESMO PRIMEIRO
Independente do fato de você dar o dízimo ou não, você tem de poupar pelo menos dez por
cento de tudo o que você ganha, para você mesmo. Isso é absolutamente essencial! Eu não
preciso salientar a importância dessa regra. Existe um livro excelente chamado O Homem
mais Rico da Babilônia, escrito por George S. Clason que deveria ser lido por todos os
rinocerontes.
Corra até a livraria e adquira seu exemplar.
Aprenda a recompensar-se primeiro. Antes mesmo de depositar o dinheiro, preencha um
cheque para você mesmo de dez por cento de tudo o que você ganhou e coloque em uma
poupança. Esse dinheiro é seu investimento de rinoceronte. Comece a poupar para sua
próxima oportunidade.
CAPÍTULO 8
ÁREA PROFISSIONAL
O seu ambiente de trabalho está muito relacionado com seu quadro financeiro. Se você está
sofrendo financeiramente, provavelmente também está sofrendo em seu trabalho. Ninguém
deveria trabalhar! Trabalho significa sacrifício e monotonia. O trabalho é maçante,
cansativo, desagradável e não proporciona inspiração. Quem quer isso? Certamente não
você, um rinoceronte! Isso parece a ocupação perfeita para uma vaca, mas não para você!
Faça algo em que você realmente terá de se empenhar e de que irá gostar. Aprecie o que você
faz todo dia ou isso será trabalho e você nunca ficará rico trabalhando em algo que você não
vê a hora de largar. Você não vai pular da cama de manhã, se tudo o que você tiver de fazer
for trabalhar. Para ganhar dinheiro, é imperativo que você faça algo de que goste; algo em
que você esteja interessado; algo que o inspire. Só você sabe o que é. Quando você descobrir
o que é e começar, o dinheiro virá automaticamente.
PLANEJE SUA FUGA
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Se você detesta cada dia por causa do seu trabalho, SAIA RÁPIDO! Planeje sua fuga! Faça
planos para entrar em algo que você realmente quer fazer. Não espere permissão. Você
nunca a terá. Especialmente não pergunte a ninguém o que eles acham que você deveria
fazer. Como eles saberiam?! Ninguém vai querer ver você passar na frente. Vou-lhe contar
agora mesmo o que eles dirão. Será algo assim: “ Você é um estúpido se largar esse
trabalho!‟‟
Quando as vacas dizem que você é estúpido ou tolo e quando as ovelhas dizem que você vaise arrepender por alguma coisa, você sabe que está no caminho certo. Continue avançando!
Se um leão disser que você é estúpido, aja com cautela. Se um rinoceronte disser que você é
estúpido, você É estúpido! Embora um verdadeiro rinoceronte nunca dissesse isso a ninguém,
não espere pela permissão de alguém. Seja um rinoceronte audacioso e entregue seu avisoprévio para o dono da pastagem. Seus instintos de rinoceronte o chamam à floresta de
aventura e realização.
Se você estiver trabalhando em um emprego de que você gosta, então demonstre isso. Você
ainda pode ser um rinoceronte eficiente. Os empregadores adoram ter rinocerontes no ataque
em sua folha de pagamento. Eles são praticamente os únicos a que vale a pena pagar.
Conseqüentemente são os que rapidamente avançam na empresa e recebem frequentemente
aumentos e promoções.
Mostre ao seu chefe que você é um rinoceronte. Deixe seu trabalhador ser seu desafio. Veja
quanto mais você pode produzir. Veja quais idéias você pode ter que pode ser úteis à sua
empresa. Você terá o sistema de “livre iniciativa‟‟ trabalhando para você... dando e
recebendo. Dê mais de si mesmo e você receberá mais de volta. Você não obtém calor de
uma fogueira até que coloque a lenha nela. Coloque lenha na fogueira! Você acabará
recebendo um salário mais alto e melhores condições, porque você deu mais de si. Você
ataca enquanto todas as outras pessoas estão rastejando. Você ajuda mais do que impede, e
inspira os outros a colocarem mais de si no que fazem.
NÃO SEJA COMO OS MORTOS VIVOS
Demonstre alegria em seu trabalho. Você já esteve em um prédio de serviço público e olhou
os empregados? Alguns parecem mortos-vivos. Ontem, estive no centro da cidade para
registrar o nome da minha firma e não pude acreditar quando vi as vacas nos guichês. Todas
elas agiam como se houvesse facas espetadas em suas costas! Elas falavam de maneira
enfadonha e não demonstravam qualquer emoção. Era deprimente! Eu pensei que houvesse
chegado o Juízo Final!
Seja um rinoceronte e mostre sua personalidade. Sorria e aja como se estivesse vivo.
Coloque um pouco de agilidade em seu passo e um pouco de calor em seu aperto de mão.
Coloque algum sentimento em suas palavras e mostre vontade de ajudar. Você não só gostará
muito de si mesmo, mas também criará um ambiente mais acolhedor, amigável e mais
produtivo e todos gostarão de você por isso, especialmente o chefe.
Se você quer mais de seu trabalho, apareça amanhã como um rinoceronte. Não se preocupe
com os rumores de que você tem bebido ou que caiu da cama de cabeça. Lembre-se de sua
pele de 5 cm de espessura e de audácia.
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As vacas odeiam trabalhar com rinocerontes porque os rinocerontes fazem com que elas
pareçam mal. As vacas são preguiçosas e improdutivas. Elas tentarão rebaixá-lo ao nível
delas. Não permita. Há um rinoceronte solto aqui agora! Cuidado! Nunca se sabe o que
acontecerá! Um rinoceronte realmente pode despertar um lugar. Decida ser esse rinoceronte
e veja as boas coisas começarem a acontecer para você.
RINOCERONTES SÃO ÓTIMOS VENDEDORES-ANIMAIS
Há mais rinocerontes no campo de vendas do que em qualquer outro lugar. A natureza de
vendas requer rinocerontes. Uma vaca, ao tentar ganhar dinheiro, poderia viver um inferno
na terra, mas um rinoceronte no ramo de vendas poderia significar milhões. Nós já falamos
sobre vendas, mas quero reconhecer o sucesso dos rinocerontes no mundo das vendas. Você
é uma espécie rara de rinoceronte. Sua raça é maior, mais agressiva, mais rápida, mais
audaciosa e tem uma pele de 5 cm de espessura! Eles não atiram torpedos em você; mandam
os exércitos! Não há nada que possa vencer um rinovendedor no ataque. Você é um animal
poderoso. Continue atacando!
CAPÍTULO 9
ÁREA FAMILIAR
Sua família tanto pode ajudá-lo como arruiná-lo. A maneira com que você age nesta área
afeta sua condição financeira e seu ambiente de trabalho, assim como estes também podem
afetar sua vida familiar. De fato, todas as seis principais áreas de sua vida afetam as outras de
alguma maneira. Por esse motivo, é importante mantê-las em equilíbrio. Você não pode ficar
tão envolvido com seu trabalho a ponto de esquecer que tem uma família. Ela é sua
responsabilidade também. Os rinocerontes destacam-se em todas as áreas de suas vidas. Isso
ajuda a levá-los à felicidade. No final das contas, é isso que todos nós perseguimos, não é?!
Tenha uma vida familiar feliz. Para fazer isso, simplesmente seja o rinoceronte que é. Às
vezes é difícil para o rinoceronte manter a família unida e feliz. Sempre haverá ocasiões em
que as coisas não irão bem. Não abandone o barco ao primeiro sinal de mar agitado! É isso o
que as vacas fazem. Agüente firme! Nada de bom vem facilmente.
O casamento é como um belo jardim. Ele precisa ser constantemente cuidado, adubado e
valorizado. Cuidado com as ervas-daninhas e não deixe que elas criem raízes. Mantenha as
pragas e os roedores afastados. Este é o seu dever como jardim. Descuide-se por uma
semana e poderá levar meses para repará-lo. Um casamento feliz requer tempo e esforço.
Com relação aos filhos, não sei o que dizer. Eu ainda não tenho filhos. Só posso dar este
conselho... Você é um rinoceronte. Você descobrirá!
TRABALHEM JUNTOS
Envolva toda sua família em seus planos. Ganhem uma fortuna juntos! Rinocerontes que se
divertem unidos, permanecem unidos. Ensine as crianças para que elas não se transformem
em vacas. Quando você tem o apoio de toda a família, atacará mais e desfrutará mais. Leve
toda a turma com você para um buraco de lama pelo menos duas vezes por ano. Ajude as
crianças com a nova rinomatemática... ou pelo menos tente. Compre para sua esposa um
belo presente pelo menos uma vez por semana. Diga que você atacou muito para consegui-lo!
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O RINOCERONTE SOLTEIRO
Se você é um rinoceronte sem compromisso com ninguém e quer permanecer assim, fique
alerta. Você é muito visado. Você é como ouro andando pela rua. Todo animal da floresta
está com os olhos em você. Quando alguém finalmente o agarrar, certifique-se de que seja
outro rinoceronte. Então, ambos poderão atacar juntos.
CAPÍTULO 10
ÁREA FÍSICA
Não seja um rinoceronte fora de forma. Tenha certeza de estar em plena forma física. Para
viver uma vida de rinoceronte é necessário um corpo saudável. Você não vai querer músculos
flácidos em seus braços, enquanto você estiver atacando. Certifique-se de não estar alguns
milhares de quilos acima do peso.
Como você se sente fisicamente? Um verdadeiro rinoceronte é um animal magnífico. Você
descreveria a si mesmo como magnífico? Quilos a mais não o qualificam nesta categoria!
Sua pele deve ter 5 cm de espessura, não sua gordura. Se você tem mais do que precisa,
livre-se dela. Estar fisicamente bem fará com que você se sinta como um rinoceronte de 06
milhões. Você poderá fazer qualquer coisa! Você será capaz de pular obstáculos num único
pulo e será mais rápido do que um torpedo. Poderá atacar seu caminho para o sucesso!
“Mantenha-se em forma. Para viver uma vida de rinoceronte é necessário um corpo
saudável. ‟‟
Entretanto, se você se sentir constantemente doente, se estiver gordo e fora de forma, não
poderá produzir no estilo rinoceronte. Se você não conseguir subir uns lances de escada sem
ficar exausto, suas possibilidades de sucesso estarão consideravelmente reduzidas.
Entre em um programa regular de exercícios e fique em forma! Treine como um rinoceronte!
Vá em frente! Ataque para valer! Não faça só uma flexão nem corra 5 minutos no mesmo
lugar. Faça 5.000 flexões e depois corra 100 km! E, enquanto você corre, pense como
rinoceronte! Enquanto o sangue é bombeado para sua cabeça, diga cada célula que você é
um rinoceronte e peça que cada uma delas leve a notícia para as outras células.
Quando o sangue voltar à sua cabeça, cada célula em seu corpo saberá que é você um
rinoceronte. Suas células estarão gritando “ Vá em frente!‟‟ Elas pularão da cama com você
todas as manhãs e você terá um brilho especial com a avidez de todas as suas rinocélulas
prontas para o ataque. Vá em frente!
CAPÍTULO 11
ÁREA SOCIAL
Eu já mencionei, no início do livro, como é importante associar-se aos animais certos.
Agora vou dar um golpe final em sua cabeça para ter certeza de que ficará gravado. A seguir,
há algumas citações que dizem melhor do que eu diria:
“QUEM ANDA COM OS SÁBIOS SERÁ SÁBIO‟‟ Provérbios 13.20
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“SE VOCÊ VIVE SEMPRE COM OS QUE SÃO MANCOS, APRENDERÁ A
MANCAR” Provérbio Latino
“QUANDO UMA POMBA COMEÇA A VOAR COM OS CORVOS, SUAS PENAS
PERMANECEM BRANCAS, MAS SEU CORAÇÃO SE TORNA NEGRO.” Provérbio
Alemão
“DIGA-ME COM QUEM ANDAS E DIREI QUEM ÉS ‟‟ Cervantes
Finalmente,
“O ACASO NOS TROUXE NOSSOS PAIS, MAS A ESCOLHA NOS TRAZ OS
AMIGOS ‟‟ Delille
Tenha certeza de escolher os amigos certos. Nossa tendência é a de nos comportarmos da
mesma maneira que as pessoas com as quais nos associamos, e você não vai querer começar
a adquirir o hábito de reclamar, como as vacas, a ter a preguiça dos bichos-preguiças ou a
preocupação das ovelhas. Conheça tantos animais quantos forem possíveis, mas junte-se
aqueles que o ajudarão a crescer.
Porém, lembre-se de que você precisa dar para receber. Você nunca avançará socialmente se
você se esquecer dessa regra. Ao fazer amigos, seja agradável. Como rinoceronte, você não
terá problemas neste ponto. Você será um dos animais mais amigáveis da floresta, enquanto
ninguém se colocar no seu caminho quando você estiver atacando. Você gosta de estar com
vencedores e partilhar a boa vida de rinoceronte.
CAPÍTULO 12
ÁREA ESPIRITUAL
Só você sabe como você está espiritualmente. Religião é um assunto muito pessoal para a
maioria dos animais. Apenas a menção deste assunto fará com que o cabelo de alguns
animais fique todo arrepiado. Se você está assim, tudo o que eu posso dizer é: Acredite em
qualquer coisa que você ache boa e certa, mas acredite realmente em algo.
“QUANTO AO MAIS, IRMÃOS, TUDO O QUE É VERDADEIRO, TUDO O QUE É
HONESTO, TUDO O QUE É JUSTO, TUDO O QUE É PURO, TUDO O QUE É
AMÁVEL, TUDO O QUE É DE BOA FAMA, SE HÁ ALGUMA VIRTUDE E SE HÁ
ALGUM LOUVOR, NISSO PENSAÍ ” Filipenses 4.8
Acredite nisso e em nada mais.
E se você vai acreditar em algo, por que não em Deus? O fato de acreditar não significa que
você vai receber outra conta para pagar com suas contas de telefone e de luz. Acreditar não
custa nada, é de graça! Você não tem de começar a ir à igreja todos domingos. Não há
obrigação. Nenhum vendedor ligará! Você não tem de ler a Bíblia nem mesmo possuir uma.
Não são necessários pré-requisitos para se acreditar! Nada a comprar. Você não tem de
assinar nenhum contrato. Se você não ficar totalmente satisfeito dentro de dez dias, apenas
deixe de acreditar. Ninguém ligará para descobrir por que você cancelou. Você não tem nada
a perder em acreditar, mas tem tudo a ganhar!
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“SE TIVERDES FÉ COMO UM GRÃO DE MOSTARDA, DIREIS A ESTE MONTE
PASSA DAQUI PARA ACOLÁ E NADA VOS SERÁ IMPOSSÍVEL.” São Mateus
17.20
Os rinocerontes não deixam oportunidades como esta fugirem! Se você não tiver um negócio
melhor do que este, tenha uma fé de rinoceronte em Deus. Ele é a melhor aposta que há por
aqui!
CAPÍTULO 13
DIVIRTA-SE COMO UM RINOCERONTE
Enquanto você dirige seu automóvel, observe os outros motoristas. Como eles parecem?
Eles estão sorridentes? Parecem animados? Você rapidamente descobrirá que nossas
estradas e rodovias estão sendo percorridas por uma nação de zumbis. A maioria dos
motoristas mantém uma expressão fixa e vitrificada enquanto dirige. O contato visual é
evitado a todo custo. Os sorrisos não existem. A única indicação de vida é que seus carros
estão em movimento. Portanto alguém deve estar pisando no acelerador e devem ser eles!
No próximo semáforo, pare ao lado do zumbi mais próximo e comece a fitá-lo. Estude seu
rosto inexpressivo. Em que ele está pensando? Parece que está indo a um funeral... o dele
próprio! Continue a observar! É divertido. Não importa que ele pareça estar em profundo
estado de choque, uma vez que você comece a encará-lo, ele perceberá e olhará para você a
fim de imaginar para onde você está olhando.
Sua tendência será a de desviar o olhar assim que ele olhar para você. Desta vez não. Em vez
disso, sorria ou acene. Isso irá desconcertá-lo totalmente. Veja o que ele fará a seguir. A
maioria dos motoristas dará um sorriso rápido e nervoso e em seguida olhará fixamente para a
frente, ansioso para que o semáforo fique verde. Não é um jogo divertido? Se o simples fato
de encarar não acordar um zumbi do coma, toque a buzina. Então, quando ele se virar,
sorria com o maior sorriso que puder e acene para ele como se fosse um grande amigo que
você não vê há anos.
Contagem de pontos: dois pontos para um sorriso e um acento retribuídos. Um ponto para
apenas o sorriso retribuído. Nenhum ponto por ter quebrado o coma e pontos negativos se
causar algum acidente. Divirta-se!
DÊ GORJETAS POR PRAZER
Outra atividade divertida de rinocerontes é dar gorjetas. Eu sei que não há nada de especial
em dar gorjetas. Até mesmo as vacas e ovelhas dão gorjetas. Mas elas sempre dão para os
mesmos animais. Geralmente camareiras, garçons ou garçonetes, porteiros e cabeleireiros
recebem gorjetas. Procure outros animais. Dê gorjeta para quem trata você bem e não espera
receber recompensa. Não precisa ser uma quantia grande.
É divertido dar gorjeta a alguém que não a espera. Naturalmente, não dê gorjeta para alguém
que não mereça. Dê gorjeta ao empacotador do supermercado que coloca o pão no fundo da
sacola e você se sentirá como um asno, não como um rinoceronte.
CARREGUE SEMPRE ALGUM DINHEIRO COM VOCÊ
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Não mostre nem gaste esse dinheiro. Simplesmente carregue-o. Dinheiro significa poder e
tê-lo com você ajudará a lembrar de seu poder de rinoceronte. Não se preocupe em perde-lo
ou em ser assaltado. Se você se preocupar, você ganhará uma ruga de preocupação e é melhor
que a retire antes que se torne maior. Você é um rinoceronte audacioso!
TENHA UMA EXPERIÊNCIA NOVA
Toda semana as vacas e ovelhas saem para jantar e parair ao cinema. Seja um rinoceronte e
faça algo diferente. Experimente algo que nunca fez antes. Pelo menos uma vez por semana,
planeje fazer algo que seja totalmente novo para você: saltar de pára-quedas, patinar, ir à
ópera, assistir a um concerto de rock, ir a uma danceteria ou a um museu de arte.
Experimente um pouco de tudo! Amplie seus horizontes! Não fique como uma vaca: uma
massa inerte sentada no sofá assistindo à televisão! Lembre-se de que a vida de um
rinoceronte é cheia de aventuras!
PROCURE RINOCERONTES
Onde quer que você esteja, procure outros rinocerontes. Não existem muitos deles. Cerca de
5 entre 100 animais são rinocerontes. Quando você localizar um animal que suspeita ser um
rinoceronte, vá até ele e apresente-se como rinoceronte. Os rinocerontes adoram encontrar
outros rinocerontes. Não seja tímido! Seja audacioso! Você é um rinoceronte! Você tem
pele de 5 cm de espessura! Explique que você está exercitando sua audácia, agradeça-o e
troquem cartões de rinocerontes. Tente conhecer tantos rinocerontes quantos forem possível.
Até mesmo os rinocerontes podem querer ajuda de vez em quando.
CAPÍTULO 14
ESTEJA PREPARADO PARA PROBLEMAS DE RINOCERONTES
Os rinocerontes estão sempre preparados para os problemas. Não importa quanto dinheiro
você tenha. Mesmo assim, terá problemas. Não importa que você seja um rinoceronte, um
macaco, um elefante ou até mesmo uma vaca. Mesmo assim, terá problemas. Não importa
que você tenha abandonado a faculdade ou se formado com louvor. Mesmo assim, terá
problemas. Os problemas não escolhem as pessoas. Eles existem para todos. Independente
de sexo, credo, raça ou cor; mesmo assim, terá problemas. Até hoje ninguém recebeu
imunidade contra os problemas. Eles sempre estão por perto; estão hoje e estarão amanhã. A
diferença com o rinoceronte está na maneira de lidar com seus problemas. Rinocerontes não
combinam com problemas. Primeiramente, a maioria dos problemas que paralisariam uma
ovelha não fazem nenhum efeito em um rinoceronte. Pequenos problemas nem mesmo o
incomodam. Eles estão aí, mas você nem pense neles. Eles são tão insignificantes quanto os
mosquitos que ficam movendo-se diante de seus olhos. Enquanto você ataca, eles
desaparecem. Mas pare um pouco e, de repente, os mosquitos estarão rodeando seus olhos
novamente. Continue atacando e os pequenos problemas não o incomodarão. Eles sempre
desaparecerão.
É com os grandes problemas que você lida. São problemas que podem atordoar um elefante.
São problemas do tamanho de um rinoceronte. Você não se preocupa com problemas de
ovelhas ou vacas. Você tem problemas grandes de rinocerontes. Fazem parte de seu trabalho.
Felizmente, você sabe como lidar com eles. Isso também faz parte de seu trabalho.
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PROBLEMAS SÃO UM BOM SINAL
Primeiramente, você precisa entender que a maioria dos problemas são um bom sinal. Os
problemas indicam que está havendo um progresso, que as rodas estão girando, que você
está-se movendo em direção a suas metas. Cuidado quando você não tiver problemas! Então,
você realmente terá um problema! Não ter problemas é sinal de inatividade. Não ter
problemas significa que nenhuma ação está sendo tomada. Nenhuma ação significa que você
está descendo e descer significa que você está em direção à decadência! Se você não tiver
problemas, cheque o seu comportamento. Você poderá estar a caminho do nada!
Os rinocerontes estão constantemente progredindo. Os problemas são marcas de progresso.
Ultrapasse muitos problemas e você alcançará seu destino. Portanto espere problemas e não
se surpreenderá quando eles começarem a aparecer. Então, comece a trabalhar neles como
rinoceronte.
ATAQUE SEUS PROBLEMAS
O primeiro passo para destruir seus problemas é identificá-los. Você sabe exatamente qual é
o seu problema? Escreva-o. Coloque o problema por escrito como se fosse explicá-lo a um
amigo. Isso ajudará a isolar em sua mente o verdadeiro problema. Quando você souber qual
é o verdadeiro centro do problema, pergunte a si mesmo: “ O que é necessário, agora, para
resolver este problema? ‟‟ Escreva a resposta ou as respostas. Para cada problema, existe
uma solução. Use sua imaginação de rinoceronte!
Quando você souber o que precisa ser feito, engate a marcha rápida. Ligue o motor a jato.
Se for necessário atacar um pouco, ataque como um rinoceronte! Se for necessário audácia,
utilize sua audácia de rinoceronte! Seja o que for necessário para se livrar completamente
desse problema, dedique-se a sua eliminação. Esse problema é seu inimigo! Deixe-o por
muito tempo rodeando-o e ele causará mais problemas. Abaixe sua cabeça, aponte seu chifre
para o problema e ataque-o a todo vapor! Deixe-o em pedaços! Não tenha piedade! Jogue
toda sua agressividade nos problemas que o estão impedindo de alcançar sua meta. Mate!
Aniquile! Destrua! Os problemas não têm vez com um rinoceronte. Debite mais isto em sua
conta!
ESTEJA PREPARADO PARA A TRISTEZA
Existem problemas sobre os quais você não poderá fazer nada. Eles estão na categoria das
tristezas. Mortes na família e outras tragédias fazem parte da vida também. Não há como
evitar um acontecimento comum ou um infortúnio, a não ser que você passe sua vida trancada
num armário.
Novamente, tenho de salientar a importância de ter uma fé de rinoceronte em Deus. Mesmo
grandes, nós, os rinocerontes, não criamos o mundo. Nós não temos todas as respostas.
Quando a angústia nos dominar, é reconfortante saber que alguém se interessa por nós. Nosso
criador está lá em cima, nos esperando e Ele promete que lá é mais agradável do que aqui
embaixo.
“NEM O OLHO VIU, NEM O OUVIDO OUVIU, NEM ENTROU NO CORAÇÃO DO
HOMEM, O QUE DEUS PREPAROU PARA AQUELES QUE O AMAM. ‟‟I coríntios
2.9
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A menos que você ache que pode enfrentar tudo sozinho; a menos que você pense que
somos animais superiores em todo o universo; a menos que você ache que a morte é o
fim absoluto; acredite em Deus e ame-O
CAPÍTULO 15
TORNE-SE UM RINOCERONTE HOJE
Este é o último capítulo. Se você não decidiu torna-se um rinoceronte até agora, esta é minha
última oportunidade para convencê-lo. Entenda que não é para meu benefício que você vai-se
tornar um rinoceronte. Você já comprou este livro. Eu não tenho nenhum medicamento ou
ungüento para vender para você depois que se tornar um rinoceronte, embora esta seja uma
boa idéia que talvez eu possa analisar no futuro. Mas, por enquanto, você é a única pessoa
que tem a ganhar se decidir tornar-se um rinoceronte.
Tudo o que eu peço a você, se você decidir tornar-se um rinoceronte, é para comprometer-se e
ir em frente. Não há nada pior do que um rinoceronte fraco. Não faça o restante de nós,
rinocerontes, parecermos maus. Ou você é, ou não é! Peço desculpas por estar sendo um
tanto duro com você, mas temos uma imagem a zelar. Então, o que você vai ser?
DEIXE A INDECISÃO PARA TRÁS
Espero que você não sofra de indecisão: Uma doença comumente encontrada nas ovelhas. Se
você acha que pode ser, mas não tem certeza, a melhor maneira de se livrar disso é tornar-se
um rinoceronte. Os rinocerontes nunca sofrem de indecisão. Viver em uma floresta de
aventura significa levar uma vida cheias de decisões. Os rinocerontes não têm problemas em
tomar decisões e cumpri-las, pois sabem que as coisas sempre se encaminham para o melhor.
Se você sofre de indecisão, decida agora mesmo tornar-se rinoceronte. Não espere até
amanhã!
ABANDONE O HÁBITO DA PREOCUPAÇÃO
Talvez você esteja preocupado. A preocupação é uma doença fatal, encontrada em todos os
animais exceto, naturalmente, nos rinocerontes. Frequentemente, a preocupação é dolorosa e
aleija até o final. Se você acha que cedeu à preocupação, NÃO adie mais, torne-se
rinoceronte! Os rinocerontes não têm nada com que se preocupar. Nós somos maiores do que
todos, exceto do que os elefantes que, de qualquer forma, são nossos bons amigos, e
pequenas coisas simplesmente não nos aborrecem. Lembre-se, temos uma pele de 5 cm.
Seja um rinoceronte e livre-se da preocupação. Você ficará tão ocupado atacando por aí, que
não terá tempo para se preocupar!
Outra doença relacionada à preocupação é a cautela excessiva. Com esta doença nunca terá
muito. Você nunca alcançará seu verdadeiro potencial. Lute contra a cautela excessiva, com
a audácia de um rinoceronte.
Pode ser que você não acredite! Você tem alguma dúvida? Talvez você duvide de sua
própria capacidade e esteja em fase final. Por favor, torne-se rinoceronte, antes que seja
tarde demais!
NÃO FIQUE FRIO

Rinoceronte Bem-Sucedido Scott Alexander

Talvez você não se importe! Você pode estar sofrendo de indiferença e talvez nem saiba.
Esta doença é comum nas vacas. Sintomas incluem falta de ambição e “ ficar frio ‟‟. A pior
condição possível para se estar na vida é “ficar frio‟‟. Os animais mortos são frios. A boa
vida de rinoceronte vai passar por você se não tomar a atitude de não ficar frio. Fique quente!
Mostre alguma emoção! Vamos ver se você está realmente vivo. Essa é uma doença difícil
de curar a não ser que você se torne um rinoceronte imediatamente.
Vamos esperar que você não tenha sucumbido ao pessimismo. Essa doença terrível traz a
reclamação, sempre procura o pior e, finalmente, recebe o pior. Se você tiver algum cérebro,
torne-se rinoceronte agora mesmo. Você ficará mais feliz e também todas as pessoas a seu
redor. O mundo adora um rinoceronte otimista!
Já decidiu, então? Vai-se tornar rinoceronte? Parabéns! Você agora pode declarar-se um
rinoceronte maduro, e assegurar a si mesmo uma vida longa, bem-sucedida, próspera, feliz e
significativa de rinoceronte!
SIGA EM FRENTE, RINOCERONTE
Você sabe agora que o segredo do sucesso é ser rinoceronte. O segredo do sucesso é superar
a inércia. O segredo do sucesso é atacar. O segredo do sucesso é ativar a si mesmo. Tenha
uma chama ardente dentro de você que o faça correr. Nada acontecerá até que você aja!
Pense como rinoceronte e AJA como rinoceronte! Não há outra maneira. Pensamento
positivo não o levará a nada, a menos que você o combine com o ataque! Escrever as suas
metas é inútil, a menos que você as ataque. Falar é apenas um exercício oral, a menos que
você AJA sobre aquilo que você fala. Sonhos são apenas sonhos, a menos que você se torne
um rinoceronte e os ataque!
Siga em frente, rinoceronte, e torne seus sonhos realidade!
CONTINUE ATACANDO! SOBRE O AUTOR
Scott Alexander é um rinoceronte (da espécie Ceratotherium simum). Freqüentemente visto
Laguna Hill, Califórnia, ele é principalmente ativo de manhã e à noite. Embora seja um
animal solitário, Scott é visto ocasionalmente chafurdando na lama com sua bela esposa,
Kimber (também da espécie Ceratotherium simum).
Com 03 toneladas, Scott corre na velocidade de 30 km por hora, mas pode alcançar 40 km
por hora quando pressionado. Ele se alimenta unicamente de grama e relatos recentes
indicam que seu chifre mede mais de 150 cm.
NOTA:
Para as citações bíblicas usou-se a versão da Imprensa Bíblica Brasileira, com base na
tradução (em Português) de João Ferreira de Almeida- de acordo com os melhores textos em
hebraico e grego.

