
PENSAMENTOS 
 

 

 

 

 Entre o "andar e montar" à cavalo existe um caminho infinito então almeje sempre a 

perfeição - e como ela não existe - a equitação será sempre perene. 

 

 

 Analise bem se o teu cavalo corresponde aos teus propósitos e vice-versa, pois "ele" 

pode não ser o ideal neste momento e talvez  "você" não esteja à altura dele. 

 

 

 Não desanime perante as dificuldades, pois atrás de cada sucesso certamente 

houveram muitas lágrimas e suor. 

 

 

 Construa seu trabalho sobre alicerces firmes, porque  sem um bom fundamento não 

se pode edificar um monumento - e lembre-se, "quem tem pressa precisa andar 

devagar"! 

 

 

 Converse diariamente com teu cavalo - sinta sua pele, sua respiração, olhe nos seus 

olhos e saiba ouvir o que ele tem à lhe dizer. 

 

 

 Trabalhe sempre "junto e não contra ele" pois você e teu cavalo devem ser "únicos 

como um centauro". 

 

 

 Não "o" culpe nas derrotas e não "se" vanglorie nas vitórias. 

A equitação  foi feita para os " Nobres - nobres de caráter" ! 

 

 

 Instrua-se muito e ao mesmo tempo desenvolva ao máximo a tua sensibilidade e 

habilidade em captar qualquer movimento ou ação para saber interpretá-la. "Só os 

ignorantes se gabam de já saber tudo"! 

 

 

 Medite muito sobre os erros ou problemas - a solução pode demorar. Não desista 

facilmente perante dificuldades mas lembre sempre que amanhã é outro dia! 

 

 Cada cavalo é diferente, nenhum dia de trabalho é igual - um bom cavaleiro saberá 

interpretar isto e ter a devida sensibilidade. 

 

 

 Domine teu cavalo com flexibilidade, firmeza mas com sabedoria, "sem lhe tirar a 

moral". 



 

 

 Não descarregue nele a tua ira e incompetência, pois você não vai querer que isto 

ocorra ao contrário! 

 

 

 Não provoque "dor, nem castigo demasiado" - este é um recurso de pessoas sem 

caráter, incapacitadas e ignorantes!  

 

 

 "Seja justo, sempre justo com ele". Lembre-se de que o coração do seu companheiro 

é bem maior que o teu! 

 

 

 Tenha uma atitude correta perante o infortúnio de outros cavaleiros - uma palavra de 

incentivo é sempre bem vinda, pois você pode algum dia estar nesta situação 

também !  

 

 

 "O cavalo te dá mas também tira! Saiba ganhar e perder com elegância". 

 

 

 Festeje tuas vitórias, mas recomece o trabalho no dia seguinte, sabendo que o 

"pódio" está somente à alguns centímetros do chão. 

 

 

 Nunca pare de aprender, pois como já foi dito – "muitos enxergam a luz, mas 

poucos a alcançam"! 

 

 

 Lembre-se de que o cavaleiro qualificado não é somente um esportista mas também 

um artista. 

 

 

 "Nas artes, o artista aprende a técnica e depois produz a sua própria obra". 

 

 

 O cavalo é teu "companheiro de diversão, de trabalho, amigo, confidente, parceiro 

no sucesso e no fracasso" - então cuide bem dele, pois seu bem estar depende 

somente de você. Tenha a certeza de que o "cavalo nos deixa entrar em suas vidas, 

mas não nos deixa mais sair"! 

 

 Não abuse de sua capacidade, idade e condição física. 

Saiba escolher o momento certo de honrá-lo com uma justa aposentadoria. 

 

 

 "E se num belo dia o teu companheiro partir, chore de saudades mas não de tristeza, 

pois talvez um dia vocês irão se encontrar outra vez”!   

 

 


