CONHECIMENTO

CRISE -

Sua vida é do
tamanho dos
seus sonhos

E

ste é o momento de FOCO e
RESULTADO.
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É muito comum ouvirmos relatos de indivíduos que deram a volta por
cima após uma falência ou período de
crise. Ou que, oriundos de uma infância
simples e empobrecida, conseguiram
vencer, melhorando a qualidade de vida.
Pois bem, você pode focar o problema ou
a solução, lembrando sempre que sonhos
não morrem, apenas adormecem.
Algumas pessoas, na angústia de um
exame crítico, julgam, definindo tais
seres como predestinados ao sucesso.
No entanto, predestinados somos todos,
até pelo simples fato de termos nascido e
ocuparmos um lugar na vida de alguém
e na sociedade.

REVISTA LINHA DIRETA

O segredo do sucesso não é tentar evitar
os problemas nem se livrar deles, mas
crescer pessoalmente para se tornar
maior que a adversidade.
Mas, por vezes, nos parece mesmo que
alguns seres humanos nasceram com
uma visão empreendedora que, muitas
vezes, não encontramos em outros. Talvez seja o dom pessoal. Todos nós nascemos com alguma dádiva, resta saber
aproveitá-la da melhor maneira possível. Se bem-aproveitado o potencial que
nos é peculiar, alcançaremos excelentes
resultados em nossas trajetórias de vida.
E aqueles que, de certa forma, se sobressaem acabam servindo de exemplo.
Pode ser gratificante manter um diálogo
com eles, pedir um aconselhamento ou

assistir a alguma palestra que, por ventura, venham a proferir ou ler o livro
que talvez tenham editado. Quem sabe
não encontramos nesses exemplos de
vida uma solução para uma crise ou um
período de dificuldades financeiras que
enfrentamos.
Lembre-se de que, muitas vezes, não
basta estar no lugar certo, na hora certa.
Você tem que ser a pessoa certa, na hora
certa e no lugar certo.
Dia desses, ouvi relato sobre uma mulher
que passava por dificuldades financeiras.
A solução encontrada por ela me fascinou. Aproveitando o dom que tinha para
cozinhar, decidiu investir nele. Resolveu
fazer um saboroso sanduíche, realçando
os sabores, como se fosse para a própria
degustação. Colocou-o no fundo de uma
grande cesta como se fosse o último que
sobrara. Calculou o preço a ser cobrado
de maneira que a venda daquele produto
lhe possibilitasse comprar novos ingredientes para a confecção de outros dois.
De porta em porta, a cada venda que
fazia, sua produção duplicava. O interessante neste pequeno relato é compreen
der a capacidade que temos de desenvolver habilidades e encontrar soluções
a partir de nós mesmos. Investindo
naquela área em que temos facilidade e
que nos é nata. Muitas vezes, insistimos
em algum trabalho por acreditar que
nos trará um retorno satisfatório. Mas
nem sempre alcançamos um bom resultado. Com o tempo, torna-se um fardo,
gerando desgastes em nossas vidas e, até
mesmo, adoecendo-nos.
Então, pare para pensar. Você age, na
maioria do tempo, baseado apenas no
que você vê, ou seja, no mundo visível.
Se você quer mudar, comece a modificar
o que é invisível: O SEU SONHO. Troque
a palavra crise por C R I A R.
Lembre-se de que “o valor das coisas não
está no tempo que elas duram, mas na
intensidade com que elas acontecem.
Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis” (Fernando Pessoa). 
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