VONTADE DE VENCER E SUPERAÇÃO

Muitos atletas contam animadamente sobre suas experiências de superação. Em uma
carreira, muitas são as vezes em que um atleta supera uma marca, e na somatória destas
superações, surgem vitórias, prêmios e medalhas. Ninguém sobe a um pódio sem ter antes
histórias de superação.
Superação não acontece apenas na carreira de um atleta. Todas as pessoas vitoriosas
em alguma área da vida têm histórias parecidas. Em um mundo de tanta concorrência e disputa,
superação é a linguagem de quem deseja vencer e seguir em frente. Mas é bom lembrar de um
detalhe de todas essas histórias de superação: o desejo de vencer! O atleta quer vencer e, por
isso, se esforça e se supera. Somente quem deseja vencer é que encontra forças para a
superação, seja ela qual for e em que área for. Há uma relação entre a vontade de vencer e a
superação. Quanto mais alguém quer vencer, mais forças de superação terá. Se alguém não tem
esse desejo de vencer, então, a superação será pequena ou nem existirá.
O tamanho do problema não é o ponto central de uma possível vitória ou derrota. Aliás,
o maior problema do mundo não é impedimento para quem de fato quer vencer, isso porque a
vontade de vencer, se de fato for grande, promoverá energia, criatividade, fé, inteligência e
força para superar qualquer problema. A superação acompanha a vontade de vencer. As
maiores superações contadas na história, em geral, estão relacionadas a uma vontade de vencer
tão grande que produziu a condição possível para alguém vencer o maior problema possível.
Torna-se imperativo diante dessa observação o desenvolvimento da força de vontade.
Quem quer superar barreiras e problemas deve cultivar a vontade de vencer. Deve sonhar em
realizar coisas, pensar nas possibilidades com fé suficiente para encarar o maior problema e
mostrar que superação não é impossível. Todos podem superar problemas e encontrar a alegria
da vitória.
Sobre superação, cabe bem um pensamento de John Maxwell: “Siga em frente com uma
vontade imensurável de vencer. Trabalhe incansavelmente e tenha em mente a vitória sobre o
problema e todas as vantagens que virão em decorrência disso. Quanto maior o problema, nutra
mais vontade de vencer. Essa vontade gerará o tudo que você precisa para ser um vencedor”
(Attitude 101: What Every Leader Needs to Know).
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