
COMBUSTÍVEL PARA SEGUIRMOS EM FRENTE

Já ficou sem combustível na estrada? Eu nunca, mas cheguei bem perto. A
sensação de estar com o tanque vazio é horrível. É uma mistura de
arrependimento (por não ter parado no último posto de combustível), medo (de
o carro parar em algum lugar perigoso) e expectativa (“Será que conseguirei
chegar ao próximo posto?”). Uma sensação semelhante acontece quando não
conseguimos desenvolver bem algum plano, projeto ou equipe.

Há momentos em que parece que nosso “combustível” acabou, e não
conseguimos finalizar o que começamos ou terminar vitoriosos o que tínhamos
em mente. Hugh Blane, autor de 7 Princípios do Líder Revolucionário, diz que
existem três elementos que podem nos levar à vitória: amor, talento e valor.

O amor é o entusiasmo desmedido, é a vontade de realizar, é o esforço
prazeroso que alguma frente de trabalho nos dá. O amor nos dá condições de
lutar por algo, nos enche a mente de pensamentos favoráveis a encerrar um
projeto, custe o que custar.

O talento é a capacidade de realizar, é o potencial técnico, artístico,
administrativo, intelectual, enfim, é a condição de realização, baseada em
talentos, dons, ensino e uma boa dose de esclarecimento aprendido em livros e
aulas.

O valor está relacionado com a importância daquilo que se pretende
realizar. É o sentido daquilo que queremos fazer. É a importância que nossos
atos e projetos têm para os outros, para a sociedade em geral, para nossa
equipe de trabalho e para nós mesmos.

O amor nos apaixona por aquilo que pretendemos realizar. O talento nos
capacita a realizar. O valor nos dá razões para realizar. Sem esses elementos é
difícil seguir em frente, e, ainda que existam outros capazes de nos motivar a
realizar, esses são bem importantes.

Ame o que você faz ou quer fazer. Capacite-se para fazer. Agregue valor
ao que deseja fazer. Esses elementos serão combustível para seguir em frente
até encerrar o que se começou.


