PENSE NA SUA VIDA DO FINAL PARA O COMEÇO!! PARTE III

O TEMPO EM PERSPECTIVA

Percebo que há muito pouca gente realmente interessada em si mesma. De modo
geral, o que as pessoas sentem é mais pena do que interesse. Quando fazem a lista de
atividades e definem o tempo de dedicação a cada item, não são capazes de abrir mão
do ócio atual em favor do futuro melhor. Acontece que nenhum esforço de busca de
realização profissional apresenta resultado antes de cinco ou sete anos. Nenhum.
Crescer é um esforço continuado até que a gente comece a sentir que não é mais aquilo
que era antes. Não pense que dando uma bela arrancada de três meses vai ver sua
credibilidade crescer. Não acontece absolutamente nada em três meses. Além disso,
durante o período de esforço continuado por vários anos, você precisará rever tudo,
visitar várias vezes todos os itens da lista e fazer ajustes.
Cuidamos muito mal de nosso crescimento e de nossa prosperidade, somos
reativos ou passivos. Parece até que alguns dão certo por inércia, outros porque ficam
quietos. Fomos preparados para viver com base em duas crenças:

1. O país cresce e leva a gente para frente.
2. São os outros que nos devem atribuir valor.

Por isso as pessoas não se mostram dispostas a investir um tostão ou um minuto
da vida para conquistar valor profissional.

ENCONTRE SEUS ESPELHOS

Quero chamar sua atenção para um ponto: é muito difícil crescer sozinho. Sendo
assim, além de cultivar a network, escolha pessoas para servir-lhe de espelho. Se
conhece alguém que se distingue pelo comportamento ético, mesmo que não seja tão
estudioso ou empreendedor, pegue sua faceta ética como exemplo. Observe o que ele
faz, analise seu padrão ético, veja como age e como faz para ser percebido por essa
característica.

Outro espelho bom é o da competência. Quem é a pessoa que você reconhece
como mais competente naquilo que faz? Ah, mas ela não é ética. Não faz mal, porque
nela você vai observar a competência. Esse será seu traço inspirador. Outro espelho: o
da performance, da energia. Mas ela não é ética, não é competente. Não faz mal!
Observe a performance dessa pessoa.
Um quarto espelho: o da disciplina. Não confunda ser disciplinado com ser
metódico. Disciplinado não é aquele que tem noite certa para fazer as coisas ou usa uma
cor de pijama para cada dia da semana, ou tem dia e hora certa para cortar as unhas. Isso
é ser metódico. Procure alguém que seja responsável por aquilo que está fazendo com a
própria vida. Isso requer disciplina, essa pessoa é autodeterminada.

Caso esses quatro espelhos estejam em falta em sua rede de relacionamentos, você
acabou de me dar um feedback. Muito provavelmente está escolhendo relacionar-se com
pessoas piores do que você. Essa é uma habilidade negativa que às vezes
desenvolvemos como defesa. Cercar-se de pessoas menos capazes é gostoso, a gente
lidera, é reconhecida por elas, que lustram nosso ego. Para crescer e prosperar, no
entanto, devemos buscar o relacionamento com pessoas que reconheçamos ser melhores
que nós, com quem tenhamos o que aprender. Ego polido não faz carreira.
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