Obstáculos...e a dedicação diária para o sucesso!
Larri Feula
Um filósofo certa vez comentou que o único obstáculo ao voo veloz e tranquilo da águia
é o ar. No entanto, se o ar não existisse, e a águia tivesse que voar no vácuo, ela cairia
imediatamente no chão. O mesmo elemento que oferece resistência ao voo é condição
indispensável a ele. O maior obstáculo que uma lancha tem que vencer é a água; no
entanto, o barco não sairia do lugar se não houvesse essa resistência. Essa mesma lei
– de que os obstáculos são condições imprescindíveis para o sucesso – é válida
também em relação à vida humana. Uma vida livre de obstáculos e dificuldades
reduziria todas as possibilidades a zero. Os obstáculos nos fazem despertar e nos
levam a usar nossas habilidades. Esse empenho nos fortalece. Assim, as dificuldades
trazem também uma renovação de nossas forças. Dos obstáculos nasce a tenacidade,
das decepções surge o crescimento pessoal e das privações brota a vontade. Alcançar
o sucesso significa enxergar os obstáculos que despertam sua força interior. Apesar de
o mundo organizacional ter a águia como símbolo do sucesso, a estratégia que os
campeões de verdade usam é a estratégia da galinha. Pois, colocam em prática aquele
ditado que diz: “de grão em grão a galinha enche o papo!” Mas o que funciona mesmo
é a dedicação diária para obter resultados consistentes. Uma hora de piano por dia e
quando você se dá conta já é um pianista. Uma hora de inglês todos os dias leva a
uma excelência linguística. De nada adianta estudar doze horas por dia apenas alguns
dias por semana e depois deixar pra lá; o resultado vai ser medíocre. Os campeões
têm ritmo nos treinos, nos estudos e, principalmente, na forma de trabalhar, o resultado
dessa dedicação é o obstáculo vencido. É o sucesso!
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Think about it!
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