A importância das tarefas e do tempo
Todos nos, mesmo que não notemos, temos tarefas pequenas, médias ou
grandes a cumprir. Em todos os dias de nossa existência terrena. E todas são,
igualmente, importantes. Algumas pessoas analisam erroneamente o conceito
de tarefa. Até pensar no individual e agir no coletivo. No entanto, todos nós, sem
exceção, dependemos uns dos outros. Por exemplo, quando chegamos cedo
pela manhã, escolhemos o pão francês, estrela ou outras variedades e o
recebemos quentinho. Numa análise tridimensional, vejamos o caminho
percorrido. O agricultor plantou, cuidou, colheu, armazenou, beneficiou,
distribuiu e chegou na panificadora. O padeiro chegou antes para abrir as portas
da panificadora, receber os funcionários e atender os clientes, cada um em suas
funções, para iniciar mais um dia de trabalho e a realização das tarefas. É
importante ou indispensável que todas as tarefas sejam bem desempenhadas.
Sem luxo, sem ostentação, exibicionismo ou suntuosidade... seguir e aplicar no
dia a dia, com dedicação e, sobretudo, vontade de fazer acontecer. E, lenta, mas
pouco e a pouco progredir. Sem saltos ou sobressaltos pelas veredas do
progresso. Não há como dormir de um jeito e acordar de outro jeito, pois não há
saltos em a natureza. Quando os garis entraram em greve por melhores salários
que durou 4 dias, a cidade se transformou num caos. Ficou evidente que a tarefa
deles era e continua sendo, extremamente, importante. Percebeu-se que lixo
deveria ser separado. E a tarefa desta seleção de resíduos deveria ser iniciado
nas escolas, comércio, empresas, hospitais, industrias, etc. Naquela época os
atuais garis se chamavam lixeiros... A mensagem é; a diferença é aquela que
reside em como eu, tu, nós realizamos as minhas, suas, nossas pequenas,
média ou grandes tarefas em cada um de todos os segundos do minuto. O tempo
é oportunidade. Com calma você compreenderá. Coloque em prática o binômio
tarefas versus tempo e o resultado será imediato, e, no mínimo, seremos
melhores e mais felizes desde agora....
Think about it!
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