Faça o que tem que ser feito...Não o que lhe solicitam...
O maior erro da vida é pensar que você trabalha para alguém, que você estuda para outra
pessoa. Em verdade todos nós trabalhamos para nós mesmos. Embora alguém lhe de
incumbências, tarefas, exercícios e avalie seu desempenho, o mais importante é que você é quem
comanda o seu próprio barco. Você é que determina o rumo, idéias e ações... Por falar em idéias,
fale dela para os outros, pois alguém já pode tê-las tido...ou não...
Todos nós temos um depósito de energia intocado e quase todos nós esperamos que
alguém reconheça isso e mais ainda, reconheça o nosso potencial. Mas no fundo também
esperamos que alguém nos diga, de uma forma ou de outra, o que e quando fazer. Para assumir
o controle de sua vida, você terá que começar consigo próprio. Seja responsável pelas suas
ações evitando desculpas, comece evitando pessoas que não entendem o que é importante para
você ou que não têm interesse em participar dos seus sonhos. Gravite em torno de alguém que
o/a apóia e encoraja.
Procure se aproximar de pessoas que você possa admirar e cujos passos deseja seguir.
Não espere que os outros digam o que realizar. Decida por si próprio o que tem de ser realizado.
Ouça, aprenda, tome uma posição. Dê uma, duas, três, quantas sugestões sejam necessárias.
Dê o primeiro passo para entrar em ação. Mais importante, faça o que diz que fará. Não na
sexta, não na segunda vez, mas na primeira vez. Seja uma pessoa de palavra, em quem se pode
confiar sem precisar ser constantemente lembrado/a e cobrado/a. Tente melhorar o seu Curso
atual, não o próximo. Faça isso agora, não quando achar que terá tempo. Mestrando, procure a
centelha que ilumina o seu entusiasmo e torne-a uma chama de paixão. Assim você será
inestimável, não só para seus instrutores/professores, pai/mãe, cônjuge, como também para si
mesmo.
Use a sua iniciativa. Faça o melhor possível e determine como pode fazer isso. A ação fala
mais que as palavras. A inação não diz e não conduz a nada. Amiúde, as pessoas falam mais do
que realizam. Seja uma exceção a essa regra. Seja uma pessoa conhecida por suas ações e
iniciativas. Você não pode se permitir ser apenas médio, um mestrando médio, um profissional
médio. Seja ardente. Capte e use a energia de todos os sessenta segundos de toda e cada hora
do dia, antes que esses preciosos segundos evaporem inexoravelmente diante de seus olhos...
E para isso, não faça apenas o que lhe mandam, faça o que tem que ser feito...
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Think about it!
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