O que voce vai ser ou o que voce quer
ser ?
Chega uma hora na vida de cada um de nós que temos que fazer determinadas escolhas,
mas estas são dificeis, às vezes, por não exergarmos as chances, as oportunidades e
acabamos por nos defrontar com algumas opcões complicadas de assumir.
Wilson Giglio, 17 de julho de 2011
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Assisti um filme, semana passada, cujo título é: O
último guerreiro das estrelas; é um filme antigo, de
ficção, quase infantil, onde um jovem chamado Alex
mora em um trailer em algum lugar nos EUA e sonha
em sair dali e ser alguma coisa na vida. Após bater o
recorde em uma máquina eletrônica ele é convocado
para ser um guerreiro de um distante planeta. Após a
sua ida para o tal planeta, com um alien chamado
Centaury, acaba retornando, desistindo da aventura. O
Centaury joga-lhe um comunicador interestelar e diz ao
Alex: essa será a sua segunda chance, caso mude de
idéia; O Alex, respondendo lhe diz: eu sou apenas um
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rapaz normal que vive em um trailer, isso não é para
mim. O Centaury, olhando-o nos olhos, lhe diz: se é
assim que você pensa, então é isso que será ! e retornou ao planeta. Após alguns acontecimentos Alex
muda de idéia e resolve aceitar o desafio, chama o Centaury de volta e acaba se tornando o último e principal
guerreiro das estrelas, derrotando o inimigo do planeta, tendo uma merecida homenagem.

Bom, descrevi, resumidamente, tudo isso somente para lhe perguntar:
o que é que voce pensa em ser daqui a 1 ano, ou talvez 5 ou 10 anos ?
Quando um desafio lhe aparecer voce vai aceitar ou desistir no primeiro problema que aparecer ?
Quando uma chance ou oportunidade surgir voce vai pensar quantas vezes até aceitar ?
Será que voce vai saber identificar ?
Existem alguns momentos na vida que são imperdíveis: um amor, o casamento, o nascimento dos filhos, a
formatura e muitos outros, pessoais.
Existem algumas oportunidades que são, igualmente, imperdíveis: um novo emprego, uma nova profissão,
uma promoção, um curso no Brasil ou no Exterior, um novo idioma, uma especialização, um MBA e tantos
outros.

Só o que quero lhe transmitir é: voce vai ser o que quiser ser !
Vai precisar de coragem, atitude, motivação, boa vontade, amor, determinação, foco, comprometimento,
perseverança, fé em voce e em Deus (se acreditar nisso) e, principalmente, reconhecer quando este "desafio"
ou "chance" ou "oportunidade" aparecer na sua frente, para que voce o agarre, com unhas e dentes.
Existe uma frase, cujo autor desconheço, que diz assim: "Senhor, me dê forças para mudar o que pode ser
mudado, coragem para suportar o que não pode ser mudado e discernimento para distinguir um do outro."
Portanto essa é a hora: o que voce quer ser no futuro ? pense, planeje, determine objetivos, escolhas
metas, estude, capacite-se, construa o seu futuro: tudo está em suas mãos, lembre-se: querer é poder, basta
fazer a sua parte !
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