Voce é feliz com o seu trabalho ?
Voce..é mais que pensei... é mais que sonhei...é mais que esperava baby...
voce..é algo assim...é tudo prá mim... é como eu sonhava baby...sou
feliz...agora....
Saudoso Tim Maia.. o Sindíco do Brasil !
Estava pensado, será que podemos transformar essa parte da música em
algo que possamos aproveitar para a nossa vida, não apenas pessoal... mas
profissionalmente.
Para a vida pessoal podemos pensar em nossos amores, esposa, filhos,
amigos e, até, alguns colegas de trabalho, mas e com relação a empresa
em que trabalhamos, em que vivemos, em que ganhamos o pão nosso de
cada dia ?
Não vamos pensar em relação à “emprego”, se é o melhor ou não, mas o
trabalho em sí.
O trabalho ou a função que voce exerce hoje é aquilo que realmente voce
gostaria ? Tem prazer e paixão naquilo que voce faz ? Tudo o que faz é com
amor, carinho e dedicação ? Voce se dá 100% a tudo que voce elabora ?
Tem o mesmo comprometimento, responsabilidade, determinação, boa
vontade e atitude, que tem com a sua familia, naquilo que voce faz
profissionalmente ?
Voce é feliz com o seu trabalho ?
Se não for feliz precisa analisar tudo, voce, a empresa, seus colegas, sua
função, sua carreira, suas perspectivas, as perspectivas da empresa e, por
fim, seus objetivos.
Não importa muito o tempo ou a situação que esteja hoje, tenha certeza
que pode mudar tudo, dar uma reviravolta, transformar-se naquilo que
pretende ser, basta apenas uma coisa: atitude !
A atitude pode vir acompanhada de análise, estudo, planejamento, novas
metas, novos desafios... o importante é que voce determine tudo isso.
Eu, pessoalmente, infelizmente, não consegui fazer sucessores para a
minha empresa, meus filhos optaram por outros caminhos e me deixão
orgulhoso por isso. Cada um escolheu o melhor para si mesmo, amam o
trabalho que realizam e o fazem com paixão, com comprometimento e
responsabilidade; Vou dizer-lhes: perdi os meus sucessores mas encontrei
neles o que sempre foi meu sonho: trabalhar naquilo que tinha paixão e
amor, para que, desta forma, fosse feliz.
Hoje me sinto realizado nessa parte, sempre os apoiei em tudo e, digo,
valeu a pena; apesar de todos os obstáculos, desafios, dificuldades e
entraves no caminho, todos nós nos sentimos realizados pois, cada um fez
o que desejava ter feito e, hoje, são profissionais competentes, cada um em
sua área, cada um colhendo o que plantou.
Voce, se não é feliz com o trabalho que tem, também poderá fazer isso,
com coragem e determinação, estudo e planejamento; saiba enfrentar

desafios e obstáculos, tudo o que precisa para isso é: atitude ! e seja feliz
com aquilo que escolher, seja o que for.
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