Voce faz a sua parte ?

Vovó me dizia: meu filho, o que voce planta hoje voce colherá amanhã ! Sábio provérbio
popular que todos conhecem.... e que, também, transmiti aos meus filhos...
O que, às vezes, não nos damos conta de como isso é real, é verdadeiro e, sempre, atual.
Em tudo, em nossas vidas, existe a lei da compensação, vejamos:
- se você dá amor, recebe amor
- se você dá o perdão, recebe o perdão
- se você compra, recebe o produto
- se voce trabalha, voce ganha.... opa.. chegamos no ponto !
Será que voce ganha realmente pelo que trabalha ou não ?
Será que voce, realmente, merece o que está ganhando ? ou ganha muito prá fazer pouco ? ou
ganha pouco para fazer muito ? Aos olhos de quem ? Seus ?
Bom, a verdade é que existe diversos parâmetros para resolver esta questão; antigamente o
dono da empresa falava: o empregado tem que suar a camisa; pouco tempo depois o
empresário falava: o funcionário precisa que suar a camisa e fazer o gol; hoje, o
empreendedor, fala: o colaborador deve suar a camisa, correr para bater o escanteio e fazer o
gol.
Não importa a maneira como dizemos isso, tudo isso é a mais pura verdade !
É isso mesmo o que acontece hoje em dia, temos que ser pró-ativos, polivalentes, dinâmicos,
criativos, perspicazes, produtivos, interessados e com muita boa vontade, se é que queremos
galgar degraus mais altos em nossa vida profissional, na empresa onde trabalha, seja como
colaborador ou empreendedor o resultado é o mesmo.
A única diferença de quem quer vencer, como colaborador ou empreendedor, é que um ganha
um salário fixo (as vezes com algumas variáveis) e o empreendedor recebe o pró-labore e os
lucros mas assume todos os riscos, em que lado voce quer estar ?
Voce está preparado para colher mais ? então plante, estude e analise as melhores sementes, a
melhor época, o melhor clima e, sem dúvida, o melhor adubo.
Mas tem outro ponto: se voce é um semeador de mão cheia, tem todos os atributos para ter
uma colheita esplendida, maravilhosa, bater recordes.... será que está plantando no lugar certo

? será que a terra está bem molhada ? será que tem bastante adubo ? será que vai dar o
retorno que está pretendendo ? Será que não tem ervas daninhas ou insetos que poderão
atrapalhar a sua colheita ? Pense bem em tudo isso e veja se realmente vale a pena plantar
nessa terra, se não valer procure alguma coisa mais adequada para o seu futuro, pois é dele
que voce vai viver e tirar o fruto de todas as sementes que está plantando hoje.
Tanto faz, na verdade, o lado, seja um ou outro, o mais importante é que voce terá que plantar
muito bem hoje para que possa colher algo muito bom amanhã; não existe regra, não existe
tempo, não existe receita boa ou ruim, apenas plante, com carinho e com amor, com dedicação
e boa vontade, com profissionalismo e ética... mas plante muito, muito mesmo pois desta
forma: voce estará sempre fazendo a sua parte !
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