Você tem um
plano para seu
crescimento?
Trabalha duro
para alcançar
seus alvos e ser
bem sucedido?
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Como uma pessoa se aprimora
no que faz? Como melhora os
seus relacionamentos? Como
ganha mais sabedoria ou
profundidade? E discernimento?
Como transpõe obstáculos?
Trabalhando duro? Ou
trabalhando mais? Ou ainda
esperando que as coisas
melhorem?

Allen escreveu: “As pessoas ansiosamente
procuram mudar suas circunstâncias, mas não
estão dispostas a mudar a si mesmas; desta
maneira, permanecem dentro dos seus limites”.

Se você tem sonhos, alvos ou aspirações, precisa
crescer pessoalmente para alcançá-los. Mas
como a grande maioria das pessoas, você tem
uma ou mais falsas crenças que criam uma
barreira que os impede de crescer e alcançar o
seu potencial. Vou listar oitos falsos conceitos
que podem estar te impedindo de caminhar.
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8 crenças que te
impedem de crescer.
1- A Barreira da Suposição —“Suponho que crescerei
automaticamente”. O problema é que nós não
melhoramos simplesmente vivendo. Temos que agir
deliberadamente (intencionalmente) para crescer
pessoalmente. Ninguém melhora por acidente. O
crescimento pessoal não acontece por si só. Se você
quiser que a sua vida melhore, deve aprimorar-se e
escolher um alvo possível”.

2-A Barreira do Conhecimento —“Não sei como
crescer”. “Você tem um plano de crescimento?”.
Algumas pessoas são ensinadas por experiências
difíceis e elas aprendem e mudam; algumas vezes para
melhor, outras para pior. As lições são aleatórias e
difíceis. Seria muito mais fácil planejar as mudanças de
forma intencional. Você decide onde precisa ou quer
crescer, escolhe o que irá aprender, e segue ao longo da
disciplina no ritmo que determinar.

3-A Barreira do Momento Certo —“Essa não é a hora
certa de começar” A maioria das pessoas não age tão
prontamente.
Elas estão sujeitas à Lei da Falta de Determinação que
diz: “Quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo
que deveria fazer agora, maior é a chance de que nunca
o fará”. Quer esteja sendo pressionado ou não, esta é a
hora de começar a crescer. “A vida que se concentra no
amanhã sempre estará a um dia de se realizar”( Leo
Buscaglia).
4. A Barreira do Engano —“Tenho medo de cometer
erros”. Esse é o preço por admitir que você deseja
evoluir. Se você quiser crescer, precisa livrar-se do
medo de cometer erros.

5. A Barreira do Perfeccionismo —“Tenho que encontrar o
melhor caminho antes de começar“. Você pode idealizar o
processo, desejando visualizar todo o caminho antes de
começar. Mas só consegue vê-lo de fato progressivamente.
Um pouco mais do caminho lhe é revelado à medida que se
move adiante. Se quiser ver mais, mova-se.
6-A Barreira da Inspiração —“Não sinto vontade de fazer!” A
motivação não vai cair como uma poderosa luz sobre você. E
motivação não é algo que alguém possa lhe dar ou lhe forçar
a fazer. A ideia de motivação é uma armadilha. Esqueça a
motivação. Apenas faça. Jerome Bruner, psicólogo de
Harvard, diz: “É mais provável que você se mova e então
sinta, do que sinta que deve se mover”. Então aja! Aquilo que
sabe que deve fazer, faça-o. Assim firme um compromisso
consigo mesmo de iniciar e permanecer crescendo ao menos
pelo próximo ano. Se assim o fizer amará o processo e, ao fim
desse ano, olhará para trás e apreciará a distância percorrida.

7-A Barreira da Comparação —“Os outros são melhores do
que eu”. Você somente poderá aprender com aqueles que
estiverem à sua frente, por isso não se ache inferior com
relação a quem sabe mais e está além de você.

8-A Barreira das Expectativas —“Achava que seria mais
fácil” Não conheço nenhuma pessoa que pense que crescer
seja algo rápido e que chegar ao topo seja fácil.
Simplesmente não funciona deste modo. As pessoas criam
a sua própria sorte. De acordo com Jim Rohn: “Você não
pode mudar o seu destino da noite para o dia, mas pode
mudar a sua direção.” Se quiser alcançar os seus alvos e
realizar o seu potencial invista intencionalmente no seu
crescimento pessoal. Isso mudará a sua vida.

Veja como começar a mudança de maneira intencional:
1-Faça a pergunta certa. Aonde você quer chegar na vida? Que
direção quer tomar? Qual a distância que imagina alcançar?
Ao responder essas questões, você inicia a sua jornada
decrescimento pessoal.
2-Faça-o agora. Repeti as palavras “faça-o agora” cedo de
manhã e à noite, antes de dormir várias vezes, tenha um senso
de urgência. “Mais tarde” é uma daquelas palavras matadoras
de sonhos.
3- Encare o fator medo. A pergunta que cada um deve fazer a si
mesmo é: “Qual emoção vou permitir que prevaleça?” A
resposta é importante porque a emoção mais forte vence.
Quero lhe estimular a fortalecer a sua fé e enfraquecer o seu
medo.
4-Mude de crescimento acidental para intencional .

Se você quiser desenvolver o seu potencial e se
tornar a pessoa que foi criada para ser, precisa
fazer mais do que somente viver a vida e ter a
esperança de aprender o que for necessário. Deve
sair da rotina e tomar posse das oportunidades de
crescimento como se o seu futuro dependesse
disso. O motivo? Porque ele realmente depende.
Crescimento não acontece por acaso — nem para
mim, nem para você ou qualquer outra pessoa.
Você deve buscá-lo.

Exercícios
1. Qual das barreiras discutidas no capítulo fez com que você negligenciasse o seu
potencial de crescimento? Quais as estratégias você pode criar a fim de superá-las.
Escreva um plano específico para cada uma das barreiras que seja um problema para
você. Coloque esse plano em prática hoje.
2-Quanto tempo diariamente reservou especificamente para o seu crescimento pessoal?
3. Comece agora. Não importa qual hora do dia você está lendo essas palavras. Firme um
compromisso de começar a crescer hoje. Invista essa primeira hora antes de dormir hoje.
Coloque isso em prática hoje e nos próximos cinco dias. É provável que não tenha vontade
de fazê-lo. Simplesmente faça.

