A lição do bambu chinês
Post (0072)

Depois de plantada a semente deste arbusto, não se vê nada,
por aproximadamente 5 anos exceto lento desabrochar de um
diminuto broto.
Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível a
olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se
estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo
construída.
Então, no final do 5º. Ano, o bambu chinês, cresce até atingir
a altura de 25 metros.
Covey escreveu: – Muitas coisas na vida pessoal e profissional
são iguais ao bambu chinês.
Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode
para nutrir seu crescimento, e, às vezes não vê nada por
semanas, meses, ou anos. Mas se tiver paciência para continuar
trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º Ano chegará, e,
com ele, virão um crescimento e mudanças que você jamais
esperava.
O bambu chinês nos ensina que não devemos facilmente desistir
de nossos projetos, de nossos sonhos, de nosso trabalho,
especialmente de um projeto fabuloso, que envolve mudanças de
comportamento, de pensamento, de cultura e de sensibilização:
nosso proejeto familiar.
Devemos sempre lembrar do bambu chinês, para não desistirmos

facilmente diante das dificuldades que surgirão.
Procure cultivar sempre dois bons hábitos em sua vida: a
Persistência e Paciência, pois você merece alcançar todos os
seus sonhos!!!

É preciso muita fibra para chegar às alturas e, ao mesmo
tempo, muita flexibilidade para se curvar ao chão.
Texto de Stephen R. Covey: Autor do best-seller
administrativo Os Sete Hábitos das Pessoas
Altamente Eficazes, publicado pela primeira vez em
1989, como também do livro Primeiro o Mais
Importante. Ele é fundador da Covey Leadership
Center em Salt Lake City, e da “Covey” de Franklin
Covey Corporation, que ensina a como fazer planejamentos nas
organizações – NG Canela – Abril de 2011

