A OPORTUNIDADE SURGE QUANDO VOCÊ FALA
Há pessoas que esperam pelas oportunidades. Há outras que criam oportunidades. Você faz
parte de qual dos dois grupos? Recentemente um de meus alunos da faculdade dizia que estava
aguardando por uma oportunidade para desenvolver um projeto que há anos estava no seu
coração. Fiquei inquieto com seu relato e perguntei: “Por que você não faz desse momento a
oportunidade para começar seu projeto? ”. Ele então respondeu: “Não tenho esperança de que
dê certo”. Perguntei o motivo e ele não soube dizer. Apenas sentia isso. Então eu o desafiei a
compartilhar seu projeto com algumas pessoas e sonhar com ele. Transformar em palavras
aquilo que estava guardado no coração. Duas semanas se passaram e ele me deu um feedback
maravilhoso. Disse que não estava mais sozinho e que agora já sentia mais esperança de que
finalmente poderia realizar o projeto. E, semanas depois, um feedback ainda melhor: havia
começado e já sonhava com os primeiros resultados a serem alcançados.
Muitos de nossos projetos não se realizam porque sonhamos sozinhos. Ficamos aguardando por
uma oportunidade que nunca chega. E talvez o motivo disso seja o fato de não falarmos. Quando
alguém tem um sonho e o compartilha, ali nasce uma oportunidade. Quando alguém fala o que
está no coração, ali nasce uma oportunidade. Oportunidades acontecem quando nos sentimos
encorajados a pelo menos dar o primeiro passo e romper a barreira do silêncio, falando o que
está no nosso coração. Oportunidades surgem quando você fala. Por isso, fale mais dos seus
sonhos. Expresse-os com paixão aos que estão por perto. Procure meios de falar também aos
que estão longe. Mas não deixe de falar. Oportunidades surgem quando você fala. Fale mais.
Escreva mais. Desenhe mais. Expresse-se mais. Por certo seu feedback será o mesmo do meu
aluno de faculdade: sonhos começarão a se realizar.

