Inteligência Emocional A MAIOR DICA PARA QUEM
JÁ PASSOU DOS 35 ANOS.
Maurício Góis
Se você tem mais de 35 anos, aqui vai um conselho
sintetizado pelos maiores cérebros da Harvard quando
o assunto é maturidade emocional na função/cargo:.
É um conselho muito óbvio, mais profundo:
Pare de procurar reconhecimento humano.
Pare de achar que as pessoas deveriam lhe dar valor.
Pare de pensar que as pessoas são cegas, burras ou
têm “dor-de-cotovelo” por não perceberem a clareza e
o brilhantismo de seu trabalho e - meta as caras em seus
projetos de vida. Em vez de agir pensando no que os
outros vão pensar, confie em seus palpites, acredite mais
em sua intuição e avance com objetivos de qualidade
pessoal. Também você não tem idade mais para acreditar
em falsos profetas ou em gurus sedutores. A história
mostrou que eles estavam errados e que profissionais
que avançaram com seus palpites se tornaram vencedores.
Lembrou do professor da Universidade de Oxford chamado
Erasmus Wilson? Pois é, ele, em1880, disse:
- Quando a Exposição de Paris fechar, ninguém mais
vai ouvir falar nesta tal de luz elétrica. Errou feio.
O único que ficou na escuridão do esquecimento foi ele.
Outro exemplo também conhecido: Em 1955, Alex Lewyt,
um empresário americano fascinado pela energia nuclear,
vaticinou: - Dentro de 10 anos, os aspiradores de pó
serão movidos a energia nuclear. Quem tinha algum
projeto diferente para aspirador engavetou a idéia.
Quem não foi na onda, venceu. Repito: Vá pelos seus
palpites. Não ande no muro da opinião dos outros,
apenas porque você se imagina inferiorizado
intelectualmente. É muito bom aprender coisas novas,
mas, é muito ruim esquecer alguns velhos truques do
passado que deram certo e que poderão funcionar de
novo se você lhes der uma roupagem atual. Mesmo
porque excelência não nega a novidade que, em muitos
casos, é a moda antiga redescoberta e reinventada.
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