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Autorresponsabilidade

Francisney Liberato

Quais são as suas desculpas?

“Houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte
dele, você sabe como é, eu tinha apenas seis meses de
empresa.”

“O meu superior se sentiu ameaçado pelo meu desempenho
e me perseguiu.”

“A crise está grande e houve redução do quadro, você sabe…”

“Eles me prometeram uma coisa e quando cheguei lá era
tudo diferente, aí fiquei desmotivado… Na verdade fui
demitido, mas já queria mesmo pedir demissão.”

Autorresponsabilidade é a capacidade racional e
emocional de trazer para si toda a
responsabilidade por tudo o que acontece em sua
vida, por mais inexplicável que seja, por mais que
pareça estar fora do seu controle e das suas mãos.

O Poder da Ação

(...) o que o homem semear, isso também colherá.
Gálatas 6:7

Você é o único responsável pela vida que tem
levado. Você está onde se colocou. A vida que você
tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas
suas ações conscientes ou inconscientes, pela
qualidade de seus pensamentos, seus
comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso
que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em
que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar
essa circunstância.

Paulo Vieira
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Por que não reconhecer os erros?

“Não trabalhei bem, não dei o meu melhor e fui demitido.
Contudo, hoje, reconheço onde errei, afirmo que não vou
mais cometer essa falha, e por isso quero muito essa
oportunidade para…”

“Não tive humildade suficiente para receber ordens do meu
superior, e o relacionamento entre nós foi se deteriorando
até que fui desligado. O aprendizado, porém, foi grande e
estou pronto para recomeçar da maneira correta.”

“Houve um corte por causa da crise e, por não estar batendo minhas
metas, eu fui demitido. A partir de agora, estou disposto a fazer
tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivo de
orgulho para as pessoas que me amam.”

“Quando entrei nessa empresa, eu estava buscando um emprego
com hora de entrar e sair e em que não precisasse de muito
empenho. Quando cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho
intenso, para onde eu olhava existiam metas e resultados. Eu não
quis entrar nesse barco, minhas prioridades eram outras e meu
ritmo também não era aquele, então fui demitido e estou buscando
agora algo mais parecido com meus objetivos.”

O fato é que, enquanto as pessoas não
reconhecerem que foram demitidas por suas
falhas, em algum momento elas estarão repetindo
os mesmos acontecimentos na vida delas, e com o
tempo estarão se perguntando se fizeram algo
contra elas, se é uma perseguição ou se é Deus que
não as ama.

Resultados “negativos” da vida
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 Por que mudar se os políticos é que são corruptos?
 Por que mudar se o problema é meu professor, que

é ruim?
 Por que mudar se o problema é minha esposa, que

é crítica e reclama de tudo?
 Por que mudar se o problema é a minha equipe,

que é desmotivada e não corre atrás das vendas?
 Por que mudar se o juiz de futebol é que é ladrão e

meu time sempre perde?

Desculpas intelectuais que 
travam o cérebro

(...) 2% da população humana são os que de fato produzem
mudanças, 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até
apoiam e auxiliam os outros 2%. E 85% da massa mundial
não percebem o que está acontecendo e simplesmente vão
seguindo o grande rebanho na direção que lhes é impingida
(obrigar alguém a aceitar algo).

O poder da inteligência emocional

Esses percentuais não se referem a classe social, cultural ou
econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como
pessoas muito pobres, fazendo parte dos 85%.

Eu faço parte dos: 2%, 13% ou 85% ?

Vale a pena mudar?

Escreva ou pense sobre a vida que você sempre sonhou. Sem
limites para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, fazer e
ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica ou
julgamentodo que é possível ou impossível.
Agora, compare a visão de vida extraordinária que você
acabou de sonhar com a vida que você tem levado.

Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você
e, dessa forma, só você pode mudá-las. Entretanto, para
mudar as circunstâncias, antes será necessária forte decisão
de romper com o passado, como também a persistência e
a perseverança.

Exercício

1) Se for criticar as pessoas… cale-se.
2) Se for reclamar das circunstâncias… dê sugestão.
3) Se for buscar culpados… busque a solução.
4) Se for se fazer de vítima… faça-se de vencedor.
5) Se for justificar seus erros… aprenda com eles.
6) Se for julgar alguém…julgue a atitude dessa
pessoa.

Leis da autorresponsabilidade
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É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter
grandes e espetaculares ideias e não pô-las em
prática.

Pressuposto 1: Todos temos os recursos de que
necessitamos para prosperar e ser felizes.
Pressuposto 2: Se alguém pôde, você também pode.

Mude a si mesmo, e todo o mundo mudará ao seu
redor.

Indo para ação! Utilizando a força máxima

Posso responsabilizá-los pelas suas
atitudes, porém eu sou o único
responsável pelos meus sentimentos.

Nelson Mandela


