NUNCA MAIS FAÇA O MESMO!
Foco Corporativo
O impossível não se faz,
Acontece!
Faz-se o possível, melhora-se o que se fez
e aprimorando-se o que foi feito,
o impossível torna-se possível...
Só para que outra impossibilidade possa aparecer!
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Fazer o “novo” é premissa básica para a sobrevivência no mundo
Organizacional. O apego ao que deu certo, a teimosia em insistir no que está dando
errado, ou não está provocando o maior resultado possível são características de
entropia acelerada, que garante em pouco tempo ruir o mais sólido Castelo e
desintegrar o mais grandioso Império.
O desafio atual é fazer o novo que nem se imagina ainda que se quer...,
porém quando se vê, estar diante, se é apresentado, era tudo o que se queria ter,
possuir ou usar.
Assim, a demanda inexistente, mas que será a grande procura é que levará a
perenidade, é fruto de uma busca fora do caminho já trilhado e da inventividade
aguçada, para estabelecer conexões inéditas e surpreendentes.
Portanto, fazer “o mesmo” deve ser temido e abolido do nosso dia a dia.
Contudo, por incrível que possa parecer, o nosso esforço para que tal façanha
aconteça não será tão grande, nem tão desmedido quanto muitos gostam de achar,
pensar e alardear....
O exercício diário de pequenos movimentos; como planejar o que nunca foi
planejado, ou seja, descobrir o que se faz “automaticamente” e pensar numa nova
forma de fazer. Também, decidir o que já está decidido e assim, rever o que todos
estão habituados a seguir. Ah! É claro outro movimento simples que traz consigo
uma potente fonte de inspiração é organizar o que já está organizado,
estabelecendo uma nova organização, são exemplos de como se pode preparar

para pensar o que nunca se pensou, saborear o que nunca se degustou, repetir
“seja o que for” estando presente, pois por menor que possa ser uma nova atitude,
postura, ação, emoção, pensamento, imaginação ou qualquer coisa nova que se
faça, conscientemente, ou se deixe de fazer, será suficiente para criar
sistemicamente à condição de acordar e manter conectado o Ser Criador e Criativo
que somos.
Mãos à obra e sem preguiça, mas com candura consigo, com seus pares,
liderados e principalmente com os seus superiores, pois o exercício afetará a todos
da rede organizacional na qual está inserido, e esta precisa ser a intenção: afetar,
atingir e interferir em tudo e em todos. Sem uma rede de relações, sem a
conjugação de esforços, sem o compartilhar, sem negociar, sem parceiros, não tem
como se sair da mesmice. A conquista de outros para que juntos possamos criar é a
base para a efetivação do novo, do inimaginável.
Assim sendo, vamos buscar o novo e quando encontrar que a prontidão para
continuar, insistentemente e diariamente, se faça presente junto com outros, ora
impulsionando-os ora sendo impulsionado a fazer algo inédito, mesmo que seja algo
importante que você fazia e há muito tempo não faz...
Lembrete! Faça-o como se fosse a primeira vez.
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