08) Dezembro/2015: Você é um Líder com Mente de
Mestre? - Walter Kaltenbach
Muito se fala no mercado sobre liderança, mas existem poucas teorias e pessoas que
sabem realmente como ser um Líder com Mente de Mestre.
Líderes há muitos pelo mundo, mas lideres que realmente conseguem ter resultados
coesos e duradouros está em falta no mercado. Para tanto, quero fazer uma reflexão:
Você já teve amigos do peito que um dia para o outro você nem sabe mais onde esta
pessoa está?
Tenho certeza que a sua resposta é afirmativa!
Para entendermos isto, vamos refletir sobre relacionamentos. Quando falamos sobre
este tema, podemos utilizar a analogia que relacionamento é como uma fogueira,
quando você a acende ela esta forte e vistosa, mas se você não colocar lenha, ela se
apaga.
Ou seja, relacionamento é como uma fogueira, a responsabilidade é só sua.
Mas o que liderança tem haver com relacionamento? Eu afirmo que tudo!
Nós somos nossos hábitos e os hábitos geram nossos resultados e se você já teve o
hábito de não saber ou querer colocar a lenha na fogueira dos seus relacionamentos,
provavelmente este hábito continua te prejudicando em seus resultados atualmente.
Se você tem pessoas do seu lado de forma momentânea a sua liderança é fraca,
provavelmente ela esta por interesse e o interesse é momentâneo. Agora se você
consegue cultivar relacionamentos, entender as pessoas, inspirá-las, fazer com que
elas a cada dia se surpreendam com você, que elas queiram estar do seu lado; eu
posso afirmar que você é “Um Líder com Mente de Mestre”.
O aprendiz sempre quer estar do lado do mestre, pois sabe que o mestre enxerga o
seu aprendiz como uma extensão de seus resultados e da sua pessoa e por isso, o
liderado se sente tão bem do lado do seu Líder.
Lembre-se: A liderança é desenvolvida durante a vida, nosso maior Mestre que já veio
na terra há mais de 2000 anos, esperou mais de 30 anos para construir o seu legado.
Ou seja, liderança não é teoria e sim prática. E a melhor forma de você se conhecer é
se desenvolver dentro de um processo de liderança prático e voltado a resultados.
Quantos anos mais você vai esperar para entender o que Sócrates já falava na antiga
Grécia. - Conheça-te a ti mesmo.
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