A Vivência Leoística Inerente ao Crescimento Pessoal e ao Amadurecimento Pleno
É fato que constantemente estamos expostos a diversos tipos de novas
experimentações ao longo de nossas vidas, de modo que estas sejam parte do
processo biológico de crescimento tanto físico quanto cognitivo dos seres humanos.
Além disso, a educabilidade do homem apresenta-se como método gradativo de
novos aprendizados e novas visões de mundo, meios dos quais transcendem
novamente a premissa de que as mudanças evoluem significativamente de acordo
com as necessidades particulares de cada um.
Nesse sentido, cita-se o Movimento Leoístico como inerente ao crescimento
pessoal e ao amadurecimento pleno, uma vez que os desafios impostos durante a
caminhada Leoística permitem que saibamos lidar com diferentes perspectivas, assim
como com responsabilidades e compromissos que distanciam-se da nossa zona de
conforto usual. À vista disso, cria-se um âmbito demarcado, principalmente, por
comprometimento social, em que a ideia de empatia e de resiliência deixa-se de ser
meramente utópica e passa a ser objetivo mútuo de todos CC.LEO ao adentrarem ao
Movimento com o desejo de interceptar o cotidiano rodeado de intempéries a partir
de ações dignas de humanidade e completude.
Como exemplificação para tal, dialogo acerca de minha própria vivência dentro
do Leoísmo que, inclusive, não demanda muito tempo, porém já apresenta inúmeros
sentimentos e benefícios pessoais que carrego com enorme orgulho e amor. Em
adição ao supracitado, são 9 meses incompletos de Movimento que já demandaram
inúmeros experimentos completamente novos e auspiciosos, os quais transfiguram
uma belíssima conquista tanto para o Lions Clube Tucunduva quanto para a cidade
de Tucunduva, posto que ambos foram somados pela fundação de um clube cercado
por jovens cientes e respeitosos na busca por uma sociedade mais íntegra e realizada
pelo trabalho do servir incansavelmente.
Quanto às exigências impostas sobre mim durante o pontapé inicial para que
a construção do clube pudesse progredir paulatinamente, o título de primeira
Presidente possibilitou uma emoção logo de cara, de modo a estimular previamente
sinais de liderança e de coragem ao novo e ao ambiente ainda não explorado, mas

que, ao mesmo tempo, incumbia o privilégio de acrescer o número de amigos dentro
de uma família que hoje já é parte de minha rotina, assim como de concretizar
melhorias nas relações interpessoais e na maneira de agir em público. Ademais, a
transformação interceptada em todos os quesitos que exigiram meus esforços
elucidou claramente uma pessoa mais preparada para enfrentar quaisquer tipos de
barreiras de cabeça erguida e com um sorriso no rosto, uma vez que a certeza de
prezar pelos valores morais, éticos e civis será sempre um parâmetro de coragem e
bravura.
Dito isso, afirmo com tamanha convicção que o Leoísmo é uma das chaves
principais para que inúmeros sonhos possam ser realizados, inúmeras possibilidades
possam ser apresentadas e, sobretudo, inúmeras habilidades possam ser
formuladas, visto que todos os estímulos vivenciados enumeram-se como
imprescindíveis na constituição de seres humanos preparados e certos de que a
atitude tem-se como modelo próspero de avanço e de aperfeiçoamento individual.
Ainda, as capacidades dentro de um LEO Clube não são colocadas como duvidosas
ou insuficientes, mas, sim, como modos de progressão e de sustento à superação de
limitações, fazendo com que a realização pessoal seja uma das mais amplas formas
de interpretar o Movimento enquanto C.LEO.
Infere-se, portanto, a jornada Leoística como ferramenta essencial para a
concretização de comunidades regadas pelo amor e pela satisfação de jovens
representativos de respeito, de consciência e de integridade humanal, sendo os
desafios os principais orientadores para ampla noção de maturidade e superação
pessoal.
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