LEO de sentimentos

Quando um amigo, conhecido ou parente te convida para fazer parte do LEO
Clube, muitas dúvidas surgem, como “o que faz esse movimento?”, “o que eu vou ter
que fazer?”. A verdade é que o medo e a insegurança são os primeiros sentimentos
que surge quando você ouve falar do movimento leoístico pela primeira vez. Isso,
porque, até aquele momento, o LEO Clube era um total desconhecido.
Então, você aceita o convite e vai nas primeiras reuniões. Ali, já se familiariza
um pouco, faz alguns amigos. E o sentimento de medo muda para conforto. Depois
você vai para os eventos e participa das campanhas. Ali, o seu sentimento já se torna
de pertencimento, de família. Aqueles sentimentos mais gostosos que você pode
sentir.
Depois de um tempo, participar das reuniões, campanhas e eventos não são
mais nada novo. É algo pelo qual você espera. Mas, a cada novo ano leoístico os
desafios mudam. Então, você é convidado para liderar uma campanha, tomar a frente
na organização de um evento, ou mesmo participar da diretoria do clube com um
cargo. Aquele sentimento do início, de medo, o frio na barriga, voltam. Mas, mesmo
sendo algo novo, o trabalho em grupo e auxílio dos companheiros que já tem
experiência nestas atividades te faz ter a certeza de que tudo vai dar certo. E,
eventualmente, no final, dão mesmo.
Depois disso, então, você é convidado para atividades diferentes, cargos mais
ousados. Se você se permitir, a cada novo AL você tem um novo desafio. E em todos
eles, você vai passar pelo mesmo ciclo: medo, conforto e então segurança. Claro,
resumir todos os sentimentos sentidos no movimento nestes três seria uma completa
injustiça, considerando tudo o que ele proporciona. Mas, a verdade, é que o
movimento LEO, sem dúvidas, proporciona exatamente aquilo que ele propõe:
Liderança, Experiência e Oportunidade.
E se você se permitir, mesmo com os desafios que chegarão, com o medo e o
frio na barriga, no final, os sentimentos que você irá sentir vão muito além. Serão
gratidão, felicidade, entusiasmo, amizade, amor.

Os sentimentos são muitos, basta você encarar os desafios e se permitir sentilos.
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