O LEO pode ser desafiador

Mesmo com todos os desafios, o amor que sinto pelo Leoísmo não me faz
desistir de tudo. A cada dia que passa, os desafios triplicam, mas cá estou eu
seguindo firme no amor pelo movimento. O amor e a felicidade que recebo em cada
campanha, supera todos os estresses e incômodos para que ela seja realizada.
Penso que não podemos ter esses desafios como coisas ruins, mas sim como
momentos de aprendizado e Experiência, e são essas coisas que nos fazem crescer
e nos tornar líderes melhores.
Creio que com o passar do tempo, entenderei melhor sobre os desafios que
aparecerão na minha vida, tanto dentro quanto fora do LEO. O movimento me faz ser
alguém melhor, que pensa nas pessoas ao redor e que mesmo com muitas
dificuldades, nunca desiste de suas metas e encara tudo com perseverança e
dedicação. Dedicação essa que é deveras muito importante para permanecer firme
no movimento. Ser LEO não é apenas ir em reuniões ou aparecer nas campanhas,
ser LEO é diferente disso, viver o Leoísmo é diferente, se você é LEO e vive o
Leoísmo, acredito que me entenda nessas palavras.
É sobre aprender a lidar com as dificuldades e encarar os desafios, é sobre
simplesmente tentar. Eleanor Roosvelt dizia que devemos fazer algo, e se não
conseguirmos, devemos fazer outra coisa. Mas acima de tudo, todos nós devemos
tentar! Tentar ser alguém melhor para si mesmo, alguém de que você se orgulhe, o
novo é sempre bem-vindo, pois tudo é Experiência.
Sei que tentar é um passo muito desafiador, que tal tentarmos juntos? Todos
estamos aqui pelo mesmo motivo e devemos nos unir para que todos os desafios
sejam pequenos, porque juntos somos mais, juntos somos todos um!
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