Sentimentos diversificados, todavia, satisfatórios!

Desafios, no dicionário formal, ato de instigar para fazer algo acima das suas
capacidades, situação ou grande problema a ser vencido ou superado. Mas eu, em 4 anos de
LEO Clube, posso afirmar que sim, os desafios existem, porém, nada que seja acima de nossas
competências. Todos nós temos a experiência de enfrentarmos qualquer desafio imposto dentro
de um LEO Clube, e consequentemente, na sociedade.
O LEO Clube nos prepara e nos instiga a aceitar os desafios sem medo algum. Com
certeza alguém que está lendo essa Instrução já foi desafiado a entrar para uma diretoria, a falar
em público ou até mesmo coordenar uma campanha. E eu tenho quase a absoluta convicção
que nunca houve uma negação. Nós, dentro do movimento não temos medo de desafios, pois
sabemos que temos base, que existem pessoas que nos darão todo apoio necessário para
enfrentá-los e realizá-los, e que esse auxílio não vem de alguém superior, mas de um
companheiro apto, assim como você, que vai ofertar o seu máximo pra “pegar junto”. E isso é
que traz o sentimento de gratidão perante esses desafios, aliás, conseguimos perceber o amor
que existe no movimento e que a ajuda é feita sem obrigações, apenas com a empatia de ver o
outro conseguir superar os obstáculos. E a partir desses desafios alcançados, sentimos o maior
de todos os sentimentos: a certeza do crescimento pessoal.
O que resume o movimento é o crescimento. Desde o primeiro momento somos
estimulados por fazer acontecer, mostrar nossa aptidão e o incrível é que sempre conseguimos,
afinal, estamos no meio de líderes com vontade de fazer acontecer e esse processo de evolução
é o que nos move o que nos faz querer mais e mais, porque esse sentimento é lindo. Você notar
o seu progresso, como conseguiu fazer coisas que jamais imaginava, organizar campanhas,
eventos, auxiliar pessoas na sociedade, ajudar o mundo são atitudes nobres e que agora se
tornam fáceis. E isso é algo que não se explica só se sente. E só sente quem faz parte de tudo
isso.
Obrigada família LEO Clube, pois foi por meio desse movimento mágico que eu sou
uma pessoa melhor para o mundo.
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