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Quem é o seu líder?
Se hoje eu lhe fizesse essa pergunta, qual seria sua resposta?
Aposto que as respostas seriam as mais variadas, de Budha a Bob Marley. Mas o que
tem Budha ou Bob Marley em comum?
O fato é que cada líder inspira o seu seguidor, por algo que existe dentro de si, mas, não
só dentro do líder, como também dentro do “liderado”. Admiramos e seguimos pessoas
quando identificamos dentro do outro, valores que carregamos dentro de nós.
Os grandes líderes muitas vezes conseguem transformar em ações aquilo que não temos
nem palavras para descrever, com suas atitudes e forma de viver a vida, eles tocam um
relicário sagrado que existe dentro de cada um de nós, eles transformam a vontade de
mudar o mundo em algo que conseguimos concretamente vivenciar. Ele muda o mundo
com ações, ele transforma sentimentos em realidade.

Gandhi, por exemplo, transformou o sonho de um mundo pacífico em um movimento
onde a resiliência, a tolerância, ganharam corpo em ações, como suportar o escárnio, o
riso, a dor, suportando a violência física e verbal, com isso tocou multidões, que
conseguiram através de seu comportamento, reconhecer uma forma de transformar
aquilo que vivia dentro de seus corações, em realidade e então…os seguiram.
Pessoas seguem os exemplos de seus líderes, é como se eles tivessem encontrado a
fórmula mágica para viver de uma forma onde seus atos estejam de acordo com seus
sentimentos e convicções.
Isso existe desde tempos antigos onde líderes surgiram na humanidade para com seu
exemplo relembrar o ser humano que dentro dele existem sentimentos tão nobres que
quando surgem, mudam o mundo. Simples assim, sentimentos que existem dentro de
nós são capazes de mudar o mundo.
Vive em cada um de nós, um líder. Capaz de inspirar a nós mesmos, capaz de nos dar
confiança e certeza no caminho a ser seguido, capaz de nos fazer livres e capaz de
tornar nossa própria vida um testemunho de transformação.
E agora se eu lhe perguntar: Quem é o seu líder?
Onde está o ser humano que acredita em um mundo digno, em um mundo livre, em um
mundo socialmente correto, para onde foi aquele que mudaria o mundo, cheio de
compaixão, onde está o amor incondicional consigo e com o próximo, onde é que
dentro de você ainda mora, a coragem, a aceitação de si mesmo e do próximo? Onde
está a força para fazer diferente mesmo depois de todas as quedas, onde está a certeza
que o melhor caminho é o seu, mesmo que todos digam o contrário, onde está sua
perseverança, sua confiança, seu olhar maravilhado para o mundo, onde está a sua fé?
Quando foi que você abandonou o líder que mora dentro de você, para buscar um líder
que mora fora de você?
Quando foi que você deixou de acreditar que é capaz de transformar seus desejos em
atos concretos para mudar sua vida?
Quando foi que você se perdeu pelo caminho, e teve que levantar seus olhos para algum
lugar fora do seu coração para encontrar a resposta para algo que você sempre soube o
que é?
Quando foi que você deixou de servir o líder que existe dentro de você? Quando foi que
você deixou de seguir o líder que mora em você?
Sentimo-nos perdidos porque nos perdemos de nós.
O grande líder é aquele que serve a uma causa maior, e essa causa maior não está fora,
está dentro de cada um.
Posso mudar a pergunta: “A qual causa você serve e que te faz um grande líder de si
mesmo?”

O que não te permite maltratar o próximo, o que não te permite ser cruel com quem
menos pode, o que não te permite, machucar, julgar, exercer seu poder em excesso, o
que não te permite aprisionar o próximo e a si mesmo?
Não sabe, pois encontre, talvez seja a falta dessa certeza que faça com que você
machuque a si mesmo, julgue em excesso seus atos, aprisione as suas vontades, minta
para você, esconda as suas verdades, e viva hoje em uma vida vazia, com medo e sem
sentido.
Se você abandonou o seu líder, abandonou a si mesmo.
Lembre-se, grandes líderes não buscam reconhecimento, buscam uma causa a servir,
buscam a verdade que mora dentro deles.
Grandes líderes antes de liderarem, sabem muito bem ao que servem, sabem muito bem
que o melhor do caminho é o servir. Servir a si mesmo, não se abandonar, ser fiel aos
seus princípios, ser verdadeiro consigo, amar a si mesmo, ter dentro da alma um desejo
incontestável de ser livre, e assim libertar todos os outros que por algum momento
esqueceram do líder que mora dentro de si.
E você, serve a quem?

