cartas do exílio
“O mais completo Manual para Líderes Emocionais”

- por eu mesmo

“Ensinou-me a cometer vários erros no LinkedIn, e ao mesmo tempo”

- por oliveira

“Canalizou em mim todo o poder da Desmotivação, numa única obra” - por oircram
“Faltaram as figurinhas e desenhos...”

- por márcio

CAP. I - CRIATIVIDADE & INOVAÇÃO + TECNOLOGIA & STARTUP

CAP. II - LIDERANÇA & GESTÃO

CAP III - STORYTELLING & LINKEDIN

CAP. IV - MOTIVAÇÃO & PROPÓSITO

CAP. V - COMPORTAMENTO & SOCIEDADE

O rei está nu!
Márcio de Oliveira
Florença, 3 de maio de 1469

Era uma vez...
Colocaram-me as vestes de um Rei Nu [uma ambiguidade logo de início,
para mostrar conhecimento e alinhamento as modernas práticas], caíram-me tão
bem que segui vestindo-as por dois anos.

Mas eu não deveria ser o Rei. Pelo menos, não era esta a intenção. Eu
almejava ser a Criança, que ingenuamente, desmascara a farsa de um Reino
frívolo.

Mas de fato, não haveria como eu seguir sendo a criança... uma vez que
eu sou a própria farsa. E ingenuidade, vão-se 5 décadas que não a tenho como
confidente... Logo, segui desnudo num Trono de Papel, carregado em costas
arcadas pela ilusão do atalho fácil a coisas difíceis.

Mas finalmente, o Rei peladão, como costuma ser nominado por estas
paragens, após mais de 300 artigos no LinkedIn, foi deposto pelo seu próprio eu,
antecipando-se a um evidente Ostracismo virtual que o acometeria, e talvez,
dando lugar a um personagem mais... plebeu!!!

Foram batalhas sangrentas, tramas sujas, conspirações desvendadas,
traições a luz do dia, orgias cerebrais, discussões sem propósitos, mas também
houve momentos ruins.

Apresento, com muito orgulho, este compêndio com tudo o que foi criado
aqui no LinkedIn nestes 2 anos pelo rei nu. São mais de 300 artigos, que tomei
a liberdade de organizar em 5 Capítulos:

1.
2.
3.
4.
5.

CRIATIVIDADE & INOVAÇÃO + TECNOLOGIA & STARTUP
LIDERANÇA & GESTÃO
STORYTELLING & LINKEDIN
MOTIVAÇÃO & PROPÓSITO
COMPORTAMENTO & SOCIEDADE

Nenhum deste títulos é de meu agrado, mas sugere a ciência dos dados que
são bastante atrativos do ponto-de-vista de instigar a leitura.
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Sobre escrever a respeito destes temas, não imaginava me sentir tão à
vontade para fazê-lo, mas talvez, trabalhando quase 30 anos com Inovação e
Times Excepcionais, isto possa ter me permitido tal Segurança em fazê-lo.
Ou foi só a criação no Casqueiro da COMASA do Boa Vista, mesmo...

Os trechos abaixo foram extraídos de um dos meus primeiros artigos no
Linkedin. A presunção já estava bastante evidenciada desde então, onde, com
menos de 3 meses na rede, já me autodeclarava escritor...

“CARTAS DE UM medíocre ESCRITOR...

Sempre desejei uma função cuja valorização se desse pela Iniciativa e
não pela Acabativa, que é a praxe na insaciável sociedade moderna...
Estou parcialmente feliz, pois encontrei isto na Escrita! Meu compromisso
na escrita é com nada. Apenas com a correção ortográfica, que ainda não
domino...
Não preciso ser coerente, posso exagerar na verdade! Permito-me a
interpretação do que convenientemente desejo ter.
Nada pode filtrar minhas idiotices e cegueiras. Apenas descarrego minha
verborragia e não entrego lenços para ninguém...
Brilho tão forte que nem eu me enxergo... E o mais incrível...enquanto eu
conto uma história, eu já tenho uma outra história, que vai se construindo atrás...
Vou jogando as palavras pelos ombros, muitas vezes sem olhar onde, o
que e a quem acertam, e elas vão, encaixando-se ou não, pavimentando uma
trilha...
Não sei bem o que está abrindo o caminho, mas um caminho está se
formando. É quase mágico!
Eu adoro a escrita, e não gosto do que escrevo, mas fico feliz de ter
escrito!
E o que mais gosto da escrita é que todo o caminho importa, ao contrário
dos resultados.”

-------------xx-------------
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Passados 2 anos, posso afirmar, com muito mais maturidade e domínio, que
o tempo me ajudou muito a evoluir pouco, quase nada. Continuo o mesmo
ignorante, de posição firme que finge considerar opiniões alheias.

Desafios se apresentaram sucessivamente, e mesmo diante do cenário de
completa ruína financeira em que me encontro, tenho me mantido imaculado as
tentações de fácil monetização que por aqui surgem. Não sei por quanto tempo
resistirei... até chegar a primeira proposta, talvez...

Sobre o nome do personagem que assina as ficções aqui criadas, ele é
inspirado no conto A ROUPA NOVA DO REI, de Hans Christian Andersen, 1837.
Pesquise!

Obrigado por seu tempo!

#oreiESTAVAnu
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ANTES DE TUDO...

LAMENTO, mas é necessário... se você está lendo este Guia,
precisamos falar sobre REMUNERAÇÃO do trabalho intelectual.

É pouco provável que eu o convença que deva ser remunerado pelo
conteúdo criado. Mas há, pelo menos, três razões para que isto seja, pelo
menos, ponderado:

1. Pelo próprio conceito de PROPRIEDADE INTELECTUAL, direitos
autorais, etc. ou seja, houve, apesar de não parecer, um pouco de
esforço intelectual na criação do conteúdo aqui desenvolvido.

2. Pela CONVENIÊNCIA. Afinal, estou entregando num único local, sem
necessidade de morosas pesquisas, todos os meus textos publicados.
E ordenados por temas. Nunca fui tão organizado.

3. Por piedade... mas isto não seria digno de expressar...
O único compromisso que lhe peço é que seja para uso pessoal; quero
dizer, se intenciona transformá-lo em livro, criar um filme, usá-lo num
documentário ou propaganda, tamanha genialidade, ou qualquer outra aplicação
comercial, melhor combinarmos os termos.

E por fim, se considerar justo remunerar, doe o que achar conveniente!!!
Tenho dificuldade de valorar obras de arte

Se desejar uma cópia impressa com minha assinatura:
Valor teórico que você iria doar x 2 = Valor final

Márcio de Oliveira

CPF 821.589.089-04

Banco Santander

Agência: 3176
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CC: 01000535-1

CAPÍTULO 4:

MOTIVAÇÃO & PROPÓSITO

Um dos meus temas favoritos no LinkedIn!

Graças a minha absurda capacidade de enxergar um pouco adiante ao
processo da Motivação, que ocorre segundos antes do pavor, posso levá-los
diretamente para a fase da Frustração, logo após a certeza de que a última
esperança, de fato, não se concretizou, conforme era estatisticamente provável
que ocorresse.

Isto lhe poupará minutos valiosos de alegria irreal e devaneios
sonhadores, colocando-o diretamente frente-a-frente com a realidade dolorosa
como se apresenta.

Praticamente, um atalho emocional para os vários insucessos que lhe
ocorrerão, nesta coisa fantástica que é correr em torno do próprio rabo, chamada
VIDA!

Curtam, sem expectativas, porque elas não se concretizarão!

OBS: Se por alguma razão, algum traço de motivação surgir em você
durante a leitura deste guia, por favor me informe que eu imediatamente reviso
o texto.
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FÁBULAS FABULOSAS E AMORAIS (OU IMORAIS)

Percebo várias analogias e ensinamentos para a vida corporativa, ou até
mesmo para a vida pessoal, com fábulas.
Especialmente as que envolvem tartarugas e lebres (erroneamente
confundidas com Coelhos).
Na verdade, também não tenho certeza se é uma tartaruga e não um
jabuti, dadas as características terrestres do animal ...
E espanta-me ainda mais minha estupidez, frieza, imbecilidade e
arrogância em não perceber tais ensinamentos, mas não é caso...
Dentre as variações dos temas:
- Que a tartaruga vai chegar também...
- E que poderá, inclusive, ganhar...
- Que a sapiência da tartaruga vem de sua lentidão...
- Que o quelônio conhecerá melhor o caminho...
- Que a lebre é arrogante e superficial...

Enfim, escolha o final de sua preferência, pró-lebre ou pró-tartaruga!
Nenhuma fará sentido!
Por uma simples razão, tivesse a tartaruga os predadores que a lebre tem,
certamente não teria casco, teria olhos, orelhas e pernas maiores, pêlos, seria
mais leve, enfim, seria uma.... lebre!
Da mesma forma, serve à lebre! Tivesse um jacaré a tentar morde-lhe as
costas, um bom escudo de proteção viria a calhar...
E daí? E daí que não sei como terminar este post...
Não tem Moral da História! nem sempre se tem... Desculpem-me!
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Vivendo e (DES) aprendendo!!!

Eu fico impressionado com Pessoas que tem a capacidade de ensinar
sobre o que nunca aprenderam.
Aliás, a única falha das palavras ao se juntarem talvez seja esta: não
distinguir sobre do que é feito quem as amontoa!!!
Fulano simplesmente nunca cagou o pé mas sabe tudo de merd@!
Nunca meteu a mão na massa.
Nunca encarou um trampo daqueles, por exemplo, lá nos confins do
Oriente, com pessoas em 4 idiomas, mas é expert em Entregar. Entregar o que,
Moisés?
Assim como juízes de futebol não precisaram ser jogadores para
conhecer e aplicar as regras do esporte (deveriam???), você não precisa ir a
China para ter sua visão sobre Gestão, Inovação, etc...
Mas você tem que ser honesto com a sua galera e dizer: Ei, nunca fiz, tá...
mas se fizesse faria deste jeito, porque li, ouvi, escrevi e planeji pra caramba! E
tu, de vez em quando, faz o teste da brancura do Omo e dos ômi.
Vê se tem sustança. Como diz minha mãe, não fica só na fiança do outro...
Fulano até pode lhe um insight bacana para sair da inércia, mas você
precisa saber se ele já fez ou se é (deslavada, rasa e subliminar) boa intenção...
Desculpem-me. Mas dá um dó danada de ver a manada em estouro rumo
ao precipício. E o Fulano liderando, lá de trás.... “Não para! Não para!"
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DIÁLOGOS IMPROVÁVEIS NO MUNDO DO IN...

PERFEITO

- Vamos lá então, para uma primeira...
- Sessão de Coach?
- Não, não vamos deixar tão formal assim. Será um bate-papo, uma conversa.
- Ahh sim, bacana! Estou tão nervosa...
- O que exatamente lhe incomoda?
- Ahhh.. assim que ver... não sei... eu queria ser mais feliz no meu trabalho...
- Entendo, e como seria um trabalho mais feliz na sua concepção?
- O trabalho dos meus sonhos? Poderia se assim quer ver... eu gostaria de ter
um melhor relacionamento com as pessoas, gostaria de entendê-los melhor...
Nunca fui boa com gente, sabe! Meu primeiro chefe sempre me falou isto...
- Isto pode ser aprimorado... continue, por favor...
- Então, na verdade, este negócio de ouvir as pessoas... dar feedback honesto,
blá-blá-blá não é pra mim, não ! Muito mimimi. Frescurada!
- E você tem que fazer isto?
- Sou obrigada né!!! Fazer o que... humpf!
- Talvez você se desse melhor, por exemplo, trabalhando com Robôs, Máquinas,
não?
- Meu Deus, seria um sonho! Só o botão liga/desliga!
- Já buscou?
- Estou procurando!
- Ok, então por favor defina as suas minis metas para atingir isto. E na conversa
da semana que vem alinhamos, pode ser?
- Pode! Ótimo!
- A propósito, qual sua função atual? –
Assim quer ver ... tipo Master-Coach!
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Não tomem atalhos! Por favor! PROMETAM-ME!
Por favor, por seus filhos e netos. Parem de pegar atalhos! Não ouçam
quem os manda tomar atalhos!
Jamais teremos um país decente se nos movermos por caminhos curtos.
Este assunto ficaria exclusivo para o meu blog, mas não pode esperar. É
de uma irresponsabilidade absurda o que formadores de opinião estão fazendo,
especialmente com os mais jovens.
Serve para tudo: carreira, formação, relacionamentos, atitudes.
O caminho fácil do atalho é tentador! É tentador algo que promete entregar
os mesmos ganhos, com menos esforços.
É tentador. Mas é falso!
Atalhos derrubam aviões! Atalhos falham freios! Atalhos bugam seu
computador! Atalhos não permitem medir todos os efeitos colaterais do novo
remédio! Atalhos matam! A ciência não é feita por atalhos.
Ela segue os passos árduos do método, da experimentação, dos testes,
da repetição, da validação!
Alguns atalhos dão certo pela aleatoriedade estatística da probabilidade,
mas não se devem ao método! São outliers! Exceções!
Quer atalhos, te dou uma opção: copie! Descaradamente! É mais rápido,
mais barato e menos danoso para a sociedade!
Não tome atalhos!
Entenda profundamente, pesquise, busque o conhecimento.
O atalho é raso, é preguiçoso, é insuficiente, é vil! O atalho mata!
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Não existe equilíbrio!

Prefiro o meu desequilíbrio saudável e consciente ao seu equilíbrio
doentio e escapista!
Aliás, que bost@ é esta de equilíbrio?
Equilíbrio Mental, Social, Físico, Moral... Equilíbrio Financeiro,
Profissional, Religioso, Ético, Político; Equilíbrio Familiar, Temporal, Alimentar,
Sexual...
Diga-me onde achar um ponto de intersecção nisto tudo? Não há!
Ficamos cruzando de uma área para outra conforme a vida vai
demandando. E jamais aprenderemos!
Que equilíbrio vou buscar? Aquele que você chama de equilíbrio?
E se não me serve? É bem provável que não me sirva...
Achar o ponto de equilíbrio na meditação, na religião, nas artes, no sexo,
na comida talvez seja ótimo para você! Espero! Mas este é o seu equilíbrio!
E, provavelmente, jamais será o meu.
Não há vida no estável. A natureza é instável!
A vida se criou no caos! A evolução se deu na aleatoriedade.
Tenderá ao equilíbrio quando tudo tiver fim! E se tiver... tomara que tenha.
Quer saber, continuo não acreditando que exista isto de equilíbrio, ou que
seja possível atingi-lo!
Na verdade, o equilíbrio é um estado muito específico do desequilíbrio! E
se existir, não quero!

Deve ser chato pra cacete! Deve ser tudo muito............. equilibrado.
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O GÊNIO, O VIOLINO E O LUTHIER IDIOTA

Antonio Giacomo Stradivari faz parte de um seleto grupo de Homo
Sapiens que chegaram a perfeição.
Típico exemplar que me faz refletir se eu pertenço a mesma espécie!
Tão perfeito que, nos dias de hoje, se alguma coisa é Perfeita, ela é
Estradivária!
Mesmo com toda nossa ciência, e passados quase 300 anos não se
chegou ainda a uma conclusão sobre suas técnicas aplicadas:
Seria a madeira escolhida, o tratamento superficial aplicado, a corda, o
verniz...?
Ou até mesmo, numa das mais extraordinárias teorias, uma ajuda da
própria natureza, que gerou um inverno tão rigoroso na região do Vale de
Fiemme séculos antes que antecederam Stradivari, que teria contribuído para
uma maior compactação das fibras das árvores utilizadas por Antonio,
resultando em um corpo de madeira mais sólido.
A natureza sabia que daqui alguns séculos surgiria um gênio e seus filhos!
Viotti, Vieuxtemps, Troppo Rosso, Delfim, Alard, e o inigualável Messias,
considerado o mais perfeito entre os perfeitos.
Um inverno rigoroso prenunciou Stradivarius!
Uma chuva de pedras prenunciou Olivarius!

Se algo é Perfeito, é Stradivarius! Se algo é Imperfeito, é Olivarius!
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EU QUERO SER UM BONOBO! O PRIMEIRO BONOBO DO LINKEDIN!

Bonobos são seres geniais! Eu não consigo fazer o que um Bonobo faz.
Eu quero muito fazer um pouco do que um Bonobo faz!
. Os Bonobos passam no teste no Espelho e se reconhecem. Eu vejo um
espelho e não me enxergo...
. Os Bonobos se comunicam bem, incluindo vocalizações. Eu não me
comunico, nem por vocação...
. É possível entender as expressões faciais e gestos naturais de um
Bonobo. Eu sempre finjo o que estou sentido e fazendo...
. Bonobos já se comunicaram utilizando Lexigrama. Eu ainda não sei o
que é um Lexigrama...
. O Bonobo Kanzi tem um vocabulário com mais de 3.000 palavras em
inglês. Eu ainda erro no Português...
. Kanzi aprende observando as pessoas. Eu só observo as pessoas
desaprendendo...
. Um Bonobo utiliza o sexo para hierarquização, socialização, resolução
de conflitos, instrumento de compensação, reconciliação... e reprodução. Eu
estaria feliz apenas com a reprodução...
. Bonobo é um primata não humano. Eu sou um primata desumano...
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PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE CONFORTO DO LINKEDIN

Quero algo exatamente na minha Zona de Conforto.
Nem menos, Nem mais! Nem antes, Nem depois!
Nem abaixo, Nem acima! Bem onde estou!
Busco coisas que exijam exatamente o que penso que sei.
Não quero reduzir meus gaps.
Não quero ampliar meus pontos fortes.
Quero voar em velocidade de cruzeiro, com céu de brigadeiro.
Eu quero curtir a viagem.
Não quero retroceder , não quero evoluir. Quero neste ponto.
O Conforto é bom!
Meu desafio não é sair da Zona de Conforto;
Meu desafio é permanecer por mais tempo nela;
Não quero mais conforto. Não quero menos conforto. Quero exatamente
a minha zona de conforto;
Eu não quero tolices. Eu não quero desafios!
Eu quero somente o que cabe nela;
Eu só quero fazer o que acho que sei...

Eu serei o Domenico De Menoso do Ócio Improdutivo.
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DE BOM-MOCISMO O INFERNO TÁ CHEIO! OU ACORDEI DE UM COMA?

Considero-me um egoísta em não agradecer de joelhos, no milho,
cheirando a parede, todos os dias, o emprego que tenho.
Não sei mais onde poderia arrumar algo para fazer, uma vez que reúno
poucas, raras, das várias condições do que seja ser (ou pelo menos, estar) Líder
atualmente.
A começar e a terminar pelo comportamento sempre reinante do bommocismo demandado dos atuais Gestores!
E, juro, não é nem intencional minha má-vontade para com isto.
É como se eu fora a coruja Wanda em BoJack Horseman, que acordou
de um coma de 20 anos querendo fazer um Comercial com David Copperfield...
Eu sequer imaginava que agora é “out” para os padrões liderancionais:
- Ouvi a história do desconforto de um Líder por ter interrompido alguém
numa apresentação;
- Ouvi a história de outro Líder sobre como é dura a vida dos seus
Vendedores;
- Ouvi um Gestor comentando que não pediu desculpas após ter dado um
feedback ao seu liderado;
- A impagável Gratidão pela equipe ter participado do treinamento;
- Outras em que ratos, queijos e monges lhe deixaram melhor!
Enfim, as vezes alguém entra nestes posts para comentar que é somente
história para caçar likes, e eu fico torcendo, sacramente, para que seja somente
isto mesmo...
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Ninguém aprende bost@ nenhuma!

Uma grande farsa esta história de LIÇÃO... encerramo-nos em nós
mesmos o que precisamos sofrer e depois, talvez, aprender.
Milhões morrem de câncer e eu continuo fumando!
Inúmeros sequelados por dirigir bêbados e eu continuo tomando!
Há 3 anos com feedback que preciso melhorar e continuo achando que
os outros estão errados.
Não tenho amigos porque minha personalidade é forte! Não é porque sou
um imbecil inempático.
Fico indignado com mais um preso por corrupção enquanto tento descolar
uns recibos para o Imposto de Renda;
Xingo o motorista que me fechou, quase não consigo desviar com apenas
uma das mãos, pois a outra segurava o celular...
Saio do velório lamentando como a vida é curta para se perder com
migalhas... e escrachando o vestido curto da ex-esposa do defunto...
Quando afirmo: “Aprendi a lição!” na verdade quero dizer: “Eu jamais seria
tão estúpido de fazer uma babaquice desta, como este idiota fez...” . . .

A Lição é como um delicioso hambúrguer que só vem quando não estou
mais com fome! Mas depois, quando acordo no meio da noite com a barriga
roncando, arrependo-me profundamente de não tê-lo devorado.
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A NOBRE ARTE DE COACHAR!

Muito se fala sobre Coaching mas pouco se sabe sobre suas origens. E
ao contrário do que se estabelece, o Coaching nasceu na Idade Média. Registros
de que tal prática já constavam no compêndio "Malleus Maleficarum", ou
simplesmente, "O Martelo das Bruxas".
Escrito pelos dominicanos alemães Heinrich Kraemer e James Sprenger,
tratava-se de um Manual para combater heresias e pecados, determinando os
suplícios.
Nos casos mais graves, sessões de Coaching deveriam ser
utilizadas sistematicamente, levando o réu a confissão absoluta. Duas, Três,
Dez Seções! Nem eram necessárias tantas.
Dado o terror psicológico, o Coachee, que é como se chamava o herege
naquela época, pedia a substituição da pena por uma morte mais digna na
fogueira. Seria menos dolorido e ele não se queimaria tanto com seus pares...
Trata-se do suplício mais hediondo já criado pela mente humana, pois
sem oferecer uma resposta sequer, conduz o incauto até as raias da loucura,
fazendo-o assumir inclusive heresias que sequer foram criadas ainda...
O Inquisidor, ou Coach como era chamado, nesta técnica de tortura, por
sua vez, mantinha uma serenidade celestial, impassível e observadora deste
sofrimento humano, convencendo-o ele mesmo, de que isto é necessário e
bom...
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SE NÃO SE COMPORTAR VAI TER QUE TRABALHAR EM TIME...

Quando eu meu irmão brigávamos, minha mãe nos punha a fazer tudo
juntos: comer, banho, ir para escola. Guardei esta lição!
Hoje, se meu Time tem problemas, faço o mesmo: “Ou vocês se ajeitam
ou vão trabalhar em Time!”
Trabalhar em time é um saco. Se você é genial, tem que esperar. Se é
medíocre, tem que acelerar. O time terá sempre um desempenho... mediano.
A história dos 2 frangos: Uma pessoa come 2 frangos, a outra não come
nenhum. Conceitualmente, ninguém está com fome. Na vida real, um morrerá
por indigestão, o outro, por inanição.

Tudo tem que ser consensado, todos persuadidos, positivamente, a
mudar de lado. Não bastasse a dificuldade de fazer valer minha vontade, sem
concessões. Apenas a minha verdade, absoluta, dominando as ações...
E sobre a individualidade? Não há como! Você não consegue parar para
pensar. Ou passa o tempo todo confrontando suas ideias com quem já entendeu,
ou repetindo para quem ainda não o fez...

Não estou dizendo que não trabalho em Times. Estou dizendo que é
chato.
É igual a ... comer salada (não vale palmito). Uma coisa chata, mas que
precisa ser feita, pois ainda é a melhor forma de se buscar a “saudabilidade” (ato
de ser saudável) !

E Você gosta?

De salada!
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Rômulo não é Arrogante!

A Arrogância que é um Rômulo... A Prepotência típica da Arrogância é a
mais linda das desvirtudes que um ser humano pode ter!
Trocaria um pouco de minha Inveja por isto!
A Arrogância + Conhecimento, então, é o cuore do êxtase!
É lindo ver um ser humano superior aos demais, e que do alto de sua
arrogância nem sequer nos julga, porque isto seria raso demais.
É fato que domina o tema. Mas não lhe é suficiente!
É necessário que se dependa disto e dele.
Caminha por entre os mortais como se mortal fora, mas sua onisciência é
inevitável.
Ainda não atingiu seus objetivos porque não quer, mas já poderia tê-lo
feito se não precisasse parar para dar tanta explicação aos estúpidos!
Muitos falarão, e muitos passarão. Mas ele estará lá.. minando
fornecedores, minimizando clientes; demolindo pares; alvejando superiores, e
humilhando inferiores;
Seus planos estão dando certo. . .
"- Rômulo, querido, não viaja e vai limpar o cocô dos cachorros que hoje
eles estão com dor de barriga!" . . .
Obedece e teme somente a esta Força Superior!
Por hora, abandonará sua missão...
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Meu Plano A é ir direto para o Plano B, que por sua vez, é não seguir planos!

Detesto Planos.
Detesto Previsão do Tempo.
Detesto horóscopo. Detesto Máquinas do Tempo.
Detesto tudo que tente antecipar o futuro.
Aliás, o futuro tem este nome porque justamente é o futuro...
Gosto do caos, do incerto, do acaso, do improviso. Saber, ou tentar saber
o que vai ocorrer me dá uma aflição, uma tristeza, não gosto de passar por
caminhos trilhados...
Detesto tanto os Planos que sempre que preciso executá-lo, faço-o da
melhor maneira possível e o mais rápido possível. Para não precisar ouvir mais
falar dele.
Só que isto foi me dando uma certa prática e algum reconhecimento; e
assim que eu concluía meus planos, recebia... mais planos! Muito mais planos!
Fiquei expert em planejar e executar planos! Praticamente um castigo
como o de Prometeu...sempre que o fígado se regenara a grande águia vem e o
devora novamente, jamais me livraria desta sina... só que, diferentemente do
Titã, eu nunca roubei merd@ de fogo nenhum...

Prometheu... Plano... Prometeu um Plano... que sina... Damn it all !!!
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Desculpe-me por existir... e por desistir!

Desistir é o suprassumo da Excelência!
Desistir é Nobre!
Desistir é Super-humano...
Desistir deveria ser o que de mais especial se busca num sapiens...
Em tempos de perfeição, super-heróis, queijos, monges, autoajuda, selfservice de tarja pretas e manadas energizadas, desistir é um ato tão raro quanto
se encontrar a nobreza de atos.
Não há espaço para desistentes, não há clemência para com desistentes.
A desistência não se limita em si. Quando se desiste, joga-se toda uma vida e
um caráter na grande lixeira da hipocrisia moderna.
Desistir é perder, desistir é falhar, desistir é fracassar... Haverei de ser
tachado por tudo o que fiz e por tudo que farei como um covarde, afinal, uma
única desistência contamina todas as outras persistências.
Mas não permitirei, eu, que adoro a Desistência!
Eu posso fazer uma desistência blasé (minha preferida), tão perfeita que
não sabe se desisti por ser muito complexo ou por ser muito fácil.
Ou a desistência heroica, em que não havendo mais saída, apela-se pela
inversão dos valores, e infringe-se uma autoimolação digna de Escrituras.
Não importa. Eu desisto sempre que posso!
A frouxidão de meus sentimentos precisa vir à tona pelo menos uma vez
por existência. E por desistência!
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MEUS MAIORES ACERTOS SÃO OS MEUS ERROS! ou seria o contrário???

Não vou nem tentar! Cansa...
E se não tento, nunca erro.
Se nunca erro, sempre acerto.
Se sempre acerto, sou o melhor.
Então, não tentando serei sempre o melhor.
E poderei fazer críticas aos que tentam e massacrar os que erram.
O meu melhor de mim é o meu pior!

E quanto mais me conheço, pior fico. Não quero me conhecer, senão vou
ter que arcar com o ônus de melhorar e ficar melhor para os outros. Não quero!
Não sou capaz! Se eu for o único a não melhorar, o sistema vai me
ajudar, porque todos estarão tentando ficar melhores para mim
É como se todos não quisessem seus trocos na divisão da conta do bar.
Assim, eu ficando por último, pagarei o menor valor...

Ahhh...
E não quero ser nenhum animal, não vou dar soco em tábua fininha de
madeira, não vou ler “O Mongo e o Executivo”, não quero eliminar meus gaps,
não aprendi nada caindo de bicicleta e não tive nenhum insight vendo uma briga
de hipopótamos pela fêmea... desculpem-me!
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Fábulas Corporativas de um mundo sem graça!

Curtia como poucos uma vida desregrada e plena.
Desbocado e Genial. Seus gestores nunca sabiam ao certo se deveriam
demiti-lo imediatamente ou alçá-lo ainda mais alto...
Apreciava um bom rótulo de Whiski entremeado por vários Hoyo de
Monterrey.
Na falta destes, uma Pilsen em copo americano ensebado no Bar do
Neca, coberto com a fumaça do Marlboro também servia.

O carro era uma imundície. Sempre disse que se precisasse abrir o capô
para alguma coisa jogaria o carro no rio...
As camisas sociais estavam sempre brigando com as calças, apoiado
num Marathon surrado nos calcanhares pelo excesso de peso...
Sofreu um infarto! Deram-lhe os melhores médicos. Recuperou-se!
Largou o cigarro e o álcool e iniciaria as caminhadas tão logo o Médico
lhe autorizasse!
Autorizado está.
Em seu primeiro dia civilizado foi atingido na calçada por um veículo
descontrolado. Morreu instantaneamente...
Não havia curtido 10 minutos de vida saudável!
O motorista que lhe atingiu, um jovem senhor de saco cheio da vida
regrada a exercícios e alimentação sem gosto, excedeu no primeiro porre e
desmaiara ao volante...
Não havia curtido 10 minutos de vida doentia!

Na média aritmética divina, duas vidas medíocres vividas em plenitude...
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Corra Infeliz, Corra!!!

Torço sempre para a Leoa. Nunca para o Cervo!
Aposto sempre no Crocodilo-do-Nilo. Nunca no Gnu!
Quero a Orca sempre devorando a Foca.
É um posicionamento socialmente difícil de se manter, mas necessário.

A evolução se dá por isto. A vida tem continuidade por isto.
Paradoxalmente, só existem os predados pela imposição que os
predadores lhe impõem...
Tem que evoluir, tem que crescer. Não há alternativa!
Afinal, coitado da pobre foquinha de olhos brilhantes...
O Gnuzinho, tão feinho, mas merece viver também...
O Cervo, saltitante, que ajudaria o Papai-Noel...

A este sentimento chama-se “Economia Emocional” (Jimmi Frazier e
Eldon Snyder). Queremos, hedonisticamente, apenas alongar nossos prazeres.
Egoísmo puro!
É quase, na verdade, crueldade!
Esticar-se no processo de desfalecimento da vítima enquanto nas
mandíbulas do algoz.

Nem o Gnu, nem a Foca, nem o Cervo contam, gostam, importam ou
precisam de sua torcida e sua pena!
Eles querem é correr mais do que seus semelhantes!!!
Assim como eu, você... nós!

Deixar a régua baixa, não demitir, não exigir, não provocar, não instigar,
não cobrar, e ver o Cervo arregalando os olhos enquanto lhe falta, lentamente,
o oxigênio, é irresponsabilidade, é invisibilidade, é negligência... é Crueldade!
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HEAD Hunters & HEART Hunters

A palavra Headhunter sempre me causou fascinação e medo!
Fascinação pela busca dos melhores.
Temor de um dia ser procurado por um.

Pensava... Como um Headhunter seleciona outro Headhunter? Deve ser
tipo uma luta de Highlanders, com raios cruzando os céus... ou já se nasce
predestinado, com um diamante no umbigo, como o Steven Universo?
Se eu fosse contactado por um Headhunter, eu não precisaria nem ser
contratado. Já seria suficiente em si o contato.

Eu chegaria em casa e diria: "Crianças, não incomodem o papai. Papai foi
procurado por um Rédirranti... "

Mas confesso, minha primeira experiência com um Headhunter não foi
boa: Eu, supondo estar no comando da situação, me empolguei e já fui dizendo
de cara que mudaria de emprego por Um Milhão/Ano!
Ele então respondeu que ainda não falaríamos disto.
Eu sabia que seria um processo bruto, mas entendi a deixa e devolvi, num
lance magistral de negociação, apoiada menos pela Teoria dos Jogos e mais
pelas Técnicas de Negociação do SENAC, mandei uma contraoferta:
“Ok, então deixamos por R$1.100,00 / mês + Vale Transporte e não se
fala mais nisto”.

Afinal, tenho que me dá valor! Nunca mais recebi retorno! Devem estar
pensando ainda...

Minha homenagem aos PROFISSIONAIS!
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O IDIOTA INÚTIL

Sempre me preocupei em não ser um idiota inútil.
Sabia que não fugiria de ser idiota, então que houvesse pelo menos,
algum sentido em minha honrosa idiotice.
Hoje, com muita luta, não tenho vergonha de dizer: Estou conseguindo!
Tenho o apoio de meus amigos e de meus familiares nesta jornada, ao
contrário de muitos que não contam com esta base sólida, e que não prospectam
outro futuro senão a inutilidade de sua idiotice.

Sei que pareço estar ostentando, mas não é este meu objetivo: Estou aqui
para ensinar e ajudar o maior número possível de seres, inclusive pessoas.

Um idiota útil pode ser muito... útil à sociedade. Afinal, somos nós que
mantemos as coisas como estão, somos nós que não olhamos por cima do muro,
somos nós que justificamos revoluções e é em nossos nomes que salvadores e
heróis surgem, e morrem.
Nós mantemos as audiências altíssimas, consumimos opiniões, produtos
e serviços sem qualidade, seguimos a manada e aguardamos na fila.

Mas eu posso ser melhor ainda, o que significa fazer muito menos do que
estou fazendo, até que a minha ignóbil letargia social seja o estado da
arte comportamental.
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Um dia a mais vivido , ou um dia a menos morrido?

A calça social com tecido poído teima em não parar na barriga,
interrompendo-se apenas quando já se depara com a cintura.
E ainda assim não cobre as canelas, numa releitura bizarra de Michael
Jackson. Meias desbotadas, enfiadas num bico-fino surrado de tanto tropeçar
nos degraus, que sobe e desce, ofegantemente.
Os pés são brigados, virados de costas um para o outro, transformando a
tarefa de desviar das cadeiras num tormento. Não raro, arrasta algumas ao
chegar atrasado nas apresentações, deslocando-se para a única cadeira
disponível, exatamente no meio da fila...
“Com licença, com licença...”, Desculpa-se!

Não bastasse não ter reduzido o Colesterol como prometera no último
check-up, aumentou-o ainda mais...
“Prefiro viver menos, mas melhor...”, Conforta-se!

Dificuldade enorme em aprender Inglês. Já deve ter iniciado uns 9 cursos,
em todas as metodologias.
“Eu consigo entender tudo, só não sei falar...”, Convence-se!

Ainda não concluiu o Curso Superior em Contabilidade.
“A gente é bobo quando é novo...” , lamenta-se!

Especializou-se no Churrasco do Time , como forma de compensar
eventuais gaps profissionais, mas o coração dispara quando o Chefe o chama...
“Ouvi falar que vai ter cortes..”, Imola-se!!!
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Um ser morno!

Morno é... morno, normal, não fede e não cheira.
Não sei se está quente ou frio;
Um dia a mais, um dia a menos, dois dias a menos...
Eu sou morno? Ou... Eu sou morno!

Não estou aqui, mas não cheguei ali ainda;
Discordo, mas entendo bem sua opinião, e não lhe contrariarei;
Sem sal, sem açúcar;

Tomara que me vejam, tomara que me reconheçam, tomara que me
agradeçam;
Não quero briga, nem quero ser e parecer legal;
Só quero que não me vejam. Entro mudo, saio calado;
Tenho uma fé insuficiente para chegar aos Céus, mas suficiente para que
me decapitem como infiel...

Não entro nas listas VIPs, mas também não caibo nos programas sociais;
Vou com a manada, no meio dela para escapar dos lobos;
Só quero chegar a tempo de ver “Vale a pena Ver de novo”!!!

Morno, normal!!!
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O QUE UMA ESPIGA DE MILHO ME ENSINOU SOBRE CARREIRA
CORPORATIVA

Impossibilitado de fazer um ano sabático, percorrendo o Caminho de
Santiago de Compostela, após a viagem em 1ª. Classe, permite-me um Sábado
Sabático na esburacada Estrada de Poço Grande, Guaramirim/SC.
Foi fantástico, e verdades vieram à tona, numa epifania de emoções e
súbita sensação de compreensão da essência de meu ser, enquanto ente
corporativo.
Por entre as trilhas, entre os milhares de milharais, reconheci numa
exuberante espiga de milho, valores que podem me fazer muito melhor em minha
carreira corporativa e de Liderança:
. Uma espiga é um conjunto de grãos, o que nos remete ao trabalho em
Time;
. Uma espiga tem várias cascas, que nos lembram da capacidade de nos
descobrirmos a todo instante;
. Uma espiga tem fiapos, que nos alertam para o fato de encontramos
dificuldades até se chegar ao bem maior;
. Uma espiga de milho demora para cozinhar, o que nos rememora sobre
a resiliência;
. Uma espiga de milho vira pipoca, canjica, farinha, que nos atenta para a
necessidade de multidisciplinaridade;
. Uma espiga de milho, por vezes, nos serve como bem de higiene íntima,
o que nos remete a superar as crenças limitadoras, até porque, por vezes, não
se tem outra alternativa.

Obrigado espiga de milho!
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Viva La Vida!

Hoje pela manhã, enquanto tomava uma Coca-Cola gelada, regada a
cigarros, pensava em como melhorar minha saúde. Não me ocorreu nada de
momento.....

Estava pensando porque pintei uma parede da minha sala de bordô...
alguém comentou que ficaria chique. Hoje ela serve de trave para os chutes do
Lucas. Não há nada que combine com uma parede bordô, nem pudor...

Posterguei indefinidamente meus planos para o sedã bávaro. Há coisas
mais importantes agora... jamais poderia pensar que diria isto um dia,... eu amo
sedãs bávaros... Provavelmente quando puder tê-lo, não poderei dirigi-lo por
alguma sequela do AVC...

Por falar em sequela, fico indignado quando me dizem que não me
importo com as pessoas. Importo-me tanto que faço de tudo para que o meu
AVC não ocorra no Banheiro, poupando os médicos socorristas e a minha família
de embaraços escatológicos....
Isto sim é verdadeira Empatia!!!

Chega de assuntos motivacionais por hoje. Penso que já os energizei o
suficiente por 24 horas...
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Fábulas Corporativas... de um mundo AINDA sem graça!

Rastejam por suas migalhas do SABER. Se expelisse idiotices cairia em
desgraça rapidamente.
Mas não, pelo contrário, conhece abissalmente!
E sobreviveu a fase dos burros-legaizinhos... talvez por isto. É o último
bastião do conhecimento profundo da empresa; Ele sabe disto!

Vende caro mas joga para a empresa. Sempre!
Ele sente o cheiro de preguiçosos, procrastinadores, enganadores... E ele
não dará trégua até que saiam. Sublimação!

Por vezes, erra o alvo e acerta os bons! Mas é raro! Tem-se apenas uma
oportunidade com ele para se definir de que lado você estará, e dali, não sair
mais...

Acabara de sofrer a mais cruel das debilidades, um AVC severo, que não
mata mas incapacita, debilita, tira a dignidade para sequer se limpar....
Oportunidade para pensar em tudo o que fez e como o fez! Sem
correções!
Escassos amigos e alguns subordinados surgem no Hospital. Entendem,
por piedade ou por conveniência, que mereça toda a rendição do mundo por sua
natureza ríspida, porém bem-intencionada.

A esposa pergunta se ele quer dizer algo para o grupo. Acena que sim.
Ela então afasta o respirador artificial, aproxima o ouvido de sua boca e sente
um sopro vazar, bem baixinho, mas ainda audível:
“foodddamm-seee...”
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O PHODER DA MENTE E DO PHENSAMENTO PHOSITIVO

Não tenho dúvida sobre o poder da Mente: Quanto mais Mente, Mais
Ganhos!
Já vi palestras sobre Mindsets Cerebrais em que a mensagem principal
era para não nos preocuparmos tanto com o FUTURO, e mais com os dias
que estão por vir...
Já vi o poder da Mente curar um Índio que tinha medo de... animais!!!
Especialmente os Silvestres... É o equivalente ao Médico ter medo de sangue...
O Poder do Mente já está cientificamente comprovado! Tudo o que eu
desejo, acontece! Não sei porque há tantos incrédulos com relação a isto. E são
justamente aqueles que tiveram que estudar e/ou trabalhar muito... com o poder
da mente isto seria desnecessário!
Exercitar o Poder da Mente está entre as atividades mais nobres e
rentáveis no cenário brasileiro de Atletismo Acerebral, certamente mais aos
Instrutores e um pouco menos aos aprendizes...
Técnicas NEURO - linguiCÍSticas já são largamente utilizadas com
resultados vultosos, digo vistosos, bastando se observar a verborragia
pseudocientífica que adentra em todos os rincões de nossos treinamentos.
E por último, a dica especial do dia --> 10 coisas para ser bem-sucedido:
1. Não crer em listas!

Você PHODE!
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I SEE ENERGIZED PEOPLE...

Em meio a busca por novas fontes de energia renováveis, sustentáveis,
saudáveis, insuavizáveis, causa-me estranheza ainda não falarmos sobre a
ENERGIA POSITIVA.
Atentando para Programas de TV, Rádio, Palestras, Cursos e
Profissionais, logo percebemos que esta fonte de energia está amplamente
disponível e de fácil acesso.
Abunda, eu ousaria afirmar!
Em alguns ambientes e locais ela pode mudar de nome: vibrações, vibe,
luz... mas provavelmente a Física que a rege deva ser a mesma.
Quântica!

Quântica besteira!

E pelo que entendi, o próprio ser-humano a gera, e em casos especiais,
alguns animais, especialmente os domésticos flu-flu. Não sei como se armazena
Energia Positiva / Vibe / Boas Ondas e que que se pode mover com elas, mas
creio que somente eu seja um out, um desconectado,
um Acinético Newtoniano ...
um Sistema Massa-Não Amola...
Poderíamos andar com um Selo de Eficiência Energética em nossos
traseiros, deixando claro o quão aberto estamos para compartilhá-la.
Eu não a tenho, sou um poço estéril.
Eu não a percebo, sou um insensível energético.
Eu não a emano, sou uma lâmpada apagada.

Minha Energia Positiva é Negativa!
E de Corrente Inalternada!
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MINHA INCURÁVEL SÍNDROME DA VERBORRAGIA, FRUTO DE MINHA
VERDADE INCONTESTÁVEL!

Talvez um dos maiores males do mundo moderno: A diarréia
verborrágica.
Falar quando não é necessário falar.
Opinar quando não é necessário opinar.
Interromper absolutistamente (e absolutamente) sempre.
Concluir o pensamento de outros.
Até mesmo, absurdamente, responder as próprias perguntas ...
Desaprendi a ouvir. Não! É mais do que isto, sou incentivado a não ouvir.

Não bastasse a minha ignorância intrínseca que exalo, ainda sustento
meus pontos de vistas sempre firmes e posicionamentos transbordando
legitimidade, baseados num... “não sei, mas estão falando por aí...”
Poderíamos pensar um pouco mais sobre o que vamos falar?
Poderíamos, em alguns momentos, não ter opinião formada sobre tudo,
parafraseando o poeta?
Poderíamos, num exercício doloroso de empatia, se posicionar
verdadeiramente no lugar do infeliz e tentar entender seu ponto-de-vista?
E depois disto tudo, poderíamos SUPOR , PERMITIR , e até a ADMITIR,
veja o tamanho da minha presunção, dizer:
"EU NÃO SEI!"
Poderíamos? Sim, poderíamos!

MAS NÓS NÃO VAMOS E NÃO QUEREMOS FAZER!!!
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Eu sou uma FARSA. Bem-intencionada, mas uma FARSA!!!

Aprendo tudo com todos, faço um ajuntado de palavras e recebo lindos e
sinceros elogios;
Tomo os elogios, como se fora sem querer e inflo meu ego, sem
demonstrar o quão ansioso estou para conhecer meus novos contatos e os ricos
comentários;
Agradeço a crítica e digo entender o ponto de vista, mas me pergunto o
que faltou para ele entender, ou para eu falar, no fundo, não quero desagradar
ninguém e adoro likes;
Misturo um pouco de tudo em meus textos e as pessoas tiram lições e
aprendizados que eu nem sequer supunha estar ali.
E eu recebo os méritos;
Sempre fugi de planos e detestei a rotina e recebo recomendações por
Organização;
Vivo me esquivando de problemas e sou taxado como referência em
delegação;
Deixo meu Time resolver tudo e sou reconhecido com um bom Gestor;
Aceito um desafio para área Comercial, que jamais considerei atuar, justo
no ano que a empresa faz os melhores resultados da história pelo Time que tem,
e sou parabenizado;
Aprendi um pouco de italiano para pedir comida no tele-entrega e a
empresa me convida para viagem ao exterior por eu ter visão de futuro;
Tenho 44 anos e ainda não sei o que fazer em minha carreira e sou
considerado líder-coach...

Se eu não sou uma farsa, sou um golpe de sorte!!
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Crise da (só de) Meia Idade!

Enquanto todos querem ser mais novos, eu quero me tornar idoso o mais
rápido possível.
Urgentemente!
Eu quero cabelos muito grisalhos! Quero rugas e marcas de inexpressão.
Quero ser velho, vovô, ancião, idoso, senhor, como queiram chamar!
Como está, não dá: Sou velho para os jovens e jovem para os velhos. Pior
fase da vida!
Quero as vagas nos shoppings, falar palavrão e todo mundo achar fofo.
Quero exagerar sobre coisas que nunca fiz, babar sem pudor.
Quero netos! Muitos netos!
Quero fingir que esqueci tudo e rir muito por dentro!
Quero fazer pensar que tenho algo para ensinar.
Quero ir dormir, sem remorso, quando chegar gente chata em casa!
Quero o cachorro lambendo minha pele seca.
Quero conseguir ficar quieto enquanto todos falam asneiras.
Galantear moça bonita fingindo um gentleman!
Quero uma muleta de marfim, legítimo, sem me preocupar com elefante!
Quero suspensórios e um Borsalino bordô!
Quero um conversível e uma caixa de remédio por mês do SUS para a
minha futura peni-quimio-dependência!
Ou, pode ser por ano...
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CALAMIDADE púBica!
O Guru ainda nos guia...

Dr. Jassim Rabbei, por que você ainda contrata profissionais com mais de
50 anos?
EU desconhecia a idade dele!
Não encontrei ninguém mais
sênior! E, mentira, Contrato os com 50 também...

Dr. Jammin Rabbei, o que é PERFEIÇÃO? Inútil lhe explicar, você não
a perceberia nem que estivesse postada a sua frente...

Dr. Jallin Rabbei, posso contar minha Vida aqui no Linkedin? Sim, claro
que pode, mas depois reserve algum tempo para a VERDADE também...

Dr. Jattin Rabbei, você me ensina a INOVAR? Por favor!!! Não sei se és
digno de Inovar e portanto, de meus Ensinamentos!
Minha relação com
Inovação é praticamente um infindável e prazeroso intelectoPRIAPISMO! Talvez você não queira ir até o fim...
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Qual o seu diferencial?

Hum... não responder perguntas tolas, talvez!
Supor um diferencial significa conhecer amplamente o ambiente e as
pessoas onde se estará inserido.
Se você não possui um Gerador de Wormhole, isto será na prática,
impossível.
Além de, no mínimo, deselegante. Imagine você se apresentar,
diferencialmente, como disciplinado, focado, perseguidor de resultados. E as
pessoas que lá estão são o que? Estavam fazendo o que até agora?

Um defensor que tenha ótimo toque de bola pode ser um diferencial no
JEC, mas no Barcelona será um talento obrigatório. Um Diferencial poderá ser
uma bicuda que vai da grande área ao goleiro adversário, mas nem por isto, tão
desejável! (analogias com futebol passam ao largo de diferenciais também...)

Nossas réguas descalibradas agora saem do caráter e ética
(diferenciais?) e adentram nosso dia-a-dia. Atenção ao que está se está
demandando e ao que se está oferecendo como DIFERENCIAL.
Talvez, ainda sejam somente talentos não tão incomuns, com realizações
não tão inumanas...
Supor a régua alta pressupõem saber o que cada um consegue saltar.

Neste sentido, será sempre plausível apresentar o que se (supõem) fazer
de melhor, mas daí a ser o melhor, penso se tratar de um julgamento que não
me caiba. Pelo menos, elegantemente.

38

Que, ANIMAL, você gostaria de ser?

Foram 3 anos de educação infantil, 8 anos de ensino fundamental, 3 anos
de ensino médio, 2 anos de cursos pré-vestibulares, 5 anos de curso superior, 2
anos de especialização, 2 anos de mestrado... 25 anos de educação... e meu
futuro agora poderá depender do bicho que eu escolher...
Quero dizer, não se trata do bicho em si, mas em ter que fazer esta
escolha... alertaram-me sobre isto, ofereceram-me treinamento em respostas
adequadas...
Animais calmos ou brutos? belos ou feios? aquáticos ou terrestres?
peludos ou escamosos? talvez eu já devesse ter escolhido antes, ter feito um
pouco de falsa introspeção, cerrados os lábios mostrando convicção, enquanto
concomitantemente aceno com a cabeça e já ter respondido...
Será que o tempo que levo para responder é considerado? quanto mais
tempo mais analítico? ou mais prolixo? ou mais pro lixo?
Já se passaram 3 minutos, o recrutador está batendo com a caneta na
mesa, ora com a tampa, ora com a pena...
enquanto segura a reluzente testa com dois dedos, olhando para o chão...
ele balança as pernas como num bater de asas da borboleta...
disseram-me que isto seria ansiedade...
ansiedade por me conhecer?
um com o maior cérebro, isto!

humm, mas pensará que pensei nisto antes... ]
Um jegue!
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Monte do Olímpio!

Será sua primeira apresentação aos Diretores. Está tenso, mas feliz!
Não consigo ficar tenso e estar feliz!
Sua calça social não deixava o guarda-roupas desde o velório da mãe de
seu chefe! Chorou muito tamanha comoção, mesmo sem conhecer a finada...

Ainda não se deu conta, mas não precisa crescer para que as calças se
interrompam nas canelas. Sua esposa a vincou com muito cuidado! Assim como
a camisa de tergal, mangas curtas, para eventos importantes... (!).
Está bem feliz, também, Dorivalda. Deus é fiel!

Finalmente haviam reconhecido o valor do seu esposo. E talvez, dê até
para trocar de carro e pegar um sedanzinho... já comentou no Billtti-ffullss Salão
Unisex!
Não atentaram aos sapatos, o mesmo que costuma utilizar dia-a-dia, com
o bico já bastante danificado, mas que pode denotar fruto de bastante trabalho...

Os diretores, que são tudo isto, deverão notar... O quadriculado verde e
roxo da meia próximo ao elástico, graças a um bom Deus, não se revela, mesmo
no caminhar.

Foto com a amada defronte ao Sandoval da Disapel... Ganhou até um
inesperado carinho no peludo e assimétrico saquinho!
- Pois não Sr. Olímpio?
- Tenho apresentação para os Diretores, às 10. É muito importante, sabe...
- Foi cancelada, senhor! Não avisarammmmm... que pena!
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CÃES E ATOS!!!

As mensagens motivacionais sempre me causam um efeito contrário, por
mais que eu tente me adaptar aos exigentes padrões prosi-sócio-interacionistas
do Linkedin.
Até porque isto me permitiria arregimentar hordas de fiéis seguidores.
Mas, incompetentemente, não consigo! Não bastasse não aderir ao
comportamento emo-altruísta, tais abordagens ainda me provocam efeitos
contrários.
Parece-me fazer acreditar ainda mais que, menos é mais, colocando nas
costas de um Onisciente e Ocupado Ser todas ações que competem
absolutamente a mim!
Em meu esforço de mudar, decidi por ver até o fim um destes vídeos
fauno-motivadores: um singelo cãozinho que colocava para correr um malvado
crocodilo, sob os aplausos de uma platéia entusiasmada...

Que lição viria disto?

Ocorreu-me de pensar que talvez seja esta a inversão de valores que nos
coloca nesta cilada mundial, mas estava ali para aprender e então, segurei meus
egoístas instintos.
Ao final do vídeo, em mais uma das divertidas investidas do dócil
peludinho, o cruel crocodilo em um bote certeiro ataca o pobre cãozinho,
agarrando-o com sua mandíbula infernal, levando-o para o lago e certamente,
devorando-o carniceiramente...
ao som de um lancinante e uníssono ooooooohhhhh...

Há esperanças para a Humanidade!
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DOIS INSIGHTS, AUTO-AJUDA,
GERGELIM!!!

DICA ESPECIAL NUM PÃO COM

Minha falta de visão me ensurdece. Como não pensei nisto antes, um
Drive-thru Motivacional.
Você encosta o carro e um atendente psico-para-pseudo-psiumotivacional prontamente :
- Qual o seu pedido senhor?
- Não sei... meu chefe não gosta de mim... o que você recomenda?
- Sugiro uma porção de empatia empanada , senhor!
Ou
- Meus projetos não dão certo. Estava pensando num Resiliente sem
molho...
- Acrescido de um shake de objetividade por mais Cinco reais, senhor?
Ainda
- Ando tão sem confiança... vou pedir um duplo de auto-estima!
- Vai querer sal senhor, ou deixo o senhor insonso mesmo...
E não se duvida...
- Posso fazer uma selfie com você, que sempre me ouve..
- Sou o atendente senhora!!! Vai ter castores???

Genial! Serei o Ray ESCROQUE da miséria humana!
Odeio muito tudo isto!!!
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Molhai os Alírios no campo

Lembro-me muito bem do Fusca de meu pai, 1974, café-com-leite. E o
seu chiqueirinho. Era ali que eu e meu irmão aguardávamos ansiosos para viajar,
e, amorosamente, chutarmo-nos!
Dentre os fantásticos passeios que marcaram meus sonhos [e canelas],
tem um em especial que mantenho sempre juntinho a mim. Meu Pai aguardava
no semáforo, cotovelo apoiado na janela, camisa do Magnum de Miami Vice
aberta até a metade da peluda barriga, sorvendo um soprinho de ar pelo quebravento, quando avistou um senhor ébrio, tremulante.
Chamou-o educadamente e o senhor, logo em sua 4a. tentativa conseguiu
se postar de pé. Encostou as duas mãos no carro para que o giro da Terra não
lhe tombasse novamente, enquanto eu e meu irmão permanecemos imóveis.
Mamãe sempre dizia que se não comêssemos tudo, o bêbado iria nos
pegar. Havíamos comido quase nada naquele dia...
Meu Pai, com o devido cuidado de manter distância do hálito inebriante,
enrolou alguns Cruzeiros na mão e ofereceu ao anestesiado senhor, mas não
sem antes exigir uma promessa.
Foi tão humano que ainda lembro das palavras de Papai:
- Olha aqui! Eu vou te dar este dinheiro! Mas tu tens que me prometer que
vai usar para Cachaça! Entendeu?

Papai sempre se preocupou com os outros e suas necessidades!
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Onde estão os meus chinelos? e os Meus Sonhos?

Sou [bastante] pouco dado a coisas motivacionais e crendices
sabotadoras, que colocam nas mãos de terceiros [divinos ou não]
responsabilidade que só cabem a mim.
Entretanto, assuntos esquecidos começaram a boiar no Mar do Linkedin
neste final de semana. Entre eles, puxei um para o barco que, audaciosamente,
questionava-me:

Qual seus sonhos?
Desdenhei!

Mas, talvez influenciado pelo Lucas que desenhava no chão, lembrei dos
super-heróis que criei na infância: Sfisher [o homem-peixe], XPTO [não sei onde
ouvi], Super-Nova [meu preferido e antes do Nova da Marvel].

Éramos eu mais dois amigos, fazíamos nossos gibis com folhas de
cadernos, com capa e tudo! Nem das legendas citando roteirista, arte-finalista e
desenhista esquecíamos.

E os sonhos? Eu acho que ainda os tenho... bem lá no fundo, atrás das
várias fantasias que visto, debaixo das pesadas armaduras blindadas, mas estão
lá! Seria Desenhista!

E hoje... sou o primeiro a folhear os quadrinhos e os livros que
compramos. Tenho que ser sempre o primeiro a sentir aquele cheiro de papel
novinho com tinta. Fazia isto com o gibi do Homem-Aranha que idolatrava.
Faço isso ainda com a Magali da Gabi e o Atlas da Anatomia Humana do
Vini.

Mas pode ser só transtorno, também...
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Pensamentos que jamais expressarei aqui... não insista!!!

. O argumento de que é possível ser Feliz sem ter Dinheiro é mais sincero
na boca de quem tem dinheiro ou de quem não tem dinheiro?

. Aliás, acho que encontrei uma maneira de PARECER TER muito dinheiro
sem de fato ter: Escrever ou Pedalar. Até que se descubra a farsa, dá tempo de
beber e comer tudo o que tem na festa...

. Que ótimo terem juntado todos os produtos naturais e saudáveis no
mesmo corredor do Supermercado! Agora posso me desviar deles muito mais
facilmente.

. Já tentei, com todas as minhas forças...Não consigo ouvir música
clássica por mais de 5 minutos, exceto por aquela do comercial do sabonete...
envergonho-me!!!

. A vaga é tão confidencial que jamais poderão escolher alguém...

. Geneticistas britânicos afirmam que aprox. 12 milhões de pessoas
tenham o DNA do Imperador Mongol Gengis Khan. Um em cada 200 homens no
planeta descenderia desta linhagem... então... eu seria o Imperador das Águas...

...minhas [escassas] credenciais para intelectual rareiam a cada dia...
Bom Feriado!
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Entrevista com Arievilo de Oicrám (um Inovador bocudo e que sofre de
Disruptofobia...):

. Qual o principal critério que você recomendaria aos RHs para que
observassem nas contratações?
Contratem pessoas vivas! Costumam trabalhar um pouco melhor que as
mortas...

. Por que você ainda contrata profissionais com 60 anos?
Não encontrei ninguém mais sênior!

. Gostaria de estar no Linkedin. Seria importante?
Sim, mas reserve algum tempo para a VERDADE também...

. Como posso reduzir custos em minha empresa?
Peça a sua demissão!

. Desafio-lhe a me ensinar a INOVAR em 15 minutos?
Conseguir lhe ensinar qualquer coisa em 15 minutos, já seria uma grande
Inovação!

. Você pensa fora da caixa? Não. Se todos estão pensando a mesma
coisa, há algo errado. Independentemente do que seja, faço o contrário!

. O que é Cretino?
O que é, Cretino!

* Arievilo de Oicrám é um Inovador bocudo e que sofre de Disruptofobia...
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Fazenda-Modelo "Curralzinho Imundo"

Tenho estado mais azedo que o normal. Mais mal-humorado que o
habitual. Só vejo a malícia, a má-intenção, a agenda oculta.
Claro que tenho razões de sobra para isto!
Basta uma volta rápida por aqui e não será difícil constatar vários
farsantes e suas pirotecnias para vender o ATALHO QUE EVITARÁ O
ESFORÇO. Irritante!
Mas, enfim. Isto não deve ser tão e somente ruim! Preciso saber ignorar!
Menos por mim e mais pelos que estão a minha volta, meus filhos,
especialmente! Já vem céticos desde cedo... [bom que isto me poupa de explicar
o inexplicável, Ovos de Coelhos, por exemplo, ...]
**EPIFANIA**
Passo todos os dias por uma via bucólica até a empresa, com cavalos,
casas enxaiméis, plantações, joões-de-barro e o adorável cheiro de bosta
bovina. Vi um trator arando e terra e pensei...
É QUE ISTO VAI ME AJUDAR!!!
Não, não vou pilotar o trator, anta!
Vou revolver aquilo que já esteve lá dentro, o equilíbrio, a tolerância, a
risada. O dane-se! Aquela ignorância saudável, a ingenuidade sadia.

Tudo isto vinha sendo soterrado com espessas camadas de reatividade e
nojo. Os resquícios de salvação estavam cada vez mais fundos.

Sei que nada disto impedirá o lixo gerado. Mas eu estarei bem limpinho
na minha fazendinha de “danem-se!”
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Novo para morrer mas velho para trabalhar...

Bingo! Deu! Afinal, já existe alguma comprovação científica de perda
massiva de neurônios ou redução colossal de sinapses, após os 40 anos?
Ou, talvez, uma predisposição mais acentuada para doenças sociais
agudas, que impedem a convivência de tais seres com outros?
Ou, os gastos com energia elétrica sobem significativamente,
especialmente dos Condicionadores de Ar, dado o descontrole do termômetro
biológico que faz variar a temperatura corporal com mais intensidade?
A julgar pela dificuldade dos sobre-40 [seniores (?)] conseguirem alguma
colocação, só pode ser algo assim!

Não é meu caso [ainda] de buscar um emprego, mas sendo, o que eu faria
com os meus 45 anos? Esforço-me aqui para evitar exemplos de pessoas com
sucesso após os 150 anos de vida...
Oraria então aos Céus, por, pelo menos, não estar no Séc. VII, com os
Vikings... Caso contrário seria obrigado a saltar de um Penhasco rumo a Valhala,
estatelando-me de cara no chão e transformando-me imediatamente em um patê
caquético, ultrapassado, conservador e analógico!

Se bem que... pelo menos seria uma morte mais digna e não aos poucos,
como nos é permitido em nossa Sociedade [Moderna].

HAILSA!!!
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marreco pouco, meu foie gras primeiro

[talvez] o grande segredo dos conselhos motivacionais “fazer o que ama” não
resida no fato de se ter algo realizador, que lhe faça acordar feliz as 4 da manhã
para o encoxamento matinal no metrô.

[talvez] a estratégia por trás desta filosofia seja o altruísmo alheio inconsciente,
permitindo que outros façam tarefas esquisitas bem mal pagas, para que os
conselheiros fiquem com as atividades menos nobres, porém, infinitamente
melhor remuneradas!

É uma filosofia sensacional, realizar-me como desenhista de quadrinhos por
tostões, abrindo mão de faturar milhões recolhendo papel higiênico usado nos
banheiros públicos, via startup eca-amigável.

há quem diga que esta crença de se fazer o que se ama talvez seja uma
justificativa inconsciente de não querer trabalhar... ou para se alongar o
sofrimento num emprego em que não se é competente para executá-lo bem...
isentado-me desta letargia por uma circunstância incontrolável, e pelo mundo
injusto que não enxerga em mim as coisas que eu poderia fazer melhor, mesmo
que eu nunca tenha me dedicado, ou, minimamente, pesquisado a respeito....

mas [talvez] isto não faça sentido...

Eu já desisti dos meus heróis, mas ainda não achei papel sujo digno da minha
capacidade escatológica!!!
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Quando Pontos Fortes são Gaps!

Há uma dificuldade gritante sobre como Experiência Concreta, Currículos
Substanciosos e Formação Acadêmica de qualidade prejudicam na busca de
colocações.
Por mais que se disfarce tais defeitos nos processos seletivos, o
profissional acaba entregando este Ponto Fraco que é ter muitos Pontos Fortes.
Existem treinamentos que ajudam a exercitar na difícil arte de omitir a
verdade ostensivamente, um mentir elegante. Mas os recrutadores estão cada
vez mais sagazes e fazem um jogo de palavras que lhe induzem a dizer o que
você conhece, levando-o a desclassificação imediata por não atender aos
requisitos de conhecimentos mínimos, que beiram o insuficiente, o medíocre.
Com relação a idade, alguns candidatos mais seniores já portam o estudo
com expectativa de vida do brasileiro, que, destaca-se aqui, aumentou bastante
desse o período do Descobrimento.
O brasileiro médio vive bem mais que os 30 anos supostos pelas
empresas, a julgar pela idade máxima exigida. Há poucos riscos de que se
contrate alguém com 45, 50 anos e ela tenda a falecer na semana seguinte.

Sugere-se aqui um contrato de performance de vida que mitigue os riscos
do Contratante, onde se estabeleça que, caso o Contratado vier a falecer, poderá
ser desligado imediatamente.
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de olhos bem fechados!

Entendo meu desejo óbvio de querer fazer apenas o que amo! Porém,
estatisticamente, as probabilidades de que isto ocorra são bastante remotas,
ínfimas, nulas... a menos que eu ame tudo, ampliando o universo de alternativas!

É mais provável que eu tenha que me agarrar ao que apareça e aprenda
a me apaixonar no caminho. Tipo casamento arranjado! Tipo dirigir um Livina,
ou uma Spin, ganha na rifa da paróquia.

Parece pouco romântica tal afirmação, mas dívidas, boletos, agiotas,
questões de saúde e família, somados a um pouco de conformismo, volatilidade
de convicção e de se colocar a culpa alheia me ajudarão neste processo de se
gostar [na marra] do que se faz.

Até mesmo porque, fingir que se está feliz no trabalho não se sustenta por
muito tempo, mesmo com prêmio por fazer o melhor Expurgo ou por vender mais
planos de assistência Funeral.

Corre-se o risco das pessoas realmente acreditarem e me deixarem nisto
para sempre.
E talvez, isto seja até bom! Caso contrário, quem faria nossa
Contabilidade ou Despacharia nossas muambas da China para cá?
Pouco provável que sejam frutos de uma vocação ou de um desejo
incontrolável.

E existe sempre o risco de fotos com o Chefe...
isto é mais apavorante do que salários baixos ou funções mal
reconhecidas.
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Brancaleone de Neve e os 70.000 anões

Jones arregimentou seguidores, vários seguidores!
Ele é muito querido na rede, sabe...
Jones fala sobre energias, trabalho colaborativo. Jones diz que não é feio
não saber algo!
Os vídeos comovem Jones. Jones tem muito a ensinar.
Ele se entristece e comenta sobre como é ruim o desemprego e trágico
um acidente [...]
Ele acha que todos podem ensinar algo.
E Jones está convicto que pode fazer mais pelos demais. Ele ensinará a
todos sobre como ter esta fluente influência.
Seu tema já está bem definido: “Como gero conteúdo relevante?” . . .
Jones, Jones, meu! existe um espelho mais relevante que eu? [reflexo]
. você não gera!
. você não é relevante!
. se relevante fora, isto não é definido por você!
. quem acha irrelevante, sequer se dá o trabalho de lhe avisar!
. sua bolha sequer ouve o que você diz!
. a sua relevância só servirá para dar visibilidade a mais irrelevância!
. uma colcha de retalhos costurada com meigas idiotices;
. metade de sua audiência precisa das vagas que você diz conhecer;
. a outra almeja elevar a própria irrelevância ao seu nível, Jones.
. e a última metade não sabe contar...

Jones precisa morder a maçã da martirização....
De todos... és o irrelevante mais beloooooo!!!
[mas não o mais inteligente...]
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EU SEI QUEM ESTÁ SABOTANDO A SUA CARREIRA!

Não posso falar nomes, mas eu sei quem NÃO está permitindo que você
decole.
Na verdade, já faz algum tempo que você está sendo minado e o
SABOTADOR não ficará feliz até que você se demita, ou seja demitido.
Vou te contar como ele age para te ferrar, assim você poderá identificá-lo
facilmente:
VITIMIZAÇÃO: Ela te faz acreditar que você NÃO está no comando, que
você não tem escolhas, e que não responde por suas escolhas. você é apenas
impactado pela empresa, mas não a impacta.
CRENÇAS LIMITADORAS: Crenças são MODELOS MENTAIS que se
transformam em convicções. Não importa o grau de racionalidade disto. O
SABOTADOR te faz olhar as situações sempre por uma perspectiva única: A
SUA!
CONFLITOS: O sabotador te faz acreditar que o conflito é sempre
maléfico. E te faz fugir deles ou então, se for inevitável, que sejam sempre
DISFUNCIONAIS e de ordem PESSOAL. Não separa fatos de pessoas.

ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS: O sabotador aconselha você a não
compartilhar seus planos. Se a empresa é boa mesmo, deve ADIVINHAR seus
desejos, pegar você pela mão e te conduzir... .

AUTO-SABOTAGEM: Ela te convence que tudo aquilo que você buscou
não serviu para nada, e te faz desistir e começar a agir "torcendo para o jacaré".

Então, descobriu?
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA!
Extremamente sarcástico e impaciente, devo alertar, mas tenho o contato
de um excêntrico guru indiano, mestre em telecinética psico-laboral, e para quem
encaminho dúvidas dos meus leitores.

Infelizmente não posso divulgar seu endereço, mas prometo direcionar
todas as solicitações: A primeira pergunta vem de Passa-e-fica, no Rio Grande
do Norte, o Sr. Euvívio Sperandio nos questiona:
"Já trabalho a 15 anos na mesma empresa, quieto, no meu cantinho, no
mesmo cargo, com as mesmas atribuições, com os mesmos resultados e com
as mesmas frustrações, sem incomodar ninguém. Gostaria de saber do guru, em
se mantendo esta postura, se a empresa tem planos para mim? Obrigado
estimado Guru. "

Resposta recebida:
"Sim, sua empresa tem um plano para você! Na verdade, você já está
executando este plano, a 15 anos. Continue assim, executando suas tarefas,
sem contar suas aspirações e objetivos para ninguém. Alguém um dia irá
descobrir, pois é papel da empresa, do seu líder, adivinhar o que está passando
na sua cabeça.
Presta atenção, Mané! Obrigado pela pergunta e até daqui a mais 15
anos."
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA
PARTE II: SALÁRIO INJUSTO!

O inominável, irascível, impaciente e sarcástico guru indiano, mestre em
telecinética psico-laboral, mais uma vez, e desprezadamente, cede-nos parte de
sua laboriosa agenda de meditação para nos indicar o caminho da luz.

Desta vez, quem pergunta é Giuseppe Manca-Luce, de Nova Trento/SC:
- “Estimado guru, juro que não consigo capire, Dio Santo! Não posso
concordar com meu salário, é injusto! Nunca gerei conflitos, mesmo tendo razões
claras para não aceitar a decisão, nunca discordei de meu gerente, mesmo
conduzi-nos na direção errada.
Nunca, em meus 20 anos de casa, disse “Não” ao meu chefe e a qualquer
um, nunca. Nunca faltei ao trabalho, mesmo com meu filho dizendo que hoje ele
gostaria muuuuito que eu ficasse em casa, com ele.
E, juro, por tutti quello que é mais sagrado, nunca acessei o Linkedin para
ler... Juro!!! Então pergunto, por que não mudam meu salário ?”
Resposta do Guru:
“Prezado Signore Manca-Luce, porque a legislação brasileira não permite
reduzir salário. Presta attenzione, Mané! Obrigado pela pergunta!”
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA
PARTE III: BUSCAM-SE CANDIDATOS!

O inominável, irascível, impaciente e sarcástico guru indiano, mestre em
telecinética psico-laboral, mais uma vez, e desprezadamente, cede-nos parte de
sua ociosa agenda de meditação para nos indicar o caminho da luz.
Nuancy Noskills, de Sorocaba/SP, é a contemplada da semana. Na
verdade, ela solicita indicações do guru para o cargo abaixo:
"Prezado Guru, considerando seu networking, penso que seja possível
você me indicar alguém com os requisitos abaixo. Desde já, agradeço:
. Que tenha alta flexibilidade e capacidade de adaptação;
. Extremamente resiliente, a ponto de não se dobrar sob tensão;
. Entretanto, suave e macio na atuação;
. Multi-funcional, em várias aplicações;
. Que segure as pontas em todos os momentos;
. Que saia da caixa frequentemente;
. Que esteja próxima aos seus pares, constantemente;"

Guru: "Nuancy, isto são requisitos do cargo ou propaganda de cotonete?"
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA
PARTE IV: CALOURO DO LINKEDIN!

O inominável, irascível, impaciente e sarcástico guru indiano, mestre em
telecinética psico-laboral, mais uma vez, e desprezadamente, cede-nos parte de
sua laboriosa agenda de meditação para nos indicar o caminho da luz.
Cesinha Maialino, de Antão dos Guedes, está iniciando no Linkedin e
muita dúvidas lhe recaem sobre sua portentosa e criativa cabeça:

"Guru, estimado guru, comecei a compartilhar meus humildes textos nesta
plataforma. Havia muito a ensinar e a aprender. Não obstante meu primeiro texto
tenha sido concluído, mensagens odiosas, raiva espumante, críticas viscerais,
ranger de dentes, espíritos armados, pedras furtivas, interpretações superficiais
e o que é mais doloroso, cópias parasitais das publicações imediatamente
começaram a surgir.... o que devo fazer? Como devo agir? Como me livrar disto,
estimado guru?"

Guru: "Maialino, seu corpo já é habitado por centenas de parasitas, que
diferença fará mais um?"
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA
PARTE V: TEMPO PARA AGRADECER!

O espiritual e espirituoso guru nos honra com mais uma resposta a um
desorientado leitor. O Sr. Almo Ghostmann tem uma dúvida que talvez não seja
deste mundo:
“Prezado Guru, obrigado por sua existência e desculpe-me pela minha!
Talvez este não seja o espaço correto,e já antecipo meu pedido de desculpas,
mas isto muito me afeta, pela injustiça em sequer mencioná-lo.
Explico: Seguimos nossas vidas, ritmo alucinante, não nos atentamos
para o básico das coisas. Refiro-me ao tempo para agradecer. Agradecer as
coisas que nos cercam, conectam, mas que nos passam desapercebidas.
Coisas invisíveis e que nos damos conta de sua importância apenas quando nos
faltam.
Então recorremos a ele, recuperamos, agradecemos por breves instantes,
prometemos cuidar melhor daqui para frente e no fim, esquecemos-nos
novamente. Mas ainda estará lá! Sem ele não teríamos o alcance que temos.
Falaríamos com menos pessoas.
Com ele, podemos estar em todos os lugares, a qualquer tempo. Está no
espaço, no sol, no nosso jardim, no vizinho. Mesmo quando não percebemos
seu sinal, você ainda sabe que ele voltará.
Guru, quem ou o que é este ente invisível que nos permite tantas coisas
boas? A quem devo agradecer? Como devo chamá-lo?"

Guru: “Wifi!”
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RESPONDER (TALVEZ) NÃO OFENDA
PARTE VI: O CAÇADOR DE LIKES!

O ranzinza, marrento, espirituoso, o agora nominado Guru, Rabbey, Dr.
Jallin Rabbey, nos honra com mais uma dádiva a um desconectado expectador.
O Sr.Volme Cosoutros envia seu fax de Vitória sem Conquista:
“Mestre, Irradiante Mestre, não sou merecedor sequer de seu olhar
remelento, mas uma dúvida me corrói as entranhas e recorro a ti. Estou já algum
tempo no In, fazendo tudo direitinho para ampliar minha rede:
. Compartilho planilhas do Excel, desde as bem coloridas com gráficos até
as mais modernas, com macros;
. Compartilho vagas, milhares delas, aleatoriamente. Acredito piamente
que se jogar um anzol na água, exatamente o peixe que quero pescar, morderá
a isca;
. Concordo com todos os posts que nos mostram claramente como as
injustiças são injustas; as maldades são más e as bondades são boas, naquilo
que chamam de óbvio ululante, mas que eu teimo em ainda assim, validar;
. Mudo minha opinião rapidamente, conforme se apresentam os
comentários, e neste sentido, vou ganhando a simpatia de potenciais conexões,
tomando tudo como verdade absoluta...
Então Diga-me Mestre, por que, com tudo isto que faço, tenho 11
seguidores?

Resposta do Mestre:
“Porque provavelmente estes 11 não sabem como bloqueá-lo!”
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** Cópia apenas para uso pessoal. Vedado o uso Comercial. **

Joinville, 22 de Abril de 2019

O rei estava nu!
FIM !!!
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