Maximizadores
Tomam
Iniciativa
EXISTEM TRÊS TIPOS DE PESSOAS NO MUNDO.

Vamos denominar o primeiro grupo “minimizadores”,
o segundo “acomodados” e o terceiro
“maximizadores”.

MINIMIZADORES SÃO AQUELES QUE FAZEM O MÍNIMO POSSÍVEL. Passam a vida arrastando os pés;

fazem apenas o estritamente necessário, nada a mais, e muitas vezes até a sua “obrigação” é um
serviço mal feito e relaxado. São o tipo de pessoas que estão sempre procurando uma maneira de
passar despercebidas pelo “radar”, escapar do trabalho e da responsabilidade, para não terem que se
dar ao trabalho de ajudar a si mesmas ou a outros — apesar de que normalmente ficam um pouco mais
felizes fazendo as coisas para si mesmas do que para os outros. Os minimizadores fazem exatamente
isso: o mínimo.

ACOMODADOS SÃO AQUELES QUE FAZEM O QUE É
PRECISO PARA CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO. Não são

pessoas preguiçosas, mas também não têm muita iniciativa.
Têm consciência — não querem deixar todo o trabalho para
os outros. Mas também não querem fazer nada a mais, ir além
ou aceitar desafios. Ficam satisfeitas em fazer o que podem,
cumprir o seu dever, e o fazem bem, mas só isso. Não têm
expectativa quanto
ao futuro nem pensam
em maneiras de
melhorar as coisas,
novos talentos
ou habilidades que
poderiam adquirir.
Não percebem quando
existem outros
serviços que precisam
ser feitos. Os
acomodados fazem
exatamente isso: se
acomodam.

MAXIMIZADORES SÃO
AQUELES QUE ENTRAM DE
SOLA. Maximizadores tomam

iniciativa, são pessoas que
fazem o que lhe pedem,
mas estão sempre de olhos
abertos para ver qualquer
outra coisa que precise
ser feita. Preocupam-se
com os outros e os ajudam
quando precisam. Veem as
necessidades e fazem algo
a respeito, sem ninguém
ter que ficar atrás deles, e
mesmo que a tarefa não faça
parte de seus deveres. Eles
querem avançar em sua vida
pessoal e ser o melhor que
puderem. Maximizadores fazem
exatamente isso: fazem o
máximo.

SER MAXIMIZADOR É SER
COMPROMETIDO COM A EXCELÊNCIA.
É entrar de sola e fazer o melhor
possível qualquer tarefa que aparece na
sua frente. Maximizadores se esforçam
para fazer a diferença.

você vai ser um?

pense nisto:

OS BENEFÍCIOS DE
SER MAXIMIZADORES
SÃO MUITOS. As
pessoas seguem os
maximizadores; elas
sentem-se atraídas
pelas pessoas que
têm paixão pela
vida e zelo pelo que
fazem. Quando nos
empenhamos de
coração em fazer
não só o que é
requerido de nós,
mas vamos além,
as pessoas
reparam, e isso
as inspira a
fazerem também
mais para
Jesus e para
os outros!

aja!
FAÇA UM “DIÁRIO DO
MAXIMIZADOR” DURANTE UM
DIA. Anote as vezes que você
tomou iniciativa para fazer algo
“além do dever” ou “adicional.”
Por exemplo, percebeu que um
colega precisava revisar o que
memorizou, então se ofereceu
para revisar com ele. Ou, era
preciso arrumar a sala de estar,
então tomou alguns minutos para
fazer isso, etc. Anote essas
coisas e, no final do dia, veja
se você tomou iniciativa, ou o
fez vezes suficientes. (Atenção,
este diário é só para você ver,
para seu benefício pessoal e
informação!)
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