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MAURREN HIGA MAGGI: DIFICULDADES PODEM NOS TORNAR CAMPEÕES
Há exatamente 32 anos atrás nascia uma verdadeira
campeã. Tudo começou com a disputa, mais que olímpica,
de milhões de espermatozóides com o objetivo de fecundar
o óvulo, que é a célula reprodutora feminina ou gameta
feminino que daria origem a nossa Maurren Maggi.
Porém, como nem todos os espermatozóides têm a mesma resistência devido a perca
da "cauda" e à enorme acidez da vagina, muitos milhares morrem no caminho. Os
espermatozóides que sobram são alguns milhares, sendo que apenas um
(comumente) fecunda o óvulo, dando origem a uma campeã por natureza.
Maurren Maggi, campeã brasileira, tem desde a sua gênese uma marca de superação
de dificuldades mas que no fim produzem vitórias. Veja abaixo sua cronologia de
dificuldades e superação:
2000 - Primeira participação olímpica em Sydney 2000, ficando com o 25º lugar.
2003 - Pan-americano de Santo Domingo: suspensa da competição acusada
de dopping. A atleta disse que não sabia da presença da substancia clostebol,
encontrado em seu organismo, na composição do creme cicatrizante Novaderm, que
foi aplicado após uma sessão de depilação.
2006 - Retornou aos treinamentos e conquistou novamente a medalha de ouro no Rio
2007 no salto em distância, com a marca de 6,84m. Ela competiu também no salto
triplo, mas terminou a prova em quarto lugar.
2008 - Na preparação olímpica saltou 6,89m no Mundial de Atletismo Indoor, na
Espanha, e conquistou a medalha de prata.
No Troféu Brasil de Atletismo, em junho de 2008, conquistou a medalha de ouro com
a marca de 6,99m, o segundo melhor salto do mundo do ano.
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Ficou de fora de Athenas 2004 devido a suspensão dada, retornou aos jogos
olímpicos em Pequim 2008, quando finalmente conquistou a primeira medalha de
ouro para o atletismo feminino no Brasil.
Apesar de tantas adversidades, Maurren demonstra a superação da dificuldades e
como transformá-las em vitórias. Ela poderia ter desistido, mas dentro dela ardia o
desejo de vencer e não desistir nunca.
Todos nós nascemos como campeões, desde o nosso gênesis, mas muitas vezes as
dificuldades da vida nos fazem parar, olhar pra traz e desistir. Seja através do
desânimo, palavras negativas, frustrações, decepções e outras dificuldades,
deixamos de saltar, correr em busca de nossos sonhos e objetivos. Mas lembre-se:
Deus escolheu você para ser mais do que vencedor. Não olhe para as dificuldades,
mas supere-as a cada dia e nunca desista de seus sonhos, pois você nasceu para
vencer!
Maurren Maggi entra para a histórias do atletismo brasileiro ao ganhar a medalha de
ouro na prova de salto em distância dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 dando
um grande exemplo de superação e perseverança. Agora é com você, deixe seu
nome registrado na historia de sua empresa, família, comunidade enfim, mostre para
todos que você nasceu e sempre será um vencedor.
Márcio Silva é escritor, consultor de Treinamento & Desenvolvimento, palestrante a mais
de 8 anos nas áreas de gestão de clientes, gestão de pessoas, vendas, motivação,
planejamento estratégico e liderança. Autor do livro "Clientes por Todos os Lados" pela
Editora Diário (SP), tendo como

principais

clientes: Volvo, Unimed, Shopping Center

Uberaba, Vila Rica Imóveis, Kia Motors, Band FM, Centro Auditivo Surtel, e entre outros.
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