
1000 TSURUS1000 TSURUS(e algumas coisasque eu aprendi fazendo isso)



1 Aprendi que para se fazer 1000tsurus eu preciso fazer um por vez.
2 Aprendi que cada tsuru é único,será feito uma única vez e depoisdisso precisa ser guardado comcuidado em algum lugar (ou dado depresente para alguém).



3 Aprendi que mesmo fazendo 1000vezes os mesmos movimentos egestos eu consigo fazer cada tsurucom a mesma paciência, o mesmoempenho e exigência como se elefosse o único a ser feito.
4 Depois que já tinha feito mais de200 tsurus eu resolvi rever um papelcom as instruções.Percebi que estava fazendo errado asúltimas dobras e aprendi finalmente afazer um tsuru do jeito certo.Em 2013 quando fui expôr os tsurusna Virada aprendi ainda uma outrafinalização para a dobradura.



5 Aprendi que eu, que me considero umapessoa criativa, odeio rotina e gosto de muitavariação na minha vida consigo fazer umtrabalho aparentemente repetitivo de maneiraextremamente satisfatória pra mim
6 Aprendi que quando você impõe a si mesmouma tarefa difícil é melhor se certificar de queirá realmente fazê-la antes de sair anunciando.
7 E aprendi que uma vez anunciada uma metaambiciosa, mostre para o mundo que você estácaminhando firme. Assim você poderá contarcom o apoio de muita gente, mesmo depessoas que não te conhecem.



8 Aprendi que posso me inspirar em umatradição de uma cultura que eu admiro erespeito e que isso pode fortalecer o meupróprio trabalho.
9 Aprendi que consigo ter uma fortedisciplina quando quero.

10 Aprendi que se eu diminuir o númerode coisas que eu quero fazer, a chance deconseguir realizá-las aumenta e muito.



11 Aprendi que se eu estabelecer uma meta diáriade rendimento o progresso do trabalho acontecede maneira segura. E vendo o progresso eumotivo a mim mesmo para seguir cumprindo ameta.
12 Aprendi que se a idéia é sua, é você quemtem que cuidar de tudo ou pelo menosacompanhar de perto cada detalhe. Porquequando você apresentar o resultado ao mundoserá você o único responsável por ela, mesmoque o trabalho tenha eventualmente envolvidouma equipe.
13 Aprendi que se eu não mantivesse um diáriorigoroso com o meu avanço cotidiano narealização dos 1000 tsurus eu não teriaconseguido cumprir adequadamente a missão queeu me propus.



14 Aprendi que depois de um tempo se focandoem um trabalho é preciso um distanciamento paraque surjam outros caminhos.Quando comecei a pensar no que eu faria comeles quando terminasse as idéias ficaram maisclaras depois que conversei com os outros sobreisso.
15 Aprendi que algumas pessoas são incapazes dereconhecer o valor do trabalho feito e vão agirpara desvalorizá-lo.E o máximo que eu posso fazer é não me deixarafetar por isso.



16 Aprendi que pra fazer milé preciso fazer mais do que mil.
Que é preciso fazer pelo gostomais do que pela obrigação.



17 Percebi que ficou mais fácil deaprender outros origamis.
18 Aprendi alguns outros origamis masnão tantos quanto eu poderia ou gostariade ter aprendido.



19 Aprendi que origami tem uma imensarelação com geometria, matemática elinguagens de programação.



20 Aprendi que a persistênciacria o hábito e depois dealgum tempo vai ficandocada vez mais fácil.



21 Aprendi que hábitosrecém conquistados têm queser rigorosamente mantidospois podem ser perdidosmuito rápido.



22 Aprendi que o ideal éencadear uma vitória comalgum outro objetivo logo nasequência, para não perder oritmo.



23 Aprendi que objetivosperseguidos e bem vividosdão boas histórias pracontar.
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