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Eu quebrei o ciclo de pobreza da minha família 

Eu nasci na pobreza e durante grande parte da minha vida continuei a viver 

na pobreza. Os meus anos de adolescência foram tão miseráveis como a 

minha infância. Pouco depois que me formei na faculdade, a economia 

despencou e eu ganhava 10 dólares por hora – isso quando havia um 

emprego disponível. Eu lutava para pagar meus empréstimos estudantis e 

mais de uma vez tive que desistir de cursos de pós-graduação. Engordei e 

não cuidava de mim, e tornei-me ressentida com o sucesso dos meus ex-

colegas, odiando a todos por serem mais privilegiados que eu e culpando 

minha infância pobre. Eu fazia trabalhos voluntários em uma tentativa de 

me sentir melhor, mas depois voltava  para o meu apartamento minúsculo 

e tentava encontrar um emprego pela internet sem nunca achar. Passei a 

me considerar uma pessoa perdedora e me sentia inútil. Quando achei um 

vídeo da Marie Forleo no YouTube, custei a acreditar em como ela poderia 

ajudar quem se sentia tão perdido como eu: isso era algo que eu nunca tinha 

visto antes, na vida real ou na internet. A maneira de ela ver a vida sem 

desculpas e com estratégias para conquistar um objetivo passo a passo me 

ajudou a fazer as pequenas coisas que levam às grandes. Usei os meus 

trabalhos temporários e voluntários como referências no meu currículo e 

passei a procurar emprego de forma muito segmentada na indústria em que 

eu queria trabalhar e não apenas em empresas aleatórias como eu fazia 

antes. Eu ouvi o conselho da Marie sobre não ter uma "mentalidade de 
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escassez" e me forcei a ser generosa, apesar de ganhar pouco e estar 

preocupada com o meu próprio sustento. Em alguns anos eu já tinha 

deixado os empregos de 10 dólares por hora e estava ganhando 20. Logo 

depois, passei a ganhar 25. Um dia veio uma oportunidade para entrar em 

uma empresa ganhando 38 dólares por hora. Eu imediatamente aproveitei 

a oportunidade e usei o salário mais elevado para me especializar – isso foi 

como uma alavanca para o meu próximo trabalho em que passei a ganhar 

mais ainda. Sem a extrema honestidade de Marie sobre a dedicação e o 

tempo necesssários para juntar as milhões de peças que são necessárias 

para construir algo inteiro, eu teria continuado a permanecer na pobreza e 

a pensar que ter dinheiro era algo só para pessoas de sorte que conseguem 

tudo que elas querem de uma vez só. Agora sei que dificilmente alguém 

simplesmente acorda um dia de manhã e tem tudo o que deseja! Eu fiquei 

fascinada pela história da Marie e a disposição dela para trabalhar em 

empregos de baixo escalão até construir algo grande um dia. E sempre que 

eu queria desistir porque algo ruim acontecia ou as coisas não davam certo 

como eu queria, eu assistia a outro episódio de MarieTV e sentia coragem 

para tentar novamente. Eu não sou uma pessoa especial: sou apenas uma 

pessoa normal que cresceu na pobreza e continuou a viver na pobreza até 

alguns anos atrás. Devido a conselhos práticos e à inspiração, eu finalmente 

fui capaz de quebrar o ciclo de pobreza da minha família. 
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