JOSÉ ANTONIO TONIOLO
“Conheça a si mesmo, para envolver a humanidade”
Segundo estudos de Johari todos nos possuímos quatro janelas (áreas) que compõe nossa
personalidade. São elas:
Área livre – É tudo que conhecemos de nós mesmo e que também é percebido por todos.
Área cega – É tudo que os outros percebem de nós, mas nos mesmo não percebemos.
Área secreta – É o que conhecemos de nós e escondemos dos outros
Área desconhecida – É tudo aquilo que vai surgindo e que surpreende a nós e os outros.
“Podemos afirmar que somos o meio do caminho entre o que gostaríamos de ser e o que os outros
esperam que se sejamos”.
Podemos afirmar também que podemos conhecer as pessoas pelos comportamentos apresentados e
que estes estão diretamente relacionados com as suas crenças e valores.
Para falar um pouco de Toniolo gostaria de envolver pessoas que contribuíram na formatação de tudo
que acredito e que valorizo, por consequência, tudo que sou. É evidente que inicialmente tenho que
falar de José Toniolo e de Maria da Conceição Toniolo, José e Maria meus pais!
Durante toda minha vida consigo identificar estas duas pessoas presentes em minhas atitudes e meus
comportamentos.
O valor e a dedicação pelo trabalho que contribuíram para um grande crescimento profissional, sou
José!
O respeito e a amizade pelos colegas e a vontade de ajudar no crescimento de todos, sou Maria!
A facilidade de criar e inovar, sou José!
A capacidade de me emocionar e chorar, muitas vezes até na seção da tarde,sou Maria!
Outras pessoas e culturas também fazem parte de minha personalidade.
A admiração pela maioria das pessoas que tive a oportunidade de liderar, sou Petrônio Faria!
A capacidade de valorizar uma verdadeira amizade, sou Armêninho Queiroz!
A capacidade de rir, de brincar e relaxar, sou o carioca Beto Villena!
A facilidade de conhecer e entender a juventude, sou Tássio, Mariana e Mila!
A simplicidade e a capacidade de dividir um pouco do que tenho, sou baiano!
A vontade de participar e envolver com movimentos comunitários que surgiu desde os 16 anos, sou
ROTARIANO!

