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VIDAS EM CONSTRUÇÃO - III
Posso não ser responsável por ser quem sou, e certamente não o sou; mas não
há como me eximir da responsabilidade de estar como estou. Uma vez que a vida me
pariu, me dotou com uma anatomia capaz de fazer funcionar os meus cinco sentidos
com relativa eficiência; me trouxe ao estágio da autoconsciência, me proporcionando o
dom da comunicação verbal, escrita e visual, bem como a dotação de membros
inferiores ou condições mecânicas para locomoção e de membros superiores ou meios
mecânicos que permitam defesa ou execução de tarefas, tenho recebido o suficiente
para chegar onde quer que seja que me proponha chegar.
Se, por um lado, não sou um produto de minha escolha pessoal, por outro, não
‘tenho que permanecer como estou’. Posso e devo querer mudar. A dinâmica da vida a
ninguém permite estacionar na Síndrome de Gabriela: “Eu nasci assim, eu cresci
assim... Gabriééla!!!” Aquele que aí quiser estacionar certamente será atropelado, e do
mesmo os anais da história nem sequer fará registro, pois a vida vivida não foi digna de
nota – não passou de um significado insignificante. Em vez de chorar o peixe que não
se tem para comer, porque não olhar para a vara de pescar que se tem na mão?
Retirando-se as intempéries que fogem ao domínio do saber humano, ninguém teria
‘um porque’ reclamar a falta do pão e do leite. Bastaria uma hora de caminhada numa
grande cidade, e já se juntaria o suficiente em recicláveis para tanto!
Se posso entender e aceitar que não sou um produto acabado, e que me
encontro num contínuo processo de vir a ser, então nunca irei me estacionar em
qualquer estágio que me encontre; o prosseguir será sempre uma meta infinda, como
infindo é o potencial do ser humano. O Homem de Nazaré, o mestre por excelência,
deu-nos um diretriz que vale a pena ser levada em conta: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; e
quem busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.” Bíblia,Evangelho de
Mateus,cap. 7 vers 7&8. Ora, “pedir” requer definição precisa do que se quer
receber, de onde se quer chegar. Defina o que você quer da e na vida como meta;
“Buscar” requer a iniciativa, correr atrás, não esperar que o ‘pão’ venha, vá atrás dele;
“Bater” pontua a persistência. Recusa em dobrar-se diante do primeiro, segundo... ou
trigésimo ‘não’! Dr.J B Tavis, phd em neurociência, meu estimado professor de
psiquiatria na outra América já então com oitenta anos, nasceu menino pobre na Bielo
Rússia, sonhava em ser médico. Conseguiu passar e concluir sete cursos superiores,
menos a medicina, que continuava tentando. Um dia ele passou..aos sessenta anos de
idade, e se tornou um renomado cientista!(Reedição)

