
O que é feito dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos? O que é feito de
você, das lutas a travar para realizar o ser humano, o ente de carne, osso, sangue e 
músculos que tem sonhos, projetos, planos, ou precisa formula-los e defini-los 
com clareza e certeza antes de partir para as realizações? Para que servem as 
matrizes, as marcas da vida, se estou falando de um indivíduo ― que tem sonhos, 
projetos, planos, ou precisa formula-los e defini-los com clareza e certeza ―, não 
de um número em uma etiqueta aplicada a uma sombra a esgueirar-se pela vida a 
custa de favores, protecionismos e conlúios?

Deixe um pouco de lado sua feição pragmática, posto ela existir para mascarar 
fraquezas ou distorções de caráter. Faça destes dias a correrem até o ano novo o 
seu período de criação de símbolos, a começar por conceber as festas de fim de 
ano como celebração da renovação do tempo a permitir a cada um renovar-se, 
buscar o que não buscou, sonhar o que não sonhou, projetar o que não imaginou, 
metodizar o factível no limite de suas forças ou das forças a serem auridas no 
inteiro espectro da criatura que você pode ser, começando por concebê-la, depois 
construindo-a conforme sua concepção válida, decente, ética e moral de si mesmo,
de si mesma.

O mundo vive de simbolismos; as imagens mais fortes a sustentá-lo e reger são 
simbólicas, não realidades, mas símbolos feitos ícones por grupos, instituições e 
indivíduos, para o bem e para o mal. Você não precisa de uma carroça de 
demônios em sua retaguarda, nem de um batalhão de anjos em sua dianteira; 
precisa, apenas, lúcida e determinadamente, saber o que quer e se planejar para 
realizar aquilo que quer. Pode até levar toda uma vida, mas você não tem, para 
isso, de subordinar-se a nada ou a ninguém; isso desmereceria cada conquista, 
cada realização, faria de você um arremedo de gente, um ser humano subalterno.

O que precisamos, todos nós, é criar atrativos para as pessoas decentes e sérias 
que não querem subordinar ninguém; elas existem, pouco visíveis, por não 
viverem o oba-oba, a arrogância e a dissimulação de ser, que percebem 
claramente, embora geralmente veladas. Esses atrativos são decência, moral e 
ética, correção de comportamentos, independência e senso lógico. Amor de 
verdade, sem pieguices e fingimentos ajuda à beça. E um mínimo de delicadeza, 
em todos os sentidos, que ajuda notadamente a suportar essa gente moral e 
eticamente feia que está por todo lado. Você não cometerá erros? Claro que os 
cometerá, mas de boa-fé; será quando as pessoas bonitas, honestas, decentes e 
luminosas, que também estão por aí sem serem percebidas, o sustentarão. Afinal, 
você será alguém em curso de tornar-se uma delas.

Fixe os seus valores. Se Deus estiver entre eles, tanto melhor; Ele é um símbolo 
para o bem. Além de preparar-se, força e uma visão clara do mundo é tudo o que 
você precisará. Nem sempre estará voando num céu de brigadeiro, mas ser feliz e 
realizado não implica viver sem percalços, dificuldades e decepções; este é um 
planeta habitado por seres humanos. Supere-se. Feliz 2016, com boas escolhas, 
“rejeitando o mal e escolhendo o bem”. 


