FAÇA A MELHOR ESCOLHA

Sempre ouço algumas pessoas falarem que o mundo em que vivemos é muito ruim e
que, no passado, as coisas eram muito melhores. Outro dia, uma pessoa criticava tanto o
presente que me senti incomodado. Parecia que, hoje, tudo era ruim, enquanto que, no
passado, tudo era bom. Senti vontade de retrucar, mas me lembrei da seguinte frase:
“A sociedade pós-moderna tem o que há de melhor e, ao mesmo tempo, o que há de pior.
Cada um escolherá o que quiser: se escolher o melhor, dirá que esse é o melhor tempo de
todos, se escolher o pior, dirá que estamos no tempo mais terrível do mundo.”
Aquela pessoa havia tomado sua decisão em relação ao presente. Resolveu consideralo como ‘o pior tempo de todos’. E, nesse caso, conversar seria pura perda de tempo, pois, no
momento em que alguém toma uma decisão sobre a interpretação do tempo, raramente
conseguiremos mudar sua opinião. Uma decisão é capaz de influenciar totalmente a visão de
mundo, tornando-o melhor ou pior. Por esse motivo é que precisamos tomar cuidado com a
interpretação que fazemos da vida, da história e, principalmente, do tempo. Podemos viver
frustrados se decidirmos que esse é o pior tempo de todos. Por outro lado, podemos viver
cheios de boas expectativas, caso decidamos por extrair o melhor desse tempo. E, como
qualquer outro tempo, esse tem coisas boas e que valem a pena ser vividas.
Cada tempo tem seu lado bom e ruim. Tem suas vantagens e desvantagens. Tem suas
alegrias e tristezas. A história sempre tem os dois lados e, dependendo da nossa escolha, um
deles se sobressairá. Sempre será mais proveitoso extrair o melhor de cada tempo. A pósmodernidade poderá ser o melhor tempo de todos se assim decidirmos. E como será
maravilhoso se assim fizermos. Poderemos influenciar radicalmente a nossa visão, bem como a
daqueles com quem convivemos.
Tome a decisão correta em relação a esse tempo. Tente enxergar as oportunidades e
possibilidades. Alegre-se com tantas conquistas obtidas apenas nessas últimas décadas e
elogie as tantas coisas boas desse tempo. Fazendo assim, você viverá com mais entusiasmo e
alegria e poderá ser mais bem-sucedido, afinal, ninguém consegue se satisfazer se, olhando ao
redor, só enxergar coisas ruins.
Eu tomei minha decisão: esse é o melhor tempo de todos! E, por isso, te desafio a
aproveitá-lo bem, encontrando múltiplas opções de aproveitar bem essa fatia da história que
denominamos pós-modernidade.
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