CRÔNICA

Sapere Aude
Sapere aude é uma
expressão do latim que
significa ouse saber , atreva-se a saber ou tenha
coragem de usar seu próprio
intelecto / entendimento . A
racionalidade e a inteligência
são as mais genuínas características dos seres humanos. Pensadores iluministas
acreditavam na aplicação do
conhecimento humano a
todos os campos de atuação
prática e no combate à ignorância, à tirania, às supertições e aos preconceitos. Os iluministas acreditavam na
perfectibilidade humana e na racionalidade para que o
indivíduo pudesse contribuir para o aperfeiçoamento
social e pudesse haver um esforço conjunto para preparar um futuro melhor para a humanidade. E daí? E daí que
isso faria toda a diferença, mesmo que apenas uma
pequena parte da população tivesse essa consciência e
preocupação. A vontade de fazer diferente, de buscar
diferenciais para uma vida mais sensata, equilibrada e
agradável de viver.
Pense em algo que você usou como diferencial e
obteve êxito... Uma grande conquista, algo que te fez
superar outras pessoas. Talvez a conquista da sua namorada ou esposa, uma vaga concorrida no vestibular ou
numa empresa. Algo que você tem orgulho de contar, pois
sabe que fez a diferença para conquistar seu objetivo. Os
esforços desafiam as impossibilidades. Tenha a consciência que os grandes triunfos do homem foram conquistados do que parecia impossível.
Temos que recusar o conformismo e abandonar a

cômoda situação de ser menor , e ter coragem de nos
responsabilizar por nossa própria história. Sapere Aude:
ouse saber e assumir a responsabilidade pelo sucesso
dos seus próprios projetos. Busque as coisas mais concretas, as decisões mais efetivas e as palavras mais
sinceras. Com relação a tudo, pois o tempo urge. Você
nem tem como saber se amanhã estará aqui para começar aquele novo e adiado projeto, de mudar sua vida, de
buscar seus objetivos, de conquistar a pessoa que você
admira, de aceitar ou fazer um convite, de perdoar ou se
desculpar, de planejar concretamente suas férias ou um
pequeno e merecido descanso ou mesmo de, verdadeiramente, agradecer a Deus pela vida que tem, orar com fé
para buscar caminhos que te façam ser mais leve e
buscar momentos agradáveis para sua vida.
Se as coisas não estão acontecendo conforme seus
ideais e desejos, se sinta feliz e vivo por ter o dia de hoje
para recomeçar. Um dia que está te esperando para ser o
que você quiser. Como ele vai prosseguir dependerá
apenas de você. Aprenda com seus erros. Admire seus
erros para se permitir errar e com isto fazer a diferença no
futuro. A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin já dizia que bom mesmo é ir à luta com determinação,
abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e
viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se
atreve e a vida é muito bela para ser insignificante .
Li uma vez que três fatores fazem, de fato, a diferença
na vida. O primeiro: esteja 100% focado no que você
estiver realizando. Nosso potencial de transformação e
de criação encontra-se somente no momento presente,
mas comprometemos nossos resultados por ficarmos
dispersos entre o passado (arrependimentos, culpas) e o
futuro (preocupações, medos). Nossa mente divide-se
entre memória e imaginação e neste jogo ficamos perdi-

dos e aprisionados em nossos pensamentos saudosos e
arrependidos que muitas vezes distorcem a realidade no
processo de comparação de padrões e crenças limitantes. Segundo: aceite a diversidade humana e respeite as
diferenças. É preciso que adotemos uma postura de
respeitabilidade quanto às diferenças. Deixe o outro ser
diferente de você. Cada encontro é sagrado e se estivermos abertos podemos aprender profundas e enriquecedoras lições com todas as pessoas que cruzam nosso
caminho. Por fim, coloque significado na vida das pessoas. O nosso papel enquanto seres que fazem a diferença
não é o de somente oferecermos o que temos de melhor
(talentos e dons), mas sim o de despertar em cada pessoa que cruza o nosso caminho o que possuímos de
melhor.
Faça a diferença! Pense e tenha ideias! Não aceite
tudo o que ouve ou lê. Questione! Tenhas suas próprias
concepções, ponderadas e analisadas, que farão de você
uma pessoa única, especial, diferente. Abandone a frase
não tenho tempo... . Eu sempre disse que essa é uma
desculpa para preguiçosos ou para quem não tem interesse. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Fazer a
diferença é dar aquela contribuição única, no momento
certo, que gerará os resultados esperados. Cada escolha
que fazemos na vida vem acompanhada de uma série de
renúncias e de diversas consequências. Certa vez Mahatma Gandhi pronunciou a seguinte frase para os seus
seguidores: Você deve ser a mudança que deseja ver no
mundo . Assim, ouse servir-te de sua razão: Sapere
Aude!
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