“Se pensarmos pequeno...
coisas pequenas teremos,
mas, se desejarmos fortemente o melhor
e, principalmente, lutarmos pelo melhor...
o melhor vai se instalar em nossa vida”
Carlos Drummond de Andrade

Educar o desejo
Estamos acostumados a receber fórmulas prontas, a sociedade, em especial a mídia nos diz a
todo momento o que devemos fazer e pensar, do que devemos gostar ou não, a aceitar um
padrão definido pelo consumo e em muitas vezes pelo mal gosto. Seja na música ou na moda,
na alimentação ou no padrão de beleza, até nossa religiosidade sofre influências externas. A
maioria das pessoas pouco pensa sobre suas atitudes ou acerca do quanto está sendo
influenciado, apenas segue a maré e dança de acordo a música, mesmo que essa não lhe seja
agradável aos ouvidos.
O ser humano precisa ser educado para o que realmente o faz crescer, precisa aprender a
querer as coisas do alto, desejar o que é nobre, gostar de arte, literatura, esporte, música de
qualidade, alimentação saudável, proteger o meio ambiente, enfim, ter o direito de ter bom
gosto. Isso se aprende, podemos educar nosso desejo sim e ajudar a educar o desejo das
pessoas que vivem ao nosso redor, em especial das crianças e jovens, que por estarem em fase
de formação de personalidade são muito influenciáveis.
Se por ventura não tivemos a oportunidade de aprender a apreciar o belo, não devemos
lamentar, sempre há tempo de correr atrás do prejuízo, no entanto não há mágica que possa
nos salvar do absurdo. Aprender a gostar do bom e do belo, despertar em nós e no outro o
gosto pelos mais nobres valores, traduz maturidade, contudo não é fácil, no entanto, é uma
questão de escolha.
A vida anda no compasso que determinarmos, são os pequenos gestos que repercutem
através de nossas escolhas e nos transformam cada dia em pessoas melhores e influencia as
pessoas que vivem ao nosso redor nessas nobres escolhas. Assista um bom filme, converse
com Deus, ouça música que engrandeça e acalme a alma, use roupas que lhe deixe elegante,
leia livros que lhe ajudem a se tornar uma pessoa melhor, visite museus, vá ao teatro, tenha
cuidado ao falar, em como e no que diz, alimente-se com sabedoria, pratique atividades físicas
que lhe dê prazer, faça isso aos poucos, aprenda. Eduque o seu desejo. É simples e possível.
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