
Previdência x Incerteza

Vejo muitos aposentados que deveriam estar desfrutando da vida, mas

deixaram a oportunidade passar, em razão de imprudência na juventude, falta

de organização e procrastinação. Eu ministro palestras por todo Brasil e vejo

aposentados trabalhando, quando não mendigando, com seus olhares perdidos

em meio a multidão.

Existem  aqueles  que  curtiram  a  vida,  não  sei  se  “adoidado”,  como

dizem,  mas  que  não  pensaram  no  amanhã,  os  quais  eu  chamo  de

“aventureiros”. Outros são os “procrastinadores”, sabiam que precisavam fazer

alguma coisa, mas foram deixando para depois e, quando se deram conta, o

amanhã chegou. Os “acomodados” são aqueles que se contentaram com o que

a previdência social tinha a lhes oferecer, parece que nunca ouviram falar que

“o  bom  é  inimigo  do  ótimo”,  infelizmente,  os  “acomodados”  também estão

pagando um alto  preço.  Há  também os  que eu chamo de “professores  de

Deus”,  aqueles  que  acreditam  que  sabem  tudo,  não  dão  ouvidos  aos

conselhos, pois preferem dar conselhos. Os professores de Deus, na maioria

das vezes, fazem apostas elevadas e perdem tudo, não lhes restando tempo

para corrigir. Eles poderiam ouvir mais, falar menos e fazer mais. Infelizmente,

a arrogância também cobra um alto preço. Por fim, há o grupo dos “medrosos”,

aqueles que não ousaram, não tentaram fazer nada de diferente para melhorar

o seu futuro, foram reféns de um medo de coisas que, 99% das vezes, não

aconteceram. A Incerteza não ajuda, atrapalha, mas serve de alerta. Por isso é

importante ser previdente, destinar parte dos seus recursos para você mesmo,

mas no futuro.

No  entanto,  sinto  uma  enorme  alegria  quando  vejo  aposentados

sorridentes, descendo de um ônibus de excursão. Aposentados desfrutando da

vida,  que não deixaram a  oportunidade passar,  querem viver  e  se  divertir.

Quando os encontro e pergunto como se prepararam para esse momento, a

resposta é: “Cuidamos da saúde e das finanças, agora é hora de curtir a vida

adoidado! ”.
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