METAÁ FORA DA ALCACHOFRA©

Sente-se bem confortável, respire fundo...

Havia um fazendeiro que perdeu toda sua propriedade; ela foi arrastada, devastada, pelo poder
real. De repente se viu sem nada tendo que carregar consigo seus 2 colonos de sua fazenda sem saber
para onde ir.
Eles caminharam, caminharam, ... até que chegaram a cidade que por incrível que pareça
descobriu que tinha uma herança; uma grande fazenda de alcachofras. O fazendeiro ficou muito feliz
porque não tinha nada e prontamente ganhou uma fazenda. Uma nova propriedade, produtiva,
produzindo alcachofra.
Aquele fazendeiro trabalhava dia após dia sem ver a alcachofra crescer. Ele olhava pra aquela
imensidão de alcachofra e pensava porque não se determinava e plantava flores cheirosas ou frutas
suculentas. Ele não valorizava a produção de alcachofra, sempre olhava para as frutas e flores de
fazendeiros vizinhos. O fazendeiro foi perdendo o gosto, a grama foi crescendo e a plantação de
alcachofra foi ficando abandonada.
Um dia ele voltando para sua fazenda e olhando para a plantação de alcachofra, cortou o talo
de uma delas e levou para casa e começou a analisá-la, descobriu que seu centro era um coração
branco, cheiroso, terapêutico. Soube quantas propriedades tinha aquela alcachofra e percebeu o
quanto tinha largado e abandonado. E se perguntava por que abandonou algo dado por Deus mesmo
sem ter pedido. Então ele se arrependeu, abriu a janela de sua casa e percebeu como aquela grande
plantação se mantivera fiel mesmo aos maus tratos recebidos. Então o fazendeiro chamou seus
colonos e juntos começaram a limpar, tratar e cuidar daquela plantação de alcachofra.
Arrependido e mudado, percebeu o que de fato tinha valor na vida dele. Resgatou cada pedaço
da fazenda e de repente viu sua plantação crescer, frutificar e que tinha de volta sua plantação. Fez a
colheita, encheu 3 caminhões e viu que a alcachofra era capaz de provê-lo. O fazendeiro reconheceu
todo amor, respeito, que aquela alcachofra havia ensinado. E de estação em estação produzindo, o
fazendeiro se sentia cada vez mais seguro. O fazendeiro era tão respeitado era tão respeitado que
outros fazendeiros vinham conhecer sua plantação. Vidas sendo salvas, e a fazenda prosperando. E
para isso bastou uma decisão para fazer toda a diferença na sua vida e na vida dos colonos. E aquele
fazendeiro viveu feliz para sempre.
Vai voltando para o aqui e agora, lentamente abrindo os olhos.
Que fichas caíram? Qual decisão vai tomar?
Quando? E como você vê seu futuro?
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