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-Se você é do tipo que acredita no espírito natalino, quando criança esperava a chegada do Papai Noel,
durante muito tempo aceitou aquela história da cegonha voando pra lá e pra cá entregando os bebês, 
e que a sua meta principal é a família, então eu ouso defini-lo como o Tradicionalista.

-Se você é daqueles que põem fé nas promessas de políticos às vésperas da eleição com o objetivo
de conseguir vantangens pessoais deste ou daquele candidato, e não vê a hora de colocar a mão na
herança que virá após a morte de um parente distante, então eu o reconheço como o Interesseiro.

-Se você consulta o horóscopo nosso de cada dia,coleciona manuais de auto-ajuda, vive atrás da
mais nova corrente que lhe trará felicidade e fortuna e ainda não resiste a um chá pra lá de estranho,
então eu o denomino Místico.

-Se você bate o pé pela sua fé, está convencido de que o castigo divino chegará para os corruptos e
desvirtuados de todos os gêneros, então eu o imagino como o Crente.

-Se você procura o regime ideal mesmo que isto lhe cause privações e muita fome, suporta as torturas
nas academias de ginásticas e recorre a cirurgia plástica para corrigir qualquer mínima irregularidade
no próprio corpo, então eu o nomeio de Masoquista.

-Se você omite a própria idade, não vê  a hora de encontrar uma maneira para mergulhar na "juventude
eterna" e para isso adere a qualquer moda mesmo que as novas vestimentas lhe massacrem até a alma,
então eu o destaco como o Artificial.

-Já se você é bem informado mas reduz tudo a equações matemáticas, só aceita o aqui e o agora pois
com a morte tudo se acaba,  então o jeito é sinaliza-lo como o Racionalista.

-Mas se a sua formação lhe conduz a um aprimoramento onde,  através de novos conhecimentos percebe
a relatividade das coisas que o cercam e daí conclue que a Vida nada mais é do que um período de
aprendizado, então você é o Idealista.

-TRADICIONALISTA:-para você as experiências envolvendo humanos e ETs não passam de fantasias.
Afinal admitir alguém mais inteligente lá entre as estrelas tiraria o homem do centro do Universo. E aí toda
a sua cultura iria morro abaixo.

-INTERESSEIRO:-um "contato imediato do terceiro grau" só lhe serviria se tal acontecimento o destacasse
na sua própria comunidade. Que se danem as pesquisas científicas, o importante seria o lucro que se
conseguiria de tal fato.

-MÍSTICO:- que inveja em saber que alguém estêve diante de seres mais evoluídos! Era tudo o que você
queira, ver as suas teorias se concretizarem na prática.

-CRENTE:-alguns sacrifícios são necessários para se alcançar o Paraíso. Só que o Firmamento não pode
estar entupido de discos voadores, pois na palavra sagrade de Deus nada há com relação a tal assunto.

-MASOQUISTA:- amante da dor e do sofrimento que busca a perfeição principalmente física, certo da
superioridade humana em relação as outras espécies que vivem no globo terrestre. Os ETs, se é que
existem,não podem anular o esfôrço de quem se martiriza tanto seguindo o que foi predeterminado pelo
Destino(?).

-ARTIFICIAL:- mesmo morando a quilômetros de distância das ocorrências de avistamentos e contatos com
alienígenas, você até entraria nessa onda para não ficar de fora. Que tal espalhar o boato de que foi um
distante primo seu a pessoa recentemente abduzida?

-RACIONALISTA:-jovens bêbados, seres de outro mundo, revelações que solucionariam as diversas indagações
pendentes nas cabeças dos grandes gênios da Ciência! Ora, francamente, só o alcool em doses exageradas
poderia explicar tal situação: sem muitas delongas,  um porre daqueles!

-IDEALISTA:-qualquer forma de contato seria possível, mas as provas do extraordinário é que são elas! Aonde
estão? Que bom seria se a nossa solidão universal acabasse!

-Finalizando, não importa qual o seu tipo, o fato é que necessito de que acreditem em mim. Eu e o Gustavo
vivenciamos uma concreta experiência de "contatos imediatos" e não era uma mera ilusão de ébrios. Na 
verdade, o tal "ET" foi muito sacana ao escolher dois jovens recém saídos da farra para as suas
investigações sobre a raça humana.  Talvez eles estejam fazendo isso há séculos, deixando os "contactados"
com cara de loucos perante a sociedade. Por outro lado a loucura e a razão não seriam os dois lados da
mesma moeda? Alguém já conseguiu visualizar a linha que separa uma coisa da outra?

-Ah, não importa! Mesmo sob olhares atônitos, risos, zombarias e descrenças, vou continuar afirmando que
o que eu viví, realmente eu viví, ilustre rapaziada.
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