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Ruminarerrospassados,cobrar-seex`cessivamentepor

resultadosmelhoreseculpar-se-at6peloinevitavel-toma
avidacinzaepesada.Saibaporqueoautoperdaoeumcaminho

necessarioparaquemquerviverdemaneiraleveefeliz.

uantas   vezes   voce    7.i
olhou para algo que te-
nha   realizado  recente-
mente ou no passado e

pensou: eu bern que po-
deria ter feito diferente? Tern ocasi6es

que a gente nao acerta mesmo, toma
uma  decisao  equivocada,  mas  isso
acontece por termos  dificuldade  de
aceitarriossas limitagdes, o que acaba

gerando doses inc6modas de frustra-
€ao e  culpa.  Nessas horas  e  preciso
deixaracn'ticadeladoetentarencarar
as coisas de urn jeito mais leve. TrcL
cando em mitidos: € preciso perdoar-
se. Essa 6 a tinica maneira de seguir-
mos em frente. Caso contfario, ficare-
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mosparalisadasdiantedoprobleime

passaremos a ruminar os pr6prias eT-
ros,semcouseguiromaisimpor[ante:

aprendercomeles.`Ter perfeita clareza de nossa im-

perfei€ao,assimcbmoadaquelesque
convivem conosco, mos faz perceber

que somos todos huinanos e, portan-
to, faliveis e sujeitos a erros. Pndemos
ter atifudes agressivas, egoistas, equi-
vocadas,  negligentes  ou  ate  mesmo
crrfeis, mas isso n5o mos toma pessoas
mds, apenas  imperfeitas", diz Neale
Donald Walsch,  autor da colefanea
ConversandoconDeus(Ediouro).

Para o psiquiatra e psicoterapeuta
frances Christophe Andie, autor do

\iVIo   lmpeif e; itos,  LiVIes  ?  Eelizes

(Best Seller), cada uma de. n6s ten
noi'ntimoumcn'tico,queproduzjul-

gamentos negativos e limitadores SCL
brefudoaquiloquefazemos.Trata-se
deuminjmigoonipotenteincans6vel

(e implacavel), capaz de urn nivel de
severidadeinsuportavel."Aautocrfti-
ca constante promove uma deforma-

e5o  permanente  daquilo  que  nos
acontece, seja o exito, seja o fracasso.
0 que deu errado e culpa nossa, o

que deu certo e obra do acaso", afir-
ma o autor. Esse tipo de atitude mos
impede de aproveitar o momento e
de valorizar nossas conquistas, sejam
e]a.sgrandes,sejampequenas.>>
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Em  outlas  situae6es,  deparanos
com o imponderavel, coisas que sim-

plesmente  nao  dependem  de  nossa
vontadee,nessesmomentos,6preciso
sabedoria e humildade para entender
oquesepassa.ApedagogaPaulaBel-
mino, de 36 anos, precisou aprender
essalie5odemaneirabastantedolorcL
sa.Seuprimeirofilhomorreudecom-

plica?desnonascimento.0pre-natal
indicava que tudo estava ben com o
bebe e ela optou pelo parto normal.
Na cidade em que estava, Lagoa NCL
va,nointeriordoRIoGrandedoNor-
te, os hospitais nao tinham centro ci-
rdrgicoenaodeutempodechegara
cidade vizinha. "A dor foi imensa. Eu
meculpavatotalmenteporterdecidi-
do dar a luz ali. Pensava, por que nao

procureioutramatemidade,capazde
realizar uma ces6rea? Somente com o
nascimento de minha segunda filha,
Alice,hoiecom4anos,eumeperdoei
e voltei a ser feliz.  Percebi na marra

quecer[ascoisasacontecemindepen-
dentementedenossavontade."

0  psiquiatra  americano   Gerald

Jampolsky,  autor  do  lirro  Perdao..  a
CuraparaTzndasosMaJes(Cultrix),e
fundador do Center for Attitudinal
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Healing (Centro de Cura das Afitu-
des), em Tiburon, na Calif6mia, afir-
rna que colar-se a dores do passado e
condenar-seastrevas.Segundoele,ali-
mental ressentimentos e  como fottr

grafarospioresmomentosdenossavi-
daecoloof-losempequenasmolduras
espalhadas ao redor. Sempre que de-

paramoscomaquelasimagens,volta-
mosasofrer.``Apegar-searaivaeama-

goa afeta o sistema imunol6ctco, cria
teus6es, altera a circulap5o e os bath-
mentos cardi'acos", diz. Ou seja, o ran-
col 6 urn fator de risco para a sadde,

poisasemoc6est6xicasprejudicamo
born funcionamento do organismo.  .

0 COHEGO DE TUDO

NaopiniaodapsicoterapeutaHeloisa
Schauff,especia`1istaempsicologiascL

cial pela Universidade de S5o Paulo

(USP), a culpa e urn sentimento bas-
tante  atrelado  a  baixa  autoestima  e
temsuasraizesnomodocomofomos
criadas.Segundoela,quemsofrecom
esse tipo de sentimento nao se sente
merecedor de coisas boas. "Pais inse-

gurossemprevaoacharqueseusfilhos
n5oestaopreparadoseelesvaocrescer
achando que sao incapazes. Aqueles

queerigemmuitovaoproduziradul-
tosquesecobrapexcessivamente.in
ainda pessoas que passam por situa-

e6esdolorosasougrandestraumas.de
infanciaeacreditamquetudoderuim

queacontece€culpadelas",afirma.
Esse ultimo comportamento 6 CCL

mum  em  pessoas  que  tiveram  pais
cujo casamento era conflituoso e que
acabaramporseseparar."Porriotero

psiquismo   desenvolvido,   a   crian€a
tende a se responsabilizar se algo de
ruimacontece.Elapensaequivocada-
mente:  o que eu tenho de errado a

ponto de meu pai n5o queler mais a
minhapresenea?",dizopsic6logoJu-
lio Peres, doutor em neuraciencia e
comportamentopelaUSP."Aolongo
de sua vida, essa pessoa carregara urn
fardoquen5o6seuepode,inclusive,
comprometer  seus  relacionamentos
futuros,repetindoessepadraodecom-

portamentoemquetudosempre6de
sunresponsabilidade."

Nesses casos, recomenda Peres, 6
muitoimpchantereav.aliarasexprien-
cias vividas  e  entender que  naquela
ocasiaotodososenvolvidosresponde-.
ramasituneaodamelhormaneiraque

puderam."Quasesemprejulgamosos>>
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Compbrtamento

t,i,
acontecimentospassadoscomacons-
ciencia  que  temos  hoie,  isso  e  urn
equfvoco. i imporiante lembrar que
na 6poca tinhamos menos vivencia e
maturidade e que fizemos o ndximo,
assimcomonossospais",afirma.

Alias,faoessencialquantoperdoar-
se 6 perdoar todos os envolvidos no

problema."Nocasodospais,sejaqual
foroerroquetenhamcometido,mes-
mo que prreca imperdoavel, e muito

positivo mos lembrarmos de que eles
saopessoasfalfveiscomon6s.Quando
os vemos como seres humanos e nao
como her6is deixamos de exigir que
elessejamperfeitos",dizperes.

A decisao de colocar urn ponto fi-
nalnareciclagemderigoas,daculpa
e do ressentimento, traz tambem be-
nefi'ciasparaasatidefi`sicaemental.A
descobelta foi feita em 2002 por Fred
Luskin,  doutor em aconselhamento
clfnicoepsicologiadasaddepelauni-
versidade  de  Stanford,  nos  Estados
Unidos, e autor do livTo 0 Pnder do
Perldio (Novo Paradigma). Desde en-
tao,Luskindescobriuqueperdoarasi
mesmaeaosoutrosreduzaraiva,ade-

pressao, diminui a dor, alem de au-
mental  o  Of mismo,  a  esperanea,  a
compaixaoeaautoconfianea.
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i QuaL a sE€REDO pFiRf] cON§EeuIR

§E PERBof`R DE VERDRDE?

Segundo   a   psicoterapeuta   Heloisa
Schauff,precisamostentardiminuira
autocn'ticaeaumentaraflexibilidade.
"Muitas  vezes  aprendemos  isso  da

maneira  mais  difi'cil,  pelos  chacoa-
1h5esqueavidanosd£,pormeiodas

perdasedasgrandesdores.Emoutras,
basta  uma  autoavaliae5o  e  algumas
reflex6es sobre  nossa postura,  o que

podeaconteeerinclusivecomaaiuda
deumterapeuta",diz.

Claroqueessanao€umatarefadas
maisfaceis.Afinal,agirdeuqumanei-
ra diferente, mais amorosa e tolerante
comvocemesma,edgetreino,pacich-
cia e acilna de tudo muita forea de
vontade. Quando o caminho estiver
muito difi'cil, 1embre-se  das palaVlas
dopsic6logoJulioPeres,queexplicaa
origemdrpalavIaperdio,quevemdo

- latin perdormre. "Per significa o me-

lhor e dorlare, doaeao. Ou seja, per-
doar6amaioreamelhordoae5oque
sepodefazeraalgrfem.Quandosetra-
ta de desculpar a si mesmo e urn vcr-
dadeiro presente, pois mos libertamos
de uma divida e, sem o peso da co-
branca,nossentimosmaislevesever-
dadeiramentelivres",afirma.

e....-..-.....--.-----..-.0
0ito passo§ pare
flcar de ben com
voce mesma
1`  Em  vez  de  viver  se  culpando
pelo que deu errado, coloque sua
energia na busca por outro modo
de realizar determinada tarefa ou
acertar urn mal-entendido.
a.  Saiba   exatamente   como   se
§ente em rela?ao a determinada
experienciadolorosae,emsegui-
da, compartilhe esse sentimento
com  algu€m  de  confianca,  urn
amigo ou squ.terapeuta.
3. Fa?a urn pacto consigo mesma
de fazer o que for preciso para se
sentirmelhor.Operdaoealgoque
dizrespeitot5o-somenteavocee
a mais ningu6m.
a. 0 autoperdao ajuda a cicatri-
zar velhas feridas, mas i preciso
entenderqueseusofrimentovem
de pensamentos cultivados hoje,
portanto,mudeofoco.
5, No momento em que se sentir
magoada ou triste consigo mes-
rna, fa?a uma atividade positiva,
que lhe traga pr¥er.
6. Pare de esperar que os outros
mudem seu comportamento e o
modo de trata-la. Sua felicidade
depende exclusivamente de suas
ae6es e atitudes.
7.Lembre-sedequeumavidafeliz
e bern vivida e sua melhorvingan-
ca.  0  autoperdao  aumenta  seu
poder pessoal.
8.Paredeselembrardoqueperdeu
e de como sofreu, passe a se lem-
brardecomodeuavoltaporcimae
comosesentemaisfortehoje.

®-..-.................--....-..0
Fonte: Fred Luskin:
Ieamingtoforgive.com
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•   "Operdaotem uma
a?&opurificadora,

ajudaalimparamente
depen5ament©§

de§agrad&vei§,
dol®fos®§eintltei§fe6

capazdeno§elevar
emoei©naimeflte

a urn fluxo de
enefgiaPO§itiva.''

Pri€ePrifenexp.pst€alo©a
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