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CONTO DE FALHAS
psicóloga e coach

Estava lendo agora os comentários de pessoas impactadas por um post no
Facebook... “Minha vida é
um conto de falhas!!!” Trocadilho bárbaro, dizem na
sua maioria. Esse momento me remeteu a uma lembrança e me levou a uma
das maiores “viagens” para
dentro dessa discussão
“fadas ou falhas?”. Numa
ida a Cambará, Itaimbezinho, contemplando aquele
presente da natureza, me
vi novamente diante dessa
mesma questão quando
em uma daquelas fendas
do cânion Fortaleza. Nunca me senti tão perto do
céu, tão elevada aos meus
sonhos. E também nunca enxerguei tão próximo
o chão, os meus porões.
Como a natureza reproduz
no homem e em diversas
formas esses extremos
que parecem tão opostos!
Nunca percebi ao mesmo
tempo tanta possibilidade de estar na luz ou na
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escuridão, nas nuvens ou
na gruta mais escura. E aí
está a grande magia para
ser percebida e desvelada.
Naquele lugar temos a escolha de trocarmos o “ou”
pelo “e”. Num lugar ou no
outro, podemos estar nos
dois com a beleza da vida,
com diferentes ângulos,
cheios de aprendizados.
Somos capazes de integralizar como naquela
paisagem paradisíaca o
céu e a terra, o claro e o
escuro. São belezas distintas, viagens e aventuras
com suas singularidades,
mas que fazem parte do
mesmo ecossistema, tal
como nossas fadas e nossas falhas. Essa alquimia
é geradora da força que
nos move, que nos torna
interessantes e singulares. Fadas nos ensinam a sonhar a desejar
ir além. A descobrir a
cor, magia, os tons. Na
maturidade, só fadas
não nos conten-

tam. Queremos, ansiamos
por realidade, e assim dificuldades chegam muitas
vezes até travestidas de
impossível, de dor, mas
é essa falha a energia
propulsora que determina nosso comportamento que nos leva à frente.
Assim somos guerreiros
que descobrem sua força
e seu tamanho. Guerreiros alados, encantados.
Impressionante pensar na
magia e na diferença que
faz pensarmos em tentar
levar a vida mais com “e”,
menos com “ou”. Isso nos
torna possíveis e paradisíacos. Tente!

