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“… mas se deixou levar por sua convicção
de que os seres humanos não nascem para
sempre no dia em que as mães os dão à luz,
e sim que a vida os obriga outra vez e muitas vezes a se parirem a si mesmos.”

(Trecho de O amor nos tempos do cólera,
Gabriel Garcia Márquez)
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Manifesto poético
Quantas vezes você quis dizer e se calou? O quanto as suas palavras não
dão conta de expressar sua verdade,
sua fome, sua ira, seu amor? Quanta
beleza você sente que lhe escapa num
mundo que nos aprisiona pelo medo?
Desde crianças somos caladas e calados. Não diga. É feio. Não pode. Homem não chora. Mulher fala demais.
Amarras e algemas feitas de palavras.
Nos mata uma linguagem costurada
em preconceitos e mentiras. E nossas palavras vão ganhando neblina.
Tornam-se violência. Julgamos, gritamos, acusamos e nada disso nos li-
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berta. Pelo contrário. Cada vez mais
é prisão. Nos sufoca não dizer ou
dizer o que não nos diz de verdade.
A palavra como medicina nos ajuda a
respirar. Para contarmos nossas histórias e desaguarmos nossos desejos como autoras e autores de nossa
própria vida. É escrever, ouvir e falar
para curar o medo de se expressar.
É mudar o mundo por dentro. Criar
para si e para o outro suas palavras
mais potentes, amorosas e autênticas. Através delas, acolher o medo,
a vergonha e a culpa. E descobrir
suas potências! Fazer de tudo isso
o seu alfabeto. Ser, a partir de um
novo dicionário: o seu, do seu eu
curado do medo de ser quem se é!
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Medicina das Palavras é ampliar as formas de dizer o que se sente e se quer. É
honrar a ancestralidade nas histórias
dos que vieram antes de nós, para abrir
caminho para a nossa. É reconhecer
que todo mundo pode e deve narrar
a própria biografia. Que cada história
vale a pena ser contada se dita com
verdade, com todas as sombras e luzes.
Queremos a palavra como pássaro.
Textos, falas e conversas com asas, feitas de suor, terra, cheiros e lágrimas.
Trabalhamos pela palavra-potência, a
palavra-despertar, a palavra-sentido,
a palavra-desejo, a palavra-vai-com-medo-mesmo. E pelo silêncio, o seu
companheiro. Estimulando a coragem, amando nossa vulnerabilidade.
Contando histórias e biografias reais.

10 dicas para melhorar suas relações em 2021

6

Contando os contos que são nossos espelhos. Fazendo da vida, poesia. Curando uns aos outros, umas
às outras, numa grande roda de
palavras compartilhadas com empatia e compaixão, a si e ao outro.
Nossa palavra deve ser uma literatura própria, escrita com corpo, desejo e a nossa história. Literatura
essa que é nada mais do que a vida.
Não há prêmio que possa validá-la.
Nosso único prêmio é a liberdade!
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Para início
de conversa

“As histórias são bálsamos medicinais. Elas têm uma
força! Não exigem que se faça nada, que se aja de algum modo - basta que prestemos atenção. A cura para
qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias.”
(Clarissa Pinkola Estés,
em Mulheres que correm com os lobos)
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Olá! Sou Vanessa Rocha e estou muito feliz que tenha baixado nosso e-book. Agradeço a sua confiança no meu trabalho e no trabalho da pequena, mas
imensa, equipe da Medicina das Palavras, um programa de ações e intervenções criativas, reflexivas, terapêuticas e educativas que tem como missão ajudar
pessoas a se expressarem e a se relacionarem com
mais verdade e autenticidade, colaborando na cura
de feridas emocionais e na descoberta de potências.
Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito,
eu tenho uma história para lhe contar. Imagino que
queira saber quem eu sou e por que escolhi falar sobre o tema da coragem de expressarmos nossa verdade. O que vou contar não se trata de uma história
grandiosa ou mitológica, mas acredito que a história
de qualquer pessoa pode tocar o coração de várias
outras. Então, conto-lhes uma rápida história minha.
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Antes de tudo, sou uma alma inquieta e uma estudante em tempo integral, como já me definiram. Buscadora espiritual, realizadora artística e pesquisadora da psique e do comportamento humano. Para
dar conta do tanto de pensamentos e sensações que
passam por mim, multipliquei minhas maneiras de
agir e de me expressar. Assim, posso dizer que sou
escritora, professora, artista, empreendedora, comunicadora, produtora cultural, viajante, facilitadora
de meditações e de vivências de autoconhecimento,
entre outras possibilidades que podem vir a surgir.
Ainda quero aprender a tocar um instrumento, projeto que ficou abandonado no passado, e a velejar de
verdade, coisa que hoje faço muito mal, mas que eu
amo.
Criei a Medicina das Palavras ao provar, na minha
própria vida, o poder curativo das palavras, que me
revelou potenciais de expressão e me trouxe nada
mais do que mais liberdade. Através de práticas que
têm a palavra em sua base, como a escrita, a leitura,
o canto, a poesia falada, o teatro, o ensino e a atenção
para a minha comunicação interpessoal, vivi processos bastante intensos de cura emocional. Deixei para
trás medos que eu tinha de ser julgada, criticada ou
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não aceita, a vergonha de expor minha palavra, minha arte e meus propósitos com tudo o que sou e
acredito e uma curiosa culpa que eu carregava e que
descobri não ser minha, mas social e genealógica.
Por muitos anos eu me senti culpada quando desejava viver daquilo que amo: escrever, criar e ensinar. Acabei, assim, por viver boa parte da vida com
uma enorme sensação de vazio e de frustração. Para
descobrir as razões de estar completamente insatisfeita mesmo “tendo tudo”, iniciei um processo terapêutico, mergulhei ainda mais na meditação, que
conheci há muitos anos, e deixei a palavra me guiar,
especialmente através da escrita. Escrevi muito nos
últimos anos, como se não houvesse amanhã e as
minhas palavras fossem sempre as minhas últimas.
A maior dessas empreitadas foi um livro chamado
A Estrada da Saudade, um romance que é, na verdade, a história da minha libertação, para o qual
eu mergulhei profundamente na minha genealogia, indo até Portugal pesquisar as minhas origens.
Sou um caso clássico, daqueles que se encontram aos
montes por aí. Uma pessoa que foi socialmente privilegiada, sendo branca e de classe média, estudou
em escolas particulares, ainda que com muito esfor-
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-ço dos meus pais, e chegou à universidade pública. Em seguida, passou num concurso público e se
sentiu infeliz a maior parte do tempo, culpando-se
sempre por ter feito “as escolhas erradas” e por se
sentir mal mesmo tendo privilégios. Para lidar com
isso, meu ego encontrou maneiras agressivas de se
punir, como dívidas, álcool, relacionamentos conflituosos e excesso de trabalho. Por vinte anos, o trabalho foi uma forma de compensar meu vazio de alma.
Um dia, eu me vi num buraco escuro e ele parecia
sem saída. Entrei em crise. Eu já havia feito terapia
antes e tinha abandonado, mas daquela vez disse
para mim mesma que seguiria firme e forte. Eu não
aguentava mais ser quem eu era. Porque eu não era
quem eu gostaria de ser. Eu era uma personagem arrogante, vaidosa e submissa da vontade alheia. Para
ser aceita, tinha medo de dizer não. Disse tanto sim,
que chegou um momento em que eu era um burro
de carga, de tanto que fiz pelo outro e no lugar do
outro, tamanho era meu desequilíbrio interno, ainda
que eu não o percebesse. Tudo isso era inconsciente,
eu não sabia o que eu estava fazendo, muito menos
o porquê. Isso se deu tanto em relacionamentos afetivos quanto no trabalho, onde acumulava funções e
resolvia tudo para todo mundo, como uma mãe sem
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limites e esquecida do restante de sua humanidade
para além da personagem mãe. O nome disso? Carência. Para enxergá-la foi um parto. Porque eu passei a vida toda até aquele momento acreditando que
se tinha algo que passava longe de mim era a tal da
carência. Como fantasiamos sobre nós mesmos, não
é mesmo?
Para sair disso eu não sabia muito bem o que fazer nem quem eu gostaria de ser. Apenas sabia que
quem eu estava sendo não era essa pessoa. Não era
possível que a vida fosse tão pesada a maior parte
do tempo. Eu olhava para o lado, para tudo o que eu
tinha, e me sentia culpada pelos meus sentimentos.
Só que tudo o que eu tinha não era nada, porque eu
não tinha o principal: inteireza e liberdade de alma.
A famosa paz de espírito que só alcançamos quando
estamos em paz com quem nós somos. Então, procurei ajuda e comecei a limpar anos de energias tóxicas. Nesse caminho, fui me desprendendo de muita
coisa e, numa sequência de atos simbólicos e desesperados, vendi quase tudo o que eu tinha (fiquei apenas com algumas roupas e sapatos, uns livros e um
computador), decidi me mudar de país e voltei com
uma mão na frente e a outra atrás, certa do quanto
havia me iludido, indo morar na casa dos meus pais.
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Costumo dizer que aquele ano foi o meu retiro na
Índia. Eu nem precisei ir para um ashram (lugar de
retiro espiritual) na Índia para fazer um retiro espiritual. Como ouvi certa vez a Monja Coen falar, “o
mosteiro é dentro”. E, afinal, quanta gente vai à Índia para um pretenso retiro e volta a mesma coisa
ou pior. Com quase nenhum dinheiro, em função de
estar pagando uma dívida altíssima, eu dormia num
colchão na sala, às vezes no quarto de uma das minhas irmãs, que ainda moravam com os meus pais,
e estava de volta à casa deles depois de quinze anos.
Longe do trabalho, pegava um ônibus que levava
um tempão para chegar, ia para um trabalho que
não me nutria, e voltava à noite com a sensação de
que eu estava cumprindo muito bem o meu papel
social, mas que tinha algo de errado em tudo isso. O
mais curioso é que no dia a dia eu parecia ir muito
bem, obrigada. Até que vinham crises para me mostrar que não. As máscaras que eu usava me ajudavam a manter uma imagem serena. Mas por dentro
havia um terremoto constante. Um dia, a crise foi
tanta que não deu mais para fugir. A vida é um mistério. Ela realmente cobra a conta de nossas ações.
Tal crise se agravou no início da pandemia. Eu já es-
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tava morando sozinha novamente, mas ainda me
sentindo vazia. Justo naquele momento difícil para
todos, o trabalho se intensificou. Foi um desafio duro
trabalhar ainda mais e totalmente online e solitária.
Logo explodi em crises de ansiedade. Naquele momento, nem mesmo vinte anos de yoga foram suficientes para me apaziguar. Pelo contrário, o Yoga
também me ajudou, junto com a terapia, a fazer
emergir do meu submundo mental e emocional tudo
o que eu ainda não tinha visto sobre mim. Yoga é um
caminho para o autoconhecimento, por isso mexe
profundamente com a gente. Junto à ansiedade, a
culpa aumentou, pois eu tinha trabalho e um pouco
mais de dinheiro quando muitos perdiam suas fontes de renda e entes queridos. Mas pensar nisso não
mudava o que eu sentia, porque sentimento não é
racional e não podemos nos enganar quanto ao que
sentimos. Eis que, após sucessivas crises de ansiedade, fui diagnosticada com Síndrome de Burnout e o
famoso TAG - Transtorno de Ansiedade Generalizado. Enrolei por um tempo a ter que lidar com isso,
porque minha autoimagem não aceitava o diagnóstico, até que não deu mais. O processo culminou com
o meu afastamento do trabalho, ou seja, do meu emprego, que descobri ser o gatilho. Afinal, foram anos
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cultivando a frustração de ser funcionária pública, algo que nunca desejei, e de ter construído uma
carreira na área na qual me formei sem nem saber
como ou porque. Para alguém com alma de artista,
professora e viajante, viver “amarrada” no dia a dia
administrativo do serviço público foi, e ainda é, para
mim, um suplício. Foi assim que sempre vi esse trabalho: como uma amarra. Mas até que suportei mais
do que poderia imaginar: doze anos. Como? Por que?
A explicação que tenho é que me acomodei na sensação de segurança, fiquei enfeitiçada pelo conforto de
não precisar mais me movimentar para ganhar dinheiro, mesmo que o salário estivesse sempre abaixo
da inflação e que a minha alma chorasse, o que me
lembra uma frase impactante de Khalil Gibran que
certa vez me chamou a atenção no livro O Profeta:
“Na verdade, a paixão pelo conforto mata a alma e
depois acompanha sorrindo o funeral.” Somos, muitas vezes, perversos conosco, nos obrigando a fazer o
que não queremos e a nos manter em situações que
não nos nutrem. Ali nunca foi o meu lugar, e precisamos saber quais são os lugares onde somos mais
potentes. Para muitas pessoas, a potência delas se revela na rotina de oito horas de trabalho diário num
escritório, ou na correria de um trabalho com muita
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pressão. Para outras, isso é a morte. O curioso é que
meu trabalho sempre foi na área artística. Eu nem
estava tão distante assim do universo que me nutre.
Porém, construí essa carreira como produtora produzindo a arte dos outros, enquanto a minha gritava
para existir, e atuando como uma técnica, cuja função estava longe da criação. Eu precisava cumprir tarefas pré-determinadas e, muitas vezes, uma carga
horária exaustiva, além de viver no meio de relações
de poder complicadas, como são as relações dentro
das instituições. Se tem algo que aprendi com essa
profissão, o que começa antes mesmo desse emprego, foi sobre o comportamento humano. O mais interessante desse processo da crise de ansiedade, foi
que com ela veio junto a consciência de que eu havia
chegado no meu “momento do basta”. E vislumbrei
uma luz no fim do túnel. Decidi concretizar um projeto no qual eu vinha trabalhando desde 2018 (embora com outro nome): a Medicina das Palavras. Assim,
ele acabou por se tornar a minha grande saúde, para
usar um conceito do filósofo Nietzsche. No entanto,
criá-lo de maneira a não repetir meus padrões compulsivos, como o de workaholic, nem a repetir os modelos institucionais que sufocam a criatividade e a
singularidade, foi e está sendo um desafio. Escrevo
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para vocês nesse momento, no meio de uma mudança de carreira e a partir do centro de uma grande
transformação de valores, hábitos e comportamentos, o que afeta radicalmente também a minha maneira de construir a Medicina das Palavras. Eu não
seria justa com vocês e com o objetivo do projeto,
construindo-o a partir de um padrão patológico. Aliás, eu sequer poderia falar em medicina se assim fosse, pois se há algo imprescindível para quem se propõe a ser um veículo para possíveis curas, é que essa
pessoa tenha se curado minimamente das feridas
para as quais ela propõe caminhos de cura ao outro.
Se proponho aqui mediar processos de autoconhecimento que levem a curas emocionais, é obrigatório
que eu já esteja na trilha do autoconhecimento há
algum tempo. Além disso, repito sempre o mantra de
que o processo não acabou e “ok, agora posso curar
o outro, já estou ótima”. Não, o processo não termina, só se aprofunda. Precisamos ficar atentos para
não cairmos naquela casa do tabuleiro que nos leva
de volta para o início do jogo. Fora isso, a cura é um
mistério. Não é o profissional que cura - o médico , o
terapeuta, o psicólogo, o professor - nem o remédio
ou a técnica. Só há cura real quando a pessoa decide
trilhar o caminho da cura. Quando decidi que iria me
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curar de sofrimentos que eu não aguentava mais,
naquele momento a cura já se fez, como possibilidade concreta.
Toda essa narrativa um tanto quanto autoajuda
é apenas um pedacinho de um longo processo de
transmutação. Ou, como diria Nietzsche, de transvaloração dos valores. O prefixo trans significa para
além. Transmutar é se colocar para além de onde se
está, mudar, indo de um estado para um outro completamente novo, e passar a viver um novo normal,
o seu próprio. Transvalorar é ir além dos valores morais da nossa sociedade, que adoecem o Ser, e encontrar os próprios valores. Esse é o caminho do fim do
sofrimento. Se não do fim, ao menos da redução. E
reduzir o sofrimento significa encontrar mais liberdade. Afinal, o que todos queremos senão a liberdade
de ser? Só isso é a tal felicidade. Carl Jung, psiquiatra
e psicanalista suíço do início do século XX, criador da
Psicologia Analítica, também chamada de psicologia
profunda, dizia que o trabalho de cada ser humano é
se individuar, ou seja, integrar todos os seus opostos
e “tornar-se quem se é” (a frase entre aspas é do poeta romano Píndaro e foi apropriada por Nietzsche
em sua filosofia, que influenciou bastante Jung e,
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como já perceberam, euzinha aqui). Tornar-se quem
se é não é uma coisa que acontece da noite para o dia,
é um processo de mergulho tanto em si, o que significa ter que mergulhar nas próprias sombras, quanto
naquilo que nos torna humanos e irmãos, semelhantes! É se despir das máscaras que nos protegeram e
também nos aprisionaram por muitos anos, para
descobrir nosso verdadeiro rosto. No caminho dessa
individuação, espera-se que a pessoa consiga sair de
seus sofrimentos psíquicos e se conhecer profundamente ao ponto de criar para si seus próprios valores, ou descobrir aqueles que convêm a ela ou não, e
viver conforme esses valores, sem hipocrisia, ou seja,
viver conforme o que profere e crê. A palavra hipocrisia vem do latim hypocrisis e do grego hupokrisis, que significa estar abaixo, ou antes, de uma decisão. Crise significa decisão. Perceba o poder desse
significado. Hipócrita é, assim, uma pessoa que está
sempre antes da crise, que não permite que a crise se
instaure para revelar a sua verdade. Uma pessoa que
não consegue tomar decisões verdadeiras e prefere
viver conforme o que esperam e desejam dela, voltada para fora, criando para si personagens sociais que
não correspondem ao que ela sente internamente
nem a como gostaria de se expressar. Assim, a proposta de Jung é que a gente consiga sair do padrão
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da hipocrisia. Porque somos todos hipócritas, não
apenas aquela pessoa de quem não gostamos e preferiríamos não ouvir falar nunca mais. Mas aqui é
preciso fazer uma importante observação, para não
parecer que essa proposta é que cada um encontre
o seu eu e o mundo que se exploda. Não se trata de
individualismo, egoísmo nem de positividade tóxica.
Afinal, vivemos em sociedade e precisamos uns dos
outros. Logo, a tarefa de todos nós é, sim, aprender
a conviver em sociedade, mas sem nos submeter ao
que não nos serve ou ao que nos violenta. O desafio é
encontrar o delicado equilíbrio entre o eu e o coletivo.
Li num livro certa vez que duas coisas unem todos
os seres humanos: todos nós sofremos e todos nós
queremos ser felizes. Todos! Até mesmo quem você
acha que não e até aquele que está inconsciente disso. A diferença entre as pessoas está apenas na consciência que elas têm sobre quem são. Quanto menos
consciente de si, mas se é “joguete do destino”, mas
se está à mercê de emoções explosivas, falas incongruentes, hipocrisia e do famoso “deixa a vida me levar”. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer
caminho serve, já disse a lagarta de Alice no país das
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maravilhas. É a consciência do nosso Eu que nos ajuda
a descobrir para onde queremos ir e, assim, a expressarmos nossa verdade, seja ela a verdade mais profunda sobre nós ou a “simples” expressão de nossos desejos e necessidades no cotidiano, em nossas relações.
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Mas, afinal, o que é o eu?
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Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem achei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem,
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: «Fui eu?»
Deus sabe, porque o escreveu.
(Fernando Pessoa)
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“Quem sou eu” é a pergunta que não quer calar.
Quantas vezes você já se perguntou isso? Eu perdi as
contas. E muitas vezes as respostas foram bem insatisfatórias. Só depois de bater muito a cabeça, comecei a encontrar respostas que faziam sentido. A Psicologia Analítica de Carl Jung me ajudou bastante
a compreender um pouco esse mistério do eu. Não
sendo uma pessoa religiosa, mas também não sendo
ateia (estava mais para agnóstica), foi onde encontrei
uma boa explicação. E o mais interessante disso foi
que a Psicologia Analítica me conectou com a espiritualidade. Porém, continuei sendo não religiosa.
Uma coisa é a religião, a instituição que se pauta no
dogma, outra coisa é a espiritualidade como vivência
profunda do eu e do mistério. Mas que fique claro
aqui que nada tenho contra as religiões. Admiro todas em sua capacidade de dar sentido e explicação à
existência, preenchendo lacunas que a ciência não
alcança. Porém, como instituição dos homens, as
religiões muitas vezes falham em promover a liberdade do ser, a tão sonhada paz interior, bem como a
paz exterior. Ao contrário, as instituições religiosas
promoveram e promovem guerras e perturbações
psíquicas, na medida em que se pautam na moral
e no dogma, ou seja, em regras e leis criadas pelos
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homens, enquanto a alma humana é sedenta por
conhecimento, especialmente, o autoconhecimento.
Assim, o que mais me encanta na religião, é o que
vem antes dela e o que dá origem a ela: a experiência
mística, mística no sentido de ser uma experiência
de conexão com o mistério.
Antes de encontrar respostas nas teses de Jung, que
me ajudaram nessa conexão com o mistério e a entender o que o Eu tem a ver com isso, as encontrei na
filosofia e no yoga. Foi em busca de responder quem
eu sou que cheguei a esses saberes - e talvez seja “só”
essa a questão que move a todos, as famosas perguntas quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
Como quem procura, acha, eu achei algumas respostas. A primeira e mais satisfatória foi em filósofos
modernos e contemporâneos que pensaram a subjetividade: não existe uma essência do eu, assim, o eu
precisa ser construído, criado. Logo, se você não quer
que terceiros definam o seu eu por você (e é precisamente isso o que a nossa sociedade faz através de
suas estruturas e discursos), você deve se apropriar
da vida em suas mãos e empreender o seu trabalho
de separação do joio do trigo. Você precisa se responsabilizar pela própria vida! Nem tudo o que foi
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passado a você lhe serve. Algumas crenças que você
tem não são suas, acredite. São do seu pai, da sua
mãe, dos seus avós, da professora da escola, da melhor amiga, do namorado da época da juventude, dos
acionistas majoritários da emissora de TV, do grupo
político, da igreja, da escola, do futebol etc, mas não
são suas. Já no yoga, deparei-me com uma coisa difícil de entender de primeira para uma mente ocidental, para a qual as escrituras indianas têm vários nomes. Um desses nomes é atma. Atma seria o eu além
do eu. Seria um trans-eu? Comecei a estudar os textos antigos da Índia e quanto mais li e estudei, mais
descobri que não sabia de nada. Aliás, continuo não
sabendo, mas hoje sei um pouco mais sobre o que
não sei. Poderia dizer que hoje “eu quase que nada
não sei, mas desconfio de muita coisa”, como o personagem Riobaldo do clássico romance Grande Sertão:
Veredas. Ali eu descobri que o eu era mais complexo
do que um conjunto de “meus” e “seus”, e que havia
um pequeno eu, aquele que diz “isso é meu”, e um eu
observador, um eu que encara a si mesmo com distanciamento e consegue se perguntar “mas porque
eu fiz aquilo daquela forma?” Um eu que se questiona e que sabe que é mais do que supõe a vã filosofia
do “euzinho”. Um eu que sabe que tem o poder de
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criar a própria realidade. Um eu que seria Deus,
a totalidade em nós, como ensina Sri Krishna na
Bhagavad Gita, texto clássico e sagrado da tradição
védica da Índia, ao guerreiro Arjuna, que está sofrendo e se lança sedento a uma jornada para realizar-se
em sua plenitude: “Eu sou o si-mesmo assentado no
coração de todas as coisas (...) Eu sou o início, o meio
e o fim de todas as coisas”.
Na espiritualidade contemporânea, chamam esse
eu de Eu Superior. Eu não sei se gosto da expressão,
então prefiro não usá-la. Mas me lembro nessa hora
que toda palavra e expressão é também falha. São
sempre tentativas de expressarmos o que desejamos expressar e, muitas vezes, verdadeiras criações.
É por isso que é necessário realizar uma medicina
das palavras, um olhar cirúrgico sobre a dose de nossas palavras e sobre as palavras que usamos. Elas
são verdadeiras ou falsas para nós? Elas realmente
dizem o que estou sentindo e aquilo de que tenho
necessidade? Estou falando demais ou de menos?
Eu consigo ouvir o que o outro diz e busco compreendê-lo? Eu consigo saber se o que digo sobre o outro diz respeito a mim? Minhas palavras expressam
quem eu sou? E, assim, voltamos à pergunta inicial.
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Agora sim, vamos entrar na Psicologia Analítica que,
para mim, amarra tudo isso. Depois de ter flertado
com a Psicanálise de Sigmund Freud, foi nela que
mergulhei fundo para me entender e compreender
um pouco mais o ser humano. Após anos de estudos
autodidatas da obra de Jung, e mesmo já tendo um
mestrado, que fiz na área da Comunicação, busquei
uma especialização em Psicologia Analítica para
aprofundamento específico nessa psicologia que,
para mim, é revolucionária. A Psicologia Analítica é
uma das bases da Medicina das Palavras, e poderá
ser vista em todo o meu pensamento e em nossos
cursos e vivências. Então, sigamos.
Para Carl Jung, a psique, ou seja, a totalidade da nossa personalidade, é formada por três níveis: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Logo, o eu não é tão somente a consciência, como
se acreditou por muitos séculos no mundo ocidental.
Essa virada começa com Freud, quando ele nos apresenta o inconsciente na segunda metade do século
XIX, uma das principais descobertas científicas da
história. Para Jung, no nível da consciência encontramos o personagem mais famoso das redes sociais
atualmente quando o assunto é autoconhecimento:

10 dicas para melhorar suas relações em 2021

33

o ego! Sim, nosso amigo ego. O ego, ou o eu (com letra minúscula), é importantíssimo em nossa vida, ele
não é o malvado que pintamos por aí, de tal modo
que até dizem que é preciso se desprender do ego.
Mas se você se desprender do ego, tenha uma certeza: você transcendeu a vida material. Se assim for,
meus parabéns! Agradeço se puder me contar como
foi. Sem o ego, morreríamos ainda criança. O ego é o
centro da consciência, sendo o responsável por nossas noções de limite e por nossos valores. É ele quem
diz “eu sou isso ou aquilo”, “isso é meu”, “isso é seu”,
“isso sim”, “isso não”. Por isso, deve ser nosso melhor
amigo. Porém, o problema é quando identificamos
o Eu (perceba que agora escrevo em letras maiúsculas) com o ego, já que o ego está o tempo inteiro em
relação com a persona, outro componente da consciência, e isso não é amor, é cilada, como naquele pagode dos anos noventa. Persona vem do grego e significa máscara. Eram as máscaras usadas no teatro
grego. Para nós, na vida social, são as personagens
que assumimos. É como nos comportamos como filha, filho, mãe, pai, marido, esposa, amante, amiga,
amigo, inimigo, profissional, convidada, palestrante, espectador, criador e assim por diante. Ou seja, a
persona é nosso comportamento e nossa maneira de
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sobreviver também, o que faz do nível da consciência um nível ligado à sobrevivência. Seria tudo lindo
se não achássemos que somos as nossas máscaras
sociais. Elas têm um sentido, que é manter minimamente uma ordem social e nos permitir interagir em
sociedade. Mas se nos apegarmos a elas achando que
somos essas máscaras que usamos, em algum momento entraremos em crise, na famosa crise de identidade. Um exemplo clássico é a pessoa que passa a
vida inteira identificada com uma profissão e quando se aposenta acha que não serve mais para nada e
entra em depressão. Porém, a boa notícia é que não
somos a nossa profissão, nem a nossa posição na família nem qualquer outra personagem. Todas elas
são papéis que desempenhamos. Necessários, mas a
alma humana é mais, pode mais e deseja mais. Você
pode fechar os olhos para os desejos de liberdade da
alma, mas ela vai sempre te lembrar de alguma forma
o que você não está querendo olhar. Crises de identidade são muito comuns na vida toda, mas Jung dizia
que elas se tornam especialmente intensas por volta
dos trinta e cinco anos. Parece arquetípico isso, ou
seja, algo validado em vários tempos e culturas. Para
muitas pessoas, é perto dessa idade (com aquela básica margem de erro para menos e para mais) que
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acontece um chamado muito grande para um encontro com o Eu, para sermos mais do que acreditamos que somos. Meu chamado se deu aos trinta
e sete e eu decidi atendê-lo. Foi quando comecei a
construir o que Jung chamou de mito pessoal, que
seria a nossa maior tarefa como seres humanos.
Quando não damos atenção a esse chamado, os conteúdos do inconsciente começam a emergir para a
consciência quase que à força, em forma de lapsos
constantes, sonhos embaralhados, atos falhos vergonhosos, choros “sem sentido”, ansiedade, melancolia e muitos julgamentos, alguns culminando em
agressões verbais e, dependendo do nível de sofrimento da psique, agressões físicas. Quanto mais
você decidir não olhar, mais os sintomas vão se intensificar e mais os seus sonhos vão enviar mensagens. Se você tem julgado demais alguém ou muitas
pessoas, desconfie: é o seu inconsciente querendo
mostrar coisas sobre você. Se você está comendo
demais, trabalhando demais, chorando demais, interagindo demais, também tem algo que está tentando esconder de si mesmo. Uma hora, a coisa vai
aparecer numa situação embaraçosa ou complicada.
Continuando nossa jornada sobre o Eu, chegamos
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ao outro nível da psique, o inconsciente, assim nomeado por Sigmund Freud, como já vimos, cujo grande
mérito foi conseguir fazer a sociedade da época dar
atenção a esse até então ilustre desconhecido. Assim,
conseguiu desenvolver seu método de uso da fala
para a cura das doenças psíquicas de que todos nós
sofremos, tendo bastante êxito. Digo que “todos nós
sofremos” porque somos todos neuróticos. Mas não
se assuste. Neurose é tão somente uma dissociação
na psique, uma divisão, o que significa que há componentes da sua personalidade que não conversam
entre si. Às vezes, são até bastante contrários um ao
outro. Exemplo: você pode ser uma pessoa ótima
com seus filhos, mas um inferno na vida dos colegas
de trabalho. Neuroses, muitas vezes, trazem grande
sofrimento e perguntas que ficam sem respostas. É
preciso conhecer-se profundamente para reduzir as
dissociações. É preciso acessar o inconsciente de maneira consciente. Mas de forma diferente de Freud,
para quem o inconsciente é somente pessoal, para
Jung, o inconsciente é dividido em pessoal e coletivo. No inconsciente pessoal vamos nos deparar com
a famosa sombra, ou seja, tudo aquilo que, em nossa
personalidade, está oculto de nós mesmos, porque o
ego, reinando lá no centro da consciência, resiste a
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olhar. A sombra não tem só aspectos negativos, como
normalmente se pensa. Ela é, sim, o ser sombrio que
carregamos em nós, mas também guarda verdadeiros tesouros - talentos e capacidades que ficaram
relegadas ao porão da nossa personalidade porque
em algum momento da vida fomos levados a acreditar que essas coisas eram erradas, feias, inválidas ou
que não iriam agradar ou servir. Por ser o reino da
sombra, é do inconsciente pessoal que irão emergir
os chamados complexos. Complexo, Jung dizia, são
como “outros eus” do nosso eu, são comportamentos
e atitudes que não gostaríamos de ter, mas temos. E
dos quais não podemos fugir. Nem sempre um complexo ganha força sobre nós. Mas quando ganha, o
que se dá através de gatilhos, saímos do controle. É
por conta dos complexos que dizemos coisas como
“foi mais forte que eu”, “não sei como fui dizer aquilo”, “eu estava fora de mim”, “não sei porque ajo assim com fulano”, “tenho sérias crises de ansiedade
quando vou para o trabalho, mas em casa fico bem”,
“do nada, comecei a chorar”. Familiar, não? Tudo isso
significa que a sua psique está doida para te mostrar seu verdadeiro eu e você não está querendo
olhar. Complexos ativados assim são patologias e
podem nos destruir e destruir o outro e as relações.
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Um complexo de inferioridade, por exemplo, pode
minar a energia vital de uma pessoa, assim como o
complexo de superioridade pode tornar uma pessoa
arrogante e até um ditador. Uma pessoa que morre de
vontade de viajar pelo mundo mas se mantém agarrada num trabalho ou na família, pode sofrer com
crises angustiantes de choro ou de melancolia toda
vez que se depara com histórias de viagens. Às vezes,
um filme ou um livro são capazes de produzir choros
catárticos nessa pessoa. Para descobrir quem você
é de verdade, é preciso mergulhar nessas sombras,
chamar os seus complexos para tomar chá com você
e conversar com eles. Eles trazem notícias importantes sobre você mesmo. A mais importante é que o
seu eu é muito mais do que você imaginava que era.
Por fim, o inconsciente, para Jung, também é formado pelo inconsciente coletivo. E é aqui que a brincadeira sobre “compreender o eu” começa a ficar mais
interessante. A proposta de um inconsciente coletivo nos diz que todos nós, seres humanos, compartilhamos de uma estrutura básica e ancestral em
nossa psique, que se revela nos famosos arquétipos
universais. Já deu para perceber que Jung é popular,
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não é? Várias palavras que usamos em nosso dia a
dia vem de sua psicologia, o que, para mim, só valida
a sua teoria. E olha que nem entrei aqui na teoria
dos tipos psicológicos, que popularizou termos como
introvertido e extrovertido. Mas não é o caso desse
texto, isso veremos de forma mais profunda nos cursos e vivências. Voltando para o tema, embora a palavra arquétipo seja muito conhecida, várias vezes
aparece de forma inexata. Arquétipos são conceitos
universais encontrados em todas as culturas, que
têm um campo de significação limitado. Exemplos:
arquétipos materno e paterno, arquétipos do feminino e do masculino, arquétipo da loucura, do cuidado, da bondade, da maldade etc. Mas como cada um
desses arquétipos vai se materializar em cada cultura e se manifestar em cada pessoa não é arquétipo,
e sim, imagem arquetípica, seus conteúdos. Pense
no arquétipo como um jarro e na imagem como o líquido que vai no jarro. Assim, o arquétipo da grande
mãe se materializa como a Virgem Maria na cultura
cristã e como Iemanjá na cultura Iorubá. Da mesma
forma, o arquétipo do guerreiro terá várias formas
no tempo e no espaço, do caçador Oxóssi e da deusa Ártemis até o Superman e a Mulher Maravilha.
E por que isso acontece? Porque a linguagem do
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inconsciente é simbólica. Pensa na loucura que
são os seus sonhos. Tudo aquilo são símbolos. São
maneiras do seu inconsciente pessoal se expressar
e dar conta do que a consciência não consegue. Já
no caso do inconsciente coletivo, a base é mitológica. A mitologia é um grande espelho do humano e
várias vezes os símbolos mitológicos aparecem em
nossos sonhos, conversando com nossa história
pessoal. Nas mitologias, está absolutamente tudo
o que somos. Assim, ao ouvir uma história ou contemplar uma imagem, que são símbolos, rapidamente nossas sinapses produzem reflexões, pensamentos, sentimentos, sensações e intuições sobre nós
mesmos e sobre como agir em determinadas situações. Não de forma racional, mas coisas acontecem
dentro da gente. O símbolo faz a ponte entre o inconsciente e a consciência. Não é à toa que a literatura, os filmes e os seriados fazem sucesso. Precisamos dos símbolos, pois o inconsciente é simbólico.
Caminhando agora para finalizarmos essa parte do
nosso e-book, chegamos ao ponto mais excitante do
percurso da explicação de Jung sobre o eu. É no inconsciente coletivo que reside o maior de todos os
arquétipos, o Self. Self é também uma palavra que
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pode ser traduzida como eu, mas Jung o traduz como
o Si mesmo. A mesma tradução se faz em alguns livros, por opção de tradutores, da palavra sânscrita
atma, aquela das escrituras da Índia, como podemos
perceber na citação que fiz mais acima da Bhagavad
Gita. E se você está se perguntando se Jung conhecia
essas escrituras, sim, ele conhecia. Foi um profundo
estudioso das tradições orientais, tanto quanto do
cristianismo e da cultura ocidental em geral. O Self
é tanto o centro do inconsciente coletivo, quanto a
própria expressão da totalidade, o centro de toda a
psique. Ele é o arquétipo de Deus. Isso significa que
o Si mesmo, o eu mais pleno e profundo, é o mistério.
É essa característica da psique que nos leva a buscar
sentido para a vida e a nos identificarmos tanto com
o todo. É ela que nos faz perder o ar diante de um pôr
do sol avermelhado ou de um céu muito estrelado.
Que faz o cristão se emocionar aos pés da imagem
de Cristo na cruz ou o devoto de Krishna cantar o
mantra Hare Krishna sem parar por uma hora. É ela
que une pessoas em laços quase inexplicáveis. É o
Self que fala quando entramos em crise, e nos questiona: mas é só isso mesmo o que você quer da vida?
Não teria algo mais? Então, ele pega na nossa mão e
nos conduz na busca por respostas. Às vezes, vamos

10 dicas para melhorar suas relações em 2021

44

encontrar essa resposta em uma religião, que não
necessariamente é aquela na qual crescemos. É muito comum nesses movimentos, pessoas mudarem
de crenças. Cristãos se tornarem ateus e vice-versa,
por exemplo. Espíritas se encontrarem numa crença
evangélica, ou um evangélico ir parar no budismo.
Outras vezes, o Self leva à ciência, à contemplação do
êxtase e à experiência mística nas descobertas científicas mais profundas. Outras ainda, a buscar o mistério na relação com a natureza. Isso quer dizer que
faz parte da descoberta do seu eu, a descoberta do
seu caminho de relação com o mistério. Quem nega
essa relação, nega uma parte de si, e vive a sensação
de que a vida não faz o menor sentido ou de que “falta alguma coisa”. Não importa se você é religioso, agnóstico, ateu, espiritualista: a sua psique, segundo a
Psicologia Analítica, possui essa característica, essa
fome e sede de totalidade. Além dos caminhos acima, todos nós, em algum momento da vida, vamos
nos encontrar com o Self, experimentar o poder desse arquétipo da totalidade, na experiência do sentimento mais difícil de explicar, o amor, seja a uma
pessoa ou a uma causa. O amor, aliás, é um veículo
poderoso no processo da individuação, do tornar-se
quem se é. Um dos mais fortes. E isso não é só Jung
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quem diz. O amor está na mitologia grega como
Eros, o primogênito de todos os deuses do Olimpo,
a causa de tudo, e Freud utiliza o nome dessa divindade para falar de uma das grandes forças da
nossa existência, a pulsão de vida, e para explicar o
nascimento do eu na relação com o outro. O amor
aparece personificado como caminho para o autoconhecimento em todas as mitologias e religiões, e
também os filósofos não escaparam de se encontrar
com ele. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios,
na Bíblia, nos diz: “Ainda que eu falasse as línguas
dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria
como o sino que ressoa ou como o prato que retine.
E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.” Pense sobre isso.
Considerando toda essa complexidade da psique,
o objetivo no caminho da individuação, ao encontro do seu eu mais pleno, consiste em fazer emergir para a consciência o maior número possível de
conteúdos do inconsciente, para, assim, poder realizar o seu mito pessoal. Para isso, Jung, que já
carregava a bagagem da psiquiatria e da psicanáli

10 dicas para melhorar suas relações em 2021

46

se, criou a sua psicologia, com variados métodos.
Muitos deles podem ser aplicados fora da clínica, embora a clínica junguiana conduza o processo de forma
muito mais profunda, profundidade essa que exige a
segurança que se encontra na clínica, no trabalho direto junto a um analista. Fora da clínica, em cursos e
vivências, e até mesmo sozinhos, podemos usar a arte,
a escrita, a leitura, o contato com as histórias, a anotação dos sonhos, como formas de facilitar esse encontro com nosso Eu, com a nossa verdade. Na Medicina
das Palavras, usamos a palavra como veículo nesse
sentido, em práticas de escrita, leitura, discussão de
textos, contação de histórias e de mitos e comunicação autêntica. E o início desse processo começa com a
aceitação de uma característica única que todos nós
temos: a vulnerabilidade. Sendo assim, vamos a ela.
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Vulnerabilidade

“

“Vulnerabilidade é ser o primeiro a dizer ‘eu te amo’
sem saber se a declaração será retribuída.”
(Brené Brown)

Foi com muita curiosidade que recebi, um dia, pelos
algoritmos das redes, a sugestão de uma palestra do
TED com o título O poder da vulnerabilidade. O nome
da palestrante: Brené Brown. Eu não fazia ideia de
quem ela era, mas eu estava em crise, me sentindo
vulnerável, e o nome do vídeo me chamou a atenção.
Logo de cara ela se coloca de forma bastante vulnerável e transforma a sua aparente desvantagem em
vantagem. Ao se expor daquela forma, estabelece
uma profunda conexão com o público, que passa a
se ver nas histórias tão comuns de medo e vergonha
que ela conta. Brené pesquisa há muitos anos como
pessoas as mais diversas compreendem a vulnerabilidade, buscando perceber padrões de entendimento
e comportamento, e se tornou uma escritora e consultora mundialmente conhecida a partir daquela
palestra que, segundo ela afirma em outra palestra,
lançada pela Netflix (O poder da coragem), estava
morrendo de medo de fazer por ser muito tímida e
sofrer com baixa autoestima. Temos muito a agradecer a essa mulher, pois se hoje o tema é um tópico
frequente nas mídias e nas mentes, isso se deve em
parte à coragem dela de enfrentar o próprio medo,
encarar sua vergonha e se colocar como um espelho para todos nós em suas palestras e livros sobre o
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tema, revelando que somos todos vulneráveis e que
essa é a nossa força. Como ela mesma escreveu: “A
vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como
coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraquezas.”
Desde que conheci o trabalho dela, o assunto me pegou. Como eu estava vivendo uma fase em que me
sentia extremamente vulnerável, levei a questão
para a análise para aprofundá-la, e comecei a compreender que a imagem que eu tinha de uma pessoa forte era justamente o oposto do que de fato nos
traz força. A vulnerabilidade nos retira das fantasias
e nos traz para o real. Por muitos anos, acreditei que
demonstrar vulnerabilidade era uma fraqueza, e usei
com afinco a máscara da mulher maravilha autossuficiente. O resultado disso vocês já sabem: a quebra
da minha bolsa de valores pessoais com pitadas de
muita ansiedade. O que compreendi nesse tempo de
acolhimento da minha vulnerabilidade, é que ela é
realmente uma força poderosa. Não esconder que
somos vulneráveis é o primeiro passo para sermos
uma pessoa mais verdadeira. E também a condição
para relações mais autênticas. Sem isso, o que há
é uma grande mentira. Sou eu achando que sou a
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rainha da cocada, ou o contrário, fazendo papel de
vítima, e ainda me relacionando através dessas máscaras, o que não permite que o outro me conheça de
fato, dificultando também que eu enxergue o outro
como ele é, já que mal me enxergo e prefiro me relacionar na base da projeção. Parênteses para explicar a projeção. Projeção é um fenômeno natural da
psique que nos faz criar um filtro que embaça a realidade. Assim, projetamos no outro as nossas sombras, tanto negativas quanto positivas (lembrando
que sombra é aquilo em nós que está oculto da nossa consciência). Exemplo: eu acho meu namorado
um preguiçoso e fico muito incomodada com isso,
fazendo questão de lembrá-lo o quanto ele é assim,
gerando estresse no relacionamento. É quase certo que esse julgamento expressa uma necessidade
minha que não está clara, como a de mais atenção.
Pode ainda indicar que, na verdade, eu gostaria de
levar a vida com mais tranquilidade e calma e, por
não conseguir fazer isso, eu tenho raiva de mim e
desconto isso no outro, projetando a preguiça nele
como um mal e fazendo questão de diminuí-lo.
A maioria das relações acontece nessa energia, com
as partes vivendo de olhos bem fechados, para usar
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o nome do ótimo filme de Stanley Kubrick cujo roteiro revela de forma angustiante como vivemos as
relações. Muitas vezes, relacionar-se é simplesmente
usar o outro para satisfazer nossas necessidades de
forma egoísta: não deixamos claras as nossas necessidades e ainda manipulamos o outro com vitimizações, julgamentos ou demonstrações de poder. Nem
sempre conseguimos estabelecer uma troca sincera.
Exemplos de como usamos as pessoas são muitos:
às vezes nos vinculamos a alguém para mostrar à
sociedade que somos incríveis, não porque amamos aquela pessoa, mas porque ela serve à nossa
vaidade; outras vezes, o vínculo se estabelece para
descontarmos nossas frustrações conosco, ou para
realizarmos nossos desejos de controle. E por aí vai.
Como isso pode ser diferente? Com a exposição da
nossa vulnerabilidade. Ela é o passo difícil rumo à
nossa verdade. Difícil porque o nosso habitat como
seres humanos são as relações. Somos adaptáveis a
qualquer lugar do planeta, mas sem as relações, adoecemos emocionalmente. São elas que nos revelam
se estamos sendo verdadeiros ou não com nós mesmos. Mas enquanto a maioria de nossas relações for
baseada na projeção, e não na vulnerabilidade, não
haverá sinceridade. Porém, a projeção não é somente
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um mal. Projetar é uma coisa natural, fazemos isso
inconscientemente. Inclusive, para que haja paixão, é preciso haver uma dose de projeção. O que é
apaixonar-se senão projetar no outro a maravilhosidade humana? Se você não enxergar no outro a
totalidade, a beleza, a felicidade, não vai haver paixão. A grande questão é quando a paixão acaba. Aí
é que vem o teste. Se seguimos na projeção, vamos
pular para o polo oposto: deixar de projetar as coisas maravilhosas da vida e de nós no outro e passar
a projetar nele o pior que existe. É a fase na qual o
outro, de príncipe ou princesa encantada dos nossos
sonhos, se torna a fonte de todos os problemas da
nossa vida. O fato é que temos medo de encarar a
vida real, ou seja, temos medo de olhar para os nossos desejos e necessidades concretos e para os desejos e necessidades do outro. Relacionar-se a partir da
vulnerabilidade é encarar essa verdade e saber expressá-la, sem julgamentos. Um exemplo em forma
de exercício: quando você se sentir triste, busque no
seu silêncio compreender o motivo da sua tristeza.
Depois, expresse-a para o outro sem julgá-lo ou julgar a si mesmo. Se a sua tristeza é porque a outra
pessoa te dá menos atenção do que você acha que
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deveria, ao invés de dizer que ela é uma ingrata, que
não te ama ou qualquer outra coisa, expresse algo
como “eu me sinto triste quando você trabalha muito e fica menos comigo do que eu necessito” ou “eu
me sinto triste porque gostaria de passar mais tempo
com você, mas sinto que você não deseja isso. Estou
certa ou equivocada? Poderia me ajudar a entender?”.
Perceba a diferença em uma conversa nesses termos
no lugar de uma troca de farpas. Mas, claro, mudar a
nossa maneira de nos comunicar exige trabalho, pois
nós nos desenvolvemos dentro de uma cultura violenta, que divide as pessoas entre os que merecem
e os que não merecem, os que são corretos e os que
não são, e muitas outras formas de segregar, julgar e
tornar a sociedade desigual. E isso também se dá pela
linguagem, quase sempre focada em julgamentos.
Crescemos sob muitas regras, debaixo de um guarda-chuva moral que nos impede de sermos verdadeiros e nos cobra que estejamos ajustados aos valores sociais, que nem sempre nos servem, em nome
dos “bons costumes”. Sinceramente, bom costume
seria se todos conseguissem expressar quem realmente são sem serem reprimidos, violentados ou
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deserdados. Bom costume seria conversar e tentar a
compreensão mútua. A violência deveria ser apenas
um recurso de defesa quando a compreensão de um
dos lados falhasse e ameaçasse o outro. Da mesma
forma, a agressividade, tão necessária para nos impormos em situações de opressão, deveria ter essa
função e nenhuma outra. Mas isso é uma questão
de tempo e de evolução da nossa consciência. Não
faz muito tempo que começamos a falar sobre todos
esses assuntos na sociedade. A saúde mental, que
sequer era uma questão há pouquíssimo tempo, se
tornou um tema importantíssimo nos dias atuais, e
não vai demorar para que esteja dentro das famílias,
das escolas e no âmbito do trabalho. Pois a nossa
forma mascarada de nos comunicar não acontece só
no âmbito familiar e das relações íntimas. Acontece
também no ambiente escolar, desde que somos bem
pequenos, e no trabalho, um ambiente micro que
repete os padrões da cultura macro, cobrando obediência com ameaças. Nem sempre claras. Muitas
ameaças estão implícitas em estatutos, regras e na
cultura do local de trabalho. Empregados de empresas privadas, especialmente das grandes empresas,
temem ser mandados embora se forem espontâneos
e verdadeiros. Já no caso do serviço público, fica-se
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à mercê de manipulações e do assédio moral. Se
conseguíssemos acesso agora à quantidade de pessoas que estão em licença médica psiquiátrica no
serviço público ou enfrentando pânico, ansiedade
e Burnout no privado, sem a chance de uma licença, acredito que mal conseguiríamos contar. Muita gente está passando por isso também e nem se
dá conta, porque a máscara está tão colada ao rosto que para a pessoa sair do pedestal de “comigo
está tudo ótimo, eu aguento” seria um sofrimento.
Essa forma de agir em sociedade e nas relações íntimas vem criando aberrações em toda a história humana. Quantas pessoas vocês conhecem que prefeririam ter um filho assassino a um filho gay? No Brasil
está cheio delas. Esses filhos se tornam rejeitados e
vivem uma violência emocional que gera sequelas
duras para ele e para a sociedade. O mesmo acontece
com artistas que nascem em famílias mais conservadoras, ou até com pessoas de mente pragmática que
nascem em famílias mais místicas ou artísticas que,
dependendo do nível de consciência ou não de seus
membros, podem tentar minar a natureza daquele pragmático (caso mais raro, mas existe também,
pois repressão e rejeição pode vir de qualquer lado).
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Fato é que nascemos e crescemos no meio dessa cultura de opressão que criou o discurso de que a vulnerabilidade é a fraqueza, gerando uma avalanche de
mentiras que nem percebemos se não paramos para
observar e analisar o que estamos vivendo individualmente e o que se passa na sociedade. A causa dessa
cultura é também aquilo que nos adoece emocionalmente e que precisamos encarar em nossas vidas: o
medo, a culpa e a vergonha. Vamos a elas.
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Medo, culpa
e vergonha

“Você não é uma gota no oceano.
Você é o oceano inteiro numa gota.” (Rumi)

Vamos combinar que ouvir estas três palavras - medo,
vergonha e culpa - nos dá vontade de sair correndo e
fingir que não é com a gente. Medo, vergonha e culpa são os principais freios em nossa vida. É por eles
que deixamos de fazer uma série de coisas, inclusive,
aquilo que nutre nossa alma. É por conta deles que
esquecemos que somos o oceano (a totalidade e a potência) e acreditamos que somos uma gota frágil no
meio de um oceano que nos engole. O medo, como
instinto, é absolutamente necessário. Ele nos mantém vivos. Porém, com o desenvolvimento complexo
da cultura, desenvolvemos também medos culturais,
como o medo do outro, como se a diferença por si só
fosse uma ameaça à nossa integridade. Socialmente, isso levou a genocídios assustadores na história.
O medo da diferença está na origem do racismo, do
machismo, da homofobia, da intolerância religiosa e
de tantas outras formas de segregar e violentar que
estão enraizadas na cultura. Por sua vez, ele gera
comportamentos tiranos e controladores. Já escreveu o mestre Muniz Sodré em seu livro A verdade
seduzida que a cultura é banhada de sangue. Individualmente, além de nos paralisar, nossos medos pessoais também geram problemas sociais, pois afetam
aqueles que convivem conosco. Através das minhas
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pesquisas e observações, percebo que os medos paralisantes mais comuns que encontramos são: rejeição, morte, escassez, solidão e, acredite, medo da
liberdade, que é nada mais que o medo de viver.
O medo da rejeição é um dos mais comuns. Suas causas parecem estar na infância, afinal, toda criança
passa por algum tipo de rejeição, em maior ou menor
grau. Isso é parte do nosso desenvolvimento, e o sentimento de abandono é um sentimento necessário:
numa certa medida, a sensação de abandono é o que
nos leva adiante na vida, é o que nos dá impulso para
seguir nosso próprio caminho, como o passarinho
que depois que aprende a voar empurrado pela própria mãe, tem que aprender a buscar sozinho a sua
comida. Mas se essa rejeição possuir nuances mais
pesadas, se ela tiver sido forte e marcado a criança,
mais o medo será um problema na vida do adulto.
Tal medo abarca uma série de comportamentos e
de medos derivados, como o de falar em público, o
medo de dizer não, o sentimento de inadequação, a
baixa autoestima e a necessidade de fazer as pessoas
ao nosso redor nos desejarem e amarem. Em razão
dos traumas causados pelas rejeições da infância,
queremos ser aceitos, e isso faz com que deixemos
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de fazer uma série de coisas que, lá no fundo, a gente
sabe que nos faria feliz. Também tomamos decisões
baseadas nesse medo, como escolher uma profissão,
um emprego, casar e uma série de outras. E toda rejeição que sofremos no decorrer da vida, vai acrescentando camadas a ele. O buraco aqui é grande.
Esse medo é aquele que nos faz achar que precisamos atender a demanda do outro o tempo inteiro. Se
não, “o que vão achar de mim? Que sou uma ingrata,
que eu não amo a pessoa, que sou uma profissional
desatenta?” Assim, com esses pensamentos depreciativos sobre nós, nos tornamos reféns da vontade
do outro, incapazes de ignorar uma mensagem sem
importância ou que poderia esperar. Para sair desse
redemoinho, é preciso saber perceber o que é do outro, o que é nosso e o que é da relação. Dá trabalho.
Mas ir em busca da sua verdade pede esse trabalho.
O medo da morte é outro medo muito comum, e ele
nos impede de arriscar certos movimentos. Acredito
que é muito em função de, apesar da morte ser nossa
única certeza, ela ser um tabu na sociedade. A gente
sabe que um dia vai morrer, mas mal falamos sobre o
assunto, não o elaboramos.
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O lado oposto disso são aqueles que desafiam a morte, que precisam dessa adrenalina o tempo todo, o
que é um desequilíbrio tanto quanto deixar de viver por medo dela. Se tem algo que a vida não é, é
exata. “Navegar é preciso, viver não é preciso”. A precisão passa longe da vida, o que significa que não
vamos morrer simplesmente por fazermos alguma
coisa, por nos movimentarmos na vida, por mudarmos tudo se assim for o desejo sincero. Na verdade, arrisco dizer que o medo da morte tem estrita
relação com o medo da liberdade, o medo de encarar a imprevisibilidade da vida. O medo da liberdade tem origem em repressões e opressões também,
que muitas vezes mantêm as pessoas numa zona
de conforto, mesmo que ela seja uma zona de agressão. Por exemplo, famílias que se desenvolvem como
uma grande massa amorfa, ignorando a singularidade de seus membros e sufocando-as, são pratos
cheios para criar pessoas medrosas e dependentes. É assim que muitos filhos que deveriam sair da
casa dos pais e seguir seu próprio caminho pessoal,
como manda a natureza da psique, vão se mantendo no ninho, com medo de assumir responsabilidade
pela própria vida. Ou que, mesmo tendo saído, não
conseguem encontrar quem são e nunca se sentem
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satisfeitos. Tornam-se adultos que não crescem. A
autorresponsabilidade é a condição para a liberdade.
E a liberdade é a condição para a superação do medo
da morte como um medo paralisante. Ou seja, perder
o medo da morte é perder o medo de viver. Quando vivemos plenamente, tudo ganha sentido, e a morte deixa de ser aquela figura assustadora que vem nos lembrar de que não estamos vivendo como deveríamos.
O medo da escassez é também um medo bem presente. É fácil entender isso quando vivemos em uma
sociedade desigual, movida pela competição e pela
crença de que não tem para todo mundo e, o que é
mais cruel, de que só alguns merecem. Porém, isso é
crença, uma crença que sustenta o status quo ao tirar
das pessoas o poder de encontrar soluções criativas
para a própria vida e de vislumbrar, e de exigir, melhores condições. Tem para todo mundo, mas a cultura não se desenvolveu assim, mas na base da competição e da segregação. Há concentração de renda,
de poder e de oportunidades e, na realidade psíquica de muita gente, a crença de que a prosperidade é
difícil de ser alcançada bloqueia o investimento nos
talentos pessoais. Toda crença é um comando para
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o seu cérebro. Por exemplo: se você acreditar que vai
faltar dinheiro, o seu inconsciente vai funcionar de
forma a fazer você tomar atitudes que vão levar a
faltar dinheiro na sua vida. Acredite, você é movido
por seu inconsciente. A maior parte das suas atitudes são tomadas sem você nem saber o porquê. Suas
crenças mandam em você. Mesmo que você não
acredite nisso. Não acreditar não significa que não
seja real. A ciência já comprovou o poder da mente
sobre nós. Por isso é importante se conhecer e buscar reprogramar crenças que reconhecemos como
limitadoras em nossa vida. Mas essa reprogramação
só é possível se antes você mergulha em descobrir
quem você é e que crenças te fizeram. O medo da escassez é um medo que paralisa muita gente. Eu fiquei agarrada nele por anos, acreditando que o meu
emprego público era a única fonte de dinheiro possível para mim. “Se eu sair daqui, vai faltar”. Com isso,
desperdicei anos de uma energia que poderia ter
sido empregada no que estou fazendo agora e que
me nutre profundamente a alma. Mas tudo bem,
na época eu não tinha consciência disso. Agora eu
tenho. E ter consciência de algo traz muita responsabilidade. Uma vez que a gente compreende alguma coisa, é preciso tomar uma decisão. Do contrário,
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vive-se na hipocrisia. Lembra do sentido de hipocrisia? Observar nossas crenças em relação ao dinheiro
e à condição material é importantíssimo para a nossa
expressão mais verdadeira. Você pode estar deixando
de ser você por medo de não ter dinheiro. Esse é, arrisco dizer, um dos medos mais difíceis de se transpor,
porque ele mexe diretamente na nossa sobrevivência, comunicando-se com nosso cérebro primitivo.
Por fim, falemos do medo da solidão. Medo bem comum também, que parece ter conexão com sensações de abandono. Ele é um medo irmão do medo
da rejeição. Mas o medo de ficar sozinho também
se apoia num medo profundo de ficar consigo e
com os próprios pensamentos e sentimentos. É reflexo também do medo da liberdade. Do medo de
se responsabilizar. Mas também, claro, tem sua
razão de ser em nosso cérebro. Somos seres gregários, nosso habitat são as relações. Normal que
tenhamos medo de ficar sozinhos. O problema é
quando isso se torna patológico e nos impede de
alcançarmos uma condição muito básica para a expressão da nossa verdade e a liberdade decorrente dela: aprender a gostar de si mesmo e a ficar só.
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Bom, acho que de medo já escrevi bastante. Vamos
agora à culpa e à vergonha. Ambas andam juntas, e
junto com o medo também. Vejo a culpa como tendo
duas faces: uma que é natural, da psique, por sermos
seres sociais, outra que é cultural, as culpas aprendidas. A não ser que você seja um psicopata, vai sentir
culpa em algum momento da sua vida. Mas quando a culpa se torna paralisante, estamos falando em
algo que nos desequilibra, mesmo que estejamos
inconscientes disso. A culpa pode ser expressão de
um sentimento de dívida. Tal sentimento é terrível
para quem o vive. Podemos nos sentir gratos e querer expressar a gratidão por alguém, mas se sentir
em dívida é a morte certa da liberdade. Só que não é
tão simples assim deixar esse sentimento de lado. Se
há sentimento de dívida, é porque alguma opressão
se deu. Julgamentos são ótimos gatilhos para promover culpa nesse sentido. Pense numa pessoa que
não consegue se separar, mesmo que o casamento já
tenha acabado, porque se sente em dívida com seu
parceiro ou parceira, que a ajudou por anos. Esse é
um caso bem comum, de pessoas que se mantêm
unidas pela culpa e matam duas vezes a potência
da vida. Outra culpa bem comum, que muita gente
nem percebe que tem, é a de ganhar mais dinheiro
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do que os pais. Ou a de não cumprir as expectativas
desses pais. Muitas pessoas deixam de viver do que
gostariam por isso. Elas se sentem culpadas por ser
quem são, como se isso significasse negar o outro.
Mas viver daquilo que você quer e como você quer
viver, não significa deixar de amar o outro que criou
expectativas sobre você, nem deixar de respeitá-lo.
Ao menos, não deveria. Cada um tem a sua jornada pessoal para viver. Todos nós deveríamos entender e respeitar isso. Até mesmo quando alguém que
amamos faz uma escolha que nós achamos que vai
ser ruim para ele. É duro, às vezes, aceitar uma escolha de alguém que amamos quando ela vai contra
os nossos valores. Especialmente entre pais e filhos
isso é extremamente doloroso. Mas precisamos ter
uma coisa em mente: nossos valores são nossos, os
do outro são do outro. É preciso respeitar a vontade
do outro e deixar que ou ele quebre a cara sozinho
ou cresça e floresça sozinho. Esse é o maior respeito
que você pode oferecer a alguém. O respeito à liberdade. Nós temos uma tendência carente, aprendida
socialmente, a querer ser o bom samaritano o tempo
inteiro. Mas uma coisa que esquecemos é que nem
sempre quem vamos encontrar no caminho é um
homem espancado por assaltantes, completamente
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necessitado de ajuda, como na parábola do bom
samaritano. Muitas vezes, são pessoas que não pediram nossa ajuda, mas simplesmente o respeito
à sua liberdade. E às vezes, nossa ajuda não é uma
ajuda genuína, mas uma necessidade nossa de nos
sentirmos queridos. Por isso, é fundamental observar se quando ajudamos alguém é de espontânea
vontade, sem exigir nada em troca, nem mesmo
o amor do outro, ou se é a expressão de uma carência ou uma necessidade de controle do outro.
Agora quero falar de uma das culpas mais comuns
que nos vêm quando entramos em processos de autoconhecimento. É aquela que sopra no nosso ouvido como um diabinho: mas ainda há tanta gente
passando fome no mundo, como vou me dedicar
a buscar minha expressão, o meu eu? Essa é uma
questão que ouço de vez em quando e eu já caí nela
várias vezes no início do processo. Certa vez, numa
postagem que fiz nas redes sociais sobre ter a alegria
como resistência política em um mundo que nos
educa para a obediência, recebi um comentário que
dizia: “muito fácil dizer isso de barriga cheia”. Mas é
claro, meu amigo! E, no entanto, é só isso o que desejamos: que todas as pessoas possam ter a barriga
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cheia para iniciarem suas jornadas para dentro, em
busca de suas potências. Há pessoas que têm essa
missão de criar ações e políticas para a distribuição
mais igualitária de alimentos e a redução da desigualdade. A minha é trabalhar com a palavra e o autoconhecimento, e por isso eu vou continuar falando
da alegria. E a sua, qual é? Eu citei como resposta ao
comentário uma frase de Michel Foucault, que está
no prefácio da tradução inglesa do livro O Anti-Édipo, dos pensadores franceses Deleuze e Guattari:
“Não é preciso ser triste para ser militante, mesmo se
a coisa que combatemos é abominável. É o elo do desejo com a realidade - e não sua fuga sob formas de
representação - que possui uma força revolucionária.” Na ocasião, não me lembrei de outra frase muito
boa, que poderia ser até uma melhor resposta para
o questionamento daquela pessoa. Ela está no livro
A Alma Imoral, de Nilton Bonder, livro transformador na minha vida. Ela diz: “Aquele que não faz uso
de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira
diminui o potencial de todos os demais. Se fôssemos
todos mais corajosos e temêssemos menos a possibilidade de sermos perversos, este seria um mundo
de menos interdições desnecessárias e de melhor
qualidade.” O que ele quer dizer aqui? Que deixar de
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buscar o seu melhor, de viver a alegria, de desejar
mais prosperidade e liberdade porque há muita gente que tem menos que você, é aumentar o nível de
frustração e tristeza do mundo e não honrar o que
você tem. Você aprendeu que se uma pessoa sofre,
melhor é você sofrer junto. Mas isso é apenas moral.
Não é uma lei divina nem uma lei universal. Imagina se fosse uma verdade, quem é que poderia ajudar
alguém? Ninguém! Viveríamos todos na miséria. Somente uma pessoa de bem com ela mesma sabe a
importância da liberdade. Somente alguém que empreende sua jornada, sabe o quanto é isso que a alma
humana procura e deve fazer, e que se há uma luta
que valha a pena, é para que todos possam empreender as suas próprias jornadas. Caso alguém se ache
no direito de usufruir da liberdade da vida passando
por cima do outro ou acreditando que o outro não
tem esse direito, essa pessoa não entendeu uma linha do que significa liberdade. Então, não se culpe
por querer ficar bem. Esse é, na verdade, o seu mais
forte dever. Autoconhecimento é serviço social. “O
mundo muda quando a gente muda” é o clichê mais
verdadeiro. Lembre-se da tarefa de realizar seu mito
pessoal e só vá. Lembre-se de que se você está bem,
pode ser um canal para que outras pessoas também
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fiquem. E se ainda assim for difícil para você,
se ainda assim houver culpa, faça o que precisa ser feito por todas as pessoas que não
podem fazer isso e desejariam ter as suas
oportunidades. Há milhões de pessoas no mundo oprimidas e violentadas, impedidas de ser quem elas são.
Quanto à vergonha, ela é tanto aquela autossabotagem nossa de cada dia quanto algo que pode acontecer depois de um fato. Como autossabotagem, está
relacionada ao medo. Como escreveu Brené Brown,
“a vergonha é a maior e mais poderosa das emoções.
É o medo de não sermos bons o suficiente.” Antecipamos a vergonha por medo, como por exemplo, o
da rejeição. Então, eu deixo de fazer alguma coisa
por medo “do que vão pensar”, dando poder ao outro
de me definir antes que eu faça isso. Tenho vergonha
de ser quem sou por medo e até por culpa, por não
querer demonstrar o que realmente penso e sinto,
pela culpa de simplesmente ser ou pensar diferente
de alguém que me ama ou me preza, pela necessidade de ser aceito por alguém ou por um grupo. A vergonha também se dá após sermos julgados. Mas não
podemos nos permitir certos controles se quisermos
ser quem queremos ser. Adolescentes fazem isso.
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Adultos deveriam seguir sua própria estrada. Por que
sentimos muitos julgamentos como ofensas? Isso é
algo muito comum: nos sentimos rebaixados, humilhados ou infantilizados (com respeito às crianças)
em várias situações da vida. E por que? Porque criamos uma autoimagem que se torna quase um deus
para nós, que não pode ser tocado. Tornamo-nos um
tabu ambulante para nós mesmos. É por isso que
nos permitimos ofender. Isso não tira do outro a responsabilidade pela ofensa. De maneira alguma. Mas
ao nos sentirmos mal com a ofensa alheia, isso diz
muito sobre como estamos apegados a uma imagem
de nós mesmos, ou ao que o outro pensa que somos,
o que dá quase no mesmo, pois nossa autoimagem
é também construída para interagirmos socialmente. É um baita desafio se libertar de nossa autoimagem, olhar para nós como seres em plena potência
que podem mudar a própria imagem, sem a necessidade de certos apegos. Eu passei e ainda passo
por situações duras em relação a isso. Construí por
muitos anos uma imagem de mulher decidida e independente, mas há alguns anos descobri em terapia que tudo isso era só uma imagem, não era tão
real quanto eu queria. Era casca, não miolo. Para se
tornar verdade, foi preciso desconstruir muita coisa.
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Ainda está sendo, ainda é processo por aqui. Mas a
cada dia, mais pedaços da casca caem e eu descubro que dentro de mim sou muito mais do que os
adjetivos e advérbios com os quais eu me classificava antes. É a seguir esse caminho que a Medicina das Palavras te convida. A olhar para as suas
falhas e suportá-las, a lidar com a incerteza e aceitá-la, inclusive com o sentimento de estar sendo ridículo, e a não evitar o conflito. Tudo isso nos leva
ao novo, ao que realmente desejamos. Não há como
sair do lugar sem encarar as próprias sombras, sem
se levantar do sofá confortável, mesmo que sujo.
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A coragem de expressar
sua verdade
“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”
(Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas)
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O caminho de expressão da verdade é uma espiral. Ele te leva sempre a um lugar além, a um “você
mais pleno”, ao invés de te manter estacionado
ou andando em círculos. Para que ele se faça assim, algumas ações são necessárias. Vamos a elas.
Faça as pazes com a sua história. Considerando que,
emocionalmente, você tem uma história como a de
qualquer outra pessoa, cheia de medos, culpa e vergonha, repleta de contradições e de sucessos e fracassos na mesma medida, sua única forma de ficar em
paz é fazendo as pazes com você mesmo. Ninguém
é perfeito e todo mundo erra. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Mas lembre-se de uma máxima: como você reagiu em toda a sua vida ao que lhe
aconteceu foi a única forma pela qual você poderia
ter reagido, em acordo com o nível de consciência
que você tinha. Claro, algumas histórias são mais
duras e difíceis de suportar. Se esse é o seu caso, procure ajuda. Isso está ao seu alcance. Haverá sempre
alguém disposto a nos ajudar. Não duvide disso. Mas
independente da sua história, é preciso olhar para
ela e perceber que ela faz parte de você. É necessário
ficar em paz com o que passou, ou seja, perdoar internamente a si e a quem lhe fez algum mal, e seguir.
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O mais importante nesse trabalho de fazer as pazes,
é abrir o caminho para um presente e um futuro diferentes. Sem isso, fica muito difícil ter uma vida com
mais verdade. Portanto, o primeiro trabalho é esse
longo e duro trabalho de olhar para a própria história
e perdoar. Deixo, para esse caso, uma dica de leitura
aos que apreciam literatura. O romance A casa dos
espíritos, de Isabel Allende, que apesar de poder ser
visto como um retrato político e social da América
Latina, para mim é um livro sobre perdão e redenção.
Outro passo importante é fazer uma limpa em suas
crenças e encarar a sua autoimagem para ver o que
ela diz sobre você. Vai doer olhar para alguns aspectos, mas para muitos, se não há sangue não é real.
Precisamos sangrar, metaforicamente falando, para
sentir o quanto nos ferimos e fomos feridos. Precisamos sentir a dor para dar o adeus necessário ao que
não nos serve, ao invés de passar a vida varrendo
acontecimentos e sentimentos para debaixo do tapete, evitando o conflito e a dor, buscando mil maneiras de se anestesiar. O que não elaboramos torna-se
um fantasma assombroso em nossa vida e causa de
doenças. “Aquilo a que você resiste, persiste” é uma
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frase muito famosa de Jung que circula pelas redes
sociais e contém verdades. Vale aqui a dica de fazer
aquelas listas importantes de tudo o que você acredita que é certo e errado, e analisar o que faz sentido para você. Falar em voz alta ajuda a saber como
seu corpo reage a cada frase: se vai haver medo, vergonha, culpa, raiva, frustração, alegria, prazer. Um
exercício complementar a esse é identificar as emoções que nos tomam, tanto no confronto com essas
crenças quanto nas situações da vida. Porém, como
desde crianças não fomos ensinados a reconhecer as
emoções, no início isso pode parecer muito confuso.
Por isso, é muito importante se cercar de técnicas de
silêncio, meditação, respiração, oração, escrita terapêutica, o que fizer sentido na sua vida, para exercitar
uma capacidade fundamental para a sobrevivência,
para a saúde mental e emocional: a auto-observação.
Quanto mais você for capaz de não viver no automático, mais conseguirá compreender o que te afeta e
mais será capaz de fazer escolhas de acordo com o
que você de fato anseia viver. Viver no automático é
viver levado pelas emoções e sentir que a vida não é
nada mais do que um grande caos. E como é muito
fácil para o cérebro se manter no automático, ficamos, de alguma forma, viciados nas emoções e no
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sentimento de vazio, de que a vida é só isso mesmo, um emaranhado de acontecimentos injustos
e sem causa, “uma história contada por um idiota,
cheia de som e fúria e sem sentido algum”, como
profere o regicida Macbeth, de William Shakespeare. Esse é um sentimento perigoso, que quando
muito intensificado nos leva ao risco de depressão
e até à morte. É preciso estar atento a ele. Emoções
são coisas fora do nosso controle. Como já vimos
no texto sobre o medo, elas são necessárias para a
nossa sobrevivência. Mas viver controlado por elas
não é necessidade, mas algo que nos tira do caminho da nossa verdade. Temos que fazer o trabalho de reconhecê-las, senti-las, mas não deixar que
elas ajam através de nós sem consciência. Um caminho que leva tempo, mas um caminho possível.
Um passo também muito fundamental nessa jornada de coragem é se autorresponsabilizar por suas
escolhas. Quanto mais nos tornamos conscientes de
nós e de nossos padrões, mais nos tornamos capazes
de fazer melhores escolhas. Quando não fazemos,
quando vacilamos e percebemos que vacilamos, não
temos que fugir e colocar a culpa no colega, no pai,
na mãe, no governo, no marido. Nem em nós. Apesar
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da culpa emergir em várias situações da vida, trata-se aqui de responsabilidade. Você precisa se tornar
responsável pela sua vida, desde ganhar seu próprio
dinheiro e fazer escolhas por si mesmo, e não pela
opinião do outro ou por medo, culpa e vergonha,
até se responsabilizar pelos seus erros. Enquanto
isso não acontecer, não há verdade, só há máscaras
e uma criança ferida pedindo por atenção e se sentindo em dívida. Autorresponsabilizar-se é também
tomar para si os próprios valores e vivê-los. Mas que
fique claro aqui: ser quem você é não significa necessariamente sair rompendo com todos os valores.
Transgressão não é rebeldia. Essas são duas palavras
diferentes com sentidos diferentes. O rebelde confronta mas não apresenta o novo. O transgressor vai
além e cria para si a sua vida. Estamos falando em
responsabilidade. Muitas vezes, descobrimos que valores com os quais rompemos em algum momento
anterior de nossa vida, nos são importantes, e precisamos retomá-los e vivê-los como somos agora, no
presente, com coragem. Da mesma forma, se descobrimos valores novos, devemos abraçá-los. E, lembrando, como estou falando aqui em responsabilidade, ser quem se é, viver a própria verdade, implica na
ética, em saber que a sua liberdade termina onde a
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do outro começa. Muita gente acredita que viver a
própria verdade é sair por aí proferindo julgamentos
e críticas a torto e a direito. Nem de longe isso é viver a
própria verdade, mas tão somente a expressão de um
sofrimento que está oculto para a pessoa e ela precisa jogar isso no mundo. Sabemos que estamos vivendo a nossa verdade quando não nos sentimos feridos
pela verdade do outro, mesmo se discordamos dela.
Outro passo importante, e talvez um dos mais importantes nesse caminho, é se autorizar. O que isso
significa? Pego o exemplo da psicanálise, pode ajudar a visualizar. A psicanálise é um campo de saber
que se desenvolveu de maneira autônoma, ou seja,
fora da Academia. Não existe uma formação universitária em Psicanálise. Ela atravessa diversos saberes
e vários a atravessam. A formação do psicanalista
se dá através de cursos específicos de formação de
analistas, porém, mais especialmente na clínica, na
experiência, tanto na experiência clínica do próprio
analista como analisando, quanto a do seu trabalho clínico. Logo, para se tornar psicanalista, o psicanalista precisa se autorizar. Ninguém vai autorizá-lo, nem mesmo um diploma. É ele quem precisa,
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internamente, saber que é capaz e encarar o desafio.
Para tudo na vida, autorizar-se é o caminho. Não quero aqui dizer que para você se tornar médico você só
precisa se autorizar. Nesse caso, você precisará cursar Medicina. Mas só irá se tornar médico para valer
quando se autorizar internamente, deixando para
trás os medos do que os outros vão pensar ou de não
ser suficientemente bom. Autorizar-se é apoderar-se
de si, do que você precisa realizar. Eu me autorizei
como escritora. Um caso interessante, já que não há
uma faculdade para escritores. Sequer estudei Letras.
Aliás, a maioria dos escritores do mundo não passou
por uma faculdade de Letras. Mas me reconheço
como alguém que tem na escrita uma ferramenta
poderosa e orgânica de expressão desde muito nova,
além de ser uma leitora voraz. Então, um dia eu me
autorizei a escrever e a me chamar de escritora. Foi
essa autorização que dei a mim que me fez acreditar
que era possível lançar meus primeiros livros e, depois, escrever um romance e lançá-lo. Assim como ao
meu autorizar, eu me tornei mais responsável tanto
por me melhorar como escritora, estudando e praticando, como com aquilo que escrevo. Se eu ficasse
esperando alguém ou alguma instituição me validar
e me autorizar, eu esperaria sentada. Mas autorizar-

10 dicas para melhorar suas relações em 2021

86

se não significa só se autorizar a uma profissão ou
ofício. É se autorizar na vida: autorizar-se a ter prazer, a ganhar dinheiro, a ser feliz. Autorizar-se a ser
você! E cumprir o seu “destino”, que não é bem um
destino, mas um caminho que a sua própria psique
vai lhe mostrar a sua vida inteira. Alguns vão escolher enxergar, outros vão fingir que não estão vendo,
e passarão a vida toda se esforçando para ser algo
que não são. Melhor é se esforçar para ser livre, não
acha? Isso também não significa que toda pessoa
irá descobrir um grande propósito, como se tornar
presidente, líder espiritual ou estrela de Hollywood.
Fantasiamos muito sobre o que significa ser quem
se é, o que é uma forma de não olharmos para a realidade. Apesar da fantasia ter seu papel importante na psique, que é o de nos preparar para o novo
para suportarmos a realidade, o apego a elas faz o
oposto: nos tira a força necessária à autorrealização.
Para finalizar, gostaria de deixar uma provocação
que eu acho maravilhosa do livro A Alma Imoral, que
já citei aqui. Trata-se da parábola do curto caminho
longo e do longo caminho curto, que me acompanha
como um guia para onde vou. O livro foi escrito pelo
rabino brasileiro Nilton Bonder, e faz uma jornada
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pela tradição e a traição através dos tempos, defendendo que a alma é a guardiã da traição, tão necessária à vida humana quanto a tradição, que é guardada
pelo corpo. Aliás, é na dialética entre elas que a vida
se torna possível. Já vimos aqui que para sermos nós
mesmos, precisamos trair, transgredir valores que
não nos servem, crenças que não nos alimentam e
que nos limitam. É preciso sair da zona de conforto
para conhecer a liberdade que a alma tanto anseia.
Mas isso não é nada fácil. Porém, o que seria mais difícil do que permanecer no “conforto” e descobrir ao
fim da vida a tristeza de não a ter vivido em toda a sua
plenitude? No livro, além de refletir sobre as grandes
questões humanas, Nilton se utiliza de parábolas e
conceitos da tradição do judaísmo hassídico, nascida
no cerne do judaísmo ortodoxo como uma vertente mística, divergindo da vertente legalista. Tradição
esta que coloca o corpo a serviço dos interesses da
alma, e não o contrário, como a maior parte da tradição religiosa. Tal conflito nos é bastante conhecido.
A literatura e o audiovisual estão repletos dele para
nos espelharmos. Antes de apresentá-los à parábola,
deixo duas dicas de obras de arte que considero preciosas nesse sentido, uma que sempre indico e outra
que está mais fresca em minha mente. Elas revelam
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de forma ao mesmo tempo crua e delicada, esse conflito de todos nós, e conversam com nossa busca pela
própria verdade. A primeira é o livro Lavoura Arcaica, do escritor brasileiro Raduan Nassar, um dos
mais belos textos da língua portuguesa, que explora
a dor e a beleza de viver a própria verdade e o poder
muitas vezes avassalador e destruidor da tradição. O
livro conta a história de uma família de origem libanesa, representada na figura do pai, um homem rígido que busca preservar a tradição a qualquer custo.
Vemos essa história pelo ponto de vista de André, o
filho que se rebela, a ovelha desgarrada, que tem em
sua irmã Ana a própria personificação da alma imoral (conclusão minha, já que o livro A Alma Imoral é
bem mais recente, mas me refiro à ideia). Além de ler
o livro, vale a pena assistir ao filme inspirado nele,
dirigido por Luiz Fernando Carvalho, uma obra-prima do cinema brasileiro. A segunda dica que dou é
o seriado israelense Shtisel. Nele, acompanhamos os
vários integrantes da família Shtisel, de judeus ultraortodoxos de Jerusalém, e seus dilemas entre viver
suas verdades pessoais e as verdades da tradição. O
protagonismo fica a cargo do jovem Akiva Shtisel,
um artista que luta para se realizar e entra em conflito com o pai, o guardião da tradição. A produção
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é um poema em formato audiovisual e parece tocar
fundo no coração de qualquer pessoa, porque tem o
mérito de retratar o humano, ao invés de criar caricaturas e se focar no aspecto da crença. Não à toa se
tornou um fenômeno mundial, o que diz muito sobre
o que nós, seres humanos, buscamos. Akiva é um personagem apaixonante por ser uma imagem arquetípica do próprio processo de individuação, do “tornar-se quem se é”. De alguma forma, ele representa todos
nós, representa os desejos da alma sobre a cultura.
Agora sim, vamos à parábola que conheci no livro A Alma Imoral, que curiosamente dá nome a
um dos episódios da terceira temporada de Shtisel
(Episódio 7 - Um caminho longo que é curto). Claro, qualquer semelhança não é mera coincidência, pois ambas as obras bebem na mesma fonte.
O Rabi Ioshua, filho do Rabi Hanina, disse: Certa vez
uma criança arrebatou o melhor de mim. Eu viajava
e me encontrava diante de uma encruzilhada. Vi então um menino e lhe perguntei qual seria o caminho
para a cidade. Ele respondeu: “Este é o caminho curto
e longo e este, o caminho longo e curto.” Tomei o cur-
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to e longo e logo me deparei com obstáculos intransponíveis de jardins e pomares. Ao retornar, reclamei: “Meu
filho, você não disse que esse era o caminho curto?” O
menino respondeu: “Porém lhe disse que era longo!”
A parábola, tão simples, como é característica das parábolas, nos chama a atenção para a sedução dos atalhos. Pegar atalhos na vida é pegar aqueles caminhos
aparentemente mais fáceis: não fazer, não olhar, não
encarar, jogar para debaixo do tapete. Como Nilton
escreve em outra parte do livro, é fazer “oferendas ao
nada”, “ao deus timidez, ao deus expectativa, ao deus
vergonha”. Limitar-se por tudo isso. Mas o que a vida
ensina sobre esses caminhos é que o custo deles é
alto. Assim, ele se torna um curto caminho longo, que
vai te cobrar contas pesadas mais à frente, em forma
de doenças físicas, depressão, dívidas, entre outras
tristezas. Diferente do longo caminho curto, aquele
que fazemos motivados pela coragem, assumindo
nossos valores, conceitos, propósitos, traindo o que
seja necessário trair, em nome da nossa integridade,
sem submissão ao que nos fere ou não nos alimenta. É pegar, muitas vezes, o caminho do errado que é
certo, o da traição verdadeira ao invés da fidelidade
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mentirosa. É um caminho longo, mas infinitamente mais curto. Dito isso, finalizo com mais uma frase que não é minha, mas do poeta persa Rumi, do
século XIII, conhecido por seu misticismo muito próprio, o que lhe rendeu inimizades no seio do
Islã. Já viram que gosto de personagens imorais. O
que seria de nossa vida se eles não existissem para
nos lembrar que somos muito mais do que “um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha
o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá
fora, que aponta lápis, que vê a uva etc”, como escreveu o poeta Manoel de Barros. Rumi nos questiona e mostra que o caminho está dentro de nós,
sempre esteve: “Por que você permanece na prisão
quando as portas estão completamente abertas?”
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