Editorial de Junho

Seja forte! Não há falha ou derrota que não possa ser superada!
(Lendo e parafraseando uma reflexão que considero viva e atual para cada um de nós, engajado nas atividades da
KULIMA, perante os desafios de cada dia, os problemas familiares e sociais, os fracassos na realização dalguns
programas, na persistente não aceitação das nossas propostas sociais, validíssimas, mas não compreendidas pelos
doadores, que estão orientados por outros parâmetros de avaliação).

Há jogos e desafios maiores do que nós, que não podemos vencer de qualquer forma, não
importa o quanto tentemos.
São pancadas, algumas vezes inevitáveis, que todos nós tomamos no curso da vida, mas a
ferida que eles deixam, às vezes, é mais séria e mais profunda do que a própria derrota.
Eles não são nada mais do que batalhas perdidas, se pararmos para pensar com clareza, frios,
mas como podemos impedi-las de serem transformadas em derrotas definitivas, como acontece
quando nos deixamos subjugar?
Trabalhar em nós mesmos significa aprender a fazer das derrotas e quedas numa herança, em
vez de uma derrota epocal.
É mais fácil falar do que fazer, claro, mas se não estivermos dispostos a fazer esse trabalho,
em vez de fugir para nos refugiar na bolha abafada da deceção, com toda a probabilidade
permaneceremos por muito tempo ou para sempre ligados a um passado que nos arremesse ao
chão, forçando-nos a procurar álibis e desculpas em vez de soluções e projetos para começar de
novo.
Vamos tentar raciocinar, então.
Vivemos todos num tempo suspenso entre um passado que não pode retornar e um futuro que já
não está escrito ou pré-determinado e que, na maioria dos casos, não depende exclusiva ou
predominantemente de nossas escolhas presentes ou passadas, por mais que seja influenciado.
Até certo ponto, elas afetam o nosso destino, é claro, mas muito menos incisivamente do que
podemos imaginar.
Quantas pessoas que hoje chamamos de "bem-sucedidas" vêm de famílias modestas, de histórias
difíceis ou mesmo da pobreza mais negra e de problemas aparentemente intransponíveis?
Não há problema, na verdade, exceto aqueles que põem fim à nossa existência física e
terrena. Realmente não há falha ou derrota que não possa ser superada.
O presente é o único tempo que realmente nos pertence, enquanto o vivemos.
Para entender o que é, pensamos em dirigir um carro à noite e metidos no raio de luz que os
faróis projetam para um futuro de muito curto prazo, que dura apenas alguns metros.
Nesse cone de luz, existe a diferença sutil, mas consistente, entre chegar ao destino, metro a
metro, e colidir com o primeiro obstáculo ou com a primeira curva.
Não faria sentido que os faróis do nosso carro estivessem apontando mesmo para trás, em
direção à estrada que já percorremos e também não faria sentido que iluminassem muito mais
estrada à frente, porque é apenas manter o foco sobre o que temos dentro da nossa visão para
podermos dirigir com segurança até à nossa meta.

Viver no Presente, sabendo de onde viemos e como chegamos lá; saber para onde estamos indo
e como planejamos chegar lá, exceto por circunstâncias imprevistas ou mudanças de opinião.
Mas se não nos concentrarmos no cone de luz que temos em frente e olharmos muito para trás ou
muito para a frente, o destino nunca vai chegar e nós provavelmente havemos de nos fazer mal.
Isto é o que eles fazem, aqueles que não processam o luto da derrota e continuam a vivê-la, até
mesmo a somatizar em uma doença real. Uma doença que pode e deve ser evitada sintonizando a
mente e a alma no cone de luz do Presente, evitando:
1. Ruminações mentais baseadas em "se eu tivesse feito", "se eu pudesse voltar", "se eu
tivesse escutado...";
2. Projeções catastróficas para o futuro, imaginando consequências que só o tempo
acabará por confirmar ou negar e que, em qualquer caso, não pode ser evitado ou
atenuado se não com uma análise lúcida e planeamento;
3. Exageros, exasperações, hipérboles que nos querem diferentes dos outros, mais
desafortunados, mais frágeis, mais expostos;
4. Autopiedade, busca obsessiva de consolo e mimos que fazem você se sentir bem no
momento, mas não mova o problema por um centímetro.
Apenas a determinação de realmente virar a página e se concentrar no momento em que
estamos vivendo pode realmente nos salvar e nos tirar dela depois de um golpe.
Voltar para observar o cone de luz do dia-a-dia, embora com uma nova consciência e com
grande responsabilidade e atenção para nós mesmos e as pessoas que nos amam e que nós
amamos, é o único medicamento que você pode tomar para encontrar o equilíbrio, serenidade e
força.
A Nossa vida, a nossa serenidade e o nosso equilíbrio, pessoal e familiar, valem mais do que o
nosso orgulho e o nosso medo. Fazer isso com dignidade é essencial, mas não fazê-lo pode levar
a problemas muito maiores, em relação à elaboração de uma dor que pode nos ensinar muito
mais do que podemos imaginar.

Vivamos o presente, com a confiança que amanhã teremos um dia melhor!

