
Há dias em que os dias nos embalam

Talvez o teu problema seja mesmo a falta de
confiança...
Em ti, claro ! Pois certamente mais depressa confias noutra
pessoa do que em ti. Diz-me como é que queres que alguém
acredite em ti quando nem tu o fazes? Pensa comigo, que
motivos tem alguém pra acreditar em ti, quando tu, que és a
pessoa que mais sabe de ti, não o fazes ? Antes da
confiança de qualquer pessoa, deves ter a tua. Podes estar
a dizer a maior mentira do mundo, mas se a disseres com
confiança e convicção até o mais cético (uma pessoa que
dúvida de tudo) vai acreditar. A confiança das tuas
palavras será sempre o melhor argumento para convencer
alguém. Porque ela é contagiante. É assim como um riso
engraçado que quando o ouves te dá vontade de rir. É claro
que não há fórmulas mágicas, nem a confiança em ti mesmo se
conquista de um dia para o outro. Qualquer caminho, seja
curto ou longo, precisa sempre de um primeiro passo. E
talvez esse primeiro passo, seja dizeres para ti mesmo “não
sou capaz”. Sim, diz bem alto para ti “não sou capaz”. Mas
depois para e questiona-te: não sou capaz por quê? Se o
tempo é pouco, apressa-te. Se não sabes, aprende. Se não
tens oportunidade, inventa-a.

Uma coisa é não ser capaz, outra é não querer ser
capaz! Primeiro, certifica-te de que queres, que queres
mesmo, que queres mesmo muito muito muito... Depois faz
tudo por isso. É importante saberes que a vida, em algum
momento vai tentar convencer-te de que não vale a pena
acreditar, amar, tentar, lutar e confiar. E nesse momento
vais ter de te convencer de que enquanto se acreditar
valerá sempre a pena amar, tentar, lutar e confiar. Não
precisa de ser tudo de repente iremos caminhar devagar.
Acreditar é sempre a base de qualquer conquista e cair faz
parte, sofrer faz parte, perder faz parte !
O que não faz parte é não admitir que se falhou. É não
aprender com os erros, e não levantar a cabeça, é não
seguir em frente. Se há coisa em que devemos aceitar é que
o mal vem e de maneira nenhuma podemos aceitar que o mal
fique.
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