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A sociedade coloca um peso injusto e desumano em cima das minorias, as fazendo 

acreditar que são merecedoras desse fardo e levando-as a carrega-lo por aí como se ele 

as pertencesse quando, na verdade...não, não e não as pertencem. As relações parentais 

e sociais desde a infância estruturaram de modo favorável ou não a autoestima. 

Autoestima faz correlação com o molde padrão que nos é imposto desde que nos 

entendemos por gente. E que, quando percebemos que nossas características não 

atendem a esse molde e que essas mesmas características são motivos de pré-conceitos 

errôneos pela maioria, nos olhamos no espelho e, sem sequer questionar, nos sentimos 

inferiores ao ser humano. Não é assim? Sim, é. Isso porque é assim que nos é ensinado e 

é isso que nos é estampado em todo e qualquer canto. Aceitar e seguir sem questionar. 

A gente tem que parar para pensar um pouco. Parar e questionar o porquê de só o corpo 

magro ser símbolo de beleza e desejo, o porquê da mulher homo, bi ou trans, serem vistas 

como objetos de indignidade e violência e outros tantos de questões que não podem e não 

devem continuar frágeis, me entendem? 

A autoestima é bem mais que amor-próprio. A autoestima se abstrai naquela piada que não 

é piada, naquela pressão psicológica que lhe retira a estabilidade emocional, naquele 

comentário agressivo que é a realidade de muitos, e é isso que eu quero passar: 

consciência. 

Ninguém tem o direito de te jogar um molde, te fazendo achar que é seu dever se encaixar, 

ainda que te corte pedaços e te machuque por que não é. Ninguém tem o direito de tirar o 

seu direito de ser quem é sem se sentir inferior por ser. Ninguém tem o direito de te fazer 

achar que não é merecedor de algo simplesmente por não atender pré requisitos 

impossíveis de serem atendidos. A diversidade vive e resiste. E quanto mais perto de 

entendermos que o peso maior não é nosso e que devemos nos impor e levantar questões 

que façam refletir e quem nos dizem que devemos ser, mais perto da raiz do problema 

estaremos podendo então, cortá-la. 

 A culpa que jogam em você, também jogam em mil outros. E o que vejo são pessoas 

carregando culpas irreais que não as pertencem quando, na verdade, o único peso que 

deveriam carregar é o peso da resistência. O peso de amar você mesma numa sociedade 

que te ensina e se odiar em prol do lucro. 

Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância, eu estava no 

lugar certo, na hora certa, no momento exato. 

E então, pude relaxar. 

Hoje sei que isso tem nome... Autoestima. 

Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento 

emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. 
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Hoje sei que isso é...Autenticidade. 

Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e 

comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. 

Hoje chamo isso de... Amadurecimento. 

Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma 

situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o 

momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. 

Hoje sei que o nome disso é... Respeito. 

Quando me amei de verdade comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável... 

Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início minha 

razão chamou essa atitude de egoísmo. 

Hoje sei que se chama... Amor-próprio. 

Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer 

grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro. 

Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. 

Hoje sei que isso é... Simplicidade. 

Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e, com isso, errei muitas 

menos vezes. 

Hoje descobri a... Humildade. 

Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o 

futuro. Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. 

Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é... Plenitude. 

Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me 

decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e 

valiosa aliada. 

Tudo isso é... Saber viver! 

 


