
Meu pior inimigo: Eu! 

 

 

Somos nós mesmos os primeiros a nos apontar o dedo na cara, com autocrítica 

e cobranças exageradas, tratamento esse que nós não daríamos a nenhuma 

outra pessoa, por que temos essa tendência tão forte de focar no negativo 

daquilo que fazemos ou deixamos de fazer? 

Por exemplo, se estamos buscando estabelecer uma nova rotina ou um novo 

hábito, pesquisamos, nos informamos, alteramos a nossa rotina e com 

dedicação conseguimos manter isso por meses e de repente, um dia eu falho, 

seja por qual for o motivo, pronto: dedo na cara! O ditador autoritário que temos 

dentro de nós coloca o foco em todos os nossos defeitos e nós não conseguimos 

nos perdoar. 

Pare e pense: nós precisamos ser gentis com todas as pessoas, porque não 

sabemos o que cada um está passando, mas tão importante quanto isso, nós 

precisamos ser gentis com a gente mesmo, nos tratar tão bem quanto 

trataríamos um desconhecido. 

Isso não quer dizer que podemos assumir uma postura de vitimismo e ficar 

esperando as coisas acontecerem, sem cobrar de nós mesmos o 



desenvolvimento do nosso potencial. Existe uma grande diferença entre 

Autocuidado e acomodação. 

O Autocuidado trata de se amar, se respeitar, se admirar, reconhecer os seus 

limites, reconhecer as suas qualidades e muitas vezes, de se perdoar. 

A Acomodação, por outro lado, trata de aceitar as nossas limitações e até mesmo 

utilizá-las como desculpas para permanecer na nossa zona de conforto, sem nos 

esforçar para alcançar nossas metas. 

É importante entender que existe um limite e onde ele está, entender que os 

limites são pessoais, mas não podemos deixar de encarar como algo provisório, 

algo que está ali justamente para ser ultrapassado, rompido! 

E como saber se estou sendo mole ou agindo como meu inimigo?  

Não é fácil, e passa por se observar, mais uma vez olhar pra dentro e se 

compreender, você também pode contar com a ajuda de um “mentor”, alguém 

pra dividir essa avaliação pessoal e te dar aqueles toques que são tão preciosos. 

Ter um propósito claro também é fator determinante para medir se você está 

sendo mole ou agindo como seu inimigo, saber onde quer chegar é motivador, 

se você entende o seu propósito e o que precisa fazer para alcançar, você não 

vai se incomodar com as pequenas dores que com certeza farão parte do 

caminho! Ter um propósito claro vai te ajudar a lidar com a frustração de não ter 

cumprido uma meta um dia ou outro, sabendo que você pode recomeçar agora 

mesmo e ter um resultado melhor amanhã. 

Uma das armadilhas que mais fortalecem o nosso autoritarismo interno é a 

comparação com o outro, pegamos o que vemos de melhor em cada pessoa e 

aquele se torna o nosso ideal de perfeição, isso é ilusão, perfeição não existe! 

Acabamos criando metas inalcançáveis! 

As redes sociais são potencializadores desse efeito, cada um vai lá e monta um 

mundo de fantasia na sua rede social, mostra as melhores viagens, as melhores 

comidas, roupas, festas, e nós, autocríticos descontrolados, caímos na besteira 

de comparar a nossa vida “normal” com essa vida “fantasiosa” que as pessoas 

colocam ali! 



E o pior é que nós mesmos também alimentamos uma falsa imagem nas redes 

sociais, queremos parecer o tempo todo fortes, inteligentes, fitness, ricos, 

perfeitos e a única rede social em que a gente não acredita na perfeição, é a 

nossa própria, não é estranho? 

Quantas vezes nos pegamos nos comparando a pessoas que tem justamente 

aquilo que nos falta, querendo ser como elas, ao invés de ser gratos por tudo 

aquilo que conseguimos fazer? Porque não conseguimos reconhecer as nossas 

conquistas, o nosso valor, nosso lugar, mesmo sendo imperfeitos? 

Todo mundo é incrível em alguma coisa, serve de modelo e de inspiração para 

alguém, mas às vezes a gente nem percebe, foca no erro, naquilo que falta, no 

que não conseguimos fazer! 

Muitas vezes somos tão inimigos de nós mesmos, que pegamos aqueles 

momentos ou coisas que existem para nos dar prazer e satisfação pessoal, 

momentos para relaxar e acabamos tornando uma competição, com 

consequente punição pelo desempenho aquém do esperado. 

Mas de onde vem toda essa cobrança excessiva? 

Geração após geração, nós fomos educados em busca da perfeição, de ser os 

melhores, os mais espertos, os mais bem-sucedidos, o que fizeram com a gente? 

E pior: o que estamos fazendo com nossos filhos? 

 



Existe um livro chamado “Amar é a única revolução”, de Anselm Grün, Gerald 

Hutler e Maik Hosang, que são autores alemães, que diz basicamente que se 

uma criança só é apreciada se tem bons resultados, se se comporta bem, se é 

inteligente, essa criança não está sendo amada, ela está sendo usada!  

Veja o peso disso: as crianças tem disso usadas como utensílio para satisfação 

dos pais, dos educadores, da família, escape da frustração daquele pai que 

queria ter sido algo e não conseguiu. Estamos aplicando a cultura do ganhar a 

todo custo na criação dos nossos filhos, ou seja, estamos criando filhos que 

serão inimigos deles mesmos! 

Imagina que chato seria um mundo em que tudo fosse perfeito, não teria motivo 

pra estarmos aqui, não existe perfeito, existe o feito e tudo aquilo que pode ser 

melhorado! 

Chega de assédio moral interno! Seja gentil consigo, mas não seja frouxo!!! 

 

Luana Cantelmo 


