Aprendendo a
Perdoar

Learning to
Forgive

Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa
capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que
perdoar é “ser apático” com os erros alheios, ou mesmo, é aceitar de
forma passiva tudo o que os outros nos fazem, é que supomos estar
perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e
desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada
estivesse acontecendo.

Our concept of forgiveness can either facilitate or ability to forgive.
Because we have a negative belief that forgiving is to “be indifferent”
to the mistakes of others, or even, to accept in a passive manner
everything that others do to us, is that we believe we are forgiving
when we accept aggressions, abuse, manipulations and disrespect of
our rights and personal boundaries, as if nothing had happened.

Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas
ou morais, não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos
que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é “ser
conivente” com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas
ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor
incondicional. Portanto, é um “modo de viver”.

To forgive is not to validate behaviours that cause us physical or moral
pain, it’s not to pretend that everything that is happening around us is
okay when we know it’s all falling apart. To forgive is not to “be
accessary” to inadequate conduct of parents and friends, but to have
compassion, in other words, a greater understanding through
unconditional love. Therefore it is a “way of life”.

O ser humano, muitas vezes, confunde o “ato de perdoar” com a
negação dos próprios sentimentos, emoções, e anseios, reprimindo
mágoas e usando supostamente o “perdão” como desculpa para fugir
da realidade que, se assumida, poderia como consequência alterar
toda uma vida de relacionamento.

The human being, many times, confuses the “act of forgiveness” with
the denial of their own sentiments, emotions, and anxieties,
repressing resentments and supposedly using “forgiveness” as an
excuse to run from reality that, if accepted, as a consequence could
alter the whole relationship.

Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é
manter-nos a uma certa “distancia psíquica” da pessoa – problema,
ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de
modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados
emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos.

One of the basic tools to achieve real forgiveness is to maintain a
certain “psychic distance” of the person – The problem, of the
discussions, as well as the mental dialogs that wonder constantly in
our psyche, because we will be engaged emotionally to this neurotic
involvement.

Ao desprendermo-nos mentalmente, passamos a usar de modo
construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando os “deveria
ter falado ou agido” e eliminando de nossa produção imaginativa os
acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco.

When we loosen up mentally, we begin to use in a constructive
manner, our power of thought, avoiding the “should have said or
done” and eliminating the production of our imagination towards
unhappy or destructive occurrences that happened to us.

Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de
suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados,
que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com
que o cansaço tome conta do cérebro. A exaustão íntima é profunda.

In many occasions, we elaborate exaggerated interpretations of
susceptibility that creates strange impulses and dysfunction, which
creates a heavy load in our mental energy, allowing tiredness to take
control of our brain. Inner exhaustion is profound.

A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão, e somente
desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o
pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no
processo denominado “renovação da atmosfera mental”.

A mind filled with disconnected ideas raises difficulty to forgive, only
when we disconnect to the aggression or the disrespectful occurrence
is when the thought syntonizes with the strip of clarity and brilliance,
in the process entitled as “renovation of the mental ambient” .

É fator imprescindível, ao “separar-nos” emocionalmente de
acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece,
como forma de resgatar a harmonização de nosso “halo mental”.
Método sempre eficaz, restaura-nos os sentimentos de paz e
serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização
interior. (...)

It is an indispensable factor, that by “separating ourselves”
emotionally to occurrences and unstable creatures, the therapy of
prayer, is a form of rescuing harmony in our “mental halo”. It is always
an effective method, to restore our feeling of peace and serenity,
allowing us a great ease to create inner harmony.

Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna
insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às
ofensas e críticas e que vivem sempre numa atmosfera do tipo
“ninguém mais vai me atingir ou machucar”. Desligar-se quer dizer
deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se
mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de
alucinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matiz ou
de problemas que não podemos solucionar no momento..

Switching off or disconnecting ourselves is not a process that makes us
insensitive and cold, as creatures unaffected by offenses or criticism
that always live in a type of atmosphere that “no one is ever going to
hurt me again”. Switching off means not allowing ourselves to feed of
others emotions, detaching ourselves mentally of these unhealthy
relationships of magnetic hypnoses, of inner hallucinations, of
retaliation, of retribution of any form or of problems that we are not
able to solve in the moment.

(...) Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver
seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer
esse “distanciamento” mais facilmente, permitindo que ele seja e se
comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade.

(...) When we believe that each human being is capable of resolving
their own dramas and are responsible for the effects in life, we will
accept to do this “ distancing” with more ease, allowing that they be
and behave as they would like to, giving ourselves the same liberty. .
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