
Os ensinamentos de tempos obscuros – Cinco degraus rumo ao 

vislumbre de uma nova luz 

O início de um relacionamento costuma ser marcado pela paixão, um 

sentimento que faz com que vejamos o mundo cheio de cores e brilho. 

Começamos a pensar que esse mundo em que sempre vivemos e onde, 

muitas outras vezes, fomos felizes, nunca teve tanta graça como agora. A vida 

nunca fez tanto sentido quanto depois que encontramos, enfim, o amor de 

nossas vidas. Além disso, começamos a criar grandes expectativas quanto ao 

futuro. Nessa fase, sentimos, sempre, como se tivéssemos encontrado a 

pessoa que nos acompanhará por toda a nossa trajetória.  

Tudo está fluindo de forma tão leve e apaixonante, o sentimento que nos 

une àquela pessoa é tão sublime e nos faz tão bem, que não seria possível e 

não teria porque aquela relação não durar para sempre. Queremos manter 

aquela pessoa em nossa vida, pois sabemos que com ela tudo faz sentido. Não 

nos imaginamos mais sem sua companhia, carinho e apoio. Chegamos a 

pensar que não conseguiríamos seguir adiante sem esse relacionamento. 

Passam-se os meses, às vezes os anos. A convivência se torna mais 

estreita e a relação deixa de ser composta por bons momentos para ser 

estruturada em uma vida a dois. De repente, nos vemos compartilhando o dia a 

dia com quem amamos. Dormir e acordar lado a lado, café da manhã na cama, 

jantar à luz de velas. É o nosso sonho se tornando realidade.  

Até então, aquele relacionamento era a válvula de escape do nosso 

cotidiano. A vida normal era rotineira, repetitiva e cinza – aquela pessoa trazia 

a aquarela que enchia a nossa existência de cores. Era a nossa exceção ao 

desgaste de uma vida turbulenta. No entanto, a convivência traz a intimidade. 

Aquele que amamos, agora, já não é mais apenas quem nos proporciona bons 

momentos de compensação: é um indivíduo que passou a habitar a totalidade 

da nossa vida e conhecer tudo o que tentamos afastar de nossos próprios 

olhos. No meio do conjunto de fatores aborrecíveis que compõe nosso simples 

dia a dia, como estresse, mau humor, medos e cansaço, olhamos para o lado e 

a pessoa sempre estará lá. Passamos, então, a perceber que o contrário 

também acontece. Nós também nos misturamos a tudo o que habita a vida 

cotidiana do nosso parceiro, inclusive os problemas, que, muitas vezes, não 

conhecíamos e não sabíamos de que forma eram enfrentados. 



A vida em comum nos lança ao mar a bordo de um barco cujo destino 

desconhecemos, mas sempre tentamos direcionar. Percebemos, pouco a 

pouco, que a rota começa a seguir um rumo que não escolhemos, então, 

pacientemente, ajustamos as velas. É o momento em que começam a surgir as 

primeiras discussões, ocasionadas, sempre, pelos diferentes valores que cada 

um carrega como bagagem. Ouvimos opiniões e observamos atitudes que nos 

parecem descabidas e muito distantes do que consideramos ideal para guiar 

nossas vidas. Refletimos, então, sobre como não conhecemos tão bem a 

pessoa que amamos. Ainda assim, a luz com a qual aquele amor inundou a 

casa do nosso ser reafirma a certeza de que esse é o relacionamento que 

sustentará a nossa existência e, por isso, contornamos aquelas diferenças, 

muitas vezes contrariados, tanto mais vezes para ver quem amamos feliz. 

Com o tempo, as discussões tomam maiores proporções. Já fizemos 

tantas concessões para manter aquela luz irradiante em nossas vidas, calando 

o que nos incomoda para agradar o outro, que nosso parceiro se sente à 

vontade para tomar a roda do leme e conduzir o barco como bem entender. Já 

não conseguimos mais tentar ajustar as velas e encontrar um caminho razoável 

para as duas partes, pois não somos consultados sobre como nos sentimos 

naquela relação, e nossa força de escolha se torna nula. Percebemos que as 

pequenas diferenças tornaram-se grandes conflitos e já não nos sentimos 

confortáveis a bordo daquele barco.  

A palavra ríspida, com o tempo, se tornou ofensa sem nos darmos 

conta. No pequeno barco de nossas vidas compartilhadas, embarcaram dois 

mundos completamente diferentes. Olhamos ao nosso redor e nossa vista não 

alcança nada além da infinitude do oceano. Sentimo-nos sós. O medo aparece 

e tudo que queremos é encontrar uma terra firme para nos abrigar. 

Tristemente, concluímos que não queremos mais estar naquele 

relacionamento. Só não sabemos que essa tomada de consciência é o primeiro 

degrau que subimos em uma grande jornada rumo a nós mesmos.  

A nossa mente, muitas vezes, pode ser traiçoeira. No momento em que 

nos decidimos pela liberdade de um relacionamento tóxico, que nos aprisiona e 

diminui, surgem todas as memórias de momentos felizes que aquela pessoa 

nos proporcionou em tempos remotos. Sentimentos fora do alcance da nossa 

escolha nos invadem, como a sensação de que estamos perdendo algo 



valioso, no caso, um amor. Somos oprimidos até pela culpa de não saber 

satisfazer quem amamos. Reflexos do próprio relacionamento tóxico. Quando 

vivemos por muito tempo atribuindo valor a alguém que nos subestima, 

passamos a acreditar que não somos bons o suficiente e o reforço dos 

menosprezos, que podem ser sucessivos em uma relação tóxica, faz com que 

passemos a sabotar qualquer tentativa de evolução que passe pela nossa 

cabeça. É por isso que, mesmo conscientes de que não queremos mais estar 

naquele contexto aversivo, abandoná-lo pode ser uma tarefa dificílima. 

Percebemos, então, que precisamos ter paciência com nosso próprio 

ser, que está machucado demais para tomar uma iniciativa. Aproveitamos os 

momentos de silêncio para refletir. Pela manhã calma, a sós, tomamos nosso 

café, permitindo dar voz aos nossos pensamentos. Sentimos o conforto desse 

reencontro com nosso eu, depois de tanto tempo. Observamos, então, que 

essa oportunidade que nos demos já se configura em um modo de nos 

valorizarmos – isso ainda é possível. Uma tímida fagulha de força e outra de 

esperança nascem dentro de nós: o segundo degrau foi vencido. 

Após essa experiência, o dia a dia de prisão naquela relação, diluindo 

nossa vida em uma convivência sufocante com alguém que nos deprecia, vai 

se tornando intolerável. Tentando nos agarrar àquela primeira sensação 

aprazível que atingimos, fazemos do cenário em que ela surgiu um ritual. 

Sempre que possível, quando temos um momento de trégua do tormento de 

nosso relacionamento tóxico, acordamos bem cedo, preparamos um café e 

tomamos silenciosamente, buscando pelo nosso eu que vive escondido.  

Agora, nossos próprios pensamentos já fluem melhor. Conseguimos 

desenvolvê-los, direcionando nossas reflexões para o que temos vontade de 

fazer sozinhos e por nós mesmos. Pela primeira vez, vislumbramos 

mentalmente momentos de uma vida sem aquela pessoa. Lugares que 

gostaríamos de conhecer, ruas por onde caminhar, novos conhecimentos que 

podemos adquirir, novas pessoas e, quem sabe, uma nova casa, uma nova 

vida.  

Agora, além de força e esperança, uma ponta de alegria também surge 

em nosso ser. Descobrimos que a vida que sentíamos estar acorrentada 

àquela relação admite novas possibilidades e que, por mais que nosso parceiro 

tóxico faça de tudo para nos demonstrar que nada pode ser mais certo do que 



a condição de submissão a que estamos impostos, nossas próprias reflexões 

nos demonstram que uma vida mais satisfatória é possível. Conseguimos, pela 

primeira vez, enxergar pontos positivos no livramento daquela relação. Nossa 

culpa já é menor, porque vemos quantos horizontes deixamos de explorar, 

prendendo-nos ao sufoco daquela triste convivência. Surge, então, a 

necessidade de cuidar de nós mesmos. 

Sentimos a urgência de abrir a porta, fugir com tudo que é nosso e 

começar algo novo bem longe de todo aquele mundo que tanto nos faz mal. 

Sabemos que a tarefa será árdua. Conhecemos suficientemente a pessoa com 

quem vivemos para saber que ela colocará à nossa frente todo tipo de 

obstáculo que posa nos impedir de tentar ser felizes. Afinal, assim como nós, 

nosso parceiro também viveu até agora preso à dependência de uma relação 

tóxica. Não adianta tentar convencê-lo, infelizmente, e sabemos disso. 

Algumas pessoas se alimentam do mal que conseguem impor aos outros. É um 

vício, uma doença psíquica que precisa de intervenção profissional. Não cabe a 

nós, vítimas que funcionam como uma fonte a ser sugada, tentar livrar nosso 

parceiro dessa condição. Mas, podemos livrar a nós mesmos. E agora, 

enxergamos muitos dos elementos que tornam isso possível. 

Quando o amor-próprio se torna mais forte em nós, sabemos que toda 

doação que fizermos aos outros retornará a nosso ser de alguma forma. Seja 

tornando esse amor-próprio ainda mais forte, seja pelo sentimento gratificante 

de fazer o bem a alguém, ou pela consciência coletiva de que, quando os que 

nos rodeiam estão bem, podemos nos sentir igualmente assim. Logo, toda 

doação que nos dá a sensação de algo roubado de dentro de nós está longe 

de ser é saudável. Agora, sabemos disso e lutaremos com todas as forças que 

estão surgindo em nosso âmago para restaurar os escombros da estrutura de 

nosso ser, devastada pelo relacionamento tóxico, e preservar aquela pequena 

chama de ânimo e autoestima que surgiu e tanto nos incentiva a recomeçar.  

Criamos coragem para dar voz a essas novas vontades e as impomos, 

nos presenteando com momentos cada vez mais frequentes de dedicação a 

nós mesmos. Saímos a sós, conhecemos novos lugares, caminhamos por 

novas ruas, vamos a restaurantes diferentes. Sozinhos. Isso nos liberta e algo 

que não sentíamos há tempos, uma sensação primária e já esquecida nos 

confins de nosso ser ressurge: estamos felizes. 



A partir desse sentimento que nos inunda de coragem para recomeçar, 

sentimo-nos impulsionados a subir mais um degrau, o terceiro, da desafiadora 

escalada de libertação de um relacionamento tóxico. Conversar com alguém 

sobre uma relação prejudicial sempre gera muito medo. A possibilidade do 

nosso parceiro tóxico saber dessa exposição nos aterroriza, mas essa é só 

mais uma característica da corrente que nos prendia. Agora, que estamos nos 

libertando, sentimo-nos à vontade para nos abrir com pessoas mais próximas e 

confiáveis sobre tudo o que aconteceu e a nossa decisão de mudar de vida.  

É muito reconfortante poder contar com uma rede de amigos que nos 

apoia e que sabemos que quer, realmente, nosso bem. Além disso, falar sobre 

o que nos causa dor faz com que enxerguemos a situação de outra perspectiva 

e não mais apenas de dentro do confinamento. Ter pessoas que nos querem 

bem ao nosso redor, também pode nos proteger de futuros males. Então, 

depois de redescobrir o prazer de sair só, sem ter que nos submeter ao 

itinerário imposto pelo outro, podemos convidar aquele velho amigo para um 

passeio e nos abrir. Sentimo-nos bem e o ponto de vista dele nos ajuda a 

visualizar outras possibilidades que não tínhamos notado ainda. 

Armados com o novo espírito da valentia, podemos, agora, traçar um 

plano concreto para deixar o nosso relacionamento tóxico e iniciar uma nova 

vida. Nenhuma rusga de ressentimento nos prende mais. A mágoa não traz a 

dor, apenas a vontade de seguir em frente. O medo e as ameaçadoras 

palavras ríspidas que ouvimos do nosso parceiro ao longo do tempo já não nos 

causa culpa por querer recomeçar. Tendo a estrutura necessária para partir 

daquela vida e iniciar uma nova, em uma nova casa, arcando com nossas 

próprias despesas do dia a dia, com a consciência de que seremos nós por nós 

mesmos, e, quem sabe, até com um emprego diferente, podemos inspirar 

fundo para dar o salto final. Essa, talvez, seja a transição mais difícil dessa 

jornada: partir do mundo das ideias para a concretude das ações. Trazer 

nossas aspirações e idealismos para a realidade cotidiana pode ser um grande 

desafio. Alcançamos, então, o quarto degrau. 

Depois de caminhar tanto, fazendo um esforço que só nós sabemos o 

quão difícil é para tomar coragem de quebrar certas barreiras, olhamos para 

trás e percebemos o quanto mudamos. Vemos a uma distância longínqua 

aquela pessoa submissa e amedrontada e já não nos reconhecemos nela. Ao 



olhar no espelho, o brilho do nosso olhar é outro, a nossa postura traz a 

delicada impressão do orgulho de sermos quem somos. Parecemos maiores. 

Podemos nos considerar até mais bonitos do que antes. Nossos gestos são 

mais decididos, nossa voz está mais firme. No entanto, ainda falta dar o 

impulso final e subir o último degrau dessa tortuosa escadaria rumo à 

libertação. 

Se chegamos até aqui, é certo que nosso parceiro já percebeu nossa 

reforma interna e as tímidas mudanças externas.  Possivelmente, tenha 

tentado nos impedir, utilizando artimanhas comuns em um relacionamento 

tóxico. Isso já não nos abala e seguimos em frente. Podemos nos abrir com a 

outra parte da melhor forma possível e expor que estamos partindo para uma 

nova vida. Não cabemos mais naquele mundo e necessitamos de expansão. 

Enquanto o outro resiste, pede, implora por tempo ou reconsideração, 

deixamos claro que nosso tempo é hoje. Não há necessidade de falar, mas 

sabemos que aquela relação tóxica já levou muitos momentos e muita energia 

de nossa vida. O futuro começa agora. 

Pouco a pouco, vamos recolhendo tudo que é nosso daquele contexto. 

Roupas, objetos, memórias. Sim, é bom carregar, também, as memórias. 

Quando estivermos respirando em paz, no novo espaço que construímos para 

nós, vamos consultá-las, tirando o melhor proveito do que elas têm para nos 

ensinar. Enquanto organizamos parte de nossa velha vida para integrá-la à 

nova, pode nos invadir um misto de sensações tão diversas, que nos 

anestesia. Por um momento, chegamos a pensar: estou mesmo abandonando 

tudo? Sim. Aquilo que, nesse momento, parece irreal, é justamente o despertar 

de um sonho ruim. O caminho que temos pela frente é límpido como uma nova 

manhã que acaba de nascer. Só nos resta percorrê-lo de forma leve para não 

esmaecer sua beleza sublime.  

Se tivemos sensações indescritíveis quando nos pegamos arrumando 

nossas coisas para deixar aquela casa, cenário de uma triste vida, sentimentos 

não menos contraditórios podem nos surpreender quando nos despedimos do 

nosso parceiro, o que também significa o livramento do próprio relacionamento 

tóxico. Ao virar as costas para o nosso antigo mundo e abrir o peito para o 

novo, uma série de questionamentos pode surgir: como se perdeu todo aquele 

amor de tempos atrás? Como tudo que construímos ruiu dessa forma? Como a 



vida, tantas vezes, traça seus próprios rumos, independentemente dos nossos 

planos? – indagações que o tempo nos responderá. Ou não.  

E quando estivermos sentados à mesa, em uma manhã silenciosa, 

apreciando nosso café em paz, bom hábito adquirido em meio a um contexto 

tão triste do passado, relembraremos tudo o que vivemos, e essas memórias 

parecerão capítulos de um livro que não sabemos quando será finalizado, mas 

é certo que queremos escrever com nossas próprias mãos, apreciando nossa 

própria caligrafia.  

Depois de subir o quinto e último degrau nessa peregrinação que nos 

purificou de um relacionamento tóxico, podemos apreciar a paisagem do topo. 

Uma imensidão de cores, sabores e sensações se apresenta diante de nós, 

pronta para ser experimentada. Basta escolher o roteiro que melhor nos 

convém. 

          Sentir-se protagonista da própria história é um presente que só nós 

podemos nos proporcionar, não sem antes lutar muito. Quando passamos a 

nos amar, não aceitamos menos do que os melhores cenários para ilustrar o 

filme de nossa vida. Que não seja mais um drama em preto e branco, 

queremos, agora, um musical exuberante, ou – por que não? -- uma leve 

comédia romântica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


