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Frustração
Há uma fase da infância que os psicanalistas costumam designar como personalidade
onipotente. A criança se vê como o centro do mundo. Tudo gravita ao redor dela, mãe, pai, o pássaro que
canta no quintal, os fenômenos atmosféricos...
Minhas cachorras, quando chove, olham para mim como que perguntando por que está
chovendo, por que eu estou permitindo que chova. Como se eu tivesse algum controle sobre eventos
naturais.
Já na infância, a criança é treinada a suportar frustrações. - A mãe que não compra o sorvete
porque está sem dinheiro, ou o filho resfriado... - Os horários de dormir e acordar. - O banho diário...
Existem adultos que se fixaram na fase da onipotência. Tal qual os tenros infantes, tudo gira
ao redor deles, tudo é proposital em relação a eles.
− Isso sem desmerecer a grande teoria da sincronicidade de Jung, que eventualmente iremos
abordar.
− Recentemente, ou não faz muito tempo, prestei um concurso em que havia mais de oitenta
candidatos disputando exatamente duas vagas. - Se me inscrevi e compareci às provas, era porque
acreditava na possibilidade de ser um dois dois melhores classificados, e aí contratado. - Tal não
ocorreu...
O requisito para tal concurso era, simplesmente, que o candidato tivesse formação superior,
independentemente de área.
A função em si tinha tudo a ver comigo, com minha formação acadêmica e com meus
propósitos.
Simplesmente, o que caiu nas provas, foram autores que eu nunca tinha lido. - Eu, que sou um
rato de biblioteca.
Honestamente senti-me muito mal.
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Fossem outros os autores e outros os quesitos, a situação seria outra.
− Todos nós precisamos, para nossa manutenção pessoal, aprendermos a conviver com
reveses.
Como diz uma música. “ Tente outra vez ”.
- Até que ponto nós estamos maus por não termos trabalhado as nossas frustrações?
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