Fracassos, Sucessos e Transposição
Texto: Alex Born
Aproveite a vida... VIVA!
Se eu tivesse o poder de dar um presente para aqueles que acham que as coisas vão bem, daria a
VIDA.
Agora, se eu tivesse o mesmo poder de dar um presente para aqueles que reclamam e vivem se
queixando que as coisas estão difíceis ou que a vida não vai bem, eu daria... a VIDA, ela mesma.
Vivemos um momento de incertezas na política, na economia e principalmente, nas nossas crenças a
respeito de nossas lideranças, do que é verdade verdadeira ou do que é apenas manipulação.
Você deve conhecer a música Astronauta de mármore, do grupo gaúcho Nenhum de Nós, que na
verdade foi a regravação muito bem feita do hit Starman, do sensacional cantor David Bowie e que
traz em sua composição uma conjunção de letras, arranjos e uma estória que pode parecer estranha,
mas, ao analisar com mais profundidade e estudar os arquétipos e as metáforas presentes na letra,
verificamos que ela vai muito, mas, muito além do que podemos perceber apenas ouvindo e
curtindo sem a devida percepção. Apenas para citar de forma resumida, arquétipos são as imagens
mentais que existem em nosso subconsciente e que remetem a algo, tal como o cúpido - com o
amor, o símbolo da Nike - com o esporte e a mensagem da empresa, aquele gesto do arroba e i feitos
nas campanhas do Banco Itaú e muitos outros.
Já as metáforas são figuras de linguagem, exemplos e mensagens indiretas que nos remetem a algo
real, algum fato ou acontecimento. Os conselhos dados por metáforas são muito mais efetivos do
que os dados diretamente vinculados aos problemas. Metáfora vem do Latin Meta (Foco) e Phora
(Sem sentido). Na tradução do grego Metaphorá, ela significa “Mudança e Transposição”. Ou seja,
pode-se dizer que algo que aparentemente não faz sentido, tem a força para gerar transformação e
passagem de um estado ou situação para outra... a mudança. Como disse George Bernard Shaw, “É
impossível progredir sem mudança e aqueles que não mudam suas mentes, não podem mudar
NADA!”
E o que isso tem a ver com a música?
Independente dos motivos que levaram David Bowie a escrever e ao Nenhum de Nós regravá-la,
gostaria que vocês pensassem o que seria um “astronauta de mármore”...
Astronauta é aquele que alça voos além da terra, alcança o espaço, flutua, é livre, desbrava, vai rumo
a novos mundos, ao desconhecido e isso o atrai, tem uma visão privilegiada, é o sonho de ser de 10
em cada 10 crianças. Mármore é pedra... belo, mas, frio, imóvel e que representa o passado, que se
desgasta e continua estático.
Imagine agora um “astronauta de mármore”.
Agora pense em quem é você... Não, não pense em como você está, mas, em como você é, como
você nasceu e o que foi predestinado pra você. Então..., como você se sente?
Todos nós nascemos astronautas, crianças que iniciaram suas jornadas ao desconhecido, livres para
desbravar novos mundos, cientes de nosso espaço e buscando novos lugares, novas vidas, novas

percepções. Porém, a vida vem... e às vezes, deixamos de pensar nesse astronauta que somos e
viramos mármore... paramos, envelhecemos mentalmente, deixamos de buscar o melhor de nós e
do que o mundo pode nos dar e esfriamos, gelamos, e mesmo belos, damos às nossas vidas
movimentos curtos e acabamos, mesmo em movimento, nos tornando imóveis.
Movimente-se... VIVA!
Aproveite esse momento que representa a ressureição e a vida, para reciclar a sua. Analise como
você está, como está sua família e o que você faz por ela, como você se comporta nesse mundo e se
o que está fazendo lhe trará algo legal no futuro. Como dizia Goethe... “Me diga com quem andas e
te direi quem tu és”, mas, na sequência que poucos sabem, ele complementa... “Vendo o que fazes,
sabereis quem serás!”
Olhe o que está fazendo... Você é astronauta, não mármore. Você pode estar de um jeito, mas, pode
ser ainda mais. Não espere ser perfeito para que as coisas aconteçam... às vezes, o feito é melhor
que o perfeito, mas, sempre pode ser bem feito!
Aproveite esse momento de vida e gere uma mudança positiva em sua vida e na vida de quem está
com você. Gere um movimento de transposição entre seu momento atual para um momento melhor
ainda. Se for preciso... CEDA! Se for preciso... ABSTRAIA, esqueça lances negativos do passado e gere
uma nova vida... a SUA! Se for preciso... FAÇA o que tem que ser feito! Se for preciso... AME, dispa-se
do orgulho e das mágoas, rancores e ranços, pois, eles só apodrecem a você mesmo. Se for preciso...
VIVA! E acredite... sempre é PRECISO.
Como o refrão da música quer dizer... “Se a lua inteira agora é um manto negro”... “pegue um
machado e quebre o gelo”... “viva sem dor”. E segue... “Se a trajetória escapa o risco nu e as nuvens
queimam o SEU céu... vá lá e volte mais puro”. Porque o importante é buscar SUA EVOLUÇÃO, buscar
SEU desenvolvimento e mudanças positivas. Porque o importante é você ter na mente o astronauta
que você é, a pessoa cheia de futuro e vida que você é e como diz na música... “Sempre estar lá e ver
ele voltar (seu sonho), e se não era mais o mesmo, ele sempre estará lá em SEU lugar”. E se tiver com
medo de arriscar, busque ajuda, mas, saiba que os passos para a mudança somente você pode dar...
Ter medo faz parte de quem somos, faz parte do maior sentimento de nossa mente e que traz
sentido à vida... o medo.
Somos crianças-astronautas que cresceram e nunca deveriam ter perdido essa imagem, esse sonho...
Somos medrosos inconscientes... E se a mudança te causa medos e ansiedades, saiba que “o tolo
teme a noite, como a noite também teme o fogo,” Então, tema, mas, enfrente SEUS MEDOS... E se
precisar... CHORE!
“Vou chorar sem medo... Vou lembrar do tempo... De onde eu via o mundo azul.”
A vida é SUA... a estrada é longa, mas, o caminho é curto!
O mundo pode não ser azul o tempo todo, mas, você pode colori-lo como você quiser.
Colorir e recolorir ‘É PRECISO!’ Sempre é.
Reinvente-se! Voe alto! VIVA!

