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Considerações Iniciais 
 

Prezado aluno e leitor, você já sabe que um dos principais objetivos da Formação Sociocultural e 
Ética tem sido abordar assuntos que lhe proporcionem uma visão ampla, geral e atual dos fatos 
que norteiam as esferas sociais, econômicas, políticas, ambientais, artísticas e culturais, tanto 
locais como mundiais. O propósito desta e da próxima Coletânea não é alterar o rumo da 
disciplina ou mudar o foco por completo. Propomos, sim, mudar a perspectiva do nosso olhar e 
ampliar a profundidade das nossas leituras.  
 
“A economia está assim, a política daquele 
jeito, a sociedade, então, nem se fala.” É 
fácil emitir juízos de valor sobre o outro, 
arriscar qualquer opinião a respeito de 
qualquer coisa externa a nós. É igualmente 
fácil julgar os culpados, mesmo que 
inocentes, e acusar o mundo inteiro pela 
situação em que nos encontramos. 
Economia, política, sociedade. Tudo isso é o 
que é, ou está como está porque é 
construído, sim, por pessoas que são como 
são, ou estão como estão. Mudar a 
perspectiva do nosso olhar não é abrir mão 
dessa capacidade de analisar e se 
posicionar frente à realidade que nos rodeia. Jamais! Nossa proposta também não se resume em 
compreender mais o outro para melhor entender o contexto atual ou o mundo que nos cerca. 
Antes de tudo, buscamos um olhar mais introspectivo, um olhar em direção a nós mesmos para 
entender o universo que pulsa em nosso interior. Ampliar a profundidade da nossa leitura implica 
em não limitar as nossas habilidades leitoras aos fatos que ocorrem na política, na economia e 
demais setores, mas estender essas habilidades para a leitura e compreensão de quem somos ou 
da pessoa que nos tornamos em meio a tudo isso.  
 
Então, para ampliar o olhar e ampliar a perspectiva da leitura a qual nos referimos, nas videoaulas 
vamos estudar juntos algumas Ferramentas do Programa Freemind, desenvolvido pelo Dr. 
Augusto Cury, o que significa Freemind, quais os objetivos desse programa, por que trazê-lo para 
esta disciplina, dentre outros aspectos. Nesta Coletânea, apresentamos textos complementares 
que sugerem reflexões bastante pertinentes e relacionadas ao Freemind. Quem sou eu? Como 
sou? Como desejo ser? Onde estou? Aonde quero chegar? Por que sou assim? Quem é o 
responsável pela pessoa que sou hoje? Sou o que escolhi ser ou o que os outros fizeram de mim? 
O que o passado significa para mim? Quais meus objetivos daqui por diante? Perguntas como 
essas são apenas o começo... Não há respostas prontas, mas a possibilidade de buscá-las 
abertamente. Você pode escolher abrir a sua mente e filtrar o que você julgar mais interessante 
para sua vida, ou pode permanecer como o milho piruá, conforme conta uma das histórias que 
constam neste material. A escolha é sua! Fique à vontade! 
 
A nossa torcida, é claro, é a de que você faça o melhor proveito de tudo o que preparamos 
especialmente para o seu aprendizado e crescimento. Desejamos que do degrau do 
conhecimento você dê um salto para o autoconhecimento, e que neste percurso você se perceba 
muito mais como a pessoa que é, único e extraordinariamente capaz de SER quem é em sua 
totalidade. Sua essência... Alguém realmente interessado, primeiro, em tirar as “traves” dos 
próprios olhos, para enxergar mais nitidamente as mudanças possíveis e necessárias em seu 
interior, para só então contribuir ainda mais com as mudanças na sociedade, tirando os “ciscos” 
que estão nos olhos do mundo...  
 

Uma ótima leitura e vivência Freemind! 
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A exploração de si mesmo 

 

No mundo de hoje, em todas as áreas do conhecimento humano, existem especialistas para cada 

ramo que se pode ou não imaginar. Mas quantos especialistas existem com relação à natureza 

humana, em se tratando, sobretudo, da natureza que há em si mesmo? Você já se especializou 

em conhecer-se mais profundamente? Você sabia que só quem é capaz de conhecer e amar a si 

mesmo é também capaz de conhecer e amar o outro? Estamos dispostos a nos autoconhecer? A 

olhar para nós mesmos? O que é autoconhecimento senão a exploração de nós mesmos? Seja 

bem-vindo à viagem rumo à exploração do universo mais complexo e fascinante de todos!  

 
Uma das mais importantes explorações do homem, se não a maior delas, é a exploração de si 

mesmo, do seu próprio mundo intrapsíquico. Aprender a se interiorizar, a criar raízes mais 

profundas dentro de si mesmo, a explorar a história intrapsíquica arquivada na memória, a 

questionar os paradigmas socioculturais, a trabalhar com maturidade as dores, perdas e 

frustrações psicossociais, aprender a desenvolver consciência crítica, a conhecer os processos 

básicos que constroem os pensamentos e que constituem a consciência existencial são direitos 

fundamentais do homem. 

 

Porém, frequentemente, esses direitos são exercidos com superficialidade na trajetória da vida 

humana. Um dos principais motivos do aborto desses direitos é que o homem moderno tem vivido 

uma dramática crise de interiorização. O ser humano, como complexo ser pensante, é um exímio 

explorador. Ele explora, ainda que sem a consciência exploratória, até mesmo o meio ambiente 

intrauterino, através dos malabarismos fetais e da deglutição do líquido amniótico. E, ao nascer, 

em toda a sua trajetória existencial, explora o mundo que o envolve, o rico pool de estímulos 

sensoriais e interpreta-os. Pelo fato de experimentar, desde sua mais tenra história existencial, os 

estímulos sensoriais que esquadrinham a arquitetura do mundo extrapsíquico, o homem tem a 

tendência natural de desenvolver uma trajetória exploratória exteriorizante. Nessa trajetória, ele se 

torna cada vez mais íntimo do mundo em que está, mas, ao mesmo tempo, torna-se um estranho 

para si mesmo. O homem moderno, em detrimento dos avanços da ciência e da tecnicidade, vive 

a mais angustiante e paradoxal de todas as solidões psicossociais, expressa pelo abandono de si 

mesmo na trajetória existencial. 

 

A pior solidão é aquela em que nós mesmos nos abandonamos, e não aquela em que nos 

sentimos abandonados pelo mundo. [...] Quando o homem não se repensa, não se questiona, não 

se recicla, não se reorganiza, ele abandona a si mesmo, pois não se interioriza, ainda que tenha 

cultura e múltiplas atividades sociais. Os livros de autoajuda, embora não tenham grande 

profundidade intelectual, são procurados com desespero nas sociedades atuais, como tentativa de 

superar, ainda que ineficientemente, a grave crise de interiorização que satura as pessoas. 

 

O homem que não se interioriza é algoz de si mesmo, sofre de uma solidão intransponível e 

incurável, ainda que viva em multidões. “O homem que não se interioriza dança a valsa da vida 

engessado intelectualmente”. Sua flexibilidade intelectual fica profundamente reduzida para 

solucionar seus conflitos psicossociais, superar suas contrariedades, frustrações e perdas. É mais 

fácil explorar os fenômenos do mundo que nos envolve do que aprender a nos interiorizar e ser 

caminhantes na trajetória de nosso próprio ser e explorar os fenômenos contidos em nosso 

mundo intrapsíquico. É mais fácil e confortável explorar os estímulos extrapsíquicos, que 

sensibilizam nosso sistema sensorial, do que explorar os sofisticados processos de construção 

dos pensamentos, o nascedouro e desenvolvimento das ideias, a organização da consciência 
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existencial, as causas psicodinâmicas e histórico-existenciais de nossas misérias, fragilidades, 

contradições emocionais etc.  

 

Mergulhado num processo socioeducacional que se ancora na transmissibilidade e no 

construtivismo do conhecimento exteriorizante, o homem se torna um profissional que aprende a 

usar, com determinados níveis de eficiência, o conhecimento como ferramenta ou instrumento de 

trabalho. Porém, tem grandes dificuldades para usar o conhecimento para desenvolver a 

inteligência: aprender a percorrer as avenidas da 

própria mente, conhecer os limites e alcance básicos 

da construção de pensamentos, regular seu processo 

de interpretação através da democracia das ideias, e 

tornar-se um pensador humanista, que trabalha com 

dignidade seus erros, dores, perdas e frustrações, e 

aprende a se colocar no lugar do “outro” e a perceber 

suas dores e necessidades psicossociais. 

 

[...] Procurar a si mesmo é explorar e produzir 

conhecimento sobre os processos de construção da 

inteligência, ou seja, sobre os processos de 

construção dos pensamentos, sua natureza, cadeias 

psicodinâmicas, limites, alcance, lógica, práxis, bem 

como sobre a formação da consciência existencial, da 

história intrapsíquica arquivada na memória, as bases que sustentam o processo de interpretação 

e as variáveis que participam do processo de transformação da energia emocional. 

 

Quem sai do discurso intelectual superficial e procura “velejar” para dentro de si mesmo, e vive a 

aventura ímpar de explorar sua própria mente, nunca mais será o mesmo, ainda que fique 

perturbado num emaranhado de dúvidas sobre o seu próprio ser. Aliás, ao contrário do que dizem 

os livros de autoajuda, a dúvida é o primeiro degrau da sabedoria. Quem não duvida e critica a si 

mesmo nunca se posiciona como aprendiz diante da vida e, consequentemente, nunca explora 

com profundidade seu próprio mundo intrapsíquico. Quem aprendeu a vivenciar a arte da dúvida e 

da crítica na sua trajetória existencial se posiciona como aprendiz diante da vida e, por isso, tem 

condições intelectuais de repensar seus paradigmas socioculturais e expandir continuamente suas 

ideias e maturidade psicossocial. Todos os pensadores, filósofos, teóricos e cientistas que, de 

alguma forma, promoveram a ciência, as artes e as ideias humanistas foram, ainda que 

minimamente, caminhantes na trajetória do seu próprio ser e amantes da arte da dúvida e da 

crítica, enquanto produziam conhecimento sobre os fenômenos que contemplavam.  

 

[...] O homem moderno tem vivenciado, com frequência, uma importante síndrome psicossocial 

doentia, a qual chamo de “síndrome da exteriorização”. O ser humano, nos dias atuais, 

frequentemente só tem coragem de falar de si mesmo quando vai a um psicólogo ou a um 

psiquiatra. Tem uma necessidade vital de que o mundo gravite em torno de si mesmo. Para ele, 

doar-se para o outro sem esperar a contrapartida do retorno é um absurdo existencial, um jargão 

intelectual, um delírio humanístico. O mundo das ideias dos portadores da síndrome da 

exteriorização existencial tem pouco espaço para uma compreensão psicossocial e filosófica da 

existência humana. 

 

Aprender a interiorizar-se é uma arte complexa e difícil de ser conseguida no terreno da 

existência. O homem moderno tem sido um ávido consumidor de ideias positivistas, misticistas, 

Uma pessoa madura jamais 

dá as “costas” para seu 

conflito, seja qual for, mas 

aprende a transformar o caos 

em oportunidade criativa, bem 

como aprende a escrever os 

melhores textos da sua vida, 

ainda que com lágrimas, nos 

dias mais dramáticos da sua 

história. 
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psicologistas, como se tal consumo cumprisse, por ele, o papel inalienável e intransferível de 

caminhar nas trajetórias sinuosas do seu próprio ser, e de aprender a expandir sua consciência 

crítica e maturidade intelecto emocional. [...] 

 

CURY, Augusto. Programa Freemind como ferramenta global para a prevenção de transtornos 

psíquicos. 2013. 204f. Tese (Doutorado) – Florida Christian University. Florida, 2013. Adaptado. 

Grifos dos organizadores. 
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Textos Selecionados 

É importante considerar brevemente a relação que há entre ética e autoconhecimento. 

Quando olhamos para nós mesmos, somos plenamente éticos? Nossas atitudes refletem 

o que somos ou o que os outros esperam que sejamos? Segundo o texto a seguir, “uma 

pessoa alcança um alto grau de conhecimento próprio quando tenta ser maximamente 

coerente com as suas verdades”. Quais as suas verdades? Suas atitudes têm sido 

coerentes com o que você é em sua essência? Você tem sido ético consigo mesmo? 

Conhece a si mesmo a ponto de saber se é ético com suas verdades? Eis as primeiras 

perguntas e o texto para começar a nossa viagem... 

 
Ética: ciência do autoconhecimento e do autogoverno 
 
Cesar Furtado de Carvalho Bullara* 

 

Conta a história que a origem da filosofia clássica é a resposta ao conhece-te a ti mesmo 

que, segunda a tradição, estava inscrito no dintel do oráculo de Delfos. A partir disso Sócrates 

descobre a “psyché” e começa a levantar o véu sob o qual se esconde a dimensão mais profunda 

do homem. 

Convencido da existência de um sentido e de uma verdade a respeito do mundo e do homem, 

Sócrates tratou dos principais interrogantes da vida humana. Procurava a verdade no 

interior do homem, daí o nome do método por ele criado, a maiêutica. 

Tal convencimento tornou-se então, a base da ética clássica que se manteria inabalável até 

o século XIII, quando, à causa do nominalismo de Guilherme de Ockam, sofre um grande golpe. 

A confiança na razão debilita-se e com ela a capacidade de conhecer o 

mundo e a si mesmo. Dá-se lugar ao subjetivismo e a ética perde sua 

objetividade. 

Para salvá-la dos caprichos e arbítrios dos homens, Descartes recorre a Deus; Kant, ao 

imperativo categórico. Outros, como David Hume, Jeremy Bentham, Hegel, Nietzsche e Sartre, 

simplesmente negam o seu direito à cidadania. 

O resultado de todos estes acontecimentos se traduz numa certa incapacidade para tratar os 

temas mais profundos da existência humana. Perdendo-se o conhecimento do homem, 

perde-se a capacidade de conhecer-se a si mesmo. A filosofia torna-se um labirinto 

no qual os que estão dentro não conseguem se desvencilhar e os que estão fora não se atrevem 

a entrar. 

Se tudo é subjetivo, esfuma-se o conceito de verdade. E quando se perde o conceito de verdade, 

o homem perde a sua identidade. A ética se transforma num conjunto de regras que dizem 

respeito a um certo grau de dignidade e de paz social. À luz disso se entende porque a ética 

transformou-se nos últimos séculos numa filosofia política cujos representantes mais ilustres são 
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Maquiavel, Hobbes e Rousseau. Uma ética sem verdades que a suportem não existe! Falar de 

ética é falar de verdades que dizem respeito ao que há de mais íntimo e 

elevado no homem. 

Voltemos ao conhece-te a ti mesmo socrático. Este é o ponto de partida 

necessário para qualquer estudo aprofundado sobre o homem. Colocar-nos 

esta pergunta é encarar-nos com a nossa verdade. Ricardo Yepes, em uma de suas 

obras, fala da verdade como fonte de inspiração para a nossa vida. Diz que quanto mais 

abrangente for a nossa verdade, mais inspiradora será para nós. 

De fato, todos notamos que a força das nossas convicções e sua ressonância na nossa vida 

advém da força da verdade da qual estamos imbuídos. A experiência mostra que uma pessoa 

alcança um alto grau de conhecimento próprio quando tenta ser maximamente coerente com as 

suas verdades. Uma pessoa desprovida de verdades é uma pessoa desprovida 

de ideais, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não encontrou o 

sentido do seu estar aqui. A consequência prática disso é um vazio 

existencial que desemboca na tristeza. Foi o ponto de chegada de Nietzsche 

e Sartre, filósofos para quem o mundo era desprovido de um sentido, de uma 

verdade. 

É impossível ao homem viver sem a verdade; temos as nossas. No entanto, não basta que as 

nomeemos como tal; devem sê-lo de fato.  

O encontro com a verdade é algo essencial! Justamente por isso, torna-se uma tarefa para cada 

um de nós e da qual não nos podemos evadir. Viver implica ter a cargo esta tarefa. No entanto, 

uma coisa é a tarefa, a missão, e outra o seu cumprimento. Infelizmente, nem todos conseguem 

realizá-la de um modo satisfatório.  

Podemos interpretar esta tarefa como a realização da felicidade em nós mesmos. A esse respeito, 

Sêneca afirma que a felicidade consiste em algo bom não em aparência, mas de modo 

consistente e duradouro. Acrescenta que uma vida feliz é aquela que está de acordo com a 

própria natureza. Nisso também estão de acordo, dentre outros, Sócrates, Platão e Aristóteles. 

A felicidade consiste na realização de algo que levamos dentro e guarda uma relação direta com o 

nosso dia-a-dia. A este conjunto de ações realizadas damos o nome de ética. Esta nada mais é 

do que a realização da verdade na ordem prática. Entendidas as coisas deste modo, vemos que a 

verdade não é algo que se inventa; é antes de tudo, algo que se descobre. Não é uma mera 

teoria, é algo que compromete todo o nosso ser. 

Encontramo-nos diante da força da verdade e seu poder de persuasão. Deste modo se entende 

na sua plenitude aquele conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somente a verdade 

tem esta prerrogativa: libertar-nos das garras do nosso próprio eu. Somente a verdade nos 

propicia o real conhecimento de nós mesmos, ponto de partida da ética. E 

somente na medida em que a aceitamos estamos em condições de chegar a ser aquilo que ainda 

não somos.  
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Aceitar o que somos para chegar a ser aquilo que não somos; esta é a tarefa 

que temos e que somente é levada a cabo quando alcançamos o seu 

cumprimento. Possuir o conhecimento de si mesmo é o ponto de partida para realizar a grande 

missão de atingir a perfeição humana a qual cada um de nós está chamado. Deste modo, a vida 

humana é concebida como uma missão pessoal e intransferível a ser realizada. 

Neste momento se compreende com mais propriedade a necessidade do autogoverno. 

Ser senhor de si mesmo, dominar-se a si mesmo, estas são as aspirações 

mais elevadas da nossa liberdade. Uma liberdade que se realiza plenamente na medida 

em que se encontra com a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. 

Aqui está a verdadeira sabedoria definida pelos clássicos. Um olhar para si mesmo e 

para o mundo que nos coloca como protagonistas da nossa própria 

existência. Somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Cada decisão ou 

ação nos aproxima ou afasta da realização da felicidade em nós mesmos. Nisso consiste a 

ética, em ajudar-nos a encontrar as respostas mais adequadas aos nossos 

anseios mais profundos, levando-nos a agir de modo coerente com a 

verdade sobre nós mesmos. A ética nos leva a conhecer e amar a verdade. 

*Cesar Furtado de Carvalho Bullara, Prof. de Comportamento Humano nas Organizações ISE – Instituto 

Superior da Empresa 

Disponível em: 

http://www.eticaempresarial.com.br/site/pg.asp?pagina=detalhe_artigo&codigo=112&tit_pagina=ARTIGOS&

nomeart=s&nomecat=n Acesso em: 16 set 2014. Grifos dos organizadores. 

Segundo Augusto Cury, quando abandonamos a nós mesmos, a solidão se torna 

insuportável. Você já sentiu o peso da solidão? Já se sentiu abandonado? Já se 

abandonou em algum momento de sua vida? Abandonar-se é o que há de pior. É desistir 

de você mesmo, de quem você é. Não se vê a luz no fim do túnel. O sentimento de 

solidão se transforma até mesmo em dor física. Indescritível. Centenas de “amigos” nas 

redes sociais não preenchem o vazio. Festas, também não. A busca pelo “ter” mais que 

pelo “ser” torna a situação ainda mais grave. O que posso fazer por mim para não cair 

nesta solidão? O que posso falar por alguém que já esteja nessa situação? Talvez sejam 

essas as perguntas mais apropriadas para o momento... Talvez você se faça outras no 

decorrer da leitura...  

 
Solidão com a casa cheia  

Tenho conversado com muitos jovens e quando pergunto qual seria o seu maior medo na vida, a 
resposta é, invariavelmente, ficar ou terminar sozinho. Quando pergunto novamente: "o que você 
tem feito para que isso não ocorra?" a resposta é: estou adquirindo bens e estabilidade financeira, 
construindo uma carreira profissional e escolhendo bons amigos e relacionamentos. 

http://www.eticaempresarial.com.br/site/pg.asp?pagina=detalhe_artigo&codigo=112&tit_pagina=ARTIGOS&nomeart=s&nomecat=n
http://www.eticaempresarial.com.br/site/pg.asp?pagina=detalhe_artigo&codigo=112&tit_pagina=ARTIGOS&nomeart=s&nomecat=n
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A imagem que faço, quando escuto essas respostas, é de um jovem olhando para o mundo como 
se fosse um grande supermercado, em que as "coisas" que ele quer estão espalhadas pelas 
prateleiras. Ao escolher o que deseja, ele garante o seu futuro com sucesso e a certeza de que 
não ficará sozinho. Afinal, como alguém pode ficar longe de quem tem sucesso na vida... Não é 
mesmo? 

O que sinto com esse discurso é que esses jovens realmente não ficarão sozinhos. Haverá várias 

pessoas iguais a ele que estarão por perto para "curtir" o sucesso. Afinal, quase todos têm mais 

de 1000 amigos nas redes sociais. Penso também que, embora acompanhados, esses jovens 

sofrerão do sentimento de solidão. Um vazio profundo habitará a alma e a mente desses jovens 

que estão construindo o futuro sem analisar com mais rigor e profundidade suas ações em relação 

a sua existência presente. 

O que é "meio" está virando "fim". Os bens materiais que deveriam ter a 

função apenas de "meios" para se ter mais conforto, estão assumindo a 

importância brutal de um "fim" em si mesmo. Só quem tem o melhor tablet pode 

pertencer a determinado grupo. Quem tem a última versão do celular. O melhor carro. Um 

apartamento descolado. E assim por diante. 

A postura de "ter" sempre veio antes do "ser" na história da humanidade. Pensamos que podemos 

preencher vazios com as coisas materiais que o dinheiro pode comprar. Compramos essas coisas 

mas o sentimento de "solidão com casa cheia" ainda nos invade.  Só vamos perceber que isso 

ocorre depois de ter trilhado o caminho do "ter". 

Somente quando a solidão nos arrebata de forma dramática é que vamos tentar reverter o quadro. 

Alguns vão buscar nas drogas (lícitas e ilícitas) a tentativa de preencher o vazio. Encontram 

somente prazeres efêmeros que os consomem até a morte.  Outros continuam a buscar 

exteriormente o que está guardado no seu interior. Apenas poucos conseguem encontrar a razão 

de sua existência. O "para quê" existem e preenchem o vazio de dentro para fora.  Esses, mesmo 

que tarde, viverão cada dia de forma completa. 
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Não podemos tratar dos nossos relacionamentos reais como tratamos os nossos relacionamentos 

virtuais. Amigo não se deleta! 

Enquanto os jovens pensarem que não estar sozinho acaba com o sentimento de solidão, haverá 

consumo exacerbado e irresponsável. É nisso que os anunciantes apostam. 

Disponível em: http://blogclientesa.clientesa.com.br/eticaeresultados/?artId=3975 Acesso em: 01 set 2014. 
Grifos dos organizadores. 

Parece fácil, mas não é. Principalmente quando outros insistem em influenciar nossas 

decisões e nos preocupamos muito mais em agradar ao outro do que em acertar nas 

escolhas que fazemos. A necessidade de reconhecimento também é outro grande dilema. 

Você está onde está por sua livre espontânea escolha, ou por “livre” pressão? Você é o 

que é ou está sendo o que outros querem que você seja? Suas escolhas são o resultado 

de suas decisões, ou de imposições? Quando não sabemos tomar uma decisão por nós 

mesmos, as pessoas que nos ama toma essa decisão por nós. Neste caso, também é 

preciso acordar, para não viver toda uma vida baseada nas decisões de outros, por mais 

que nos amem. Você precisa tomar a iniciativa em alguma área de sua vida? Não fique 

apenas na leitura do texto a seguir. Pare por alguns minutos e pense.   

 
Autoconhecimento: Quem sou eu? O que eu quero?  

Rosemeire Zago 

Acho que estou vivendo para agradar outras pessoas. Nem sei mais o que é bom para mim. 
Casar e ter filhos é o que a minha mãe quer, mas será que essa vontade é dela ou minha? 
Realmente não sei mais qual é minha vontade. Quem sou eu?  

O desabafo acima é um questionamento muito comum entre as pessoas. Não importa o que 
esperam de nós: casar, não casar, com quem casar, ter filhos, não tê-los, ter sucesso profissional, 
estamos sempre dispostos a agradar e corresponder aquilo que esperam de nós, pois foi assim 
que aprendemos desde muito pequenos: a obedecer! E quando começamos a pensar com nossa 
própria cabeça e questionar se o caminho que estamos trilhando é mesmo aquele que queremos, 
o conflito se torna inevitável. As perguntas “quem sou eu?, o que eu quero?, estou feliz?” insistem 
em martelar em nossa cabeça e uma vez iniciado o questionamento é como se ele tivesse vida 
própria, não pára mais. Como encontrar tais respostas? Como nos libertar da busca de 
reconhecimento, aprovação, da necessidade de agradar, deixar de ser tão suscetível a críticas? 
Não é fácil libertar-se de tantas correntes que nos aprisionam. Sim, ficamos presos a essas 
necessidades que mal conseguimos viver, como se estivéssemos verdadeiramente acorrentados. 

Para evitar esse conflito, durante algum tempo até conseguimos nos distrair com outros 
interesses, seja trabalhando em excesso para não sobrar tempo para pensar; seja cuidando da 
vida dos outros, ajudando, aceitando ou criticando-os; seja adoecendo como forma de chamar 
atenção; seja nos sobrecarregando com infinitas atividades. Enfim, tudo isso pode inicialmente 
nos beneficiar à medida que proporciona a oportunidade de nos esconder de nós mesmos. 
Sofremos muito com as perdas durante a vida, mas não percebemos o quanto perdemos de nós 
mesmos cada vez que olhamos para o lado, para não olhar para dentro de nós. 

Você já reparou que quando estamos frente a uma multidão, conseguimos 
ver a todos, mas não vemos a nós mesmos? Percebe a diferença? Sempre 
estamos vendo os outros, o que interfere de forma profunda e simbólica 

http://blogclientesa.clientesa.com.br/eticaeresultados/?artId=3975
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quando precisamos ter o conhecimento de nossos próprios sentimentos. 
Sempre é mais fácil olhar o outro, perceber qual o melhor caminho para ele, do que olhar para 
dentro de nós e definir o próprio caminho.  

Para conseguir as respostas das perguntas acima é preciso saber o que nos afastou de nós 

mesmos. Tudo começa de maneira muito sutil quando ainda somos muito 
pequeninos. Quando nascemos somos genuínos, iluminados, mas com o 
transcorrer do tempo começamos a nos apagar... ou somos apagados diante 
das cobranças, superproteção, vergonha, humilhação, rejeição, abandono, 
regras, etc., e inconscientemente, vamos nos distanciando de quem somos 
em essência, de nosso “verdadeiro eu”- o self.  

Máscaras 
 
Com a intenção de sermos aceitos, criamos o que chamamos de máscaras, que são defesas que 

nosso inconsciente cria com o intuito de evitar a dor dos sentimentos que nos fazem sentir. O 
raciocínio do inconsciente seria o seguinte: “Se como eu sou não sou aceito, 
é por que não faço nada certo, então serei diferente para poder ser aceito e 
amado”. Crescemos acreditando que não somos suficientemente bons para 
sermos amados pelo que somos, assim procuramos desesperadamente criar 
uma imagem de como deveríamos ser. Começamos a criar um falso eu 
como proteção e reprimimos cada vez mais nosso eu verdadeiro. Isso vai se 

cristalizando aos poucos, até que quando começamos a nos sentir insatisfeitos, infelizes, em 
conflito, ou quando algo acontece como uma perda significativa pela separação, morte, doença, e 
nos faz refletir como está nossa vida, é que começamos a questionar o que está acontecendo. E 
parece que quanto mais pensamos mais perdidos nos sentimos, é como se não soubéssemos 
mais quem somos, como o desabafo do início deste artigo.  

Muitos se desesperam, ficam deprimidos, pois não conseguem identificar o que está acontecendo. 

A distância de si mesmo é tão profunda que não conseguimos mais ouvir 
nossa própria voz, nossos desejos e sonhos, é como se tudo tivesse se 
perdido. Mas na verdade tudo ainda está dentro de nós, só precisamos saber 
como encontrar a parte perdida. 

Para alcançar o verdadeiro eu é preciso identificar quais são suas máscaras. 
Você sabe? Não é um processo simples, afinal foram tantos anos 
acreditando ser de um jeito, como agora alguém lhe diz que essa pessoa não 
é você? É preciso fazer o caminho de volta, buscar o seu eu verdadeiro, sua 
essência. Em que momento da vida você se perdeu de si mesmo? Muitas vezes nem 

lembramos. Você pode começar identificando aquilo que neste momento está te incomodando, 
atrapalhando ou trazendo conflitos. As máscaras que desenvolvemos podem ser muitas. Por 
exemplo, a superioridade, arrogância, o poder, orgulho, a necessidade de agradar, o ser bonzinho 
em excesso, alegre em excesso, rindo de tudo e de todos, podem ser máscaras que ocultam 
profundos sentimentos de danos emocionais e consequente falta de valor a si mesmo, mas que 
um dia foram criadas para te proteger da dor. Geralmente aquilo que nos traz conflitos são nossas 
necessidades não supridas desde muito pequenos e que só agora começamos a ter consciência.  
 
O casamento está mal, não recebe a atenção como gostaria? Será que essa atenção que espera 
já não vem lá de criança? Por mais que o outro lhe dê atenção dificilmente conseguirá suprir a 
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necessidade somada por anos. O que isso tem haver com máscara? Provavelmente quando 
criança já sentia a necessidade de atenção, mas como forma de se defender. Ou seja, para obter 
a atenção não recebida, passou a fazer de tudo pelo outro, agradando sempre e 
incondicionalmente, com o pensamento inconsciente de ser valorizado e assim receber atenção 
tão desejada.  

Cresceu dentro desse padrão e no casamento deve ter agido da mesma maneira, sempre 
agradando, se sobrecarregando, mas com o passar dos anos a necessidade vai sendo 
potencializada, até chegar num ponto que seu corpo e/ou sua mente não aguentam mais, mas ao 
mesmo tempo não consegue identificar todo esse processo, pois não há esse conhecimento e o 
conflito se instala. Quando isso acontece é hora de parar tudo e refletir o que está acontecendo, 
quando tudo começou, e em geral, começa lá no passado, na forma como fomos cuidados, 

educados, reprimidos, exigidos, cobrados. Quando começamos a nos moldar ao que 
esperavam de nós e assim começa o processo de distância de quem somos. 
O caminho de volta é longo, mas valioso.  

Disponível em: http://www2.uol.com.br/vyaestelar/autoconhecimento01.htm Acesso em: 09 set 2014. Grifos 
dos organizadores. 

“A morte nada mais é que o ponto de partida para o início de algo novo”. “Se você quer 

ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo que acha que ainda 

tem muito tempo pela frente”. O que isso quer dizer? Leia, reflita e não se permita 

“inacabar” o que já começou! 

Morrer é preciso 

Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida e isso é um erro. 
Existem outros tipos de morte. E precisamos morrer todo dia. A morte nada mais é do que uma 
passagem, uma transformação. 

Não existe planta sem a morte da semente, não existe embrião sem a morte do óvulo e do 
esperma, não existe borboleta sem a morte da lagarta. Isso é óbvio, a morte nada mais é que o 
ponto de partida para o início de algo novo, a fronteira entre o passado e o futuro. 

Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo que acha que 
ainda tem muito tempo pela frente. Quer ser um bom profissional? Então mate dentro de você o 
universitário descomprometido que acha que a vida se resume a estudar só o suficiente para fazer 
as provas. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem inseguro, 
ciumento, crítico, exigente, imaturo, egoísta ou o solteiro solto que pensa que pode fazer planos 
sozinho, sem ter que dividir espaços, projetos e tempo com mais ninguém. Quer ter boas 
amizades? Então mate dentro de si a pessoa insatisfeita e descompromissada que só pensa em si 
mesmo. Mate a vontade de tentar manipular as pessoas de acordo com a sua conveniência. 
Respeite seus amigos, colegas de trabalho e vizinhos, enfim todo processo de evolução exige que 
matemos o nosso “eu” passado, inferior. 

E qual o risco de não agirmos assim? O risco está em tentarmos ser duas pessoas 
ao mesmo tempo, perdendo o nosso foco, comprometendo a produtividade e 
por fim prejudicando nosso sucesso. Muitas pessoas não evoluem porque 
ficam se agarrando ao que eram, não se projetam para o que serão ou 
desejam ser. Elas querem a nova etapa, sem abrir mão da forma como 
pensavam ou como agiam. Acabam se transformando em projetos inacabados, híbridos, 

http://www2.uol.com.br/vyaestelar/autoconhecimento01.htm
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adultos infantilizados. Podemos até agir, às vezes, como meninos, de tal forma que mantemos as 
virtudes de criança, que também são necessários a nós, adultos, como: brincadeira, sorriso fácil, 
vitalidade, criatividade, tolerância, etc. Mas, se quisermos ser adultos, devemos necessariamente 
matar atitudes infantis, para passarmos a agir como adultos. 

Quer ser alguém (líder, profissional, pai ou mãe, cidadão ou cidadã, amigo ou amiga) melhor e 
evoluído? Então o que você precisa matar em si, ainda hoje, é o “egoísmo”, é o “egocentrismo”, 
para que nasça o ser que você tanto deseja ser. 

Pense nisso e morra. Mas não se esqueça de nascer melhor ainda! 

Disponível em: http://questaodecoaching.com.br/2014/07/11/morrer-e-preciso/ Acesso em: 09 set 2014. 

Grifos dos organizadores. 

Torcemos para que você não seja como o milho de pipoca piruá desta história 

criativamente escrita por Rubem Alves. Ela ilustra muito bem o processo de 

transformação pelo qual passamos... ou não passamos... Afinal, o fogo pode queimar, 

nem sempre transformar. Não depende do fogo. Depende da atitude de quem passa por 

ele. Como vai a nossa “dureza” intelectual, emocional, espiritual? Será que somos 

resistentes à transformação ou estamos abertos a ela? Isso tudo faz algum sentido para 

você ou não faz sentido algum?  

Pipocas da Vida 

Rubem Alves 

Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com 
a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa 
pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. 

São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que 
seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos 
lança numa situação que nunca imaginamos: a dor. 

Pode ser fogo de fora: perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego ou ficar 
pobre. Pode ser fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento cujas causas 
ignoramos. 

Há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo! Sem fogo o sofrimento diminui. Com isso, a 
possibilidade da grande transformação também. 

Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa 
que sua hora chegou: vai morrer. 

Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente 
para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. 

A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo a 
grande transformação acontece: BUM! 

E ela aparece como outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia 
sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. 

http://questaodecoaching.com.br/2014/07/11/morrer-e-preciso/
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São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham 
que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. 

A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é 
triste, já que ficarão duras a vida inteira. 

Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. 

Disponível em: http://www.releituras.com/rubemalves_pipoca.asp Acesso em: 30 ago 2014. 

“De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo.” É exatamente assim que as coisas 

acontecem... Olhamos a miséria, mas não enxergamos a pessoa que nela sobrevive. 

Olhamos para o corpo estendido no chão, mas apressamos o passo e não enxergamos a 

pessoa nesse corpo. Olhamos a guerra em outros países, lamentamos por alto, mas não 

enxergamos e, por não enxergar, não sentimos o sofrimento dos inocentes. Não ouvimos 

o grito de socorro de quem quer que seja, porque não olhamos nos olhos dessas pessoas 

para enxergar a essência que há em cada uma delas. Vergonhoso ter que admitir que 

estamos demasiadamente preocupados e empenhados demais em atingir nossos 

próprios objetivos que mal paramos para olhar nos olhos, até mesmo, de quem está bem 

próximo a nós neste exato momento... Pare um momento para olhar nos olhos da pessoa 

que está aí, perto de você... Pare um instante para avaliar: como vai a sua vista?   

Vista cansada 

Otto Lara Resende 

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela 
última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa 
ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que 
a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou. 

De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que 
você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não 
desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê 
no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 
anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o 
mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. 
Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, 
nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma 
girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os 
olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, 
não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. 
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o 
próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se 
gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. 

Disponível em: http://www.releituras.com/olresende_vista.asp Acesso em: 02 set 2014. 

http://www.releituras.com/rubemalves_pipoca.asp
http://www.releituras.com/olresende_vista.asp


17 
 

A simplicidade do texto a seguir é, antes de tudo, um convite à vida! Para viver 

plenamente é preciso, primeiro, amar a si mesmo. Entretanto, é importante considerar que 

existem diferenças entre paixão e amor. Lembra-se da história de Narciso? Ele se 

apaixonou por si mesmo e teve um fim trágico por isso. A paixão cega. O amor abre os 

olhos do coração. Consegue enxergar os defeitos com naturalidade e, ao mesmo tempo, 

apreciar e valorizar as virtudes e qualidades. O amor é incondicional. E então? Você se 

ama de verdade? 

Saber viver 

Quando me amei de verdade, compreendi que em 
qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na 
hora certa, no momento exato. E então, pude relaxar. 
Hoje sei que isso tem um nome: autoestima. 

Quando me amei de verdade, pude perceber que a 
minha angústia, meu sofrimento emocional, não 
passam de um sinal de que estou indo contra as 
minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. 

Quando me amei de verdade, parei de desejar que a 
minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu 
crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. 

Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação 
ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a 
pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. 

Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável: pessoas, 
tarefas, crenças, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão 
chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor-próprio. 

Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, 
abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando 
quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. 

Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e, com isso, errei muito menos 
vezes. Hoje descobri a humildade. 

Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado de me preocupar com o futuro. 
Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso 
é plenitude. 

Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. 
Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo 
isso é saber viver! 

Disponível em: http://questaodecoaching.com.br/2012/11/30/saber-viver/ Acesso em: 05 set 2014. 

Alguma vez você já chorou pelo que fez ou deixou de fazer? Quantas vezes já nos 

flagramos com a ideia de que “se eu pudesse voltar atrás faria tudo diferente”, ou “se no 

passado eu tivesse feito “X”, hoje eu estaria no lugar “Y”? Será mesmo? Se voltássemos 

http://questaodecoaching.com.br/2012/11/30/saber-viver/
http://questaodecoaching.com.br/2012/11/30/saber-viver/imagescapna4gv/


18 
 

ao passado seríamos o que somos hoje e pensaríamos como pensamos agora para 

fazermos o que pensamos que faríamos hoje se o passado fosse agora? Nossa! Que 

confusão! O texto a seguir é bem mais esclarecedor! Riquíssimo em ideias que sugerem 

muitas reflexões importantes e propostas interessantes para aprendermos a encarar o 

passado com outros olhos.  

 
Não chore pelo leite derramado 
As escolhas que temos de aprender a fazer para não nos arrependermos depois. E, assim, aproveitar a vida 
com plenitude. 

 

Liane Alves 

 

Era a terceira caixa de bombons que chegava à mesa de Ana Tereza nas duas últimas semanas. 
O bilhetinho era quase sempre o mesmo, uma letra graúda falando de amor e esperança, que 
invariavelmente ganhava desprezo de sua parte. Não lhe atingiam o coração também os 
pequenos presentes do moço, os convites para almoço e jantar. Ana Tereza se recusava a 
encontrar qualquer qualidade mais palpitante naquele homem de belo sorriso que há dois meses 
declarava intensamente sua paixão de todas as formas possíveis. Os motivos para tal nariz 
empinado eram muitos, segundo sua opinião: ele tinha sotaque do interior, não se vestia bem, era 
sovina, e, o pior, suava muito. A melhor amiga ainda sugeriu que Tereza desse uma chance para 
ele. Mas ela não quis nem saber. Mais três semanas se passaram e o cavalheiro recuou, em 
silêncio. No mês seguinte, apareceu ao lado de uma das mulheres mais bonitas do escritório. Os 
dois estavam namorando. 

Ana tomou-se de um arrependimento mortal. Afinal, até que ele não era tão ruim assim (lembrou-
se logo do sorriso). Também tinha chances de promoção, bom profissional que era. E deu para 
cantar em italiano numa voz afinadíssima perto da outra. Resultado: um mês depois, ela estava 
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perdidamente apaixonada pelo ser anteriormente desprezível e arrasada. A amiga nem podia 
mais tocar no assunto. 

Essa historinha (sem sobrenomes, por favor) foi contada na redação quando se discutia o tema da 
edição que você lê agora. Ela fala de forma singela dos arrependimentos cotidianos e reais da 
vida. Todos nós nos lembramos de coisas parecidas, um hobby adorado que foi abandonado sem 
motivo, uma viagem muito desejada que não aconteceu ou um afeto que não foi expressado no 
seu tempo justo. 

Como a maioria daquilo de que nos arrependemos, essas histórias não resistem a uma análise 
mais apurada. "Muitos são falsos arrependimentos, pois toda escolha inclui uma perda. Perde-se 
de um lado, mas se ganha de outro. Lamenta-se a perda sem considerar o ganho que, inclusive, 
pode não ser imediato nem aparente, mas que depois revela-se muito maior", diz a psicóloga 
paulista Ineide Soares, especialista em terapia familiar e bioenergética. E, se o que perdemos for 
melhor do que o que ganhamos, isso também faz parte do jogo. Tudo bem, de vez em quando 
acontece, é normal. "O problema é que tem gente que odeia perder. Importa-se muito com que o 
outro tem e conseguiu, mesmo que não seja de seu interesse pessoal real", diz Ineide. Também 
há os que desejam tudo para si, sem querer abrir mão de nada. "Querem ganhar sempre e não se 
arrepender nunca de nenhuma decisão. Ora, isso é pouco humano, uma fantasia infantil de 
onipotência." 
 
São as más experiências e as perdas, quando admitidas plenamente e saboreadas em seu gosto 
amargo, que nos ensinam a viver. Elas nos tornam mais humanos, falíveis, flexíveis. É desse 
ponto frágil que podemos experimentar a compaixão por outros seres que perdem, e que sofrem 
as dores do esgarçamento da alma por isso. Conhecemos o gosto de sua aflição e podemos ser 
solidários com conhecimento de causa. O ganho dessa fraternidade em humanidade, dessa 
possibilidade de compaixão pelo outro com base em nossa própria experiência, já seria suficiente 
para absolver muitos de nossos erros e incompreensões do passado. 

Nada de julgamentos 

Outro erro frequente: não se pode julgar uma decisão do passado com os olhos do presente. O 
que foi decidido baseou-se no nível de consciência que se tinha na ocasião. Se tivéssemos o 
olhar que temos hoje de alguns desvios de rota que fizemos no passado, seria pouco provável 
que nos perdêssemos neles. Mas nos esquecemos disso, geralmente por causa do peso da culpa. 
"A culpa e o perfeccionismo são as duas piores doenças da alma", diz o monge inglês dom 
Laurence Freeman, presidente da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Em outras palavras, 
nós nos cobramos por uma perfeição que não existe na espécie humana. "A palavra 
arrependimento, em grego, é metanoia, que quer dizer apenas mudança de direção. Erramos, 
admitimos o erro, procuramos remediá-lo e mudamos de caminho. Só isso", diz dom Laurence. É 
um longo aprendizado aprender a lidar com o erro de uma maneira firme, mas sem peso. Dom 
Laurence aconselha a prática de meditação e momentos de silêncio para acalmar o espírito e nos 
descondicionar da culpa. 

Médica geriatra do setor de atendimento de doentes terminais do Hospital das Clínicas e uma das 
criadoras do serviço de cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, 
Ana Cláudia Arantes já viu muitos casos em que a culpa e o arrependimento paralisaram 
processos de aceitação e pacificação diante da morte. Dona Josefa, sua querida paciente de 92 
anos, por exemplo, andava inquieta com seu passado e tinha medo de enfrentar "o julgamento de 
Deus". Foi preciso uma longa conversa para que a anciã pudesse se sentir digna do perdão 
divino. Mesmo assim, esse reconhecimento não foi imediato e só aconteceu após uma profunda 
reflexão. "Alguns dias depois, dona Josefa me disse: "Sabe, doutora, existem duas coisas na vida 
que mostram a justiça de Deus. Uma é a chuva. Chove para todos, em qualquer lugar, a qualquer 
hora. A outra é a morte". E, se o Criador era tão justo com as principais coisas da vida, porque 
não seria também na distribuição do seu perdão? Dona Josefa morreu após alguns dias com o 
coração aliviado. "Acordei no meio da madrugada com o barulho da chuva. E imediatamente 
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pensei: dona Josefa morreu agora, junto com a chuva. Telefonei para o hospital e me confirmaram 
a morte dela." 

Os cinco maiores arrependimentos 

Uma enfermeira americana, Bronnie Ware, escreveu um livro que poderia ser traduzido como "Os 
cinco principais arrependimentos dos pacientes terminais" (The Five Tops Regrets of Dying). "A 
última impressão da vida é a que fica marcada no espírito. Seria muito bom que ela não fosse de 
pesar e arrependimento", diz ela. Por isso, nesse momento é importante não julgar a vida apenas 
pelo viés do prazer, porque sempre vamos ter a sensação de que não nos divertimos o suficiente 
e não a aproveitamos totalmente. "Na verdade, a vida é muito curta, e o tempo que sentimos que 
vivemos com mais intensidade e prazer é pouco mesmo. A maior parte dela transcorre no tempo 
ordinário, comum", diz a médica geriatra Ana Cláudia. Esse é o normal. "Viver é fazer escolhas, e 
algumas delas incluem abrir mão do prazer imediato. Para ser amados e aceitos, ou por amar 
mais aos outros que a nós mesmos, muitas vezes fazemos grandes sacrifícios", complementa. 

A questão real é que muitas vezes isso é feito condicionalmente, como uma espécie de troca. Nós 
nos sacrificamos pelos outros, mas achamos que eles nos devem na mesma proporção. Quando 
não há reconhecimento e mesmo o sacrifício não é aceito, é comum a pessoa se arrepender 
amargamente. Se um pai lutou para colocar o filho na faculdade, que decidiu sair no quarto ano de 
engenharia para ser mágico, ele pode sentir um grande arrependimento perto da morte. "Não 
podemos decidir pelos outros. Eles têm todo o direito de não concordar com aquilo que julgamos 
ser bom para eles", diz com clareza Ana Cláudia. Por isso, ser mais fiel a si mesmo e só fazer 
sacrifícios de forma incondicional pode ser um bom norte para não se lamentar mais tarde. Aliás, 
o desejo de viver uma vida mais verdadeira e não a vida que outros esperam de nós é o primeiro 
grande arrependimento dos cinco elencados pela enfermeira americana. 

Os outros quatro arrependimentos ("eu gostaria de não ter trabalhado tanto", "eu queria ter tido 
mais coragem para expressar meus sentimentos", "eu desejaria ter tido mais contato com meus 
amigos" e "eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz") são outras boas indicações de mudanças 
que podem ser feitas durante a vida, sem precisar chegar ao seu fim para se arrepender. "A morte 
é boa conselheira, mas podemos mudar sem a necessidade de estarmos diante dela", diz a 
médica Ana Cláudia. "Podemos procurar um trabalho que nos satisfaça mais, para não sentir que 
perdemos tanto tempo sem ter prazer. Ou estar mais perto dos amigos, expressar mais 
sentimentos. Uma pessoa próxima à morte pode se tornar muito mais doce e carinhosa, mas é 
possível fazer isso na vida antes com quem amamos, sem ter de esperar o desenlace", comenta a 
médica. 
 
O último dos quatro, a vontade de ter se deixado ser mais feliz, resume um pouco todos os outros. 
"Acredito que cada um venha nessa vida para cumprir um papel. É importante saber qual é sua 
missão no mundo, nas suas relações, e tentar realizá-la com todas as suas forças" afirma a 
médica. "Acho que as pessoas que mais se arrependem são as que tiveram a chance de mudar e 
não mudaram", finaliza. 

Montaigne e a arte de viver 

Ele era um magistrado na cidade francesa de Bordeaux, tinha um castelo e, na sua propriedade, 
muitos vinhedos. Mas o que um rico burguês que nasceu há 480 anos poderia dizer ao homem 
atual? Tudo. Ao contrário dos escritores de sua época, Montaigne era muito moderno. Os 
Ensaios, uma obra que escreveu durante 20 anos, são uma espécie de blog do século XVI e falam 
essencialmente sobre a arte de viver. Em seus escritos se pode reconhecer os mesmos conflitos e 
reflexões que nos habitam hoje. E sua extensa obra responde a uma só pergunta: como viver de 
maneira a não se arrepender depois? Michel Montaigne nos ensina a ter uma existência 
significativa, digna e correta sem perder o prazer de viver. Tudo que mais queremos na vida. No 
livro Como Viver, uma biografia criativa e bem-humorada de Montaigne, a autora inglesa Sarah 
Bakewell responde a essa pergunta com 20 tentativas de respostas baseadas no que ele 
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escreveu. Elas podem incluir, por exemplo, abrir mão do controle, ser comum e imperfeito, fazer 
algo que nunca tenha feito, ser mais sociável com os amigos, sobreviver ao amor e às perdas, 
recorrer a pequenos truques, fazer um bom trabalho, mas nem tanto, refletir sobre tudo mas não 
se arrepender de nada. 

Para Montaigne, a existência nos conduz pela mão e não precisamos nos preocupar com nada. 
Segundo ele, a vida nos encaminha para um "declive suave praticamente imperceptível, aos 
pouquinhos". A vida pode ser boa, divertida e natural, nos diz ele. Comece então com Como 
Viver, esse incrível manual de vida. 

Com o calor da paixão 

Vinicius de Moraes, o poeta, dizia que para se viver um grande amor é preciso ter "a insensatez 
de um coração constantemente apaixonado". Porque a vida embebida na paixão tem outro gosto: 
as manhãs se revestem de neblina e encanto, os horizontes de cores e esperanças, o peito de luz 
e gozo. Mas qual seria a receita para se experimentar mais vezes esse gosto único? Num livro de 
crônicas e poesias, Vinicius dá sua fórmula mágica: fidelidade absoluta, cavalheirismo, dedicação 
e entrega. O poeta carioca, que nunca separou sua existência de sua poesia, compreendia que o 
coração aberto, a sensibilidade à flor da pele, a delicadeza e a noção exata da preciosidade do 
amor eram pré-requisitos essenciais para esse encantamento. Pois o mesmo vale para a vida. Ela 
precisa dessa paixão por todos seus aspectos para se tornar inesquecível, palpitante, intensa. 

Para isso, há de se aceitá-la integralmente. Reconhecer que nela é tão preciosa a lágrima e a 
angústia quanto o sorriso. Essa atitude é fundamental para um novo apaixonar-se, pois o amor 
exige a exposição ao sofrimento e uma coragem. Sem tudo aceitar e sem encantar-se com tudo, 
corre-se o risco de não saborear a vida. "A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se 
defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem 
encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, o que não dá a quem pede o que ele pode dar 
de amor, de amizade, de socorro", nos sussurra Vinicius nas páginas do livro Para Viver um 
Grande Amor. "O maior solitário é o que tem medo de amar, de ferir e ferir-se (...). Esse queima 
como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno." Melancólica imagem de 
quem tem medo. 

Amar a vida e não se arrepender é dizer um sim incondicional a exatamente como ela é: com sua 
dose de beleza, natureza e magia tanto quanto sua violência, maldade e angústia. E, se um dia 
nos arrependermos de nossa ousadia, ilusão e engano, também não há problema. O mundo é 
assim. Está tudo certo. 

Liane Alves escreve boa parte das matérias de capa de vida simples. Para esse texto, ela ouviu muitos - e 
sinceros - arrependimentos. 

Disponível em: http://vidasimples.abril.com.br/temas/nao-chore-pelo-leite-derramado-755076.shtml Acesso 
em: 02 set 2014. 

Qual o seu conceito acerca da liberdade? Será que confundimos liberdade com 

libertinagem? Será que nossa liberdade vai mesmo até onde começa a do outro? Como 

assim? A verdadeira liberdade está fora ou dentro de nós? Nas palavras ou nas atitudes? 

Faz parte de um sonho ou da realidade? Ou ainda, de um sonho possível? O 

autoconhecimento pode nos levar à liberdade mesmo em meio a determinadas prisões 

que certos sistemas ou situações tentam e, muitas vezes, até conseguem nos colocar? O 

texto a seguir não apresenta respostas para todas essas perguntas, mas pode nos ajudar 

a pensar um pouco a respeito... Quem sabe encontremos algumas respostas em nossas 

reflexões... 

http://vidasimples.abril.com.br/temas/nao-chore-pelo-leite-derramado-755076.shtml
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Liberdade 
 
Liberdade não é um pássaro voando no azul do infinito, sem destino, sem consciência: ser livre é 
ser infinito em cada destino, é saber por que e para que voar naquela direção. 
 
A liberdade propõe autonomia e habilita a sair das cavernas para abrir os olhos e ver as 
próprias oportunidades. A pessoa livre não depende, compartilha, não estende a mão para 
receber, sem trabalhar, porque é um ser inteligente capaz de superar, avançar, aprender, 
produzir. A liberdade é a mãe da igualdade: ela não sustenta a pobreza, ela socorre na fome 
emergencial, mas ensina seus filhos a pescar. 
 
A liberdade mobiliza, não paralisa. Ela inclui. Jamais exclui alguém pela raça, pela camada social, 
pela etnia, pela fé que professa, pelo pensamento político/ideológico. A liberdade põe de pé, dá 
energia para concorrer e vencer, chegar junto, sem deixar pessoas clamando na beira do caminho 
eternamente. 
 
A liberdade não censura, não se desculpa, não discrimina, ela ensina o discurso e a postura dos 
iguais perante a lei e canta junto o hino cívico, sem interferência de apartheid. A liberdade é o 
espelho onde se mira a responsabilidade. 
 
A liberdade é atributo do ser humano. Ela não aceita máscara, mentira, submissão, nem tem 
medo da verdade, porque só a verdade liberta. 
 
Ser livre é não estar comprometido com nenhum tipo de constrangimento e nem estar carimbado 
por siglas que reduzem a velocidade no caminho da paz. Para ser livre há sacrifícios e não guerra! 
 
Ser livre não é impor conceitos, filosofia, ideologia, religião, política. Ser livre é ter sabedoria para 
viver a verdade sem atropelar o tempo e o espaço, no limite do outro. Quem impõe não sabe o 
que é liberdade. Quem apoia a servidão, a escravidão, o sequestro de ideias ou se regozija com a 
prática de manter pessoas reféns de qualquer projeto político, tem discurso provisório e frágil de 
liberdade. Finge-se libertador. 
 
"Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e 
ninguém que não entenda." Cecília Meirelles. 
 

Disponível em: http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799 Acesso em: 10 set 2014. 

A despeito das circunstâncias, sejam elas quais forem, o importante é não desistir. É 

sempre tempo para um novo recomeço, e a história nos traz várias provas de que a 

persistência vale mesmo a pena. Segue apenas uma delas para o nosso deleite.  

Um pequeno resumo sobre a vida de Thomas Edison 

Quando um repórter perguntou a Thomas Edison como ele se sentia por ter falhado 25 mil vezes 

na sua tentativa de criar uma simples bateria, ele respondeu: "Honestamente Não sei por que 

você acha que foi um fracasso. Hoje eu conheço apenas 25 mil maneiras de como não fazer uma 

bateria. E você, o que sabe?" 

Thomas Edison foi provavelmente o maior inventor americano. Quando foi para a escola na 

cidade de Port Huron, em Michigan, os professores reclamaram que ele era "lerdo" e 

indisciplinado. Dada a situação, sua mãe decidiu então retirá-lo da escola e educá-lo em casa. O 

jovem era fascinado por ciência. Aos 10 anos de idade já tinha montado o seu primeiro laboratório 

de química. A energia inesgotável de Thomas Edison, bem como o seu gênio (que segundo ele 

http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799
http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799
http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799
http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799
http://www.supertextos.com/texto/Liberdade/15799
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era "1% é inspiração e 99% é transpiração") o levaram a mais de 1.300 invenções. A invenção da 

lâmpada incandescente lhe custou 2 mil tentativas. Ao ouvir a pergunta de um jovem sobre como 

se sentia por ter falhado tanto, ele respondeu: “Eu não falhei nenhuma vez. Inventei a lâmpada 

incandescente, só que foi um processo com 2 mil etapas fascinantes".  

O laboratório de Thomas Edison foi destruído por um incêndio em dezembro de 1914. Apesar do 

prejuízo passar de 2 milhões de dólares, o seguro dos prédios era de apenas 238 mil dólares, já 

que eram de concreto e, sendo assim, considerados à prova de fogo. Naquela noite, grande parte 

do trabalho de uma vida inteira virou cinzas e fumaça. 

Com o incêndio no auge, Charles, seu filho de 24 anos de idade, procurava desesperadamente 

pelo pai por entre a fumaça e todo o entulho. Finalmente o encontrou: parado, observando o 

espetáculo, à luz do fogo e com os cabelos brancos esvoaçando ao sabor do vento. "Eu, não 

sabia o que fazer é senti a maior dó", disse Charles. "Ele tinha 67 anos de idade, não era mais 

jovem, e estava perdendo tudo. Mas, ao me ver, gritou: 'Charles, Charles meu filho, cadê a sua 

mãe?' 

Quando lhe disse que não sabia, ele me mandou procurá-la imediatamente. 

"Traga-a aqui, porque ela nunca vai ver algo assim em toda a sua vida!" No dia seguinte, 

contemplando as ruínas, o inventor declarou: "Uma catástrofe é algo muito valioso. Todos os 

nossos erros viraram fumaça. E graças a Deus podemos começar tudo de novo". 

Exatamente três semanas após o terrível incêndio, ele conseguiu apresentar o seu primeiro 

fonógrafo. 

"A derrota nada mais é do que o primeiro passo para algo melhor". (Wendell Phillips)  

Disponível em: http://plenisampa.blogspot.com.br/2009/09/um-pequeno-resumo-sobre-vida-de-thomas.html 

Acesso em: 04 set 2014. 

Você se considera uma pessoa forte? Quais as suas fortalezas? E fragilidades? O 

autoconhecimento pode levá-lo a algumas ideias pontuais e até conclusivas a esse 

respeito. Com base nos princípios filosóficos que compõem a Primeira Ferramenta 

Freemind, pense mais honesta e profundamente a esse respeito. O texto a seguir traz 

pistas, orientações, dicas interessantes e complementares. O que torna a vida ainda mais 

fascinante é a possibilidade de nos perceber como barro em processo de transformação, 

potencialmente capazes de aperfeiçoar nossos pontos fortes, tratar nossas fragilidades, 

deixando-se moldar como um vaso novo, sempre único e complexo! Um vaso singular 

entre tantos outros igualmente preciosos em sua unicidade... Leia e faça a você mesmo 

todas as perguntas possíveis e necessárias... 

9 hábitos das pessoas mentalmente fortes  

Em 1914, o laboratório de Thomas Edison foi destruído num incêndio, e anos de trabalho foram 
perdidos. Isso poderia facilmente ser descrito como a pior coisa a ter acontecido a Edison, mas 
em vez disso o inventor decidiu encarar o incidente como uma oportunidade de reexaminar e 
reconstruir muito de seu trabalho. Edison teria afirmado na época: “Graças a Deus que todos os 
nossos erros foram queimados. Podemos começar de novo, do zero”. 

“Em um mundo que não controlamos, a tolerância é obviamente um bem”, disse ao Huffington 
Post Ryan Holiday, autor de The Obstacle Is The Way (O obstáculo é o caminho, em tradução 

http://plenisampa.blogspot.com.br/2009/09/um-pequeno-resumo-sobre-vida-de-thomas.html
http://books.google.com/books?id=n32auy3XIuYC&pg=PA388&lpg=PA388&dq=%22Thank+goodness+all+our+mistakes+were+burned+up.+Now+we+can+start+again+fresh.%22&source=bl&ots=vyTEao4OGD&sig=GuEpjynslTto4IrM6_atWkGYE_Y&hl=en&sa=X&ei=fpoDU7HaNKXp0wGO7oGoCA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Thank%20goodness%20all%20our%20mistakes%20were%20burned%20up.%20Now%20we%20can%20start%20again%20fresh.%22&f=false
http://www.amazon.com/The-Obstacle-Is-Way-Timeless/dp/1591846358
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livre). “Mas a capacidade de encontrar energia e força naquilo que não controlamos é uma 
vantagem competitiva imensa.” 

 

Ele está falando de força mental, um conceito psicológico difícil de definir e que inclui inteligência 
emocional, obstinação, resiliência, autocontrole, resistência mental e consciência. É algo que 
Edison tinha de sobra e a razão pela qual algumas pessoas são capazes de superar qualquer 
obstáculo, enquanto outras se esmigalham diante dos desafios e das frustrações do dia a dia. 
 
A capacidade de lidar com emoções e situação difíceis é um indicador importante do nosso 
sucesso e da nossa felicidade. Os indivíduos mais capazes neste sentido transformam obstáculos 
em fontes de crescimento e oportunidade. E, apesar de muito se falar do que as pessoas 
mentalmente fortes evitam fazer – tal como viver no passado, ressentir-se do sucesso alheio e 
sentir pena de si mesmas –, o que elas de fato fazem? Que táticas elas usam para superar as 
adversidades repetidas vezes? 

“O que pensamos ser obstáculos na verdade são oportunidades de fazer algo”, diz Holiday. “De 
certa maneira, são recompensas inesperada, desde que lidemos e não fujamos desses 
obstáculos.” 
 
Aqui estão nove hábitos essenciais e práticas das pessoas mentalmente fortes que podem ajudá-
lo a atravessar qualquer desafio ou dificuldade. 

Elas veem as coisas objetivamente 

Existe uma máxima na antiga filosofia do estoicismo: 

“Não há mau nem bom, apenas a percepção”, que 

mais tarde foi ecoada num verso famoso de 

Shakespeare: “Não há nada bom ou nada mau, mas o 

pensamento o faz assim”. 

A maneira como percebemos uma situação tem um 
poder tremendo de nos ajudar ou nos prejudicar. 
Muitas vezes reagimos emocionalmente e projetamos 
julgamentos negativos em uma situação, quando na 
realidade a chave para superar um obstáculo é ver as coisas objetivamente. 

“Você pode ter o melhor plano do mundo, mas, se não vir a situação claramente, não adianta 
nada”, diz Holiday. 

http://www.forbes.com/sites/groupthink/2013/12/03/5-powerful-exercises-to-increase-your-mental-strength/
http://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/11/18/mentally-strong-people-the-13-things-they-avoid/
http://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/11/18/mentally-strong-people-the-13-things-they-avoid/
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Holiday estudou inúmeros exemplos de indivíduos ao longo da história capazes de lidar com 
obstáculos que, para nós, parecem insuperáveis, desde ser falsamente acusado de um triplo 
homicídio a ser intensamente discriminado por motivos de raça ou sexo. Ele concluiu que a 
resistência mental depende de três coisas: percepção, ação e vontade. 

“A resistência mental depende de algum tipo de estrutura filosófica que permita enxergar além das 
emoções ou das primeiras impressões causadas por determinada situação”, diz Holiday. “Então, 
os elementos disso são: 1) sua percepção: você consegue enxergar as coisas claramente e com 
equilíbrio? 2) você tem soluções ou ações criativas? E, finalmente, que tipo de determinação ou 
vontade você tem para lidar com a situação?” 

Elas não se acham “no direito” 

 
Todos nós merecemos a felicidade, mas não 
merecemos uma vida livre de obstáculos ou 
adversidades. Agir como se esse fosse um 
direito – achar que devemos ter o que 
queremos a maior parte do tempo – dificulta a 
vida na hora de lidar com os desafios quando 
eles aparecem e nos pegam de surpresa. Esse 
é um obstáculo especialmente comum para a 
Geração Y, de acordo com o especialista Paul 
Harvey, professor-assistente de administração 
da Universidade de New Hampshire, que 
observou que a geração do milênio tem 
“expectativas irreais e uma forte resistência em 
aceitar comentários negativos”. 

“Vendeu-se para a Geração Y um certo jeito de pensar sobre o mundo”, concorda Holiday. 
“Antigamente, as pessoas recebiam uma estrutura que não era só mais humilde, mas que também 
entendia como o mundo poderia ser imprevisível e inexplicável.” 

Pessoas mentalmente fortes reconhecem que seus planos de vida, e a vida em si, podem sair dos 
trilhos a qualquer momento – e elas não perdem tempo se considerando vítimas do destino 
quando as coisas não acontecem como elas gostariam. 

Elas mantêm a calma 

 

Resistência mental não significa estar feliz o 
tempo todo. Talvez seja mais razoável pensar 
em algo como “manter a calma o tempo todo”, 
diz Holiday. 

A estabilidade emocional e a capacidade de 
manter a cabeça fria é um bem importante na 
hora de lidar com situações desafiadoras. 
Felizmente, a estabilidade emocional tende a 
aumentar com a idade – e não é surpresa que 
fiquemos mais felizes como resultado disso. 

 

http://psychcentral.com/news/2010/11/08/emotional-stability-happiness-increase-with-age/20609.html
http://psychcentral.com/news/2010/11/08/emotional-stability-happiness-increase-with-age/20609.html
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Elas não aspiram à felicidade o tempo todo 

 

Uma preocupação excessiva com a felicidade 
pode na verdade levar a uma atitude pouco 
saudável: emoções e experiências negativas. 
Pessoas mentalmente fortes não tentam evitar 
emoções negativas – em vez disso, elas 
aceitam as emoções positivas e negativas e 
permitem que os diferentes sentimentos 
coexistam, um componente-chave da 
resiliência. “Nós damos tanto valor ao 
otimismo, à felicidade e a todos esses traços 
positivos, eles mesmos abstrações, que somos 
pegos de surpresa e não conseguimos lidar 
com seus opostos”, diz Holiday. “Se 
estivéssemos mais no meio do caminho as 

coisas seriam melhores. Tiraríamos vantagem do que acontece conosco porque haveria mais 
objetividade.” 

O pesquisador australiano Hugh Mackay argumenta que nossa obsessão cultural com a felicidade 
pode ser perigosa e que, em vez de se preocupar em ser felizes, deveríamos na verdade nos 
preocupar em ser completos. “A ideia de que tudo o que fazemos é buscar a felicidade me parece 
realmente perigosa e tem levado a uma doença contemporânea na sociedade ocidental, que é o 
medo da tristeza”, escreve Mackay em The Good Life. “Deveríamos buscar a completude, e a 
tristeza é parte dela, assim como o são os desapontamentos, as frustrações e os fracassos; tudo 
o que nos faz ser o que somos. Felicidade, vitórias e conquistas são coisinhas boas que 
acontecem em nossas vidas, mas elas não nos ensinam muito.” 

Elas são otimistas realistas 

As pessoas mentalmente fortes estão acostumadas 
a se levantar depois de uma queda. Em vez de 
ficarem aflitas e desesperadas, elas aproveitam a 
oportunidade para raciocinar e encontrar uma 
solução criativa para o problema. Essas pessoas 
tendem a ser otimistas realistas – elas têm a 
esperança dos otimistas e a clareza dos 
pessimistas – o que lhes dá a motivação e o 
pensamento crítico exigido para obter as soluções 
criativas. 

“Toda vez que [o otimista realista] está diante de 
uma questão, um desafio ou um problema, ele não 
vai dizer: “Não tenho escolha, esta é minha única 
opção”, diz a pesquisadora Sophia Chou ao 
LiveScience. “Eles são criativos e terão um plano A, 
um plano B e um plano C.” 

Elas vivem no presente 

Estar presente – em vez de viver no passado ou ter expectativas futuras – permite ver as coisas 
como elas realmente são. Mesmo que não meditem propriamente, as pessoas mentalmente fortes 
tendem a manter essa consciência e essa abordagem perante o mundo. “Pode chamar como 
quiser, mas a ideia é que, se você se concentrar exclusivamente naquilo à sua frente, você não 

http://www.huffingtonpost.com/2013/09/02/habits-of-resilient-people_n_3818652.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/02/habits-of-resilient-people_n_3818652.html
http://www.hughmackay.net.au/books/the-good-life/
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/realistic-optimists_n_3816827.html?utm_hp_ref=third-metric
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/realistic-optimists_n_3816827.html?utm_hp_ref=third-metric
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/realistic-optimists_n_3816827.html?utm_hp_ref=third-metric
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está trazendo nenhuma bagagem para a situação e está considerando só as variáveis que 
importam”, diz Holiday. A ciência tem demonstrado que a meditação pode aumentar o poder do 
seu cérebro. Praticar essa “conscientização” já foi ligado à estabilidade emocional, menos 
estresse e ansiedade e mais clareza mental. 

Elas são persistentes na busca de seus objetivos 

Todos já ouvimos histórias inspiradoras de 
pessoas incrivelmente bem-sucedidas que 
superaram dificuldades e fracassos para 
chegar lá. Elas mostram uma das qualidades 
fundamentais das pessoas resilientes: 
perseverança ou, como coloca a psicóloga 
Angela Lee Duckworth, obstinação.Em suas 
pesquisas com estudantes em diferentes 
ambientes educacionais, Duckworth 
descobriu que a obstinação é a principal 
razão do sucesso, mais que qualquer outra 
qualidade (QI, inteligência emocional, 
aparência, saúde física). Ela também 
estudou professores e trabalhadores e 
diversos ambientes profissionais para 
determinar as razões do sucesso. 

“Em todos esses diferentes contextos, um 
fator emergiu como segredo do sucesso, e 
não era a inteligência social, a aparência, 
a saúde física ou o QI. Era a obstinação”, 
disse Duckworth numa palestra no TED. 
“A obstinação é paixão ou perseverança 
em nome de objetivos de longo prazo. 
Obstinação é ter resistência, é não abrir 
mão do futuro, dia após dia – não só por 
um dia ou por um mês, mas por anos – 
para transformar aquele futuro em 
realidade.” 

Assista à palestra: 
http://www.podcasts.com.pt/episodios/angela-
lee-duckworth-a-chave-para-o-sucesso-a-determina%C3%A7%C3%A3o-23814585.html 

Mas elas sabem quando é hora de abrir mão 

Uma pessoa mentalmente forte pode dizer para si mesma: “Tentei de tudo e agora posso desistir”, 
diz Holiday. Reconhecer que você controla somente suas ações, e não o resultado delas, é tão 
importante quanto perseverar. Aceitar este fato nos permite abrir mão das coisas que estão além 
de nosso alcance. 

Há uma ideia no estoicismo, explica Holiday, chamada a “arte da aquiescência”, que é abrir o 
caminho para as coisas que você não pode mudar, tentando tirar o melhor da situação em vez de 
se afligir ou frustrar. Precisamos de força, determinação e perseverança, mas nem sempre elas 
são a resposta que procuramos. As pessoas mentalmente fortes vivem de acordo com a Oração 
da Serenidade – elas mudam o que podem controlar, aceitam o que não podem controlar e sabem 
a diferença entre as duas situações. “Às vezes a solução do problema é aceitá-lo e ser flexível o 
suficiente para contorná-lo, em vez de bater de frente com ele até que você quebre”, diz Holiday. 

http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit.html
http://www.podcasts.com.pt/episodios/angela-lee-duckworth-a-chave-para-o-sucesso-a-determina%C3%A7%C3%A3o-23814585.html
http://www.podcasts.com.pt/episodios/angela-lee-duckworth-a-chave-para-o-sucesso-a-determina%C3%A7%C3%A3o-23814585.html
http://www.beliefnet.com/Prayers/Protestant/Addiction/Serenity-Prayer.aspx
http://www.beliefnet.com/Prayers/Protestant/Addiction/Serenity-Prayer.aspx
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Elas amam suas vidas 

Amor fati é uma expressão em latim que 
pode ser traduzida como “amar o destino”, 
um conceito derivado dos antigos filósofos 
estoicos gregos e romanos que 
reapareceu mais tarde na obra de 
Nietzsche. Talvez esse seja o fator mais 
importante na força mental. 

“A ideia é que você não tem apenas de 
tolerar as coisas que não pode controlar – 
elas podem ser uma benção”, diz Holiday. 
“Você pode encontrar a felicidade não 
apenas aceitando, mas abraçando as 
coisas que acontecem para você.” 

Pessoas mentalmente fortes são gratas 
pelos obstáculos pelo simples fato que eles representam a própria vida. Pouco antes de morrer, a 
escritora Jane Lotter, de Seattle, deixou esse conselho para sua família, num obituário que ela 
mesma escreveu. 

Como disse Lotter, “Que você se lembre sempre de que os obstáculos no caminho não são 
obstáculos, eles SÃO o caminho.” 

Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/2014/04/14/pessoa-mentalmente-forte_n_5146161.html Acesso 

em: 09 set 2014. 

E então? Você já conseguiu chegar a algumas conclusões? Talvez leve mais tempo para 

isso... É natural. Faz parte do processo. Importa, nesse processo, considerar também 

outro lado da moeda. Perceber as fortalezas nas fragilidades. Às vezes é preciso rever 

conceitos. Distorcê-los. Corrigir a rota. Perceber-se até mais forte do que imaginamos. Se 

nos permitir a nós mesmos essa experiência, a transformação acontece e “o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza”. Vale a pena pensar...  

 
Sou frágil, sim, e daí? 
Aprenda a encarar a fragilidade como uma qualidade 

Carolina Arêas* 

Para aqueles que se acham frágeis diante de um mundo que muitas 
vezes parece exigir de todos uma postura de duro na queda, aqui vai 
um alento: há força na fraqueza! Reconhecer nossos limites é, sim, 
uma maneira de mostrar coragem, à medida que, admitindo nossas 
falhas e inseguranças, nos abrimos para aprender e melhorar. 

Isto sem falar no autorespeito conquistado, afinal tem coisa mais 
bonita do que conhecer e respeitar nossos limites? Essa é a melhor 
maneira de nos libertamos da expectativa alheia. Sem nos 
preocuparmos com o julgamento do outro, podemos nos desenvolver. E aí reside o nosso poder, o 
de sermos nós mesmos, com tudo de grande e arriscado que isto acarreta. Mas é na pele de nós 
mesmos que descobrimos a genuína força para enfrentar o mundo de peito aberto. 

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/06/jane-lotter_n_3708141.html
http://www.brasilpost.com.br/2014/04/14/pessoa-mentalmente-forte_n_5146161.html
http://www.personare.com.br/carolina-areas-a6
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Em outro texto recente que escrevi, sobre quem se acha o dono da verdade, um parágrafo 
também cai muito bem aqui: "Na vida há que se ter suavidade, doçura e leveza. Um coração que 
sabe conciliar estas características com sabedoria, flui pela vida com brandura. Respeita a opinião 
alheia e entende que a verdadeira realização não é provar nada pra ninguém, mas viver em paz 
consigo mesmo. E que, sim, há muita força na doçura". 

Encontre a sua força 

O que é exatamente força? Ter um físico grande e voz alta? Comprar briga por qualquer motivo? 
Nunca chorar? Jamais pedir ajuda? Achar que acerta sempre? Desculpe, Super-Homem, mas 
assim fica difícil acreditar em você. 

Força é saber ceder. É saber se colocar com voz suave, porém firme. É acreditar nos sonhos 
mesmo quando é época de chuvas e trovoadas. 

É persistir. É se aprimorar. Ter delicadeza diante da loucura do dia-a-dia. Reconhecer quando 
está difícil e procurar outro caminho. Saber dar, mas também saber pedir a mão. 

É libertador não precisar manter a aparência, aparentar ser forte de um jeito que você realmente 
não é. Desista de manter aquela fama de mau. Traz uma paz incrível nos aceitarmos exatamente 
como somos, pois é na verdade que reside nossa força mais inata. Ao encarar nossas 
fragilidades, damos vez ao autoconhecimento, à humildade e à sinceridade, capazes de 
transformar em entusiasmo nossa habilidade para gerenciar melhor nossas fraquezas e falhas. 

A professora de yoga Ana Cristina Toledo diz que nossas fragilidades são oportunidades incríveis 
para que nos tornemos mais fortes e recomenda que as utilizemos como fonte de conhecimento e 
de crescimento. "Exercitando nossas inteligências física, mental e emocional, tornamos nossos 
corpos mais livres, nossas mentes mais alertas e nossos corações mais receptivos. Por tudo isso, 
o indivíduo se torna mais forte", diz ela. 

Segundo a especialista, nossas fragilidades servem como fonte de autoestudo, pois ao nos 
depararmos com situações que desafiam e expõem nossos limites, podemos nos posicionar com 
mais sabedoria. 

Dando espaço para a fragilidade 

Quando admitimos uma fragilidade, estamos, na verdade, nos damos a oportunidade de refletir 
sobre o que não fazemos tão bem e assim tomar medidas para melhorar. Assim como é possível 
conquistar o mundo, mesmo que você tenha uma embalagem frágil. Digo embalagem por que por 
dentro - que é o lugarzinho que mais importa - o coração é forte que nem um touro. 

Em termos de convivência social, há pessoas que mostram imensa força ao expressar amor, com 
um jeito gentil e conciliador nas relações. Por serem assim, são capazes de comandar equipes ou 
serem peças fundamentais em constelações familiares. A doçura é justamente o elo forte no qual 
todos procuram colo ou conselho. Afinal, é preciso levantar voz ou ser agressivo para justificar um 
ponto de vista? Não, não acredito nisto. Faço coro com Geraldo Vandré, quando ele cantou que 
acreditava nas flores vencendo os canhões. 

Ou como definiu tão lindamente uma amiga querida (frágil na aparência, mas forte no coração): 
"minha fragilidade é delicadeza. É empatia. É quem eu sou, de verdade. Num mundo no qual 
essas qualidades estão escassas, por que tentar ser diferente?". 

*A autora iniciou sua formação como terapeuta floral através do HealingHerbs, da Inglaterra, estudando as 
essências de Bach. Também trabalha com Reiki nível II e massoterapia ayurvédica, e é co-criadora do 
projeto "Word Rocks".  

http://www.personare.com.br/revista/identidade/materia/1385/voce-se-acha-o-dono-da-verdade
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Disponível em: http://www.personare.com.br/eu-sou-fragil-sim-e-dai-m1473 Acesso em: 15 set 2014. 

Existem inúmeros exemplos de superação. Não há limitação física, social ou intelectual 

que segure aquele que olha para si mesmo e percebe-se potencialmente capaz de 

grandes coisas. O meio influencia, as limitações assustam, a sociedade não facilita, mas 

a coragem, a ousadia e a persistência superam qualquer barreira. Confira este e outros 

exemplos ao longo da Coletânea. E faça de você mesmo um grande exemplo de 

realização e superação!   

“Venci”, diz ex-catadora de latinhas do DF que passou em concurso do 
TJ 

Marilene Lopes trocou renda mensal de R$ 50 por salário de R$ 7 mil. 

Ex-catadora de latinhas Marilene Lopes e os filhos em frente ao barraco em que moravam em uma invasão em 
Brazlândia, no Distrito Federal (Foto: Marilene Lopes/Arquivo pessoal) 

   

Uma catadora de latinhas do Distrito Federal conseguiu passar em um concurso de nível médio do 
Tribunal de Justiça estudando apenas 25 dias. Com isso, ela trocou uma renda mensal de R$ 50 
por um salário de R$ 7 mil. “Foi muito difícil. Hoje, contar parece que foi fácil, mas eu venci”, 
afirma. Agora, ela diz que pensa em estudar direito. 

Sem dinheiro nem para comprar gás e obrigada a cozinhar com gravetos, Marilene Lopes viu a 
vida dela e a da família mudar em 2001, depois de ler na capa de um jornal a abertura das 
inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

http://www.personare.com.br/eu-sou-fragil-sim-e-dai-m1473
http://g1.globo.com/topico/distrito-federal.html
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Ela, que até então ganhava R$ 50 por mês catando latinhas em Brazlândia, a cerca de 30 
quilômetros de Brasília, decidiu usar os 25 dias de repouso da cirurgia de correção do lábio 
leporino para estudar com as irmãs, que tinham a apostila da seleção. Apenas Marilene foi 
aprovada. "Minha mãe disse que, se eu fosse operar, ela cuidava dos meninos, então fui para a 
casa dela. Minha mãe comprou uma apostila para as minhas irmãs, aí dei a ideia de formarmos 
um grupo de estudo. Íamos de 8h às 12h, 14h às 18h e de 19h às 23h30. Depois eu seguia 
sozinha até as 2h", explica. O esforço de quase 12 anos atrás ainda tem lugar especial na 
memória da família. Na época, eles moravam em uma invasão em Brazlândia. 

Marilene já havia sido agente de saúde e doméstica, mas perdeu o emprego por causa das vezes 
em que faltou para cuidar das crianças. Como os meninos eram impedidos de entrar na creche se 
estivessem com os pés sujos, ela comprou um carrinho de mão para levá-los e aproveitou para 
unir o útil ao agradável: na volta, catava as latinhas de alumínio. 

Segundo ela, a situação durou um ano e meio, e na época a família passava muita fome. "Nunca 
tinha nem fruta para comer. Eu me lembro que passei um ano com uma só calcinha. Tomava 
banho, lavava e dormia sem, até secar, para vestir no outro dia. Roupas, sapato, bicicleta [os 
filhos puderam ter depois da aprovação no concurso]. Nunca tive uma bicicleta", conta. 

Mesmo para se inscrever na prova Marilene, que é técnica em enfermagem e em administração, 
encontrou dificuldades. Ela lembra ter pedido R$ 5 a cada amigo e ter chegado à agência 

bancária dez minutos antes do fechamento, no 
último dia do pagamento. E o resultado foi 
informado por uma das irmãs, que leu o nome dela 
no jornal. "Tinha medo [de não passar] e ao mesmo 
tempo ficava confiante. Sabia que se me dedicasse 
bem eu passaria, só precisava de uma vaga", diz. 
"Dei uma flutuada ao ver o resultado. Pedi até para 
minha irmã me beliscar." 

Ganhando atualmente R$ 7 mil, a técnica judiciária 
garante que não tem vergonha do passado e que 
depois de formar os cinco filhos pretende ingressar 
na faculdade de direito. "Mesmo quando minhas 
colegas passavam por mim com seus carros e riam 
ao me ver catando latinhas com o meu carrinho de 
mão eu não sentia vergonha. E meus filhos têm 
muito orgulho de mim, da nossa luta. Eles querem 
seguir meu exemplo." 

Marilene já passou pelo Juizado Especial de 
Competência Geral, 2ª Vara Cível, Órfãos e 
Sucessões de Sobradinho, 2ª Vara Criminal de 
Ceilândia, 12ª Vara Cível de Brasília e Contadoria. A   
trajetória dela inspira os colegas. Por e-mail, o 

primeiro chefe, o analista Josias D'Olival Junior, é só elogios. "A sua história de vida, a sua garra e 
o seu caráter nos tocavam e nos inspiravam profundamente." 

A técnica afirma ainda que não se arrepende de nada do que passou, nem mesmo de ter tido 
cinco filhos – como diz terem comentado os amigos. "Ainda hoje choro quando me lembro de 
tudo. Eu não tinha gás e nem comida e não ia falar pra minha mãe. Se falasse, ela me ajudaria, 
mas achava um abuso. Além de ficar 25 dias na casa dela, comendo e bebendo sem ajudar nas 
despesas, ainda ia pedir compras  ou o dinheiro para o gás? Ah, não. Então assim, quando 
passei, foi como se Deus me falasse 'calma, o deserto acabou'." 

http://g1.globo.com/df/distrito-federal/cidade/brazlandia.html
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Da época de catar latinhas, Marilene diz que mantém ainda a qualidade de ser supereconômica. 
Ela afirma que não junta mais alumínio por não encontrá-los mais na rua. "As pessoas 
descobriram o valor, descobriram que dá para vender e juntar dinheiro". Já as irmãs com quem 
estudou, uma se formou em jornalismo em 2011 e outra passou quatro anos depois no concurso 
do TJ de Minas Gerais, e foi lotada em Paracatu. 

Dificuldades 

O primeiro problema enfrentado por Marilene veio na posse do concurso. A cerimônia ocorreu três 
dias após o nascimento do quinto filho, em um parto complicado. A médica não queria liberá-la 
para a prova, mas só consentiu com a garantia de que ela voltaria até 18h30. Por causa do 
trânsito, a catadora se atrasou em uma hora. 

"A médica chamou a polícia dizendo que eu tinha abandonado meu filho. É que eu estava de alta, 
mas o bebê não, e ele precisava tomar leite no berçário enquanto eu estivesse fora", lembra. "A 
enfermeira ligou para a polícia do hospital e explicou a situação e aí pararam de me procurar. A 
médica me deixou com o problema e foi embora, no término do plantão dela." 

Resolvida a situação, Marilene e a família viveram bem até 2003, quando o marido resolveu sair 
de casa. O homem, que já havia sido preso por porte ilegal de arma, havia "se deslumbrado" com 
a situação econômica da mulher. A casa e o carro comprados a partir do salário do tribunal 
precisaram ser divididos. 

Atualmente, ela mora com os filhos na casa de um amigo, na Estrutural, enquanto aguarda a 
entrega de um apartamento de três quartos em Águas Claras. Marilene tem uma moto e, junto 
com uma das irmãs, está pagando um consórcio para comprar um carro zero. 

Disponível em: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/venci-diz-ex-catadora-de-latinhas-do-df-

que-passou-em-concurso-do-tj.html Acesso em: 08 set 2014. 

Que exemplo de perseverança, não é mesmo? Somos capazes. Somos únicos. Você 

consegue perceber e sentir essa unicidade? Percebe o seu valor? Vamos dedicar os dois 

próximos textos para resgatar em nós esse sentimento, esta verdade acerca de nós 

mesmos e analisar, também, o que a ciência tem a dizer sobre a incrível unicidade do ser 

humano.   

 
Cópias perfeitas? 
Gêmeos idênticos não são geneticamente iguais 
 

Charles Q. Choi 

Gêmeos idênticos podem ser parecidos, mas seu DNA não é o mesmo – como sempre se 

acreditou –, mostra um novo estudo. Além disso, cada gêmeo se torna cada vez mais diferente 

em termos genéticos com o passar dos anos. Essas descobertas podem não só ser muito úteis 

para investigadores forenses, para que possam apontar qual gêmeo tenha possivelmente 

cometido um crime, mas também para destacar como os genomas humanos estão sujeitos a 

mudanças, gêmeos ou não. 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/venci-diz-ex-catadora-de-latinhas-do-df-que-passou-em-concurso-do-tj.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/venci-diz-ex-catadora-de-latinhas-do-df-que-passou-em-concurso-do-tj.html
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Idênticos ou monozigóticos, gêmeos são o 

resultado de um óvulo fertilizado, ou zigoto, 

dividido em dois. Como têm origem na 

mesma célula, são considerados 

fisicamente idênticos, com exceção de 

características determinadas por fatores 

ambientais, como impressões digitais, e por 

condições do útero. 

Em alguns casos as diferenças físicas entre 

gêmeos monozigóticos podem ser grandes: 

um pode manifestar uma doença, como o 

diabetes, e o outro, não. Para constatar se 

mudanças genéticas podem ser a base dessas disparidades, os geneticistas moleculares Jan 

Dumanski e Carl Bruder, ambos da Universitdade do Alabama, em Birmingham, investigaram 

nove pares de gêmeos monozigóticos; na pesquisa, cada par tinha um gêmeo com doença de 

Parkinson ou outro distúrbio neurológico similar. Os pesquisadores descobriram que todos os 

nove pares apresentaram diferenças genéticas. Mais especificamente, encontraram variações em 

uma série de cópias de genes.  

Em seguida os geneticistas examinaram 10 pares de gêmeos monozigóticos saudáveis, sem 

nenhuma diferença significativa visível. Inesperadamente, em um determinado par de gêmeos, 

eles confirmaram que um irmão não apresentava uma parte do gene do cromossomo 2, mas que 

estava presente no outro gêmeo. Descobertas preliminares sugeriram que oito outros pares 

apresentavam variações no número de cópias também.  

Além disso, Bruder observa que os métodos de análise do genoma usados poderiam encontrar 

apenas mudanças relativamente grandes, com cerca de 150 mil bases de DNA em tamanho. Ele 

suspeita que as técnicas de resolução mais alta revelarão que todos os gêmeos monozigóticos 

apresentam mudanças no número de cópias. Essas variações geralmente ocorrem quando a fita 

dupla de DNA se quebra – o processo de reparação pode deixar de fora alguns genes ou inserir 

cópias extras. 

No gêmeo com a perda do cromossomo 2, apenas 75% das células sanguíneas apresentavam 

essa supressão. Isso sugere que essa mudança no número de cópias aconteceu em um momento 

relativamente avançado da vida, pois se esperaria que as alterações mais prematuras no 

desenvolvimento embrionário provocassem impacto em tecidos inteiros. No entanto, não está 

claro quando e com que frequência estas mudanças ocorrem. 

Embora os gêmeos monozigóticos possam não ser perfeitamente idênticos, em termos genéticos 

eles ainda são extremamente parecidos, enfatiza Bruder. Portanto, os estudos em que gêmeos 

idênticos são comparados em busca de diferenças provocadas por influências ambientais devem 

continuar a ter alguma utilidade. Sendo assim, procurar diferenças genéticas entre gêmeos 

poderia ajudar muito na identificação de genes associados a doenças. “Quando comparamos 

pessoas que não são gêmeas, tendo elas uma doença ou não, há muitas outras diferenças que 

precisamos identificar”, explica Bruder. “Mas com os gêmeos fica muito mais fácil encontrar essas 

diferenças.” No mínimo, esses estudos podem agora servir para descobrir como os fatores 

ambientais podem alterar o genoma de alguém, sugere Charles Lee, diretor de citogenética no 

Dana- Farber/Harvard Cancer Center. 
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O fato de até mesmo gêmeos monozigóticos se tornarem geneticamente diferentes no decorrer da 

vida “nos mostra como o genoma pode ser muito mais dinâmico que pensávamos”, afirma Bruder. 

Ele e seus colegas estão agora investigando se todas as células de uma pessoa são 

geneticamente idênticas ou se, como no caso dos gêmeos, elas se diferenciam, fazendo de cada 

um de nós um mosaico de genomas ligeiramente diferentes.  

Variação no Número de Cópias 

As pessoas podem apresentar mais ou menos cópias de genes, e, cada vez mais, os cientistas 

estão reconhecendo a importância dessas variações para a evolução humana. Um estudo de 

2006 descobriu que pelo menos 12% do genoma humano são formados por regiões variáveis de 

número de cópias, e um artigo de 2007 divulgou que culturas que consomem mais amido 

apresentam mais cópias de amilase (enzima de digestão de amido) na saliva, sugerindo que a 

seleção natural pode desencadear mudanças no número de cópias em uma escala gigantesca. 

Essas e outras descobertas indicam que essas alterações podem ser tão comuns “que é possível 

encontrá-las como diferenças genéticas entre gêmeos monozigóticos”, enfatiza Charles Lee, 

diretor de citogenética do Dana-Farber/Harvard Cancer Center. A variação no número de cópias 

pode ser, pelo menos, tão relevante para o desenvolvimento de doenças quanto às mutações 

conhecidas como polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs).  

Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/copias_perfeitas_.html Acesso em: 10 set 2014. 
 

 
Não existem mesmo duas impressões digitais iguais?  

Num comentário a uma postagem anterior, perguntaram-me se é verdade que não existem duas 
pessoas com impressões digitais iguais, e qual a prova que se tem disso.  

Trata-se de uma questão bem interessante, porque permite refletir um pouco sobre os diferentes 
graus de confiança que se pode ter numa alegação de fato, e em que ponto essa confiança, 
mesmo sem chegar ao nível de uma certeza matemática, pode ser considerada suficiente para 
definir questões fundamentais — de vida e morte, até. 

Objetivamente, sobre impressões digitais: o que se sabe é que, nos mais de 100 anos desde que 
esse método de identificação passou a ter amplo uso no sistema judiciário dos países ocidentais, 
nunca foram encontradas duas pessoas com impressões idênticas.  

Desde 1999, o FBI opera um banco de dados informatizado que armazena e compara impressões 
digitais. Hoje, esse banco contém as impressões de 66 milhões de criminosos ou suspeitos de 
crime e de 25 milhões de servidores públicos, sem que nenhum caso de impressões iguais jamais 
tenha sido detectado.  

Claro, isso não é o mesmo que testar todos os dedos de todos os 6,8 bilhões de seres humanos 
sobre a face da Terra. A amostragem do FBI é de cerca de 1% da humanidade.  

Em comparação, a bertilonagem, método de identificação anterior às digitais e que se valia de 
dezenas de medidas do corpo – comprimento dos dedos, distância do cotovelo à ponta do dedo 
médio, largura da cabeça, etc. – produziu pelo menos um caso conhecido de coincidência: dois 
presidiários detidos numa mesma penitenciária do Kansas (EUA) apresentaram medidas de 
bertilonagem idênticas em 1903.  

Sabendo-se que o método tornara-se popular por volta de 1890, isso representa menos de 15 
anos de uso intensivo da técnica antes do surgimento do primeiro “falso positivo”. As digitais já se 

http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/copias_perfeitas_.html
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mostraram muito mais resistentes. Além disso, já ficou comprovado que nem mesmo gêmeos 
idênticos têm digitais iguais.  

As dobras da pele que dão origem às impressões se formam no útero, e são tão sensíveis ao 
ambiente que até mesmo a diferença de posição dos fetos num mesmo ventre acaba causando 
variações perceptíveis.  

Assim: sabe-se que o método de identificação por impressão digital é melhor que a bertilonagem e 
do que o teste de DNA (já que gêmeos idênticos têm o mesmo material genético, mas não as 
mesmas digitais). Por outro lado, não existe uma prova completa, absoluta e irrefutável que não 
existem digitais iguais à solta por aí.  

O que temos é mais de um século de experiência sistemática no Ocidente, dez anos de 
comparações computadorizadas e dois milênios de experiência informal no Oriente, onde digitais 
eram usadas como o equivalente de assinaturas na China (e posteriormente no Japão) desde 
cerca de 300 AEC. 

Toda essa experiência sugere que a chance de haver duas pessoas no mundo com impressões 
digitais iguais é extremamente baixa. Para fins de identificação criminal, supor que essas duas 
pessoas estariam na mesma cidade, no mesmo dia, ambas com motivo e oportunidade para 
cometer o mesmo crime é virtualmente inconcebível. 

Uma nota histórica: o primeiro homicídio resolvido com o uso de impressões digitais foi cometido 
na Argentina, em 1892. O investigador Juan Vucetich, da polícia de La Plata, usou digitais para 
provar que Francisca Rojas, de 26 anos, havia esmagado a cabeça de seus dois filhos pequenos 
com uma pedra, para atender ao namorado, que disse que só se casaria com uma mulher que 
não tivesse crianças para criar.  

A digital denunciadora, uma marca de sangue seco, estava numa porta. 

Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/carlos-orsi/2010/07/13/nao-existem-mesmo-duas-impressoes-

digitais-iguais/ Acesso em: 10 set 2014. 

 

SAIBA MAIS! 

 

10 curiosidades sobre gêmeos que 
vão te surpreender 

CONFIRA NO LINK: 

http://www.brasilpost.com.br/2014/03/31/curiosidades-

sobre-gemeos_n_5062377.html 

 

 

 

http://blogs.estadao.com.br/carlos-orsi/2010/07/13/nao-existem-mesmo-duas-impressoes-digitais-iguais/
http://blogs.estadao.com.br/carlos-orsi/2010/07/13/nao-existem-mesmo-duas-impressoes-digitais-iguais/
http://www.brasilpost.com.br/2014/03/31/curiosidades-sobre-gemeos_n_5062377.html
http://www.brasilpost.com.br/2014/03/31/curiosidades-sobre-gemeos_n_5062377.html
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Cada ser é único na sua forma de ser, mas, infelizmente, os padrões do mundo ditam as 

regras, formam pré-conceitos, influenciam comportamentos, empobrecem a visão e o 

coração das pessoas. Se houvesse verdadeiramente a valorização da essência por trás 

da aparência, sobretudo nas escolas, não existiria o bullying. Quantas vítimas fazem a 

cegueira e a falta de sabedoria que se alastram no seio da humanidade e da sociedade? 

Colocar-se no lugar do outro, definitivamente, não tem feito parte da nossa cultura. O que 

você tem a dizer sobre isso? Vamos nos colocar, agora, no lugar dessa mãe, dessa filha... 

e de tantas outras pessoas que já foram feridas pelo bullying... Ao mesmo tempo, 

podemos pensar em nós mesmos... Já passamos por isso? Já tratamos as feridas 

emocionais? Já praticamos o bullying e ferimos alguém emocionalmente? Para pensar... 

Estado pede laudo para garota de 146 kg e 12 anos ir à aula 

Problema ocorre em escola no 

distrito de Tupi, na zona rural de 

Piracicaba. Diretor sugeriu que a 

aluna, chamada de 'gorda', fosse 

retirada da unidade. 

A mãe de uma garota de 12 anos 
que pesa 146 quilos e frequenta 
a Escola Estadual Pedro de 
Mello, no distrito de Tupi, na zona 
rural de Piracicaba (SP), reclama 
do tratamento dado à estudante 
em razão da obesidade. Segundo 
a genitora, a direção sugeriu que 
a menina fosse retirada do 
estabelecimento de ensino. "Eu 
me senti ofendida. Minha filha é 
obesa e hipertensa, mas faz o 
controle com medicamentos. Isso 
não justifica um pedido desses", 

disse a vendedora Cláudia de 
Almeida Martins Rodrigues, de 42 anos. A Secretaria Estadual da Educação exigiu um laudo 
médico sobre as condições de saúde da jovem, que também é vítima de bullying praticado por 
alunos, de acordo com a mãe. 

Cláudia relatou que foi obrigada a assinar, no último dia 8 de agosto, um termo de 
responsabilidade de próprio punho para que a filha pudesse frequentar as aulas de educação 
física. No dia 12, recebeu um comunicado da escola para que providenciasse um documento 
médico com autorização para as atividades esportivas, já que a menina apresentava 
"comportamento ofegante, chamando a atenção por ser fora do normal". 

Dias depois a mãe levou à escola um laudo assinado por um profissional da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), onde a garota é acompanhada. No laudo, o médico escreveu 
que a "paciente não apresenta contraindicação para atividades escolares, mas tem limitações 
temporárias para atividades físicas até o controle da pressão arterial". 

 

 

Vendedora denunciou prática de bullying contra a filha (ao fundo) em 
escola (Foto: Fernanda Zanetti/G1) 
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Foco no bem-estar 

Em nota da assessoria de imprensa, a Secretaria da Educação informou que as ações da direção 
tiveram como foco o bem-estar da estudante. "Como a aluna apresentava dificuldades no 
desenvolvimento de atividades físicas, a escola indicou que a mãe a encaminhasse para 
avaliação médica a fim de verificar as suas condições de saúde. A escola acatou a orientação 
médica, a adolescente não frequenta mais as aulas de educação física e a equipe gestora 
continua a acompanhar a estudante e sua família." 

Em entrevista ao G1, a mãe da jovem obesa afirmou que a garota é alvo constante de ofensas em 
razão do volume de gordura corporal, fato que estaria prejudicando o tratamento. "Os outros 
alunos a chamam de 'gorda', 'baleia' e dizem que ela não 'vai passar na porta do ônibus', mas o 
que mais me incomoda é o fato de o próprio diretor da instituição me orientar a retirá-la da escola. 
Sei que ela chama atenção por ser grande, mas minha filha não é nenhum 'monstro'. É uma 
criança como qualquer outra", relatou a mãe. 

De acordo com a vendedora, o diretor da escola a orientou a retirar a garota da escola quando ela 
foi levar o laudo médico. "Antes tinha me reunido com o diretor e pedi para ele conversar com os 
alunos e fazer uma campanha de conscientização na escola para falar que existem pessoas 
magras, gordas, negras e brancas. No entanto, dias depois ela foi novamente ofendida", disse 
Cláudia. 

A prática de bullying se agravou no início deste mês, de acordo com a mãe. A irmã da 
adolescente obesa, que frequenta a mesma escola, chegou a ser suspensa por um dia após 
estapear um garoto que acabara de chamá-la de "gorda". "Foi a segunda vez que o menino 
ofendeu a minha irmã, por isso não aguentei. Sei que não é o correto bater e nunca tinha feito 
isso, mas também não é justo ofendê-la daquela maneira", relatou a irmã, que tem 13 anos. 

Sobre o bullying, a Secretaria da Educação informou que a escola mantém, não apenas para este 
caso, ações de combate desenvolvidas com todos os alunos e orientações sobre respeito mútuo 
entre colegas. A pasta informou ainda que está prevista uma reunião com a mãe da estudante. 

Problema de saúde 

Cláudia contou que a filha toma corticoides desde os 4 anos porque sofre com bronquite. Ela 
relatou ainda que a menina sempre fez acompanhamento médico por causa do peso e que a 
estudante está na fila para fazer cirurgia bariátrica, porém o procedimento será autorizado apenas 
quando ela completar 16 anos. "Sou de família humilde e não tenho condições de pagar um 
tratamento caro para minha filha. Mensalmente faço o acompanhamento na Unicamp, mas nos 10 
meses ela engordou 23 quilos. Tento segurar a alimentação e fazer tudo direitinho, mas não tem 
resultado", afirmou. De acordo com a vendedora, a garota fez inúmeros exames para descobrir as 
causas da obesidade, mas até o momento não houve justificativa. "Sempre corri atrás e pelos 
meus filhos faço tudo, mas não sei mais a quem recorrer. O tratamento médico não está 
resolvendo e agora tem a questão do bullying na escola para atrapalhar mais ainda", desabafou. 

Disponível em: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2014/08/estado-pede-laudo-para-garota-de-

146-kg-e-12-anos-ir-aula-mae-ve-bullying.html Acesso em: 02 set 2014.  

Vamos encerrar esta seção de textos selecionados com um artigo sobre ansiedade. Este 

é o sentimento que nos sobrevém em vários momentos da vida, neste e em tantos outros 

contextos em que almejamos por algo, alguma coisa, uma mudança, a superação de um 

desafio, um sonho, uma tarefa, uma prova. Talvez no processo de autoconhecimento nos 

descobrimos mais ansiosos do que pensávamos. Quais as consequências dessa 

ansiedade? Podemos controlá-la? Como? Leia e cuide-se! 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2014/08/estado-pede-laudo-para-garota-de-146-kg-e-12-anos-ir-aula-mae-ve-bullying.html
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2014/08/estado-pede-laudo-para-garota-de-146-kg-e-12-anos-ir-aula-mae-ve-bullying.html
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Como a ansiedade afeta o seu corpo  

Ninguém gosta de sofrer episódios de estresse ou ansiedade – e, quando isso se torna uma 
ocorrência crônica, os impactos podem variar de uma irritação pouco importante até um perigo 
para a saúde. Quer você esteja sofrendo uma situação altamente estressante isolada, ou seja, um 
dos 40 milhões de americanos que sofrem de transtorno de ansiedade, sua reação física à 
emoção pode afetá-lo de mais maneiras do que você imagina. Leia mais para descobrir como a 
ansiedade modifica seu corpo, quer seja uma reação imediata ao estresse ou uma batalha de 
longo prazo.  

Quando seu corpo sofre o efeito da ansiedade, você pode apresentar...  

Problemas de garganta. Aquela voz esganiçada que parece ter tomado conta de suas cordas 
vocais é sua reação imediata a uma situação estressante. Quando sentimentos de ansiedade se 
manifestam, os fluidos são desviados para partes mais essenciais do corpo, provocando 
espasmos nos músculos da garganta. Isso resulta em constrição, deixando a garganta seca e 
provocando dificuldade em engolir. 

Reações hepáticas. Quando o corpo sofre estresse e ansiedade, o sistema suprarrenal produz 
uma quantidade excessiva de cortisol, o hormônio do estresse. Essa produção hormonal leva o 
fígado a produzir mais glucose, o açúcar sanguíneo de alto teor energético que desencadeia 
nossas reações de “lutar ou fugir”. No caso da maioria das pessoas, esse açúcar sanguíneo 
adicional no corpo pode ser reabsorvido sem causar danos reais. Mas as pessoas com risco de 
diabetes podem ter problemas de saúde com o açúcar sanguíneo adicional. 

Reações de pele. Aquele suor frio ou o rubor quente de seu rosto são sinais externos de estresse 
imediato e são devidos a uma mudança no fluxo sanguíneo. Quando sofremos ansiedade, o 
sistema “lutar ou fugir” do corpo manda mais sangue aos músculos – uma reação útil quando há 
necessidade imediata de usá-los. Mas uma exposição de longo prazo a essa reação pode 
acelerar o envelhecimento da pele. Outras reações de pele incluem a transpiração e até 
elevações no nível de histamina, que podem gerar inchaço. De acordo com o Centro Médico da 
Universidade de Maryland, o estresse e ansiedade agudos também podem desencadear eczema.  

Ativação do baço. A ansiedade não afeta apenas os órgãos mais óbvios, como cérebro e 
coração: ela atinge até as funções internas, como o baço e as células sanguíneas. Para distribuir 
mais oxigênio ao corpo, que pode ter sofrido baixa de oxigênio durante a situação que provocou o 
estresse, o baço descarrega glóbulos vermelhos e brancos adicionais. Seu fluxo sanguíneo 
aumenta em 300% a 400% durante esse processo, para preparar o resto do corpo para demandas 
adicionais.  

Tensão muscular. Quando você começa a sentir ansiedade, seu corpo naturalmente fica mais 
rígido, tensionando os grandes grupos musculares. O estresse e ansiedade crônicos podem 
exacerbar essa tensão, resultando em dores de cabeça, ombros enrijecidos, dor na nuca e até 
enxaquecas. As pessoas submetidas a estresse constante sofrem risco maior de problemas 
musculoesqueléticos crônicos. 

Depois de algum tempo, a ansiedade crônica pode afetar... 

Seu coração. Os estressados e ansiosos crônicos apresentam risco maior de problemas 
cardiovasculares, devido à frequência cardíaca constantemente elevada, a pressão sanguínea 
elevada e a superexposição ao cortisol. De acordo com a Associação Psicológica Americana, o 
estresse de longo prazo pode acarretar hipertensão, arritmias e um risco aumentado de ataque 
cardíaco e acidente vascular cerebral. 

http://www.nytimes.com/health/guides/symptoms/stress-and-anxiety/the-body%27s-response.html
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/19/body-stress-response_n_2902073.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/19/body-stress-response_n_2902073.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/19/body-stress-response_n_2902073.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/19/body-stress-response_n_2902073.html
http://www.nytimes.com/health/guides/symptoms/stress-and-anxiety/the-body%27s-response.html
http://www.nytimes.com/health/guides/symptoms/stress-and-anxiety/the-body%27s-response.html
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
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Seus pulmões. Estudos comprovam que existe uma relação entre os sofredores de transtornos 
de ansiedade e a asma. Os asmáticos também têm probabilidade maior de sofrer ataques de 
pânico. De acordo com pesquisa conduzida pela USP, também pode existir um vínculo entre 
ansiedade, asma e seus efeitos sobre o equilíbrio. 

Seu cérebro. A reação mais evidente à ansiedade é a resposta psicológica à condição. O 
estresse e ansiedade crônicos podem afetar áreas do cérebro que influenciam a memória de 
longo prazo, a memória de curto prazo e a produção química, o que pode resultar num 
desequilíbrio. Soma-se a isso o fato de que o estresse crônico pode ativar continuamente o 
sistema nervoso, que, por sua vez, pode influenciar outros sistemas do corpo, desencadeando 
reações físicas, desgaste corporal, fadiga e outros sintomas. 

As pessoas que sofrem de ansiedade também têm dificuldade em adormecer, pelo fato de ficarem 
remoendo pensamentos preocupantes. Aproximadamente 54% das pessoas dizem que o estresse 
e a ansiedade influenciam sua capacidade de pegar no sono, e mais de 50% dos homens e 40% 
das mulheres sofrem dificuldades de concentração no dia seguinte em consequência disso, revela 
a Associação de Ansiedade e Depressão americana. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15184694
http://www.webmd.com/asthma/news/20050601/asthma-panic-disorder-often-go-hand-in-hand
http://www.webmd.com/asthma/news/20050601/asthma-panic-disorder-often-go-hand-in-hand
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120831103901.htm
http://www.nytimes.com/health/guides/symptoms/stress-and-anxiety/the-body%27s-response.html
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx
http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/stress/stress-and-anxiety-interfere
http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/stress/stress-and-anxiety-interfere
http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/stress/stress-and-anxiety-interfere
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Infográfico de Alissa Scheller para o The Huffington Post. 
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Seu sistema imunológico. A exposição ao estresse pode cobrar um preço do sistema 
imunológico, levando essa função a ser suprimida devido à reação “lutar ou fugir” de seu 
organismo. Estudos constataram também que, quando estamos estressados, temos mais chances 
de contrair um resfriado e ficamos mais suscetíveis a infecções e inflamações. 

Seu estômago. Quando seu corpo sofre estresse, ele não regula corretamente a digestão dos 
alimentos. O estresse crônico e extremo pode ter efeitos de longo prazo sobre os intestinos e os 
nutrientes que eles absorvem, provocando refluxo, inchaço, diarreia e ocasionalmente até o 
descontrole intestinal. 

O estresse e a ansiedade de longo prazo também podem alterar o metabolismo corporal, levando 
ao ganho de peso e possivelmente à obesidade. Um estudo constatou que a liberação constante 
de cortisol no sangue pode reduzir a sensibilidade à insulina, e outra pesquisa recente encontrou 
uma associação entre adultos que sofrem de ansiedade e úlceras diagnosticadas por médicos. 

Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/2014/05/30/efeitos-ansiedade-saude_n_5417043.html Acesso 

em: 02 set 2014. 

SAIBA MAIS! 

 

Você sofre por antecipação? Acorda cansado? Não tolera 
trabalhar com pessoas lentas? Tem dores de cabeça ou 
muscular? Esquece-se das coisas com facilidade? Se você 
respondeu “sim” a alguma dessas questões, é bem provável 
que sofra da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA). 
Considerada pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do 
século, suplantando a depressão, ela acomete grande parte da 
população mundial. Neste livro, você entenderá como funciona 
a mente humana para ser capaz de desacelerar seu 
pensamento, gerir sua emoção de maneira eficaz e resgatar sua 
qualidade de vida. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/6278664/ansiedade-como-
enfrentar-o-mal-do-seculo-a-sindrome-do-pensamento-acelerado/ 
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Livros 

Bíblia King James Atualizada  
Freemind Mente Livre, Emoções Saudáveis 
 
Augusto Cury  

 
[...] Além da clássica versão King James, a Bíblia também traz 

cerca de 200 páginas com a tese de doutorado de Augusto 

Cury, chamada de “Freemind – Mentes Livres” com 24 

princípios básicos, além de reflexões, exercícios e dinâmicas, 

que podem ser praticadas em grupo ou individualmente. A 

metodologia traz ferramentas psicossociais que auxiliam os 

usuários de drogas/álcool a lidar com suas mentes. 

Na entrevista a seguir, Augusto Cury admite que já foi “um dos 

maiores ateus que pisou nesta terra. Mas depois de estudar a 

personalidade de Jesus sob o crivo da ciência, percebi 

claramente que ele não cabe no imaginário humano. Tornei-me 

um cristão sem fronteiras”. 

1. Como a psiquiatria pode contribuir para uma leitura mais 

profunda da Bíblia? E como a Bíblia pode contribuir para 

um olhar mais maduro da psiquiatria? É possível fazer a relação entre as duas? 

A psiquiatria é uma área nobre da medicina que estuda a mente humana e procura tratamentos 

científicos para os transtornos psicológicos. Importantes descobertas da ciência chegaram à 

conclusão de que na base de muitas doenças psiquiátricas, há, além de fatores genéticos e 

predisposições familiares, causas relacionadas à falta de proteção emocional, crise no 

gerenciamento da mente, traumas, perdas, sofrimento por antecipação, conflitos na relação entre 

pais e filhos e entre casais. 

Mais de três bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, cedo ou tarde 

desenvolverão uma doença psíquica. E elas não escolhem cor, raça, religião, cultura. E a minoria 

vai se tratar. E o tratamento é caro. Por isso desenvolvi o “Freemind” e o estou disponibilizando 

gratuitamente. Embora as editoras que o publiquem, como a Aba Press, tenham seus custos e 

necessitem cobrar pelos livros, eu não recebo literalmente nada, a não ser o prazer em contribuir 

com a humanidade.  

Aprender a doar-se sem esperar o retorno, entender que por detrás de uma pessoa que fere há 

uma pessoa ferida, colocar-se no lugar dos outros, nunca exigir o que os outros não podem dar, 

aprender a arte de perdoar e de se perdoar, contemplar o belo e conquistar aquilo que o dinheiro 

não compra, são ferramentas psicológicas fundamentais que constam tanto da psicologia 

moderna como do pool de ferramentas que Jesus, como o Mestres dos mestres, ensinou e 

trabalhou amplamente em seus discípulos. O Freemind aborda todas essas técnicas.  

Essas ferramentas também constam do programa EI (Escola da Inteligência) para prevenir 

ansiedade e outros transtornos emocionais e desenvolver a inteligência socioemocional das 

crianças. Eu não apenas renunciei aos direitos autorais do Freemind, mas também aos direitos do 

programa EI. O Freemind é para os adultos e a EI é para entrar na grade curricular das escolas 
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das crianças e adolescentes. Pais e diretores de escolas deveriam conhecê-lo com urgência. É 

como uma vacina emocional.  

2. Muitos relacionam a religião com fanatismo e, consequentemente, com desequilíbrios 

emocionais e mentais. Que contribuições o Cristianismo poderia dar para nossa saúde 

mental e emocional? 

O fanatismo, o radicalismo, a rigidez, a necessidade 

neurótica de estar sempre certo, são sintomas de doenças 

psíquicas. Se as religiões e as ciências humanas tivessem 

estudado as ferramentas psicológicas que Jesus utilizou na 

educação da emoção dos seus alunos ou discípulos, a 

humanidade não seria a mesma. Por exemplo, no exato 

momento em que Judas o traiu, ele não fechou as janelas 

do seu cérebro e, portanto, não reagiu por instinto, 

condenando e excluindo seu traidor. Ao contrário, para 

espanto da psiquiatria e psicologia, Jesus abriu as janelas 

da memória e deu uma resposta bombástica que retirou 

Judas das fronteiras das janelas Killer ou traumática. Como digo no livro “Felicidade Roubada, o 

Mestre dos mestres” abriu o circuito da memória do seu traidor. 

O que ele fez? Conquistou o território da emoção para depois o da razão. Ele exaltou seu traidor, 

o chamou de amigo e lhe fez uma pergunta (Amigo, para que vieste?). Nunca alguém tão grande 

se fez tão pequeno para transformar os pequenos em grandes. Quase Judas reescreve sua 

história, corrige seus erros e se torna um grande pensador, mas infelizmente entrou numa janela 

Killer da culpa fatal e se autopuniu. Muitos pais e casais, inclusive cristãos, destroem suas 

relações, porque fazem o contrário do que Jesus fez. São especialistas em apontar falhas e 

criticar. Não entendem que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de 

mudá-los. Só podemos contribuir com eles se aprendemos a elogiar antes de criticar. 

Muitos religiosos fundamentalistas cometeram atrocidades em nome de Cristo, feriram, excluíram, 

mataram. Enfim, criaram um Cristo a imagem e semelhança da sua vaidade. Se de fato 

conhecessem o homem que dividiu a história, a humanidade não seria manchada de sangue, 

violência e hipocrisia ao longo das eras. Jesus foi “o poeta da generosidade” e da inclusão social. 

Investiu tudo o que tinha nos que pouco tinham. Nunca pressionou ninguém a segui-lo. Não queria 

mentes adestradas, mas mentes livres que o amassem e o seguissem espontaneamente. 

Os ensinamentos do maior educador da história é um convite à sabedoria, a tolerância e a saúde 

emocional. 

 

3. Você é cristão? Qual sua experiência de fé? 

Fui um dos maiores ateus que pisou nesta terra. Mas depois de estudar a personalidade de Jesus 

sob o crivo da ciência, percebi claramente que ele não cabe no imaginário humano. Tornei-me um 

cristão sem fronteiras. Mas não defendo uma religião, e dentro das minhas limitações procuro 

como escritor através do Freemind contribuir com a saúde emocional de todos os homens. 

Escrevo para dezenas de milhões de pessoas, inclusive para acadêmicos e ateus.  

Tenho amigos íntimos e preciosos no protestantismo, no catolicismo, no budismo em outras 

religiões. Acho importante que as pessoas através de suas religiões busquem ao Deus Vivo. Mas 

não podemos esquecer que uma pessoa é verdadeiramente madura quando ama os que pensam 

diferente e tem um caso de amor com a humanidade, como amplamente fez Jesus, caso contrário 
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irá atirar pedras. A única vez que ele aceitou estar acima dos homens foi quando tremulava sobre 

um madeiro. Ele desculpou seus torturadores e abraçou o condenado ao seu lado como um 

príncipe, mesmo sem usar os braços e ainda protegeu sua mãe com a expressão “mulher, eis aí 

teu filho”. Parece fria a sua resposta, mas foi carregada de afeto. Lembrou-se que Maria era a 

mulher das mulheres, mas um dia ela o perderia. Pediu que João cuidasse dela em seu lugar. Ele 

foi Freemind, teve uma mente livre, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. Quem reagiu 

como ele na história? Freud, Einstein, Marx, Spinosa, Sartre, Kant, Hegel? 

Como digo no livro “Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros”, ele formou pensadores 

ou sucessores que construíram seu legado e se curvaram em agradecimento a tudo e a todos e 

não herdeiros irresponsáveis, ingratos, flutuantes e imediatistas e que vivem na sombra dos seus 

pais e líderes. Ele foi Freemind e produziu inúmeros Freeminds. Quanto ao que sou, minhas 

interpretações e minha história gritam por mim mais do que minhas palavras. 

O diretor editorial da Abba Press e presidente da Sociedade Bíblica Ibero-Americana no Brasil, 

Oswaldo Paião, explica mais sobre esta edição King James: 

Como você poderia descrever a Bíblia Freemind. É uma Bíblia de estudo? Qual o conteúdo 

desta edição? Como ela pode ser útil para os seus leitores? 

Sim, a Bíblia King James Freemind é uma edição de estudo; reúne o melhor da erudição na 

tradução dos mais antigos manuscritos bíblicos nas línguas originais (hebraico, aramaico e grego) 

com a tese de doutorado do conhecido médico, psiquiatra de escritor cristão Dr. Augusto Cury, 

que para essa edição da King James Freemind crio uma série de exercícios práticos, a cada 

capítulo da obra, a fim de cooperar com os leitores em suas aplicações diárias. O leitor vai 

compreender passo a passo que pode sair de um ponto em sua existência para uma dimensão 

muito mais feliz e livre dos condicionamentos impostos por nossa sociedade (o que o autor chama 

de “janelas Killer”). É ao abrir de “janelas Light” – ou seja, novas e maravilhosas formas de 

responder aos problemas e à vida – que o leitor vai alçar voo em sua jornada rumo ao céu. Como 

nas palavras do Apóstolo Paulo em sua carta à igreja em Roma: “Portanto, caros irmãos, rogo-vos 

pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus, que é vosso culto lógico” (Rm 12.1 KJA), compreendendo que o significado da 

expressão grega “logikos” é um viver totalmente “espiritual” cuja “razão” não está nos formalismo 

da lei nem nos rituais e formalismos do templo, mas em um estilo de vida de profunda comunhão 

de amor com o Espírito de Deus, o que proporciona a verdade libertação da alma (e da psique) de 

todos os bloqueios, traumas e condicionamentos sociais e psicológicos (1Pe 2.2 KJA). 

Qual a contribuição do Dr. Augusto Cury para esta edição da Bíblia King James? 

Essa edição de estudo da Bíblia King James Freemind é composta do texto bíblico completo (AT e 

NT), e ao final, cerca de 200 páginas com a tese do Dr. Augusto Cury, chamada de “Freemind – 

Mentes Livres” com 24 princípios básicos, além de reflexões, exercícios e dinâmicas, que podem 

ser praticadas em grupo ou individualmente. 

Disponível em: http://www.ultimato.com.br/conteudo/augusto-cury-lanca-biblia-de-estudo-e-diz-ser-um-

cristao-sem-fronteiras Acesso em: 15 set 2014. Adaptado. 
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UMA VIDA SEM LIMITES 

Nick Vujicic 

Já reparou como a insatisfação vem se tornando um 
hábito? Pare um minuto e pense: quantas pessoas 
realmente satisfeitas com a própria vida você conhece? 
Certamente são poucas... Hoje em dia, uma cultura de 
ambição e consumismo tem sido inserida em nossa 
sociedade de tal forma que já não damos valor para o que 
somos e o que temos. Há um desejo crescente de sempre 
ter, ter e ter. 

Por conta disso reclamamos de nosso emprego, de nosso 
físico, de nosso cônjuge, de nosso carro, de nossa casa... 
Nunca estamos satisfeitos. E com isso, deixamos de 
apreciar o presente, focando apenas em um futuro que 
talvez nunca chegue. 

Mas, você que está tão insatisfeito com sua vida, achando 
que Deus não existe e que nada dá certo para você: o que 

faria se tivesse nascido sem braços e sem pernas? 

É uma situação muito difícil até mesmo para imaginar, não é? Pois é, mas Nick Vujicic nasceu 
assim e, pasme, ao invés de se deixar pelos cantos com pena de si mesmo ele decidiu ir à luta e 
tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para ele. 

"Encontrei a felicidade quando entendi que, por mais imperfeito que eu seja, sou o perfeito Nick 
Vujicic. Sou uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que Ele designou para mim. Isso 
não é o mesmo que dizer que não há espaço para aperfeiçoamento. Sempre tento melhorar, para 
que, assim, possa servir melhor a Ele e ao mundo! 
 
Acredito do fundo do coração que a minha vida não tem limites. Quero que sinta a mesma coisa 
em relação à sua vida, quaisquer que sejam seus problemas. Agora que iniciamos a nossa 
jornada juntos, por favor, reserve alguns minutos para pensar nas limitações que você mesmo 
impôs à sua vida, ou que permitiu que outras pessoas impusessem. Agora pense em como seria 
se você se visse livre dessas limitações. Como seria a sua vida se tudo fosse possível? 
Oficialmente sou deficiente, mas na realidade a ausência de braços e pernas me deixou bastante 
eficiente. Meus problemas físicos me propiciaram incríveis oportunidades de conhecer pessoas 
necessitadas e entrar na vida delas! Então, imagine só o que você pode fazer! 
Muitas vezes acabamos nos convencendo de que não somos suficientemente bonitos ou não 
somos inteligentes o bastante. Acreditamos no que os outros dizem sobre nós, ou impomos 
restrições à própria existência. O pior é que, quando você se considera indigno, cria obstáculos ao 
que Deus poderia fazer por meio de você! 
 
Quando você desiste de seus sonhos, coloca Deus dentro de uma caixa. Afinal, você é criação 
Dele. Ele o criou por um motivo, com um propósito. Portanto, sua vida não pode ser limitada, 
assim como é impossível refrear o amor de Deus. 
 
Tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos 
que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. 
Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou, ao contrário, quando tivermos de 
encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a 
experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. 
Por ser filho de Deus, você é bonito e precioso, e vale mais do que todos os diamantes do mundo. 
Somos perfeitamente adequados para cumprirmos nossos propósitos! Mesmo assim, nosso 
objetivo deve ser sempre o de nos tornarmos ainda melhores, forçando nossos limites, ampliando 
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horizontes, sonhando alto. Ao longo do caminho são necessários ajustes, porque a vida nem 
sempre é um mar de rosas, mas sempre vale a pena ser vivida. Estou aqui para dizer que, sejam 
quais forem as circunstâncias, enquanto você estiver respirando, tem uma contribuição a dar. 
Não posso colocar a mão sobre seu ombro para tranquilizá-lo e renovar a sua confiança, mas 
posso falar do fundo do coração. Por mais desesperada que a sua vida possa parecer, existe 
esperança. Por piores que sejam as circunstâncias, dias melhores virão. Não importa que a sua 
situação pareça medonha: você pode se esforçar para enfrentá-la. Apenas desejar a mudança 
não vai mudar nada. Tomar a decisão e agir imediatamente vai mudar tudo! 
 
Todos os eventos conspiram para o bem. Tenho certeza disso porque aconteceu comigo. Uma 
vida sem braços e pernas pode ser boa? Só de olhar para mim as pessoas podem ver que encarei 
e superei muitas dificuldades e muitos empecilhos. Isso faz com que se sintam dispostas a me 
ouvir como fonte de inspiração e permite que compartilhe com elas a minha fé, que lhes diga que 
são amadas e que eu lhes dê esperança. 
 
Essa é a minha contribuição. É importante reconhecer seu próprio valor. Saber que tem uma 
contribuição a fazer. Se neste momento você está se sentindo frustrado, tudo bem. Seu senso de 
frustração significa que você quer mais do que teve até agora e é bom. Muitas vezes, são os 
obstáculos que nos mostram quem realmente estamos destinados a ser.”  
 
(Trecho do livro Uma vida sem limites - Nick Vujicic) 
 
Disponível em: http://www.deusquerfalar.com.br/2014/02/livro-uma-vida-sem-limites-nick-vujicic.html Acesso 
em: 16 set 2014. 

  
 
 

 

Segredos para uma vida excepcional 

Joyce Meyer 

Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma 
vida excepcional, basta reconhecermos as coisas que Ele nos 
diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. É 
importante para Deus que tenhamos mais amor, alegria e paz 
em nossa vida — bem como mais paciência, bondade, 
gentileza, fidelidade, humildade e domínio próprio. 
Desenvolvendo esses atributos da natureza de Deus, 
conhecido como o fruto do Espírito, é revestido de poder para 
nos tornarmos tudo que Deus nos criou para ser. Neste livro, 
escrito pela autora de best-sellers Joyce Meyer, você 
aprenderá os segredos para crescer espiritualmente como 
nunca. Comece a impactar a sua vida e o mundo que o cerca. 
Sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho 
começarão a notar a transformação no seu interior e desejará 
saber qual é a Fonte dessa mudança duradoura. Dê frutos e 
compartilhe-os com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom! Quando 
você aplicar a Palavra de Deus e cultivar o fruto do Espírito, começará a viver a vida excepcional 
que Deus planejou para você.  

Disponível em: http://www.apd.com.br/detalhes.asp?Produto=0016938 Acesso em: 15 set 2014.  
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Filme 

 

Sucesso em Hollywood, 'Big Mike' busca a consagração no Super Bowl 

Tema de livro e de filme, Michael Oher, jogador do Baltimore Ravens, supera infância complicada, faz 

sucesso na NFL e luta por título no domingo 

Oher e a família real em cima, em 2011, e a família do filme em baixo (Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação) 
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Quem vê Michael Oher jogando futebol americano pelo Baltimore Ravens talvez não saiba tudo 
que ele passou até chegar ali. A vida do atleta já foi tema de dois livros e inspirou o filme "Um 
Sonho Possível", que rendeu a Sandra Bullock o Oscar de melhor atriz em 2011. "Big Mike", 
apelido que ganhou na infância, tem uma das mais incríveis histórias de superação do esporte 
atual, capaz de fazer até mesmo pessoas que não são fanáticas pela NFL parar à frente da TV no 
próximo domingo para assistir ao Super Bowl e torcer pela consagração do camisa 74 dos Ravens 
no duelo contra o San Francisco 49ers. 

Michael Oher nasceu em um bairro pobre de Memphis, no Tennessee. Tinha 11 irmãos, uma mãe 
viciada em crack, um pai que foi preso e depois morto, e um cenário de violência para todos os 
lados que olhava. Passou a infância por diversos lares e frequentou (pouco) 11 escolas diferentes. 
A probabilidade era que tivesse o mesmo destino de outros garotos que estavam a seu redor, 
envolvidos em gangues e tráfico de drogas. Mas prevaleceu o improvável. 

- Olhando para trás, é loucura como eu cheguei aqui. Mas não parecia duro na época. Eu apenas 
vivia dia a dia, fazia o melhor que podia - disse 
Oher. 

Big Mike estava "morando" no chão da casa de 

um homem chamado Tony Henderson. 

Atendendo a um pedido de sua mãe antes de 

morrer, Tony foi matricular seu filho em um 

colégio cristão, o Briarcrest Christian School , 

uma escola de elite de Memphis. Decidiu levar 

Oher junto. Michael não tinha notas, nem nível 

acadêmico para estudar lá, mas seu porte 

físico impressionou o técnico de futebol 

americano Hugh Freeze. Ainda assim, o 

menino quase não foi aceito pela escola e só 

entrou lá porque o diretor se sentiu culpado 

quando soube que ele não estava matriculado 

em lugar algum esperando uma resposta sua. 

Era o começo da mudança de vida do garoto, 
mas as dificuldades agora eram outras. Depois 
de anos de péssima (ou quase nenhuma) 
formação acadêmica, Oher não conseguia 
acompanhar as aulas e havia sido proibido de 
praticar esportes até que melhorasse as notas. 
Novamente as probabilidades estavam contra 

ele. Foi assim durante todo seu primeiro ano lá, até 
que descobriram que ele se saía bem melhor em 

provas orais. No segundo ano na escola, ele foi liberado para entrar nos times de basquete e 
atletismo. O futebol americano veio apenas um ano depois. 

A grande virada na história de Michael Oher ainda estava por vir. O casal Leigh Anne e Sean 
Tuohy tinha dois filhos que estudavam no colégio (Collins e Sean Jr.) e ficaram sabendo da 
história de Michael. No feriado de Ação de Graças, encontraram o garoto na neve, indo em 
direção ao ginásio da escola para tentar achar um local com aquecimento. No dia seguinte, Leigh 
Anne saiu com o garoto para comprar roupas. 

O relacionamento entre os Tuohy e Big Mike foi aumentando (ele também recebia ajuda de outras 
famílias) até o dia em que Leigh Anne decidiu convidar o garoto para morar com a família. Pela 

A capa do filme "Um Sonho Possível", sobre a vida de 
Michael Oher (Foto: Divulgação) 



49 
 

primeira vez na vida, aos 16 anos, Michael Oher tinha uma cama para ele. Depois de um tempo, 
ele acabou sendo adotado e virando o terceiro 
filho de Leigh Anne e Sean. 

Apesar do tamanho, Michael Oher teve um 

começo complicado no time de futebol 

americano do colégio. Aos poucos, porém, foi 

se encontrando e, no início de seu último ano, 

já era uma das maiores promessas do esporte. 

Mas, como tudo antes, não seria tão fácil 

assim. Como suas notas eram muito baixas, 

ele não conseguiria entrar em uma boa 

universidade, então os Tuohy contrataram uma 

professora particular, que estudava com o 

garoto 20h por semana. Apesar de as notas 

terem melhorado, elas ainda não eram 

suficientes. Ele teve que fazer cursos online 

para poder estudar onde queria. 

Oher acabou escolhendo ir para a University of Mississippi para jogar pelo Ole Miss Rebels, o que 
gerou uma investigação da NCAA, órgão que gerencia o esporte universitário nos Estados Unidos. 
Os Tuohy haviam estudado na universidade, e a entidade suspeitou que a adoção poderia ter sido 
feita apenas para que Michael fosse para Ole Miss. Além disso, o técnico de Oher no colégio, 
também ex-aluno, recebeu um convite para trabalhar na faculdade duas semanas após a escolha 
do jogador. Os pais foram considerados inocentes, mas o treinador recebeu uma multa. 

 

Oher e os Tuohy no Draft da NFL de 2009, quando ele foi escolhido pelos Ravens (Foto: Getty Images) 

Michael Oher e família durante jogo do Ole Miss 
Rebels (Foto: Getty Images) 
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Destaque no campo de futebol americano nos quatro anos em que esteve na universidade, 
Michael Oher conseguiu um diploma universitário, formando-se em justiça criminal. No Draft de 
2009, foi selecionado pelo Baltimore na primeira rodada, com a 23ª escolha geral. Não ficou fora 
de um jogo desde que chegou ao time. 

Neste domingo, a história de Michael Oher ganha mais um capítulo importante. O garoto pobre do 
Memphis disputa o primeiro Super Bowl de sua recente carreira na NFL. Curiosamente não estará 
na posição que o tornou famoso, left tackle, que protege o lado cego do quarterback (daí o nome 
do filme em inglês, "The Blind Side"). Nos playoffs, foi transferido para o outro lado da linha 
ofensiva, jogando de right tackle, mas ainda tem como missão evitar que os adversários alcancem 

o quarterback Joe Flacco. 

- Eu  não estou no cinema. Eu jogo futebol 

americano. E trabalho duro no campo. É por 

isso que não gosto de falar (do filme), porque 

meio que tira um pouco do meu trabalho duro 

em campo. Eu meio que me sinto pouco 

apreciado, mas, enquanto meu time e os caras 

no vestiário souberem o que eu trago para a 

mesa, está tudo bem - afirmou Oher nesta 

semana. 

Um sonho possível 

Com um elenco liderado por Sandra Bullock e 
que também contava com Tim McGraw, Kathy 
Bates e Quinton Aaron como Big Mike, ou 
Michael Oher, o filme “Um sonho possível” foi 
um sucesso. Dirigido por John Lee Hancock, 
com orçamento de cerca de US$ 29 milhões, 
ele faturou mais de US$ 300 milhões nas 
bilheterias do mundo todo. 

Foi um sucesso de crítica também, o que 
rendeu muitas premiações, especialmente para 
Sandra Bullock. Ela foi indicada a oito prêmios 

e ganhou seis, incluindo o Globo de Ouro de 
Melhor Atriz de Drama e o Oscar de Melhor Atriz. O filme também foi indicado ao Oscar, mas 
perdeu para “Guerra ao Terror”. 

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/02/sucesso-em-hollywood-big-
mike-busca-consagracao-no-super-bowl.html Acesso em: 15 set 2014. 

 

  

Michael Oher, o camisa 74 do Baltimore Ravens 
(Foto: Getty Images) 

http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/02/sucesso-em-hollywood-big-mike-busca-consagracao-no-super-bowl.html
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/02/sucesso-em-hollywood-big-mike-busca-consagracao-no-super-bowl.html
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Frases, Poemas, Pensamentos... 
 

 

 
Traduzir-se 
Ferreira Gullar 

 
Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
 
uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira. 
 
Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente. 
 
Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem. 
 
Traduzir-se uma parte 
na outra parte 
- que é uma questão 
de vida ou morte - 
será arte? 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/ferreira_gullar/ 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/ferreira_gullar/
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Quem sou eu? 
Pedro Bandeira 

 

 
Eu às vezes não entendo! 
As pessoas em um jeito 
De falar de todo mundo 

Que não deve ser direito. 
 

Aí eu fico pensando 
Que isso não está bem. 

As pessoas são quem são, 
Ou são o que elas têm? 

 
Eu queria que comigo 
Fosse tudo diferente. 

Se alguém pensasse em mim, 
Soubesse que eu sou gente.  

 
Falasse do que eu penso, 
Lembrasse do que eu falo, 
Pensasse no que eu faço 

Soubesse por que me calo! 
 

Porque eu não sou o que visto. 
Eu sou do jeito que estou! 

Não sou também o que eu tenho. 
Eu sou mesmo quem eu sou! 

http://pensador.uol.com.br/quem_sou_eu/ 

 

 

 

  

http://pensador.uol.com.br/quem_sou_eu/
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Músicas 

 
 
 
 
 
 
 

É Preciso Saber Viver 
Composição: Roberto e Erasmo Carlos 

 

Quem espera que a vida 
Seja feita de ilusão 

Pode até ficar maluco 
Ou morrer na solidão 
É preciso ter cuidado 

Pra mais tarde não sofrer 
É preciso saber viver 

Toda pedra do caminho 
Você pode retirar 

Numa flor que tem espinhos 
Você pode se arranhar 

Se o bem e o mal existem 
Você pode escolher 
É preciso saber viver 

É preciso saber viver 
É preciso saber viver 
É preciso saber viver 

Saber viver, saber viver! 

 

http://letras.mus.br/titas/48967/ 

 

  

http://letras.mus.br/titas/48967/
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Mais Uma Vez 
Composição: Renato Russo/Flávio Venturini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem 
 

Tem gente que está do mesmo lado que você 
Mas deveria estar do lado de lá 

Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Tem gente enganando a gente 

 
Veja a nossa vida como está 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança 

 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem 
 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 
Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 
 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 

 
 

http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/mais-uma-vez.html 

  

http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/mais-uma-vez.html
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Tiras e Charges  

 

 

http://jornalaraxa.com.br/app/public/img/fotos/charges/_charges57fba852f459de6ab.jpg 

 

 

http://jornalaraxa.com.br/app/public/img/fotos/charges/_charges57fba852f459de6ab.jpg
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https://paginadozero.files.wordpress.com/2013/01/charge-henfil-queremos-o-poder2.jpg 

 

 

http://psicologiadospsicologos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html 

https://paginadozero.files.wordpress.com/2013/01/charge-henfil-queremos-o-poder2.jpg
http://psicologiadospsicologos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html
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http://blogdotarso.files.wordpress.com/2013/01/224896_490287957681286_1923668635_n.jpg?w=490&h=274 

 

 

 

http://psicologiadospsicologos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogdotarso.files.wordpress.com/2013/01/224896_490287957681286_1923668635_n.jpg?w=490&h=274
http://psicologiadospsicologos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html
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Considerações Finais 
 

 
 
A lagarta feia e rastejante já tinha em sua essência a 
alma de uma borboleta e a vontade de voar. Já estava 
predestinada para isso. Sua força instintiva, regida por 
uma força ainda maior, cuidou de todos os detalhes 
para romper com suas limitações momentâneas. Mas 
para isso foram necessários vários dias de espera, 
preparo e paciência. Qualquer precipitação ou descuido, 
lagarta para sempre. Ainda que seu destino fosse o céu, 
ficaria condenada ao chão.  
 
A Fênix que renasce das cinzas é outro exemplo 
clássico de transformação. Predestinada ao 
renascimento, ao nascer de novo. Os processos são 
diferentes, a lição de persistência é a mesma e qualquer 
transformação requer tempo para que aconteça. Às 
vezes, mais. Outras vezes, menos. O pior é que muitas 
vezes desperdiçamos tempo precioso acreditando que 
ainda não chegou a nossa hora de vivenciar o que há 
de melhor na existência humana... 

 
Você já desejou ou experimentou algo semelhante em algum momento de sua vida? 
 
Nascer de novo é, ao mesmo tempo, simples e complexo. Simples, porque basta querer e tomar 
uma decisão definitiva. Complexo, porque assim somos por natureza. Achamos mais fácil 
complicar, inventar barreiras, adiar, procrastinar... Nem sempre estamos dispostos a sacrifícios, a 
reconhecer o que em nós requer mudanças. Nem sempre nos sentimos suficientemente capazes 
de olhar para dentro de nós mesmos e nos contemplar como alguém ÚNICO, realmente dotado de 
VALOR. A partir do momento em que rompemos com as algemas que aprisionam nossa mente, 
somos livres para conhecer e aperfeiçoar nossas fortalezas. Livres para reconhecer e trabalhar 
nossas fragilidades. Livres para viver sem máscaras e partilhar com os outros a nossa essência. 
Livres para nos descobrir além das aparências e viver a nossa essência.  
 
Não é fácil. Muitas vezes, precisamos do olhar do outro para enxergar em nós o que não 
conseguimos ver. Ser transparente e deixar-se conhecer pelo outro é, também, fundamental no 
processo do autoconhecimento. Não temos nada a temer, pois cada um de nós está no processo 
e, definitivamente, ninguém é perfeito. Exceto Aquele que, muito melhor que nós mesmos, já nos 
conhece por completo e, muito mais que qualquer um, pode nos ajudar nesta caminhada rumo ao 
autoconhecimento. É, acima de tudo, uma questão de escolha. E ninguém pode fazê-la por nós. O 
livre arbítrio explica por si mesmo. Se estamos destinados a voar, cabe somente a nós a decisão 
de sair do chão.  
 
Por fim, a possibilidade de buscar uma mente livre não é uma ideia infundada para morrer no 
discurso de alguém, ou simplesmente enfeitar os textos que você lê. Aprofunde-se nos estudos do 
Freemind! Vamos aprender um pouco mais sobre esse programa neste ano, mas você pode ir 
muito além do que propomos aqui e nas videoaulas. Você é capaz de olhar sem preconceitos para 
si mesmo e para o outro! Muito mais que borboletas e Fênix, você é, em sua essência, capaz de 
voos mais altos! 
 

Obrigado pela companhia nesta viagem fascinante! 


