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INTRODUÇÃO – Quem deve ler esta obra e por que? 
_______________________________________________________________________ 

 

A  METÁFORA do VIOLÃO 

Imaginemo-nos como um violão.  

Mas não um violão qualquer deixado no canto da casa como decoração, e sim 

um violão que deve fazer parte de uma orquestra de violões.  

Porém, não há uma orquestra única possível, mas várias orquestras disponíveis, 

que se organizam e se reúnem por ressonância, ou seja, os violões se 

unem em vibração harmônica à afinação, pois todos devem tocar na 

mesma sintonia, não importando a qualidade da obra. 

Desta forma, por onde passamos vamos encontrando outros 

violões afinados dentro da mesma frequência vibratória (uma nota é 

uma frequência vibratória) que estamos vibrando, e vamos nos 

harmonizando, assim como se fossemos um imã atraindo e sendo 

atraindo por outros imãs iguais. E assim passamos a compor uma 

determinada orquestra, um determinado conjunto de violões que 

pode ser da melhor ou da pior qualidade, dependendo de como 

estamos afinados ou desafinados.  

Porém, na prática, um violão, mesmo que perfeitamente afinado, tem tendência 

natural a desafinar em função de muitos fatores que na maioria das vezes independem 

do seu tocador, como a ação do tempo, o clima, a temperatura, a umidade, o próprio 

uso, a forma como foi guardado, de alguém sem preparo ter mexido nele, etc. O certo é 

que é muito fácil um violão desafinar, e esta é uma das razões porque vemos um 

violinista se apresentar com mais de um violão, e não raro, 

enquanto ele toca um, alguém está responsável por deixar outro 

afinado e na reserva.  

Sendo o violão uma metáfora, você já deve ter percebido 

que falando de violões estou falando de pessoas e de seus 

processos internos, e de como é fácil perder o equilíbrio emocional ou mental, pois 

somos colocados em situação de estresse e adversidade cotidianamente, independente 

de nossos desejos. Ou seja, simplesmente desafinamos, e é natural que isto ocorra. O 

problema começa quando não prestarmos atenção a isso, e não provocamos a correção 

da afinação, continuando a desafinar, desafinar, desafinar, a ponto de, em determinado 

momento nos pegarmos tocando uma música totalmente horrível aos ouvidos melhor 

preparados, e nos perguntamos como é que conseguimos produzir tamanho disparate. 

Continuemos nos imaginando como um violão.  

Imaginemos que não podemos ver, nem falar, a única coisa que podemos fazer 

é soar nossas cordas para atrair outros violões ou sermos atraídos por eles, e assim 

formar a orquestra, quando então estaremos cercados de violões que vibram como nós, 
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e a música que vamos expressar pode ser da melhor ou da pior qualidade, segundo 

nossa afinação e a ressonância que provocamos.  

 

A QUE se PROPÕE esta OBRA 

Esta obra se propõe a apresentar métodos para afinarmos adequadamente 

nosso “violão interno”, potencializando nossa capacidade de atrair, ou sermos atraídos, 

para uma orquestra de violões que podem produzir a melhor e mais agradável música 

(uma melhor ou pior situação de vida). 

Se os treinamentos apresentados forem levados a sério, e praticados com 

frequência, criando hábito1, deixaremos de nos harmonizar com violões desafinados, ou 

afinados fora do diapasão, deixaremos de tocar músicas ruins ou toscas, daquelas que 

doem no ouvido, e passaremos a ser capazes de sempre estarmos prontos e afinados 

para produzir as melodias mais harmoniosas, e nos juntarmos a uma orquestra de alto 

gabarito, de forma automática, formando um novo padrão de comportamento. 

Lembremo-nos, um violão desafina por vários 

motivos. Isso não importa, porque é imponderável. 

Importa é que todo dia possamos parar e afinar nosso 

violão interno, ou até várias vezes ao dia, se for 

necessário, utilizando uma ou várias das técnicas e 

exercícios aqui apresentados nos próximos capítulos. 

Somos os únicos responsáveis por esta tarefa, ninguém 

poderá afinar nosso violão interno a não ser nós 

mesmos. Podemos nos apoiar em mestres, orientadores, 

facilitadores, etc., mas a obrigação e o trabalho serão 

única e exclusivamente nossos.  

 

QUAL o CONTEÚDO? 

Os próximos capítulos têm o objetivo de auxiliar no processo da afinação, 

apresentado técnicas e fundamentando-as de forma que possam ser praticadas sem 

receio, pois não provocarão outra coisa que não a melhoria das condições de vida 

pessoal, e por consequência, melhoria de todo o resto de situações que envolvam a 

dinâmica pessoal de vida. 

Uma vez que você resolva praticar, tornando um hábito a afinação do seu violão 

interno, nada poderá detê-lo(a). Avida continuará a mesma, as pessoas ao seu redor 

continuarão as mesmas, mas suas atitudes e as “orquestras” às quais você vai se unir 

obedecerão a uma outra lógica e uma outra dinâmica. Você passará a vibrar com a sua 

natureza primordial, e passará a se sentir verdadeiramente vivo(a). 

                                                      
1 A formação do hábito possibilita uma condição de internalização cerebral da maior importância, pois 
viabiliza que a informação seja armazenada nos mecanismos amigdalares, tornando-se um padrão, que 
será utilizado pelo cérebro para produzir ações, emoções e respostas, conforme amplamente estudado 
pelas neurociências, em particular a neuropsicologia..  

 

 

DIAPASÃO: instrumento 

de afinação que permite 

a qualquer instrumento 

musical manter uma 

frequência harmônica 

correta e universal. 
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A QUEM se DESTINA? 

Se você tem o desejo de ser um violão afinado, e 

produzir melodias harmoniosas, então esta obra é para você, 

e para todas as que pessoas que almejam desenvolver suas 

forças psicológicas de autorrealização, e, como bem diz 

Assagioli2, “se recusam a permanecer escravos de seus 

próprios fantasmas interiores ou influências externas [...] determinados a se tornarem 

os senhores de suas próprias vidas”.  

Destina-se igualmente a terapeutas de todas as linhas de trabalho (tradicionais, 

holísticas ou espiritualistas) que visem transformar vidas através da ampliação da 

consciência de seus clientes, conduzindo-os pelos caminhos da 

criação de uma vida saudável e responsável,  por meio do 

desenvolvimento de práticas derivadas de várias escolas, 

devidamente fundamentadas, cuja experimentação indica 

produzirem resultados prazerosos na facilitação do encontro com o 

Logos Divino3, com a motivação que pode levar ao estado de graça, saúde e bem-estar, 

através:   

 Da ampliação do estado de consciência que vai resultar em autodomínio e 

segurança em relação ao presente e ao futuro.  

 Da conquista do verdadeiro estado de liberdade pessoal e da produção de 

condições de ação pessoal pelo uso do livre arbítrio e da responsabilidade 

por si mesmo. 

 Do despertar do estado de consciência sobre forças potenciais para 

desintegração de energias limitadoras que inibem a vida abundante, e para 

melhor utilização das energias disponíveis.  

 Da expansão da mente, passando a visualizar imagens, ideias e planos que 

antes não apareciam na tela mental. 

 Da diminuição dos agentes estressantes e ansiogênicos que perturbam as 

condições de saúde orgânica e mental. 

 Da aproximação com a fonte de sabedoria interior que pode prover decisões 

de caráter assertivo e produtivo, permitindo melhor organização da 

personalidade para os fins que deseja. 

 Do desenvolvimento de estados de felicidade que aproximam o ser da fonte 

de abundância pessoal. 

 Da transição entre o estado de simples passageiro da vida, para o estado de 

condutor da sua própria viagem. 

 

                                                      
2 ASSAGIOLI, R. Psicossintese - Manual de princípios e técnicas. São Paulo: Cultrix, 1982. P.43. 
3 Ver capítulo ACESSANDO A  SABEDORIA, nesta obra. 
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Existem muitos instrumentos e métodos para tomarmos posse desta faculdade 

intelectiva que nos permite nos estudarmos a nós próprios, de ampliarmos nossa 

consciência sobre nós, sobre nossos propósitos  e 

sobre a vida que temos para viver, e assim, nos 

tornarmos cada vez mais íntegros e congruentes 

conosco mesmos, nos tornarmos os exemplares 

mais perfeitos possíveis de nós mesmos, tanto 

obedecendo a nossa própria natureza, no sentido individual e idiossincrático4 da 

existência, quanto harmonizando essa natureza com todas as outras, no sentido 

igualitário da mesma existência.  

Informações e técnicas preciosas, derivadas da filosofia, das escolas antigas, da 

Psicologia, entre outras variações da direção do pensamento, existem em número quase 

ilimitado, que, quando sintetizadas, retornam seus vetores para um ponto comum: ser 

feliz e sábio. 

Nesta obra apresento, de forma organizada, algumas dessas preciosas 

informações objetivando levar você à ampliação e ao enriquecimento da consciência, 

fator primordial para que qualquer pessoa possa tanto desenvolver sua individualidade 

perante a vida quanto buscar uma forma de ativação, transformação, sublimação ou 

redirecionamento de suas energias psicológicas visando a descoberta e liberação de 

potencialidades latentes. 

Este material também pode se revestir da qualidade de método de educação 

integral, favorecendo o desenvolvimento de aptidões através dos múltiplos recursos 

teóricos que se assentam em escolas como a Psicologia, o Zen, a Filosofia, a 

Fenomenologia, o Existencialismo, a Física Quântica, os fundamentos do Mindfulness, 

entre outros.  

Ressalte-se que esta obra não fundamenta suas bases em nenhum princípio 

religioso dogmático, mantendo-se neutra em relação às várias formas e correntes 

religiosas disponíveis e atuantes. Porém, não nega a prática da religiosidade5 e da 

espiritualidade gnóstica6 em observância com os princípios do livre arbítrio e da 

responsabilidade pessoal, do poder da consciência e da aceitação da lei da ação e 

reação, que podem devolver ao ser humano a liberdade de ser quem deveria ser.   

Desejo que usufrua da leitura, e que adquira o hábito de se manter afinado, 

apesar do tempo, da umidade, da temperatura, ou de qualquer outra coisa que possa 

desafinar seu violão interno.  

                                                      
4 Idiossincrasia refere-se àquilo que é peculiar, próprio de um indivíduo ou um grupo. 
5 Religiosidade vista simplesmente com a disposição ou tendência de uma pessoa para se relacionar com 
uma força superior,  uma força sagrada, independente de dogmas, rituais ou apologias, o que diferencia 
do termo religioso, ou seja, aquele que segue uma religião. 
6 Gnôsis (gr): ato de conhecer, conhecimento, ciência, sabedoria, etc. Na Filosofia e no ocultismo tem o 
sentido de conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e 
especulação filosófica. 

CONGRUENTE 

Estado daquilo que é 

concordante, harmônico. 
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Sou grato por seu interesse e sua disposição. Façamos de nós um instrumento 

para um mundo de saúde e paz. 

Agora vamos lá, reflexões e mãos à obra. 

Roberte Metring, Salvador – BA – Verão de 2020. 
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CONHECE-TE a TI MESMO  - reflexões preliminares  

necessárias    
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A FUGA da REALIDADE 

Ao longo dos últimos 30 anos tenho estudado diversas linhas científicas e 

alternativas, e me foi possível observar o movimento das pessoas, 

suas dinâmicas de vida, suas dificuldades e facilidades, seus sucessos 

e insucessos (aprendi que não há fracasso, somente resultados 

adversos ou indesejados de forma temporária), suas angústias e 

ansiedades, e principalmente, como as pessoas têm usado seus 

recursos interiores para anestesiar seus estados de consciência sobre 

si mesmas, fugindo da vida real, de seus desafios e problemas, como se fugir fosse a 

melhor solução possível.  

Por esta razão, estou escrevendo este material. Desejo 

que as pessoas que a ele tenham acesso possam obter a maior 

quantidade de informações possíveis que lhes permitam tomar a 

vida nas suas mãos, assumir as rédeas, parar de fugir e começar a 

fazer os enfrentamentos necessários para que a vida seja uma 

vida que valha à pena ser vivida.  

 

AUTOMATISMO “x” AUTONOMIA 

As pessoas estão se tornando muito mais autômatas e muito menos autônomas. 

Agem mais por tendências, modas e exigências externas, e menos por 

escolhas pessoais e preferências. Um dia após o outro estão perdendo 

a liberdade de pensar em si e por si mesmas, para pensar no que, e 

da forma que é exigida pelo movimento de massa. Não deixa de ser 

uma forma de fugir da realidade, ou pelo menos da responsabilidade 

pela própria vida, vivendo um vácuo que nunca preenche. 

O cérebro, esse equipamento naturalmente maravilhoso, está deixando de ser 

um recurso altamente tecnológico que pode ser utilizado 

para descobrir os melhores caminhos para viver a vida, para 

ser um processador de exigências. Cada vez mais as pessoas 

parecem desejar fórmulas prontas e seguras para viver (de 

forma autômata), em vez de usar o cérebro para encontrar 

as melhores soluções para sua vida (de forma autônoma).  

AUTÔMATO 

Máquina que imita o 

movimento de um 

corpo animado. 

“Conhece-te a ti mesmo, e 

conhecerás os deuses e o universo”. 

ORÁCULO DE DELFOS 



 
8 

EU DECIDO! – Roberte Metring                                                  CONHECE-TE a TI 
MESMO  - reflexões preliminares  necessárias 

E creiam, o cérebro é um equipamento de alta 

performance, como jamais outro equipamento criado pelo 

homem até hoje conseguiu ser, cujo maior objetivo é resolver 

problemas. Quando o cérebro não tem problemas reais para 

resolver, ele mesmo cria alguns, ou adota problemas dos outros 

como se fossem seus – o que aos meus olhos parece ainda pior. 

O resultado disso tudo tem sido o mesmo para uma grande quantidade de 

pessoas no planeta: tristeza, solidão, 

insatisfação, angústia, ansiedade, stress, 

doenças endócrinas, danos metabólicos, 

crises cardíacas, obesidade, insatisfação, 

falta de propósito pessoal, excesso de 

obrigações, excesso de trabalho, busca 

desenfreada pelo consumo de bens e 

serviços, problemas relacionais, problemas profissionais, etc.  

  

ANESTESIANDO a REALIDADE 

Não se faz necessário muito esforço para verificar que, junto a todos esses 

transtornos, e quando a pessoa percebe que não pode fugir da realidade, pelo menos 

por muito tempo, surge a necessidade de 

anestésicos para esta realidade, tais como os 

tranquilizantes químicos e os vícios de toda 

ordem, o alcoolismo, a drogadição (lícita e 

ilícita), o excesso de comidas, as compras 

compulsivas, o sexo desregulado, a preguiça, as 

fofocas e maledicências, todo tipo esquisito de 

religião, métodos ou técnicas milagrosas para atingir o sucesso ou encontrar a 

felicidade, o uso das redes sociais como balizador, etc., etc., e etc. E quase nada de si 

mesmo! Não é difícil identificar alguém que pode ser incluído neste grupo, certo? 

 

FELICIDADE e SABEDORIA 

As pessoas sempre estiveram, e continuam estando, sedentas na busca por dois 

“produtos”: felicidade e sabedoria, onde quer que estejam, e claro, de preferência que 

demande pouco ou nenhum esforço.  

Sinto informar, mas nem a felicidade nem a sabedoria são produtos, não podem 

ser adquiridos – embora muitos pensem assim -, e não podem ser encontrados em 

algum lugar que não seja dentro de si mesmo, e, acima de tudo, o encontro de ambas 

exige esforço pessoal em qualquer circunstância.  

Ao assumirmos a responsabilidade pela 

nossa vida e sustentarmos esta decisão 

com ações, damos o primeiro passo em 

direção a uma maior compreensão da 

natureza do ser humano. 

ROBERTO ASSAGIOLI  

(psicossíntese) 

 

 

 

ANESTESIAR: Suspender, geral ou 

parcialmente, a sensibilidade. 
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Esforço sim, dor e sofrimento, não necessariamente.  

Porém, muitas pessoas têm optado por este caminho 

dolorido, usando a máxima “no pain, no gain”. Dessa máxima eu 

discordo. Nem todos os ganhos necessitam ser dolorosos, mas sou 

obrigado a concordar com outra máxima: “ninguém é obrigado a 

plantar, mas se plantar vai ter que colher”. Somente estudando a si 

mesmo, verificando o que está plantando, e assumindo a 

consequência e a responsabilidade pela colheita, é que o ser humano vai entender os 

caminhos que levam à tão sonha felicidade, e ao doce abraço da sabedoria. 

 

De DENTRO para FORA 

Todo processo que leva a este epílogo – felicidade e sabedoria -, deve 

necessariamente começar de dentro, da busca e da descoberta, da experiência de 

identidade que permitirá a atualização, o crescimento e a 

realização de suas potencialidades, escolhendo e decidindo, e, 

claro, arcando com a responsabilidade sobre isto. 

Quando o ser humano atinge este patamar de escolhas 

conscientes e motivadas, pode se tornar agente e não reagente, 

traçando seu futuro através do seu presente, numa reconstrução ou recriação de si 

mesmo de forma consciente e planejada a cada momento.  

 

 
Ao final de todos os próximos capítulos, estão disponíveis exercícios que dizem 

respeito às ideias e teorias que foram apresentados.  

São esses treinamentos que vão permitir, gradativa e gradualmente, que você 

possa iniciar a caminhada em direção à maestria, assim como o violinista, através dos 

muitos treinos, a desenvolve a ponto de executar belas obras como se tivesse 

simplesmente nascido fazendo aquilo.  

 Neste primeiro treino, o que desejo é que você reflita sobre o que está 

escrito, e decida sobre a possibilidade de mover a sua vida conforme suas 

rédeas, ou se simplesmente vai abdicar disso, e deixar esse material de 

lado vivendo ao sabor das ondas movidas pelos outros.  

 Somente continue a leitura após ter feito estas reflexões e tomado sua 

decisão. 
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AWARENESS – o estado de estar consciente 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSCIÊNCIA 

Um dos primeiros passos para o enriquecimento da consciência e o exercício da 

liberdade, é entrar em estado de awareness, ou 

simplesmente estado de consciência enriquecida – ao 

invés de consciência plena (mindfulness). 

Consciência é um atributo psíquico sem o qual 

a vida como conhecemos não é mais que uma 

repetição de atos e comportamentos que não podem ser expressos de forma a abranger 

estados de satisfação ou felicidade, ou de tristeza e agonia.  

Para a medicina, estar consciente é estar vigil, acordado, em seus vários níveis, e 

o oposto disso é o estado de coma.  Isto é diferente de estar em estado awareness, onde 

é possível tanto focar a consciência, como mentalizar com consciência. 

 

AWARENESS 

Para nossos propósitos, é necessário subir um degrau, deixar o estado de 

“simplesmente vigil”, e passar a trabalhar com o conceito de 

AWARENESS: processo de se manter em contato vigilante com os 

eventos mais importantes do campo indivíduo/ambiente7 (interior 

e exterior), de forma intencional.  

Estar em estado de awareness é mais do que estar acordado 

simplesmente, é estar desperto, aberto às experiências vivenciais e 

sendo capaz de tomar decisões por preferências e propósitos – intencionalmente -, de 

traçar reflexões filosóficas sobre si e sobe a vida, e agir, não por que simplesmente 

"deveria", mas por que esta é a sua decisão. O despertar da consciência leva o ser a 

existir de fato. 

 

NECESSIDADE DOMINANTE 

Uma awareness eficaz é energizada por uma necessidade dominante.  

A eleição de uma necessidade dominante requer não 

somente autoconhecimento (processo introspectivo), mas 

também conhecimento direto da situação, e de como se está 

envolvido nesta situação, no aqui-e-agora.  

                                                      
7 YONTEF, G. M. Processo, Diálogo e Awareness: ensaios em Gestalt-Terapia. São Paulo: Summus, 
1998.  

A consciência é a chave. 

Se você fica consciente, 

Todo o resto acontece 

OSHO 
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Assim, awareness exige contato consigo, com o mundo e com o outro, 

permanentemente, numa experiência autêntica tanto consigo (subjetivamente), como 

com o mundo (objetivamente).  

Por exemplo, se tomarmos a atitude simples de localizarmos nossa consciência 

(atenção) em um determinado órgão do corpo, pesquisas apontam que aquela área do 

corpo se torna melhor irrigada pelo sangue, e se mostra melhor aquecida. Da mesma 

forma, se tomarmos a atitude de focar a consciência numa leitura, o entendimento do 

texto é muito maior. Se tomarmos a atitude de focar nossa consciência numa flor, 

obteremos detalhes daquela flor que jamais seriam imaginados. Se tomarmos a atitude 

de focar a consciência na fala de uma pessoa, estaremos em contato e em melhores 

condições de entender, não só o assunto, mas observar os detalhes de microimpressões 

faciais que podem nos informar mais sobre a pessoa ou sobre a questão, do que a 

própria fala. Se resolvermos focar nossa consciência num sentimento, então teremos 

maior domínio sobre ele, sabendo exatamente a que se refere. E assim por diante, com 

todos os tipos de experiências que possamos realizar.   

Isso é Awareness. 

 

DO  NASCIMENTO à  MORTE 

A vida é um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, e tudo o que nasce 

e vai morrer, neste intervalo vive, com ou sem consciência, tal como as plantas num 

polo, e o humano no outro.  

Quando o ser vivente começa a filosofar – pensar 

sobre o pensamento - se apossa do direito de desenvolver o 

estado de ampliação da consciência no sentido do termo 

awareness (tomar ciência, se fazer consciente), e não no 

sentido de consciousness (que é mais limitado a estar vigil, 

não em coma). Essa diferenciação é importante para todos 

os temas inseridos neste trabalho.  

No entanto, estado de awareness não é para 

qualquer ser. Para alcançar este estado é preciso ter um equipamento adequado - no 

caso, um cérebro evoluído -, uma característica dos humanos, os seres mais evoluídos 

de que se tem conhecimento no momento em termos de funções mentais superiores8, 

embora nem sempre faça uso produtivo desse bem nato.  

A questão fundamental é: se temos um equipamento tão aprimorado, evoluído, 

de última geração, porque algumas pessoas simplesmente não o utilizam, ou utilizam 

em sua menor capacidade? 

 

 

 

                                                      
8 Ver o mito de Prometeu no capítulo A POBREZA DE NATUREZA. 
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AUTOCONSCIÊNCIA 

Awareness é um estado de capacidade intelectual e emocional tal, em que a 

mente adquire autoconsciência, sapiência9 e a capacidade de perceber relações 

ocorridas em si mesmo, e entre si e o ambiente.  

Awareness permite ao ser humano considerar ou 

reconhecer a realidade exterior ou interior, a agir, interagir 

e reagir em todos os campos existenciais, conforme as 

necessidades daquele momento de forma inteligente.  

Ou mais ainda, awareness é o estado que conduz a 

pessoa à ampliação do sentido ou da percepção que lhe 

permite conhecer valores ou mandamentos morais quanto ao certo ou errado, 

habilitando-a a aplicar esse conhecimento em diferentes situações, aprovando, 

desaprovando ou reprovando seus próprios atos, de modo a estabelecer julgamentos 

interiores que lhe propiciem sentimentos de alegria, paz, satisfação, etc. 

A pessoa que está aware faz, sabe o que faz, sabe como faz, e obtém o direito de 

ter alternativas e de escolher entre elas a que melhor 

conduz aos seus objetivos ou propósitos, segundo suas 

preferências, mesmo que esteja sob pressão de 

exigências externas do momento. Desta forma pode 

trocar a segurança (que gera dependência), pelo controle (que gera autonomia). E 

devemos acreditar, isto faz toda a diferença para as ações produtivas e afortunadas. 

 

AQUI  e AGORA 

Uma situação de awareness ocorre sempre no aqui-e-agora, mesmo que o 

conteúdo referente esteja mais distante no passado ou no futuro.  

Em termos de coisas do passado, afirma Yontef, o ato de recordar ocorre sempre 

agora, é uma intenção. No entanto, o conteúdo recordado, é resgatado do passado. Da 

mesma forma, quando a pessoa está envolvida com coisas do 

futuro, o ato de antecipar ocorre agora, porém, o conteúdo 

imaginado, planejado ou vivenciado não é do agora, 

simplesmente está momentaneamente no agora. E ainda, 

segundo Yontef, quando a situação exige uma recuperação das 

memórias do passado, ou a antecipação de situações do futuro, 

uma awareness eficaz leva isso em consideração e reconhece o 

tempo das coisas, diferenciando-as.  

Assim, uma pessoa aware sempre sabe em que tempo e espaço se encontra, e 

se necessário, faz as devidas correções, o que lhe permite inclusive identificar se trata-

                                                      
9 Sabedoria, sapiência ou sagacidade é a condição de quem tem grande acervo de conhecimento, 
erudição O termo encontra definições distintas conforme a ótica filosófica, teológica ou psicológica. No 
sentido comum, é a qualidade que dá sensatez, prudência e moderação à pessoa (Fonte Wikipédia). 

AWARENESS é mais do 

que estar acordado,  

é estar atento. 
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se de uma neurose fantasiosa, ou de um fato da realidade objetiva, fugindo de muitas 

armadilhas mentais.  

Uma pessoa aware consegue 

fugir das armadilhas da angústia e da 

ansiedade, pois deixa de se preocupar 

com o tempo e espaço onde nada 

pode acontecer, e passa a se ocupar 

de viver, no aqui-e-agora, na vida real 

e única possível, com toda sua riqueza 

e complexidade de oportunidades. 

 

RESPONSABILIDADE 

A awareness é sempre acompanhada pelo processo de conhecimento, de 

controle, de escolha e de responsabilidade - 

como proposto pelo existencialismo10. A 

responsabilidade não se dá somente no 

campo do comportamento, mas também no 

campo dos sentimentos e das emoções.  

A pessoa que aprende a desenvolver o estado de 

awareness está habilitada a fazer melhor reconhecimento de 

si, de suas emoções e de seus sentimentos. Também está 

habilitada, em consequência, a tomar decisões por si mesma, 

fazer escolhas, mudar ou manter o que pensa, sente e faz, e, 

principalmente, a se responsabilizar por si mesma e pelos 

processos que a levaram até o estado em que se encontre, respondendo e arcando com 

as consequências dos seus atos e comportamentos, sem “culpas”, “deverias” ou 

tentativas11. 

Uma pessoa aware não “tenta” fazer. Ela avalia a situação e decide fazer ou não 

fazer, decide passar ou não 

pela experiência, verifica os 

resultados – sejam 

satisfatórios ou não aos 

seus propósitos - e 

responde consciente e 

responsavelmente por isto. 

Isso é libertador, pois não 

há mais culpados pela 

situação – não culpa mais 

                                                      
10 Ver o capítulo O EXISTENCIALISMO. 
11 Melhor apresentado no capítulo EXISTENCIALISMO. 

Responsável é aquela pessoa que arca 

com as consequências dos seus atos, 

responde por seu comportamento. 

Você não está “no agora”; você é o agora. 

Essa é a sua identidade essencial – a 

única coisa que nunca muda. 

A vida é sempre agora. Agora é a 

consciência. 

E a consciência é quem você é. 

Essa é a equação. 

ECKHART TOLLE 

A principal tarefa da vida é esta: 

identificar e separar as questões de forma que eu 

possa claramente identificar quais são externas e 

não estão sob meu controle, e quais estão 

relacionadas às escolhas que eu controlo. 

Onde, então, eu olharia em busca do bem e do mal? 

Não para fatores externos incontroláveis, mas para 

dentro de mim mesmo, para as escolhas que são 

minhas… 

EPICTETUS 
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Deus, a natureza, o mundo, o governo, etc. -, e passa a entender que há somente 

cúmplices e responsabilidades, e que ela é parte disso. Parafraseando Freud, uma 

pessoa aware deixa de perturbar o mundo com suas mazelas, e passa a tomar atitudes 

para mudar o que não lhe convém.    

 

OTIMIZAÇÃO 

Nestas circunstâncias, suas vontades, necessidades, escolhas e respostas ao 

ambiente passam a ser otimizadas, e ocorrem não mais por forças externas que 

impelem, mas por forças internas que desejam: já não cabe mais 

colocar a culpa no outro ou nas circunstâncias, pois isso é o 

mesmo que ter escolhido enganar a si próprio. A pessoa deixa de 

se sentir culpada, para se sentir responsável, o que denota certo 

grau de amadurecimento e evolução psicológica, pois culpa exige 

punição, mas responsabilidade exige engajamento, correção, 

reparação. Muito melhor, não acha? 

O desenvolvimento deste estado ocorre por conta da pessoa se colocar na 

situação de descobrir o que é moralmente correto, de acordo com sua própria escala de 

valores: avaliar, escolher, se responsabilizar.  

Desta forma, uma pessoa aware sempre 

faz o que é melhor segundo as circunstâncias, 

adquirindo consciência de que fez o melhor que 

poderia ter feito naquele determinado momento, tem consciência disso, arca com a 

responsabilidade pela decisão e não mais sente culpa por ter feito ou não ter feito.  

Na ausência do estado de awareness, o organismo não se encontra em contato 

intencional com o meio externo, provavelmente submerso em seu mundo de fantasias 

e medos, ou, não está em contato com o seu mundo interno, fixado nas exigências do 

meio externo.  

Portanto, sem awareness, ou seja, sem contato, as decisões – se existirem – 

tendem a ser limitadas, e as consequências não bem aceitas, motivando o organismo a 

buscar “culpados”, processo narcisista e muitas vezes patológico.  

 

SAÚDE 

Como já vimos, awareness é um estado de contato genuíno que abrange 

aceitação, escolha e responsabilidade, e 

permite mudanças naturais e espontâneas.  

Neste processo, a autoaceitação e o 

direito de existir como se é, fluem 

naturalmente. O organismo evolui sem 

intervenção forçada, provocando o impulso natural à saúde que se estabelece quando 

Otimizar é criar condições 

favoráveis, tornar ótimo. 
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este contato permite a noção do todo (hólos12), ocorrendo, então, a autorregulação 

organísmica13 como consequência da integração das partes umas com as outras. 

E falando em saúde, o estado de awareness pode ser utilizado para vários fins, 

incluindo manter a saúde mental e orgânica, de si e dos outros. Vários experimentos 

mostram isso. O foco de consciência, e a mentalização da energia através da consciência, 

podem operar milagres pessoais ou interpessoais, em várias escalas e segmentos. 

 

 
Todos os exercícios deste capítulo têm o objetivo de provocar awareness e elevar 

o estado da consciência, e serão ampliados nos exercícios propostos nos capítulos 

seguintes.  

A pessoa pode realizar vários deles ao longo do dia, ou pode decidir passar um 

tempo (alguns dias, por exemplo), praticando um por vez até obter domínio.  

1) Treino de percepção. 

Olhe tudo, perceba tudo, reconheça tudo, peças de móveis, situações, 

ambientes, olhares, semblantes, cores, tons, sons, etc. Perceba também seu 

ambiente interno como algum desconforto, dores, temperatura do corpo, 

movimentos, tato, etc. Esteja em contato com tudo, porém, sem 

julgamento. É o contato pelo próprio contato, num estado de contemplação. 

2) Treino de eleição intencional de foco.  

Eleja uma cor por dia, qualquer uma, e durante o dia procure 

conscientemente todas as coisas que tenham essa cor, em casa, na rua, nas 

pessoas, nos objetos, tanto faz. Mantenha seu estado de foco de consciência 

permanentemente ativado para essa cor. No dia seguinte mude a cor, e faça 

o mesmo processo acontecer. Simplesmente procure, mas não faça nada 

com isso. Treine sua ação intencional e sua atenção. 

3) Treino de canalização da consciência.  

Deixe suas duas mãos no mesmo plano (em cima da mesa, no colo, tanto 

faz). Concentre sua atenção numa das mãos e esqueça a outra. Não 

mentalize nada, não deseje nada, simplesmente preste atenção, dê atenção, 

perceba a cor, os dedos, as veias, as unhas, sinta o fluir do sangue, reflita 

sobre a importância da sua mão, como seria a vida sem ela, etc.  

Mantenha esse experimento por 5 ou 10 minutos, e depois compare as duas 

mãos. Muito certamente, se o exercício foi realizado adequadamente e sem 

se dispersar com outras coisas, aquela mão que recebeu sua atenção deverá 

                                                      
12 Holos (gr)  significa inteiro ou todo, e indica que um sistema não pode ser explicado apenas 
pela soma dos seus componentes, pois o sistema como um todo determina como se comportam as 
partes. 
13 Princípio pelo qual o organismo procura uma forma de equalizar discrepâncias. Cada ser se 
autorregula conforme a necessidade de seu próprio organismo, aqui-e-agora. 
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estar mais corada que a outra, e também mais quente.  Esta mão mais 

aquecida terá concentrado energia.  

Realize esse exercício diariamente, podendo mudar o órgão de foco. O foco 

pode ser inclusive utilizado para amenizar dores e produzir algumas 

regenerações físicas, neste caso, foque no órgão onde ocorre a dor ou 

indisposição, faça contato, torne o órgão vivo em sua percepção (atenção: 

esse exercício não significa que a pessoa não tenha que passar por cuidados 

médicos ou medicamentosos, no entanto, ajuda muito na recuperação, e até 

mesmo é bastante eficaz em alguns desconfortos de menor intensidade). 

4) Treino de canalização da consciência (2).  

Pegue dois copos, coloque dentro deles algodão, e algumas sementes de 

feijão (devem ser em igual número).  

Cuide de molhar cada algodão com a mesma quantidade de água (pode usar 

um conta gotas para colocar a mesma quantidade nos dois chumaços de 

algodão, mas não deixe muito encharcado porque pode apodrecer as 

sementes).  

Num dos copos, coloque uma etiqueta com os dizeres CRESÇA. No outro não 

coloque nada.  

Todos os dias, até que as sementes germinem e soltem ramos, vá duas ou 

três vezes ao copo e concentre-se nele por uns minutos, e ao mesmo tempo 

verbalize para ele CRESÇA. Foque sua consciência naquele copo, faça 

contato, observe a evolução.  

Não pegue ou toque em nenhum dos copos, só faça contato visual com 

aquele que está etiquetado, para que não sobrem dúvidas. Muito 

provavelmente o copo que recebeu atenção terá sementes melhor 

germinadas, talvez maiores ramos que o outro.   

5) Treino com mentalização. 

Se desejar pode fazer também a experiência anterior com mentalização. 

Refaça a experiência dos copos, mas agora, enquanto mantem o foco da 

consciência num dos copos, imagine também que sai de você uma espécie 

de luz, energia, verde, e entra no copo. Provavelmente terá ainda um melhor 

resultado do que na experiência anterior.  

A mesma experiência pode ser repetida com a concentração na mão, porém, 

agora mentalizando na mão, ou em outro órgão, também uma cor. Por 

exemplo, se estiver sentindo dor nesse órgão, pode imaginar uma luz azul 

relaxante sobre ele, que deve acalmar a sensação de dor. Se tiver um 

ferimento pequeno, pode mentalizar sobe ele uma cor laranjada, que 

poderá acelerar o processo de cicatrização. Esse experimento é opcional, 

mas seus resultados sempre são relatados com sucesso14.  

                                                      
14 Nestes casos em particular, busque informações em obras sobre cromoterapia. 
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As experiências 3 e 4 são somente para aquecer sua consciência, e para que 

fique clara a energia que é gerada. 

6) Treino de foco.  

Faça uma coisa de cada vez, não disperse sua energia mental. Se iniciou algo, 

faça-o até o final, ou até que julgue que é hora de mudar de atividade. Se 

começou a se dedicar a alguma coisa, esteja ali, presente naquele momento, 

até que possa trocar de atividade se dedicando a outra. 

Se vai se alimentar, preste atenção à comida, cor, formato, temperatura, 

aroma, paladar, tudo. Tudo deve ser absorvido e valorizado, portanto, não 

tenha pressa.  

Faça o mesmo com a bebida, com o banho, com o programa que está 

assistindo. Faça uma coisa de cada vez, e bem feito.  

Não misture atividades: se estiver lendo, leia; se estiver assistindo, assista; 

se estiver se alimentando, coma; se estiver conversando com alguém, 

converse; e assim por diante.   

Se dê o direito de desenvolver seu estado de awareness.  Depois de um 

período de treino (em torno de 21 a 30 dias) verá como a vida ficou mais 

interessante e sob seu controle. 

7) Treino de consciência temporal.  

Frente a qualquer situação, eleja o que é presente, passado e futuro, e 

coloque cada coisa no seu lugar.  

Se é algo do passado, lembre-se que serve somente como referência, não se 

prenda àquilo, é memória, é lembrança.  

Se é algo do futuro, lembre-se que é somente um plano que pode ou não se 

realizar, e não viva aquilo, é um planejamento, uma fantasia, um desejo. 

Concentre-se no presente e somente naquilo que pode resolver no 

presente. Planeje, mas faça agora o que é do agora, e deixe para depois o 

que é do depois. Não adianta você estar em casa pensando que queria estar 

na praia, ou na praia pensando que deveria estar em casa estudando. 

Escolha uma opção, realize aquela escolha, e depois passe para a outra, com 

responsabilidade. 

8) Treino de eleição da figura15.  

Aprenda a eleger e separar o que é figura (o que é importante neste 

momento) e o que é fundo (aquilo que só está ali como base de 

sustentação).  

                                                      
15 Figura e fundo é um conceito de percepção utilizado pela Gestalt Psicologia (ou Psicologia da Forma)  
e pela Gestalt-terapia que afirma que a percepção de um objeto fica mais nítida e clara quando ressalta 
do fundo onde se encontra, tornando seus contornos mais delimitados e com mais nitidez, sendo capaz 
de focar nossa atenção. Os fotógrafos profissionais usam essa técnica quando querem destacar alguma 
coisa, deixando-a mais nítida, fazendo com o que o fundo fique mais desfocado. No dia-a-dia, nossa 
vista faz a mesma coisa. Basta observar que quando estamos focando nossa vista em algo, o resto, que 
não é o objeto da observação, fica como que desfocado. Faça a experiência. 
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Aplique toda sua energia na figura, naquilo que realmente é importante 

naquele momento.  Se estiver numa situação em que mais de uma coisa 

parecem importantes, eleja qual é importante “naquele momento”, 

priorizando. 

Numa discussão sobre um assunto, determine com objetividade qual é a 

questão e o que deve ser resolvido, não se perdendo em links – como na 

internet – que podem conduzir para longe da figura.  

Fazendo isso, estará desenvolvendo estado de awareness, e passará a ver o 

quanto de tempo e de energia é possível economizar, ou o quanto de energia 

está sendo dispersada em coisas sem importância, ou sem solução, 

passando a utiliza-las com coisas mais prazerosas.   

9) Treino de responsabilização.  

Decida fazer escolhas em função das suas preferências, e arque com a 

responsabilidade por elas, elevando a capacidade de autoconhecimento. 

Não se permita culpar ou responsabilizar nada nem ninguém pelos 

resultados que obteve, simplesmente assuma que os resultados foram 

provocados por você, e que se não gostou, deve proceder de outra forma na 

próxima vez.  

Pratique com constância assumir todas as consequências por seus atos (atos 

aqui tem a conotação de decisões, que pode ser fazer ou não fazer algo). 

Treine isso por um período de pelo menos 30 dias, e verá como é capaz de 

assumir mais controle sobre a vida que vive. 

10) Treino de processo.  

Em vez de ficar se perguntando o “por que” de tudo, concentre-se em 

responder o "o que" e o "como": o que é realmente isto que está 

acontecendo? O que é que estou percebendo ou experienciando agora? 

Como é possível fazer o enfrentamento disso aqui e agora? O que estou 

entendendo dessa situação? O que quero que aconteça fazendo isso? Como 

é que isso ocorreu? Qual foi o processo que trouxe esse resultado? etc. 

Descubra o processo e não os culpados. Se não gosta do que tem, mude o 

processo.  

11) Treino de redução filosófica.  

Pergunte-se com frequência “o que é, de fato, isso que parece ser”.  

Deixe muito claro para sua mente, torne aquilo que parece óbvio muito 

evidente para você e para os outros.  

A awareness do "o que é o que é" produz um estado de mudança 

espontânea, saudável e libertadora na medida em que auxilia no 

clareamento de muitas situações que, de outra forma, acabam sendo mal 

interpretadas por excesso de ruídos e interferências, normalmente vindos 

do que os outros “dizem ser”, ou do que “aparenta ser”. Busque a maior 
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exatidão possível sobre os fatos e eventos. Não permita fak news 

interferindo em sua vida.  

A assertividade provocará melhores decisões. 
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FILOSOFANDO para ampliar a consciência 
_______________________________________________________________________ 

 

 

O segundo passo de importância para o enriquecimento da consciência, a 

tomada das rédeas da própria vida, e o exercício da 

liberdade, é o ato filosófico – que deveria ser ensinado e 

treinado desde a mais tenra infância em casa e nas escolas.  

Vamos refletir sobre a própria filosofia, para então 

prosseguirmos com os outros conceitos e exercícios. 

 

O QUE é FILOSOFIA? 

Segundo a filósofa Marina Garcés - e eu concordo -, "a filosofia não é útil ou inútil. 

É necessária".  Trever Curnow16 defende a ideia de que uma das coisas que a filosofia 

nos proporciona é “fazer pensar sobre coisas que você jamais pensaria normalmente.  

Trata-se de uma "linguagem fundamental" para aprender a pensar de forma 

crítica sobre o mundo, e para mudar a forma como 

nos relacionamos com ele. O pensamento crítico 

nos ajuda a tomar decisões conscientes, e, na 

grande maioria das vezes, assertiva. 

A definição de filosofia (Φιλοσοφία - 

philosophia) - como “amor à sabedoria”, é atribuída 

ao filósofo e matemático pré-socrático Pitágoras17. Essa definição foi posteriormente 

explorada por Sócrates18, Platão, e aqueles que lhes sucederam.   

No pensamento pitagórico, filósofo é aquele que ama e busca a sabedoria, tem 

amizade pelo saber, deseja saber, processo aparentemente experimentado apenas pelo 

ser humano, o único que provavelmente pode estar consciente de sua própria 

ignorância.  

                                                      
16 Curnow, T. FILOSOFIA PARA O DIA A DIA, L&PM Ed., 2017. 
17 Pitágoras (sec. VI a.C.) filósofo e matemático grego creditado como o fundador do movimento 
chamado Pitagorismo. Contemporaneamente alguns pensadores e pesquisadores já aceitam que 
Pitágoras talvez não fosse uma pessoa física, mas o nome de uma escola, e que muitos dos 
frequentadores dessa escola assinavam Pitágoras, como uma referência de filiação acadêmica. 
18Sócrates foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, que viveu entre os anos 469 e 
399 a.C., dado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Sua filosofia é conhecida principalmente 
através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus 
alunos, Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos 
defendem que os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado 
da antiguidade aos dias de hoje. (Fonte: Wikipédia) 

Questionar é um atributo de 

um filósofo, porque não há 

outro início para a filosofia 

além desse. 

PLATÃO. 

A filosofia nos ensina 

a agir, não a falar. 

SÊNECA 
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Para Platão19, a filosofia ultrapassa qualquer “opinião” simples e irrefletida, 

oriunda do senso comum sobre as aparências das coisas, dos fatos e dos 

acontecimentos, através da investigação do mundo natural. Ou seja, a 

filosofia se afasta dos pobres achismos.  

Viajando alguns milênios à frente, encontramos nos dias atuais, 

no dicionário online Wikipédia, que filosofia é o estudo das questões 

gerais e fundamentais relacionadas: a) à natureza da existência 

humana; b) ao conhecimento; c) à verdade; d) aos valores morais e estéticos; e) à 

mente; f) à linguagem; e, g) ao universo em sua totalidade.  

Neste sentido, a filosofia se distingue naturalmente da mitologia e da religião por 

seu caráter racional argumentativo, e da metodologia científica, por não ser verificável 

segundo os métodos propostos pelo cientificismo 

(observação, registro, repetição), embora permita 

o desenvolvimento funcional da mente para além 

do campo meramente adaptativo do organismo ao 

meio, num processo metapsiquico e metafísico. 

PENSO, LOGO EXISTO, talvez seja o axioma filosófico mais reconhecido mundialmente, 

porém, não tem caráter científico.  

Resultado, filosofia não é nem religião, nem ciência, nem psicologia, nem 

mitologia, nem linguística, nem outra coisa que não seja filosofia. Seus métodos mais 

conhecidos são a argumentação racional20, a análise conceitual21, a dialética22, a 

                                                      
19 Platão (Atenas, 428.a.C - 348 a.C.), filósofo e matemático,  discípulo de Sócrates, teórico idealista, e 
um dos principais filósofos da Grécia antiga, autor de diversos diálogos, que, após a morte de Sócrates 
fundou a Academia, em Atenas, a primeira instituição filosófica superior do mundo ocidental. Escreveu 
sobre diversos temas, como amor, amizade, política, justiça, imortalidade da alma, entre outros. Seu 
nome verdadeiro era Aristóteles (não confundir com o Aristóteles, outro filósofo conhecido, que foi 
aluno de Platão).  O apelido Platão foi conferido ao filósofo em sua juventude por causa de seus 
atributos físicos, por ser um homem forte, de ombros largos (a palavra correspondente em 
grego, Platon, significa “omoplatas largas”, “costas largas”, “ombros grandes”).  
20 Estudo de como conclusões podem ser alcançadas pelo raciocínio lógico, baseado em premissas, que 
inclui o debate e a negociação, com interesse em alcançar conclusões mutuamente aceitáveis, ou onde 
a lógica é utilizada para produzir a vitória sobre um oponente. O objetivo maior desse processo é a de 
cada um proteger suas ideias até onde for possível, mesmo que não corresponda ao que se poderia 
chamar de uma verdade absoluta, porém, a argumentação lógica é incontestável. Essa é a forma 
adotada por algumas pessoas para defender suas crenças (por exemplo na religião), e seus interesses 
(por exemplo na política). 
21 Capacidade de decompor ou traduzir frases de uma linguagem ordinária para uma linguagem limpa e 
livre de ambiguidades, num formato científico, onde a claridade na comunicação é primordial, e a 
decomposição não desmantela a ideia principal, e permite objetividade na aplicação. 
22 No platonismo, trata-se do processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a 
busca da verdade. No aristotelismo, trata-se do raciocínio lógico que, embora coerente em seu 
encadeamento interno, está fundamentado em ideias apenas prováveis.  

A superstição deixa o mundo 

inteiro em chamas, 

a  filosofia as extingue. 

VOLTAIRE 
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hermenêutica23, a fenomenologia24, as experiências do pensamento, e outros métodos 

investigativos à priori25. 

No entanto, apesar da filosofia não ser outra coisa que não a própria filosofia, 

permitiu o desenvolvimento de todas as áreas do saber da humanidade, pois a partir 

dela foram desenvolvidas teorias, conceitos, 

metodologias, projetos educacionais e etc.   

A metafísica26, a epistemologia27, a lógica28, a 

ética29, a moral30, a estética, as ciências naturais, as ciências sociais, a religião, a 

matemática, a Psicologia, entre tantas outras áreas da ciência moderna, são frutos 

diretos do pensamento filosófico. 

 

O ATO FILOSÓFICO 

Tanto em Pitágoras como em Platão, temos que o ato 

filosófico aproxima o ser humano de uma “verdade possível” para 

aquele dado momento, de forma tal, que essa “verdade” não seja um 

mero reflexo do senso comum, ou de um modismo, mas fruto da 

captação, sem ruídos, de uma realidade num certo tempo e espaço, 

dentro dos limites perceptivos do observador, tornando-se, esta observação, o 

conhecimento que irá orientar decisões e posicionamentos da pessoa. O ato filosófico 

conduz a uma espécie de “verdade subjetiva”, ou seja, a verdade para aquele ser, 

naquele contexto, e não uma verdade imutável. 

 

 

 

                                                      
23 Interpretação dos textos, do sentido das palavras, da interpretação dos signos e de seu valor 
simbólico. 
24 Descrição filosófica dos fenômenos, em sua natureza aparente e ilusória, manifestados na experiência 
aos sentidos humanos e à consciência imediata. 
25 O que é afirmado ou estabelecido sem verificação; pressuposto. 
26 No aristotelismo refere-se à investigação das realidades que transcendem a experiência sensível. No 
Kantismo, refere-se à toda especulação a respeito de realidades suprassensíveis 
27 Epistemologia refere-se ao estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do 
saber científico. 
28 Lógica refere-se a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral (dedução, indução, 
hipótese, inferência etc.) e das operações intelectuais que visam à determinação do que é verdadeiro ou 
não. 
29 A ética tem como fundamento explicar as regras e comportamentos morais do ser humano de 
maneira racional e científica, através de legislações que legitimam este comportamento perante a 
sociedade. O código de ética de uma sociedade pode não obrigar uma pessoa a ajudar outra pessoa 
mais idosa a atravessar a rua, portanto, não é eticamente incorreto não fazê-lo. 
30 A moral está relacionada com o conjunto de regras aplicadas no cotidiano por cada cidadão, conforme 
seu próprio entendimento entre o que é certo ou errado. O código moral internalizado de uma pessoa, 
pelo costume de sua sociedade, prega que é adequado e talvez necessário ajudar uma pessoa mais 
idosa atravessar a rua. Portanto, mesmo que não esteja eticamente obrigado a fazê-lo, a pessoa o fará 
por uma questão moral, pois não o fazendo, não ficará bem junto aos pares de seu grupo social, e 
mesmo perante sua própria consciência. 

Filosofia não é outra coisa 

que não a própria filosofia. 



 
23 

EU DECIDO! – Roberte Metring                                                  FILOSOFANDO para 
ampliar a consciência 

VERDADE SUBJETIVA 

Se entendemos o ato filosófico, podemos entender, a priori, que cada ser 

humano pode ter sua própria verdade filosófica a respeito de algo, dependendo do lugar 

ocupado no momento da observação, o que torna esse processo subjetivo e individual - 

já que mais ninguém poderá ocupar o mesmo lugar no espaço (físico ou mental) no 

mesmo tempo e com os mesmos referenciais internos, permitindo, 

dessa forma, que a verdade de um, não seja necessária ou fielmente, 

a verdade de outro.  

Por essa razão, é muito prudente que não aceitemos como 

verdade, de imediato e sem maiores considerações, aquilo que não 

fez parte de nossa experiência direta. O ato filosófico nos tira do lugar 

comum, e da possibilidade da irrefletida ignorância, para nos colocar 

num lugar privilegiado, onde deixamos de ser imitadores para sermos catalisadores, 

agentes.  

Um exemplo parece útil. Utilizando o ato filosófico, deixamos de nos permitir 

“espalhar” ou “internalizar” boatos vindos de 

fontes diversas, e talvez não seguras, para, quando 

adequado, falarmos daquilo que conhecemos 

baseados em nossos próprios registros e 

conhecimento sobre tal coisa – mesmo correndo o 

risco de estarmos equivocados nesse ou naquele detalhe que pode nos ter escapado à 

observação e ao ato filosófico. Se eu não vi, se eu não ouvi, se eu não participei da 

experiência da análise do fenômeno ou do acontecimento, se a fonte não é segura e 

certa, é melhor não opinar até ter todas as informações completamente investigadas, e 

ter construído sua própria verdade filosófica – fruto do ato filosófico.  

 

FILOSOFIA TEÓRICA e PRÁTICA  

As definições elaboradas pós Platão e Aristóteles31 separaram a filosofia em duas 

partes: uma filosofia teórica e uma filosofia prática.  

A filosofia prática foi gradativamente ganhando destaque em relação à sua parte 

teórica, e passou a ser concebida como uma arte de viver que forneceria regras e 

prescrições sobre como agir, e como se portar diante das inconstâncias do mundo. Essa 

                                                      
31 Filósofo grego, vivido entre 384 e 322 a.C., aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. A 
filosofia aristotélica é teleológica, ou seja, orientada para uma finalidade (telos, em grego significa 
"fim"). O fim da medicina é a saúde, da economia é a riqueza, e assim por diante. 

Verdade é a propriedade de 

estar conforme os fatos ou a 

realidade. Se os fatos mudam, 

muda a verdade dos fatos. 
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concepção é muito clara em diversas correntes da filosofia helenística32, como, por 

exemplo, no estoicismo33 e no neoplatonismo34.  

 

MÉTODO  FILOSÓFICO 

De forma geral, a filosofia privilegia, como método, a argumentação lógica 

associada a dois elementos importantes:  

a) a articulação rigorosa dos conceitos;  

b) a correta concatenação das premissas35 e conclusões, de modo que essas 

conclusões sejam derivações incontestáveis das premissas.   

Deste modo, do ponto de vista filosófico, o destino de uma tese qualquer que 

não esteja amparada por argumentos sólidos e convincentes será, frequentemente, 

severamente rejeitada por parte da comunidade filosófica – e também acadêmica. Aqui 

podemos deixar de imaginar um filósofo como um ser andando com a cabeça nas 

nuvens, e caindo em buracos, para imaginar uma pessoa que está prestando atenção 

para tirar conclusões.  

O grande mérito da filosofia é permitir, e desenvolver, a reflexão e o raciocínio, 

pois o conhecimento filosófico é valorativo, racional e obtido como fruto da reflexão 

humana sobre os fenômenos, produzindo conceitos, na maioria das vezes de ordem 

subjetiva e qualitativa, para dar sentido ou explicação àquilo que observa.  

 

 
Vamos começar nossos treinos visando a ampliação da consciência sobre nossa 

vida. 

O treino do ATO FILOSÓFICO visa permitir a cada indivíduo vivenciar sua verdade 

filosófica, e aprender a respeitar a verdade filosófica do outro, promovendo um mundo 

mais humano e responsável. 

1. Só fale se tiver certeza absoluta. Se você não viu, não ouviu, não participou, e 

a fonte da informação não é absolutamente segura (ou seja, participou do 

fato ou do acontecimento), mantenha prudente silêncio, pois a chance de 

                                                      
32 O “helenismo” pode ser definido como o período que se estende desde a morte de Alexandre, O 
Grande, até o momento em que a península grega foi anexada por Roma. 
33 Estoicismo é uma filosofia helenística com origem em Atenas, criado por Zenão de Cítio (sec. IV/III a.C), 
mas foi em Roma que o estoicismo floresceu através de praticantes como Epictetus, Sêneca, Cato e 
Marco Aurélio. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de 
superar emoções destrutivas, e prega que é possível ser feliz apesar de todas as adversidades. Também 
ensina que o mundo é imprevisível, que tudo pode estar bem agora, e não mais daqui a pouco, e que 
precisamos lidar com essa imprevisibilidade e viver da melhor forma possível. O estoicismo é ação, por 
isso faz parte do ramo da filosofia prática, e qualquer pessoa pode praticar. 
34 Escola filosófica alexandrina surgida no sec. II, e expandida até o século V d.C, que interpreta o 
platonismo de forma mística e espiritualista, supondo a possibilidade de que o ser humano, em um 
movimento de interiorização contemplativa e retorno às suas origens, restabeleça a união com a 
divindade. Seu principal representante é o filósofo egípcio Plotino 205-270. 
35 Ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio 
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equívocos é muito grande, o que certamente lhe desqualificará perante os 

seus pares. 

2. Se você viu, ouviu ou participou, lembre-se que fez isso dentro de um 

determinado tempo e espaço.  

Outras pessoas podem ter participado do mesmo evento, porém em tempo e 

espaço diferentes do seu, portanto, sua verdade é subjetiva, como a das de 

tantas outras muitas pessoas. Você pode até defender sua verdade, mas deve 

entender que os pontos de vista são diferentes, e, portanto, os outros tem o 

direito de defender também as verdades que julgam adequadas. E mais, 

ambos podem estar certos, pois não existe uma única verdade, e as verdades 

podem, certamente, variar ou mudar conforme se ajustem os fatos. Devemos 

lembrar que o átomo já foi considerado a menor unidade mensurável, e que 

por milênios foi verdade que o Sol girava em torno da Terra. 

3. Sempre se questione se aquilo que pensa ou faz é obra de seu desejo ou de 

seu raciocínio, ou se simplesmente está aderindo ao modismo de um grupo, 

aos critérios estabelecidos por um modismo.  

As fofocas são exemplo disso, e não ajudam a ninguém, aliás, causam sempre 

grandes embaraços. A prática diária de comportamentos não escolhidos por 

si mesmo, segundo suas preferências, leva a estados de angústia. 

4. Existe uma prática dos rotarianos36, chamada “prova quádrupla”37, que muito 

ajuda na prática do ato filosófico. A prova tem como questão:  

DO QUE PENSAMOS, DO QUE DIZEMOS e DO QUE FAZEMOS:  

A). É verdade?  

B). É justo para todos os interessados?  

C). Criará boa vontade e melhores amizades?  

D). Será benéfico para todos os interessados?  

O Modo de utilizar esse instrumento é, primeiro decorando-o, depois 

adquirindo o hábito de confrontar pensamentos, palavras e atos com as 

perguntas formuladas. Se não puder responder SIM a qualquer das perguntas, 

é melhor repensar. 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Rotary é uma organização internacional de profissionais e pessoas de negócios, líderes em suas áreas 
de atuação, que prestam serviços humanitários, fomentam elevado padrão de ética em todas as 
profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Fonte: 
www.http://www.rotary4610.org.br/o-rotary-international 
37 A prova Quádrupla foi criada por Herbert Taylor em 1932, e é praticada até hoje como um código de 
ética, um instrumento para desenvolver o respeito e a compreensão entre os povos. 
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SABEDORIA 
_______________________________________________________________________ 

 

O FILÓSOFO  e o  SÁBIO 

Quanto à sabedoria, tão buscada, principalmente no mundo acadêmico, vamos 

refletir recorrendo à argumentação filosófica pitagórica, que afirma 

que a filosofia se trata do “amor à sabedoria”.  

Então mãos à obra, vamos começar a filosofar no sentido lato 

da palavra.  

a) Não é possível amar o que não existe. 

b) Não é possível amar o que não conhecemos. 

c) Filosofia se trata do "amor à sabedoria".   

d) Podemos presumir, então, que a sabedoria, para poder ser amada, deve 

existir desde sempre, e deve ser acessada pelo conhecimento. 

e) Se a sabedoria já existe, desde sempre, não deve ser obra de nenhum 

homem, estando intrinsicamente em tudo o que existe, e tudo o que 

existe já tem em si a sabedoria que lhe propicia ser o que é, da forma que 

é.  

f) Portanto, de acordo com essa linha de pensamento, o ser humano pode 

amar a sabedoria, somente se e quando encontrá-la, já que ela já existe.  

 

Se uma macieira produz maças e não outro fruto qualquer, e se uma semente de 

mação possui dentro de si uma macieira e não outra árvore qualquer, podemos supor 

que a macieira possui em si toda a sabedoria necessária sobre ela mesma, suas origens, 

e seu propósito. A macieira ou a semente de maçã não parecem questionar isso, 

simplesmente cumprem seu próprio destino. 

Da mesma forma águia já tem em si toda a sabedoria que a torna uma águia, e o 

lagarto tem em si toda a sabedoria que lhe permite ser um lagarto. 

Ambos, a macieira e o lagarto, não questionam sua natureza, pois estão em 

sincronia com a sabedoria de que naturalmente são dotados, e vivem como tal.  

Então, segundo esta linha de raciocínio, não parece notório que existe uma 

sabedoria que é anterior à própria criação? Confuso? Vamos em frente. 

Seguindo o mesmo raciocínio: 

a) Se a filosofia é, como afirmado, o “amor à sabedoria”, é porque a 

sabedoria é passível de ser amada - é amável.  

b) E se a sabedoria é amável, é porque ela é boa para quem a ama.  

c) E sendo boa, a sabedoria, permite ao seu amante viver melhor. 

d) Todos queremos, definitiva e irremediavelmente, tudo o que possa nos 

fazer viver melhor.  
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e) Segundo esta reflexão, a sabedoria permite, a quem filosofa, viver 

melhor.  

 

Este é o papel do filósofo, buscar a sabedoria para então amá-la. Diferentemente 

do sábio, que é aquele que já encontrou a 

sabedoria, já a incorporou, que a detém, que já 

é a própria sabedoria.  

Talvez não existam sábios 

verdadeiramente, ou sejam os raros seres 

tomados como iluminados (talvez Buda, Cristo 

ou outros avatares38). Mas o filósofo não é um 

sábio, é um buscador; não é um iluminado, a 

não ser pela consciência de sua própria ignorância. O filósofo é aquele que acredita que 

a sabedoria existe, e busca uma forma de desvela-la, de torna-la evidente para todos.  

 

ONDE  ESTÁ  a  SABEDORIA? 

Adotando essa convicção grega, devemos aceitar – talvez mesmo sem entender 

muito bem - que a sabedoria já existe à priori39. Se ela já existe à priori, então não é 

construída ou inventada, e sim encontrada, desvelada. E onde está velada, oculta, essa 

sabedoria?  

Os gregos sempre defenderam a ideia de que 

existe uma energia ou inteligência universal já presente 

em todo o universo desde sempre, que é anterior ao 

próprio universo, e que permite que este seja 

devidamente ordenado e organizado. Assim sendo, neste 

modelo de pensamento, existe uma inteligência em tudo 

- do menor ao maior organismo conhecido -, inteligência 

que se manifesta em vida e ordem, uma sabedoria inata 

em tudo neste universo, uma inteligência, ou sabedoria, 

que é capaz de colocar tudo no devido lugar.   

O termo grego para definir esta sabedoria que sempre existiu antes de tudo, é 

Logos Divino40, que também poderia ser traduzida por sabedoria divina, o pensamento 

divino, a razão divina. 

E onde encontro essa sabedoria?  A resposta não parece difícil de ser pensada. 

                                                      
38 Avatar, na tradição hinduísta, refere-se a um ser divino que desce à terra em forma materializada. 
39 Termo latino para fazer referência a aquilo que vem antes de, tendo seu antônimo o termo “a 
posteriori”, ou seja, aquilo que vem depois de. Em filosofia, o termo à priori refere-se ao conhecimento 
adquirido sem contar com a experiência, que se adquire mediante a dedução. 
40 Logos, no grego, sintetiza vários significados como palavra, verbo, discurso ou razão, em resumo, o 
principio divino de animação que permeia o universo. 

O filósofo é aquele que busca a 

sabedoria.  

O sábio é aquele que já a 

encontrou. Mas, enquanto 

houver busca, há filosofia, pois 

ninguém é sábio em todas as 

áreas. 
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Se o Logos Divino, ou seja, a inteligência ou sabedoria divina, permeia e perpassa 

tudo o que existe, está em tudo, dentro de tudo, então deve, necessariamente, estar 

dentro de cada um de nós.  

A inteligência cósmica nos permeia, perpassa e contamina, é uma sabedoria 

natural. Os gregos chamaram a esta parcela do Logos Divino que reside em todos nós, 

de alma. Portanto, quem consegue acessar a sabedoria da alma, é capaz de acessar a 

sabedoria divina.  

 

ALMA  e SABEDORIA 

Alma, psyché (Ψυχή) na sua raiz grega, e anima quando derivada do latim, 

relacionam-se a sopro, o princípio que dá a vida, ao que anima e está presente em todo 

ser vivo, o princípio vital.  

Para Sócrates a alma se apresenta como uma substância 

imaterial (espiritual), não composta (simples), essencialmente distinta 

do corpo material, portanto, para este pensador, o ser humano é uma 

entidade espiritual que vive um tempo na matéria, pensamento 

também defendido por muitas escolas espiritualistas e religiosas 

antigas e contemporâneas.  

A sabedoria faz parte do quarteto de virtudes estudadas por Platão, juntamente 

com a justiça, a coragem e a temperança. 

Platão defende a ideia de que os sentidos estimulam o conhecimento. Porém, 

para atingir a sabedoria, segundo ele, não é necessário voltar-se aos 

sentidos, mas à alma - ou à mente -, indagando esta alma e fazendo-

a olhar para dentro de si, e não para fora de si – com os sentidos. 

Supomos então, que o conhecimento está armazenado dentro do ser, 

por livre deliberação, e a alma é capaz de acessá-lo e utilizá-lo para 

uma melhor intepretação ou codificação de fatos e acontecimentos. 

De alguma forma, quanto maior o nível de conhecimento, mais 

favoráveis são as condições da alma poder agregar o conhecimento e gerar uma forma 

mais rica de sabedoria41. 

Platão complementa essa reflexão afirmando, na obra Fédon42, que a alma é 

aquilo que tem condições de se mover por si só, incorpórea, imaterial, imortal. Também 

                                                      
41 Temos noção de que tomate é um fruto. Isso é conhecimento. Intuir que colocar um tomate na salada 
de frutas vai no mínimo causar uma estranheza no paladar, é sabedoria. Portanto, sabedoria é 
exatamente o ato de saber o que fazer, e para isso partir do conhecimento adquirido pode ser uma 
grande vantagem. 
42 Fédon é um dos grandes diálogos de Platão de seu período médio, juntamente com a A República e O 
Banquete. Fédon, que retrata a morte de Sócrates, também é o quarto e último diálogo de Platão a 
detalhar os últimos dias do filósofo depois das obras Eutífron, Apologia de Sócrates e Críton. (Fonte: 
Wikipédia) 
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conclui que o corpo movido de fora é inanimado43, e movido de dentro é animado, pois 

que, segundo ele, o movimento é da natureza da alma. E a sabedoria também. 

Para Platão, a sabedoria que é alcançada como fruto de uma imersão na alma, 

permite ampliar a capacidade de discernir o bem maior e a ação correta em cada 

momento. Esta sabedoria, buscada na alma, é eterna, atemporal, sem rosto, e produz 

um estado mágico que sentimos quando a experimentamos. A pessoa que encontra esta 

sabedoria não tem nada a provar, e nada a perder; simplesmente sabe, se mantem 

quieta em si mesma, cultiva sua sabedoria, e, uma vez que confie nessa sabedoria tem 

tudo o que precisa, e a sua vida simplesmente flui em harmonia com o propósito de sua 

vida44.  

 

SABEDORIA  e  FELICIDADE 

Analisando dentro do eixo filosófico socrático-platônico, podemos intuir que a 

sabedoria verdadeira já está em nós desde sempre45, donde 

vem a máxima socrática "conhece-te a ti mesmo, e conhecerás 

o universo e os deuses".  

Por certo então, podemos intuir que a sabedoria não é 

o mero acumulo de informações. A informação é aquilo que 

pode permitir à pessoa transitar, de maneira mais ou menos 

inteligente, no mundo; mas a sabedoria é aquilo que já temos 

em nós que nos permite nascer, evoluir, viver bem e alcançar a plenitude, o resto é uma 

questão de adaptação ao meio. De certa forma, podemos refletir que a sabedoria 

prescinde de muita informação46, porém, quanto mais informação a pessoa tiver, mais 

poderá agregar valores à sabedoria natural, potencializando-a, e facilitando tanto a 

adaptação como à modificação do meio segundo as necessidades do momento. 

A inteligência, à priori, deveria ser um instrumento em constante 

desenvolvimento para uma pessoa encontrar meios de "desvelar" a sabedoria oculta 

dentro de cada elemento do universo – incluindo a si mesma. E talvez seja isso que 

ciência e cientistas procuram fazer cotidianamente: “desvelar” a sabedoria das coisas 

do universo. Em muitos casos os resultados são altamente positivos.  

Parafraseando o genial cientista Lavoisier, que disse que 

nada se cria, tudo se transforma, podemos nos atrever a dizer 

que nada se cria, tudo se desvela, afinal, vivemos num mundo 

                                                      
43 Basta ver um corpo falecido num velório. Não importa o que façam, ele não reagirá. Portanto, esse 
pensamento faz muito sentido. 
44 Maiores reflexões sobre o assunto seriam ricas, porém, nos levariam para longe da proposta desta 
obra. Para os mais interessados, sugiro que se debrucem sobre as obras de Platão. 
45 Parece utópico pensar assim, porém, são várias as escolas de estudos, antigos e modernos, que 
apontam para essa questão, de que em verdade, somos fruto de uma sabedoria universal, que habita 
em nós desde a origem. 
46 Como por exemplo, no caso de pessoas que moram em regiões muito interiorizadas, vivendo quase 
sem informação, porém, apresentado níveis de sabedoria muito altos em relação à muitas coisas. Isso 
corre entre os silvícolas, colonos de regiões muito longe das grandes cidades, etc.  

Nada se cria, 

tudo se desvela. 
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de possibilidades - conforme prega a física quântica e tantas outras escolas mais antigas 

que já afirmavam que tudo já é, bastando que se materialize, se torne, que se manifeste. 

O próprio Einstein já afirmava que tudo que existe é energia, o que muda é a forma 

como essa energia se manifesta.     

Desta forma a verdade absoluta – ou Logos Divino, se assim podemos dizer -, 

sempre esteve e está em tudo e em nós; não é produzida, ela é encontrada, desvelada, 

como são todas as “grandes descobertas produzidas” pelos homens.   

Não se decepcione nem se desespere ao ler isso. Adotando este ponto de vista, 

nada foi inventado, tudo foi descoberto, porque tudo já estava ali aguardando para ser 

desvelado e revelado - seguindo os preceitos gregos. É o desvelo que permite que algo 

possa ser notado, possa ser utilizado. A eletricidade, por exemplo, não é uma criação 

humana. Sempre existiu, mas um dia alguém "desvelou" essa verdade, elaborou 

conhecimento, teorias e axiomas a seu respeito, e usou a inteligência para torna-la útil 

à algum fim. O desvelo é o famoso momento do "eureca47. 

Conhecer-se, refletir sobre si mesmo, permitir que a alma investigue a própria 

alma, pensar sobre o próprio pensamento (metacognição48), sentir sobre o próprio 

sentimento (meta-emoção49), são claramente caminhos para o desvelar da sabedoria 

natural.  

A gratidão por poder viver num mundo tão inteligentemente orquestrado, e 

poder usufruir dele, manipulá-lo e desvelá-lo, certamente levará ao sentimento de 

felicidade. Portanto, podemos dizer que a sabedoria e a felicidade são imãs. 

 

 
Confiando que a sabedoria já existe à priori, exercícios meditativos são um 

caminho certo para alcança-la.  

Consta da história que Newton, quando se via frente a um problema de difícil 

solução, se colocava em estado meditativo. Ele usava o recurso de ter uma bola de ferro 

nas mãos, presa ao punho. Quando entrava em estado meditativo, próximo ao sono, 

estado conhecido na ciência como obnubilação, sua força motora afrouxava o suficiente 

para que ele soltasse a bola, e, ao cair, ela lhe o trazia novamente ao estado vigil. E a 

resposta vinha junto. Não posso afirmar que a história seja real, mas é muito provável 

que sim. 

Também consta que Steve Jobs teve a maioria das suas ideias quando entrava 

em estado meditativo, ao praticar o zen. E buscando na história, poderemos ter 

                                                      
47  Eureka é uma interjeição grega que significa “encontrei” ou “descobri”, exclamação que ficou famosa 
mundialmente por Arquimedes de Siracusa.  
48 Capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, uma ampla capacidade evolvendo, de um lado, 
questões que a neurociência hoje já apresenta como funcionamento executivo, de outro um amplo 
processo filosófico. 
49 Meta-emoção é um termo que referencia a capacidade de uma pessoa reconhecer uma emoção que 
foi gerada por outra emoção, como por exemplo, a pessoa ficar chateada ao perceber que por sua causa 
outra pessoa ficou chateada. 
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conhecimento de muitas outras pessoas que conseguiram as melhores respostas para 

suas questões, quando em estado meditativo. 

Em capítulo anterior foi sugerido a prática da prova quádrupla. Pois bem, ela foi 

criada por Herbert Taylor em 1932. Taylor foi encarregado de livrar uma empresa 

distribuidora de utensílios de cozinha da falência. No meio da crise, e frente a 

concorrentes fortíssimos, ele viu que a única chance de sobreviver era através da noção 

de caráter, dever e compromisso dos funcionários. A empresa tinha um código de éticas 

longo e impraticável.  Taylor resolveu se dedicar a um padrão mais simples que pudesse 

ser facilmente decorado e praticado. Mas não conseguia ter a menor ideia do que fazer. 

Procurou em publicações um modelo que pudesse seguir, sem sucesso. Então, num dia 

de 1932 resolveu orar a respeito (a busca da sabedoria universal, o Logos Divino). Em 

sua oração pediu a Deus que o ajudasse a pensar, falar e fazer o que fosse certo. 

Imediatamente teve um impulso, pegou um cartão e escreveu a prova quádrupla, que é 

modelo de conduta até hoje entre rotarianos e não rotarianos pelo planeta todo. Esse 

parágrafo serve somente como fator ilustrativo da prática. Caso não recorde, retorne ao 

capítulo anterior e entenderá a importância da prova quádrupla como ato filosófico.   

Faça o seguinte experimento: 

1. Coloque-se numa posição confortável, e afrouxe a mente (da mesma 

maneira que afrouxa uma cinta). Deixe que os pensamentos passem 

livremente, como uma paisagem pela janela numa viagem, sem se ater a 

controla-los ou mesmo importar-se com eles.  

2. Visualize mentalmente seu corpo relaxando, desde o alto da cabeça, até o 

dedão do pé, passando um scanner mental em cada parte do corpo. Se sentir 

alguma parte mais tensa, dê uma leve tensionada e imediatamente solte 

aquela parte da musculatura, permitindo que relaxe. 

3. Sentindo a musculatura mais relaxada, comece a prestar atenção em sua 

respiração, na forma como o ar entra e sai do seu corpo. Sinta nas narinas a 

inspiração, sinta seu pulmão enchendo. Sinta-o esvaziando ao mesmo 

tempo em que sente o ar mais morno saindo pelas narinas. 

4. Aprofunde a inspiração e concentre-se nela contando até 3 enquanto 

inspira, e até 6 enquanto expira. A expiração deve levar mais tempo que a 

inspiração. 

5. Ao inspirar, jogue ar para a parte inferior do pulmão. 

6. Permita-se esse exercício pelo menos uma vez ao dia, por um período de 

aproximadamente 5 ou 10 minutos, ou num ciclo completo de 10 

inspirações/expirações. 

 

Treine este exercício, sem maiores aspirações, por um período mínimo de 21 dias 

seguidos, se possível num mesmo horário do dia. Este tempo é julgado suficiente para 

o cérebro “aprender” a deixar o corpo e a mente prontos para entrar nesse estado 

sempre que receber o seu comando. Um local reservado para esta prática também 
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ajudará o cérebro a entender o comando. Não havendo um local ideal, pelo menos pode 

ter o seu quarto, antes de dormir, ou ao levantar, como um lugar positivo, desde que 

possa haver relativo silêncio e ausência de estímulos externos que possam lhe tirar do 

“relaxamento” mental.  

Após esse período de treino, seu cérebro já deverá ser capaz de reconhecer a 

prática. Agora já podemos usar este método para encontrar respostas sábias na alma. 

Antes de iniciar o relaxamento, devemos nos concentrar na questão que queremos 

resolver, cuja resposta pelos meios conscientes convencionais não está sendo possível, 

e desejar uma resposta adequada. Após esse exercício de intenção, inicie pelo passo 1 

acima descrito, e faça pelo menos um ciclo completo de 10 inspirações/expirações. Se 

for possível, pode estender o relaxamento para tempos mais longos, como 15, 20 ou 30 

minutos. Quanto mais tempo, melhor, e mal não faz. Lembre-se, agora é colocada uma 

intenção antes do início do exercício, e a intenção é encontrar uma resposta. Lembre-se 

também que o problema deve ser mentalizado com muita clareza e objetividade, para 

que possa obter resultados assertivos.  

Após ter realizado a intenção, inicie o processo, sem se preocupar com os 

resultados. Após terminar, pegue uma folha de papel e anote todas as impressões e 

ideias que estão presentes na sua consciência. Faça uma análise, e é provável que a 

resposta esteja ali. Talvez não como foi desejada, mas como a melhor forma no 

momento. 

Não se assuste se ao final do treino você sentir a mente vazia e sem respostas 

“naquela hora”. Muitas vezes o processo continua ocorrendo após o exercício, e a 

resposta ocorre pela ampliação da consciência ao ambiente (alguém diz algo que pode 

ser percebido claramente como uma “dica”), ou um insight, ou até mesmo durante a 

noite, num sonho. De qualquer forma você se beneficiará de forma saudável (corpo e 

mente) simplesmente por ter se permitido passar pelo processo. 

O ponto focal do exercício em si, é melhoria do estado de consciência e de 

conexão com tudo à volta. O ponto extra, é usar esse treinamento para “desvelar” uma 

sabedoria já existente no plano Divino. Não é criar nada, é desvelar. 

Esse exercício pode ser feito todos os dias antes da pessoa se colocar para 

dormir, advindo disso o sono, e ao acordar a pessoa volta à consciência com uma ideia 

genial; e também ao acordar, dispondo corpo e mente para se tornar assertivo durante 

o dia, mesmo que não esteja buscando uma resposta específica. A consciência se 

ampliará e a percepção será muito mais forte sobre tudo. 

Como tudo na a vida, quanto mais se pratica mais se torna expert. Pratique 

sempre, e verá a vida tomar novos rumos. 
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ALEGRIA ou FELICIDADE? 
_______________________________________________________________________ 

 

Existe diferença entre alegria e felicidade? Será que todas as pessoas alegres são 

felizes? 

Muitas pessoas não sabem, mas sim, há diferença. E no mundo atual, as pessoas 

estão freneticamente buscando a felicidade, e encontram, quando muito, a alegria. 

Confusos, sem saber diferenciar uma situação da outra, no dia seguinte continuam 

buscando a felicidade, e encontrando a alegria. 

Até que um dia podem não encontrar nem 

uma, nem outra, e ainda para piorar o quadro, 

com o desaparecer da alegria, podem 

encontrar a tristeza e todas as suas derivações patológicas como a angústia, a 

depressão, e tudo o mais que vier nessa direção. 

   

ALEGRIA 

A felicidade não é um produto, nem um serviço, não pode ser comprada, 

alugada, trocada ou vendida, embora muitos embrulhem seus produtos com o rótulo de 

felicidade, ou a promessa de que ela virá se tal coisa for consumida.  

A máxima do "dinheiro não traz felicidade" é verdadeira, porque a felicidade 

genuína, como já diziam os grandes mestres da humanidade, está longe do bolso, fora 

do alcance daquilo que o dinheiro possa obter.  

Prova disso é você pensar na alegria sentida no dia em que comprou aquele carro 

novo: quanto tempo durou? Ou a alegria por ter conseguido adquirir aquela casa 

maravilhosa: quando tempo durou? Ou a alegria sentida no 

dia da formatura: quanto tempo durou? Ou a alegria por ter 

conseguido aquele emprego: quanto tempo durou? Ou a 

alegria daquele encontro com a pessoa amada depois de longo período longe: quanto 

tempo durou? Ou a alegria de ter sobrevivido àquele acidente: quanto tempo durou?  

Ou, ou, ou ....  

Sim, sem dúvida, tudo isso causou grande alegria, uma energização orgânica 

profunda, um sentimento de êxtase, uma grande descarga 

hormonal. Mas... porque não causa mais?  O que aconteceu com 

aquela alegria que parecia tão genuína e eterna? E o que a alegria 

sentida tinha a ver com “felicidade”? E não adianta dizer que pelo 

menos o dinheiro te leva para sofrer em Paris, porque nestes casos, 

a felicidade não estará lá também. E por que então a alegria de 

aquisições, viagens, etc., cessa, se esvai e continuamos sentindo falta da felicidade? 

Porque a alegria gera reações emocionais, é orgânica, provocada por reação 

hormonal a fatos, eventos, acontecimentos, situações, pessoas ou lembranças, que, 

quando não tem mais função, acaba. Uma boa piada pode produzir um momento e um 

Muitas pessoas buscam a 

felicidade, encontram a alegria, e 

trocam uma pela outra. 

A alegria sentimos 

no corpo. 
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quantum únicos de alegria, com surtos de risos e gargalhadas. Mas aquele sentimento 

vai cessar em breve – se a pessoa não estiver tomada por nenhum transtorno.  

A alegria tem uma função orgânica, é uma reação, é boa e prazerosa, e é por isso 

que a pessoa busca mais dela. Por isso continua usando álcool, drogas, baladas, 

compras, sexo, comidas, etc., para continuar sentindo aquela descarga hormonal 

chamada de alegria, ou reação de alegria. E mesmo assim, nem sempre dá muito certo, 

como por exemplo, a bebida que dava a sensação de alegria, pode passar a dar mais 

sentimentos de angústia, e a comida, pode se converter em obesidade.  

 

FELICIDADE 

A felicidade não é uma relação de organicidade, nem é uma reação. Ela é um 

registro de alma – sem a conotação religiosa da palavra.  

A felicidade reside naquilo que a pessoa pode fazer generosamente para si e para 

outros – e não usei aqui a preposição “pelos” outros -, no servir, no encontro, no afeto.  

A felicidade reside na capacidade de gratidão que uma 

pessoa possa ter pela vida, por tudo que a rodeia, pelo 

reconhecimento do bem recebido, do mal evitado, e até mesmo 

do mal recebido, que pode ter servido de lição e aprendizagem.  

A felicidade está no encontro com a natureza de cada um, 

com o sentimento do dever cumprido, com o bem realizado, com 

o reconhecimento da generosidade da vida em cada fato ou acontecimento.  

Felicidade não é um estado efêmero, como a alegria, que pode ser induzida até 

mesmo por álcool e drogas, e passa, precisando novamente dos agentes eliciadores. A 

felicidade não precisa de droga alguma, pode ser vivida em 

qualquer lugar, tempo e circunstância, e até mesmo pela 

pessoa em estado de solitude50. 

A felicidade pode existir sem a alegria, e até mesmo com a tristeza, porque atuam 

em dimensões diferentes. Ninguém precisa estar alegre para estar feliz, visto que a 

felicidade não é algo que se mostre, é algo que se vive, embora as pessoas felizes possam 

ser até mais alegres e mais saudáveis que as outras, porque, em existindo a felicidade, 

provavelmente seu estado de alegria é genuíno, não precisa ser eliciado por fatores 

externos, é um complemento da sua felicidade, e não o agente.  

                                                      
50 Solitude refere-se a um estado de privacidade escolhido por uma pessoa, sem que, contudo, 
represente um estado de solidão. O isolamento da solitude é espontâneo e consciente, um desejo de 
estar consigo mesmo e desfrutar de sua própria companha. A solidão é um estado vivido como sofrido, 
em decorrência da pessoa não estar com outras pessoas, um isolamento involuntário, que normalmente 
se agrega a um sentimento da pouca valia pessoal frente ao grupo de referência. Uma pessoa solitária, 
de alguma forma “quer” a companhia dos demais, e não está conseguindo. Uma pessoa em estado de 
solitude, diferentemente, não, podendo viver sua solitude até mesmo num ambiente festivo, no meio 
de centenas de outras pessoas, e desfrutando da simpatia dos demais, ou simplesmente sentada num 
branco de praça curtindo a natureza, e sentindo-se completo de si mesmo.  

A felicidade é um 

estado da alma. 
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A felicidade é, a alegria está. A felicidade é desenvolvida, a alegria produzida. 

Quando desenvolvida, a felicidade não finda, porque passa a ser uma forma de viver, é 

um atributo do ser consciente.  

 

 
1) Busque manter sua mente alerta para coisas saudáveis. Tudo o que entra na 

mente provoca algum tipo de reação emocional, sejam músicas, filmes, 

histórias, notícias, etc. Uma hora antes de dormir, abstenha-se de assistir 

qualquer coisa que não colabore para um sono saudável. 

2) Saiba diferenciar entre alegria e felicidade. Lembre-se que alegria é um 

estado orgânico (sorrir, festejar, etc.), e felicidade é um estado da alma. 

Pergunte-se frequentemente se o que você está sentindo é alegria ou 

felicidade. Isso é muito importante. Pergunte-se também se o que está 

pretendendo fazer vai lhe trazer alegria ou felicidade. Esse exercício poderá 

manter você no controle das situações, pois sabendo que é alegria, você 

saberá que passará, e não se lamentará por isso. E saberá reconhecer estados 

que podem levar à felicidade. 

3) Nutra permanente estado de agradecimento por tudo. Se for uma 

experiência boa, agradeça. Se lhe deixou alegre, agradeça. Se foi uma 

experiência ruim, tire as lições necessárias, e agradeça. Se lhe deixou triste, 

aprenda com isso, e agradeça. Se se desapontou com alguém, agradeça o 

aprendizado51. Lembre-se de todas as coisas que tem ou que pode usar para 

seu conforto, e agradeça. Se perdeu alguém querido para a morte, agradeça 

pelo tempo vivido ao seu lado, pelas oportunidades, pelo aprendizado que 

teve (mesmo que esteja triste). Frente a tudo, tire as lições e os 

aprendizados, e agradeça. Agradeça pelas grandes e pelas pequenas coisas 

(como encontrar uma flor desabrochando logo ao início do dia, por exemplo, 

ou pelo cachorro que lhe recebe com um latido de alegria).  

4) Pratique tudo o que pode lhe dar alegria, porque isso é bom; mas acima de 

tudo, se deseja manter proximidade com a felicidade, pratique o 

agradecimento, sempre, e evite todas as coisas que possam lhe afastar desse 

caminho, como brigas, discussões inúteis, fofocas, maledicência, palavras de 

ódio, etc. 

 

                                                      
51 Vale à pena uma reflexão. As pessoas culpam as outras pessoas por seus desapontamentos, 
desenganos, desilusões, desencantamentos, etc. Porém, a bem da verdade, a outra pessoa pouco tem a 
ver com isso. Nossos desapontamentos são gerados por nossas expectativas em relação a alguém ou 
alguma coisa. Quando a outra pessoa não corresponde à nossa expectativa, então travamos em nós 
mesmos uma guerra insana para não entender que a responsabilidade é sempre nossa, por isso dizemos 
“eu” me desapontei, “eu” desencantei, etc. Essa é a verdade tudo está em mim. Aceitar e assumir isso é 
libertador, para si e para os outros.  
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Pratique diária e incessantemente, e verá que, após 30 dias em estado de 

agradecimento, e se mantendo longe do que pode provocar o afastamento desse 

caminho, sua vida terá se tornado diferente. Quando entramos neste estado de 

beatitude, nosso organismo produz os hormônios serotonina, endorfina, noradrenalina 

em maior quantidade, e a sensação física de prazer e alegria ficam muito facilitadas. 
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A FINALIDADE das COISAS 
  ______________________________________________________________________ 

 

O PORQUÊ das COISAS 

Para Aristóteles, filósofo reconhecidamente finalista52, só podemos entender o 

porquê de as coisas serem como são se conhecermos a sua 

finalidade, a razão pela qual essas coisas (que pode ser qualquer 

coisa, inclusive fatos, acontecimentos e até mesmo pessoas), 

existem.  

Nessa linha de raciocínio podemos previamente concluir 

que, se algo existe, é porque deve haver uma razão, um objetivo 

a cumprir, uma finalidade, uma função, um propósito, pois não 

haveria sentido não fosse dessa forma.  

Então, qual é a finalidade de um ser humano? Porque existimos? Essa é uma 

pergunta que não cala nunca: qual o propósito de nossas vidas? Se alguém nunca se 

perguntou sobre isso, sugiro que suba aos céus imediatamente, pois está com a vida já 

resolvida. 

 

EXISTÊNCIA  HOLÍSTICA 

É clássico, desde o pensamento grego antigo, admitir que todos são diferentes 

entre si. Portanto, podemos supor que cada ser tem sua própria função, num amplo 

espectro de singularidade - embora o pensamento cristão tenha surgido e tornado todos 

iguais perante Deus. Ressalte-se: perante Deus!  

Fora essa semelhança, somos sim, todos diferentes, corpos físicos diferentes, 

pensamentos diferentes, emoções diferentes, vivências diferentes, repertórios 

diferentes, e, muito certamente, papeis no 

universo também diferentes.  

Perante Deus somos todos iguais, no 

sentido de termos um papel coletivo a cumprir, e 

esse papel certamente tem a ver com a evolução 

do todo a partir da evolução das partes. Se cada um colaborar para o bem total a partir 

de si, o todo se organiza. A reciproca é verdadeira.  

Talvez os silvícolas já soubessem disso há muito tempo, e entenderam que somos 

um com o planeta e que precisamos ter essa boa convivência em todos os graus da 

existência, uma existência holística.   

Para sermos diferentes entre nós, nossos atributos certamente também não 

devem ser exatamente os mesmos, mesmo que possam ser semelhantes. 

 

                                                      
52 Que tem a ver com a finalidade das coisas, e não com o fim das coisas. 

Quanto mais nos importamos 

com a felicidade de nossos 

semelhantes, maior o nosso 

próprio bem estar. 

DALAI LAMA
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SEMELHANÇA  e  IGUALDADE  

Talvez seja pelo fato de se ignorar o pensamento aristotélico que tantos cursos, 

livros e programas de autoajuda falhem, pois, de alguma sorte, a grande maioria deles 

prega que, para darmos certo, devemos fazer aquilo que outros fazem, e que devemos 

nos mirar naqueles que já deram certo para agirmos.  

Mas será que o que deu certo para uns, dará certo para outros? Certamente que 

não. Não temos a mesma finalidade, não temos os mesmos atributos, e não somos 

iguais. Portanto, o que fez Donald Trump ficar milionário e virar presidente da república 

norte americana talvez não dê nem um pouco certo com você, comigo e com tantos 

outros que tem outros atributos, outros propósitos e outra finalidade na vida.  

No entanto, é certo que mesmo sendo diferentes, 

e tendo que alcançar finalidades diferentes, não podemos 

ignorar a necessidade de uma certa ordem, o que significa 

que, para tudo dar certo, é preciso que algumas regras 

comuns sejam seguidas. Não devemos ignorar isso. Há 

uma cultura e uma sociedade em que precisamos viver e 

conviver. O que resta é ser diferente, mas andando no sentido de fazer com que tudo 

caminhe em direção à evolução do todo.  

O exemplo do futebol é clássico e preciso: um time precisa de jogadores que 

atuem de formas diferentes, mas com um propósito final comum, igual para todos, que 

é fazer gols – existem jogadores especializados nisso - e ganhar a partida e os pontos 

decorrentes, quiçá o campeonato. 

Um time repleto de goleadores perderia certamente a partida, pois outras 

funções são importantes para a estrutura do time. Ao mesmo tempo, cada um, segundo 

sua individualidade, precisa seguir as regras comuns que regem o campeonato, a ética 

e a moral do processo em que estão envolvidos. E quando as regras são quebradas, 

sofrem punições - uma entrada violenta de um jogador em outro provavelmente 

provocará uma expulsão do agressor; se o goleador estiver sozinho na área quando for 

lançada a bola, mesmo que ele marque o gol, não será validado -, porque existem regras 

a serem seguidas.  

Isso mostra que, mesmo sendo todos diferentes, pertencemos a determinados 

grupos, e nesses grupos somos semelhantes – porém, não iguais. No time, são todos 

jogadores, nesse quesito, semelhantes. E cada um com sua função, nesse quesito, 

singulares.  

Há caracteres humanos que fazem com que sempre possamos dizer que fulano 

ou cicrano pertencem ou não a este grupo, e nesse sentido somos semelhantes; mas 

cada humano cuidando de seguir um propósito, e nisso somos singulares. Um cão, ou 

um gato, não são classificados como humanos, porque não são semelhantes às 

características que lhes constituem, e neste sentido somos diferentes, mas enquanto 

mamíferos, fazemos todos parte do mesmo grupo, e então somos semelhantes. O que 
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nos cabe é procurar onde somos singulares e onde somos semelhantes em relação aos 

demais. 

 

A  FINALIDADE  COMUM 

Aristóteles acreditava que a finalidade comum a todos os seres humanos é 

encontrar a felicidade. Desta forma, nossas finalidades singulares devem ser 

desempenhadas de formas singulares, desde que, ao final, 

nossa finalidade singular possa nos aproximar da 

finalidade comum: se feliz. Eu posso ter como finalidade 

singular ser psicólogo do meu jeito, mas obedecendo às 

regras que determinam um padrão social comum, e assim 

conduzir meus pacientes à finalidade comum do encontro da felicidade.  

Assim, tanto temos a singularidade como a comunhão.  

E no aspecto de sermos todos iguais perante Deus?  

Conclui-se que, para assim o sermos, precisamos desenvolver nossas 

singularidades de forma competente e assertiva, para então encontrar a felicidade, 

aquele estado de vida que esgota nela mesma a sua razão de ser, uma vida que vale por 

ela mesma.  

O filósofo existencialista Soren Kierkgaard compartilhava deste pensamento, e 

afirmou: "É necessário procurar uma verdade, que não é uma verdade universal, mas 

uma verdade para mim, uma ideia para a qual eu quero viver e morrer".  

Podemos agora refletir que, para atingirmos o estágio de sermos iguais perante 

Deus, devemos antes praticar nossa singularidade e atingirmos a plenitude de nossa 

existência cumprindo nosso propósito de vida: talvez sendo felizes. 

 

 
1) Reflita sobre qual outra pessoa é igual a você no planeta. São hoje mais de 7 

bilhões de pessoas, e certamente nenhuma igual a você ou eu. Ora, isso já é 

o suficiente para que nós nos achemos muito especiais. Então, o primeiro 

exercício é entender que não devemos querer ou desejar ser iguais a 

ninguém, pois seremos somente uma cópia defeituosa, já que a outra pessoa 

já é a outra pessoa. No máximo podemos nos inspirar nela, jamais imitá-la. 

Portanto, vamos sair da onda. 

2) Sendo você especial e único(a), pegue uma folha de papel e comece a listar 

suas qualidades, e principalmente, aquelas que fazem você se destacar do 

grupo ao qual pertence.  

3) Clareado isso, aprimore-se, especialize-se, torne sua diferença uma 

característica que possa ser utilizada como um efeito positivo.  

4) Entenda que, sendo você diferente de todas as outras pessoas, as outras 

pessoas são também diferentes de você. Respeite isso. 
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5) Mesmo sendo diferente, entenda que sua diferença deve servir para o bem 

do todo, e não para causar perturbações. Há códigos sociais que devem ser 

respeitados para o bem comum, e o fato de você ser diferente, não lhe faz 

melhor nem mais especial que ninguém. Compreenda as regras de onde 

você vive, e procure se adaptar a elas para o bem comum. Se, por exemplo, 

alguém pretende mudar para um lugar de língua diferente da sua, deve se 

adaptar e aprender a falar aquela língua, e não mudar a língua dos 

habitantes daquele lugar. E assim, todas as outras coisas. Não faça da sua 

diferença um problema, mas uma virtude que não atrapalha o fim comum. 

6) Lembre-se que sua vida tem uma finalidade. Pode ser que você ainda não 

tenha consciência sobre que finalidade é esta. Mas todos temos uma. 

Portanto, não importa o que você está fazendo, faça o melhor que pode até 

poder saber o que lhe é certo. Seja eficiente, seja eficaz fazendo o que quer 

que seja. As vezes demoramos muito para descobrir qual nossa finalidade 

na existência, porém, a finalidade comum é a felicidade. Então, faça o 

melhor que puder para que no fim o resultado seja este. 

7) Se a finalidade comum é a felicidade, evite tudo o que pode te desviar disso, 

ou que possa colocar em jogo o resultado final. Não importa quem faça, se 

não é bom para você, não faça. O que é bom para você pode não ser bom 

para mais ninguém, é vive e versa. Se é bom para você, mas vai perturbar o 

meio, causando desconforto aos demais, repense suas atitudes, pois o 

desconforto do meio vai acabar gerando em algum momento desconforto 

também em si mesmo. 

8) Tenha vários propósitos, um para seu dia, um para sua semana, um para seu 

mês, outro para seu ano, outro para sua vida. Determine como você quer 

estar em cada um desses períodos, e lembre-se, o propósito para seu dia é 

o mais importante de todos, porque ele te permitirá ter finalidade para os 

outros. Decida desde a hora que acordar como quer que o dia termine. 

Qualquer coisa que venha atrapalhar este propósito está pedindo para ser 

resolvido ou ignorado. Então, resolva-o ou ignore-o, e quando deitar a 

cabeça no travesseiro a noite, o faça em paz. A vida é um grande conjunto 

de decisões. 

9) E por fim, dedique-se a viver uma vida que valha à pena. Pode ser que você 

não esteja satisfeito com o que faz, ou com a maneira como vive. Talvez isso 

mostre que está fazendo da maneira errada, ou a coisa errada. Mas até 

descobrir a coisa certa, ou a maneira certa, dê o melhor de si para seu 

próprio bem, e o bem comum. 
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DYNAMIS  -  a motivação 
    _____________________________________________________________________ 

 

Na a visão aristotélica a felicidade, para ocorrer no ser humano, depende 

particularmente de dois elementos que funcionam de forma integrada:  

1) Dynamis, que também pode ser entendido como potência interior, 

atualmente conhecida como motivação, e,  

2) Hexis, ou simplesmente hábito.  

Para bem entendermos o conceito aristotélico de Dynamis, precisamos 

relembrar o já visto no capítulo SABEDORIA, onde foi ilustrado que os gregos – incluindo 

Platão - entendiam a alma53 como aquela parcela do Logos Divino54 que reside em todos 

nós.  

Embora haja alguma divergência etimológica e semântica sobre o termo alma55, 

e sem considerar os agravantes religiosos possíveis, é visível que um corpo sem alma – 

sem aquela chama interna que nos dá a noção de vida - é 

inerte, um corpo morto. Portanto, pelo menos 

aparentemente, é ela, a alma, o agente combustor, a 

chama de vida de cada ser humano, a centelha que 

mantém a vida.  

Voltando a Aristóteles, ele defende que a 

motivação (Dynamis) só pode ocorrer por meio de 

combustão interior (Platão já defendia a mesma ideia 

quando falava da alma). Em termos práticos, para este 

pensador - e eu concordo -, não há como motivar uma pessoa de fora para dentro56. Se 

fosse possível todos os cursos de motivação 

e todas as palestras já teriam dado um jeito 

na infelicidade humana, todos os prêmios 

oferecidos pelas corporações teriam 

transformado simples mortais em vendedores insuperáveis, etc. E eu estaria milionário 

somente fazendo palestras e levando as pessoas ao sucesso absoluto, e o planeta seria 

um mundo de vencedores realizados e felizes. 

 

 

                                                      
53 Todas as conotações religiosas, neste momento, são descartadas de análise para evitar conflito de 
interesses que não colaboram com os objetivos deste trabalho. 
54 Ver capítulo SABEDORIA, mas para ficar mais claro, vamos entender o LOGOS DIVINO como o princípio 
divino de animação que permeia o universo desde sempre, desde antes de tudo. 
55 Não vamos fazer aqui nenhuma análise sobre as possíveis diferenças ou semelhanças entre alma e 
espírito. Vamos simplesmente considerar a alma como uma fagulha desprendida do Criador. 
56 Em verdade, tudo o que ocorre, ocorre dentro da pessoa. Nada é sentido do lado de fora. Até mesmo 
aquela pessoa que estamos vendo não está onde seu corpo se encontra, mas a visão ocorre dentro de 
nosso cérebro. E assim todas as coisas estão e estarão sempre dentro de nós em primeiro lugar. 

A motivação ocorre de dentro para 

fora da pessoa, e não ao contrário. 
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MOTIVO 

Voltando e reafirmando, só para ficar bem claro: a motivação – Dynamis -, 

segundo essa linha de pensamento, é algo que “desperta”57 

potência interior - como a combustão que ocorre dentro do motor 

de um carro, que catapulta, impulsiona -, que energiza a pessoa para 

fazer alguma coisa, para realizar algo.   

De forma pouco ortodoxa, gosto de pensar motivação como 

um “motivo para a ação”. E motivo é uma coisa pessoal, subjetiva, interna. Isso nos leva 

a raciocinar que na verdade a motivação ocorre primeiro na alma da pessoa. 

 

ESTIMULO 

De fora, no máximo podemos ser estimulados, mas não motivados. As 

propagandas nos estimulam, mas não nos motivam.  

Se estivermos bem alimentados, o convite para um churrasco ou uma feijoada 

não serão atrativos. Mas se houver um motivo, se a 

pessoa estiver pronta para a combustão – por exemplo, 

com fome ou por qualquer razão desejoso de um 

objeto, ou em resolver um problema -, a propaganda 

vem e coloca a chama que faltava para provocar a 

explosão, e a pessoa é capaz de muitas sandices para conseguir aquilo, seja o que for – 

como por exemplo tomar um empréstimo além de suas possibilidades de pagamento, 

estimulado pela propaganda de uma prestação baixa, desconsiderando o montante 

total a ser pago no final, que as vezes ultrapassa em muito o valor tomado.  

O motivo é seu, a propaganda e o marketing somente dão o empurrão que 

faltava, principalmente naqueles que não mantém nível elevado de consciência pessoal, 

que não são criteriosos a respeito de seus desejos e necessidades reais, e que se deixam 

levar pelos anúncios sedutores, adquirindo coisas que não precisa, e talvez nunca vá 

precisar. 

 

AÇÃO 

Ocorre que, mesmo uma pessoa motivada, precisa expressar sua motivação em 

ações, práxis. E para tanto só poderá contar com a matéria, ou seja, com um corpo que 

expresse esse comportamento e atinja os objetivos propostos internamente – não basta 

                                                      
57 Uso aqui o termo despertar, acreditando que o Logos Divino já ali residia, precisando somente entrar 
em ignição, conforme pregam muitas escolas antigas e orientais. Talvez até mesmo a passagem 
evangélica do “pedi e obtereis” tenha a ver com essa combustão. A tendência de O SEGREDO também 
tem a ver com tudo isso, pois prega que não basta querer, mas envolver a emoção do já estar 
recebendo, o que, de certa forma, não anda fora dos trilhos que estamos traçando. 
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estar motivado a comer a feijoada, é preciso ir até ela e tomar uma série de medidas 

comportamentais para que a refeição possa ser comida.  

Se a alma – parte do Logos Divino - é o agente da 

combustão, quando esta distancia-se de seu veículo 

material – o corpo -, torna-se improvável que a combustão 

ocorra, e em ocorrendo, que provoque o movimento 

adequado - assim como a gasolina fora do motor de nada 

adianta, pois não gera movimento, e um motor sem gasolina da mesma forma não 

causará nada.  

 

ACOPLAMENTO 

Não ficou difícil raciocinar que, alma – ou espírito, ou mente, como queiram -  

precisa estar acoplada ao corpo, e quanto mais perfeitamente acoplada melhor para 

que o corpo possa responder adequadamente aos comandos mentais a ele dirigidos e 

mover-se em direção àquilo para o qual foi motivado.  

Mesmo a pessoa altamente motivada, se o corpo estiver num lugar diferente da 

alma – mente -, não haverá comportamento, ou pelo menos não haverá assertividade 

no movimento e na concretização daquilo que foi 

desejado. Talvez o corpo funcione mais por 

condicionamentos do que pela razão, e dessa forma a 

pessoa pode “comer” sem sentir o gosto do alimento, ou talvez até sem se dar conta de 

que está “comendo”. 

Ressaltemos:  para gerar a combustão energética da motivação, a alma é 

indispensável, mas para causar resultados comportamentais assertivos é importante 

que corpo e alma estejam perfeitamente acoplados, fazendo parte de um processo 

único, de forma congruente buscando a mesma coisa, no mesmo tempo, e no mesmo 

espaço, assim como a harmonização perfeita entre o combustível e a centelha dentro 

do motor causará a combustão capaz de fazer com que este funcione, e, desde que o 

motor esteja adequadamente acoplado ao todo mecânico, poderá provocar o 

movimento.  

 

AQUI e AGORA 

Eis a importância do estado de consciência do viver no “aqui-e-agora”. O que se 

quer dizer com isso é que o corpo e a mente – ou alma – devem estar funcionando de 

forma acoplada, em uníssono, num mesmo tempo e espaço.  

Tudo o que não é aqui-e-agora, ou é passado ou é 

futuro, e nenhum deles existe: o primeiro já não existe mais - a 

não ser como lembrança -, o segundo não existe ainda – a não 

ser como um plano, um projeto.  

Vale realmente à pena gastar energia vivendo no passado ou no futuro?   

ACOPLAR é unir, juntar, 

vincular 
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Se for para buscar informações nas memórias para elucidar ou dar solução a algo 

no presente, sim, vale à pena ir ao passado. Mas ir, pegar o que precisa, e voltar embora, 

pois quem senta por lá vive na nostalgia, na angústia e na depressão.  

Ir ao futuro para planejar alguma coisa, sim, vale à pena, mas da mesma forma, 

ir, ver o que precisa ser feito, e voltar, pois, é aqui-e-

agora que a vida está acontecendo. Quem resolve 

colocar uma cadeira de praia no futuro e começa a 

viver por lá, vive quadros típicos da ansiedade e 

todas as suas consequências, pois está vivendo num 

lugar que não existe, enquanto a vida está se esvaindo aqui-e-agora. 

Pessoas com pouco estado de consciência não conseguem chegar a este grau de 

maturidade mental e emocional, a não ser por breves e fugazes momentos, gastando 

todos os outros para viver suas nostalgias ou ansiedades estressantes. 

 

ANSIEDADE e ANGÚSTIA 

Uma pessoa ansiosa ou melancólica, terá dificuldades em gerar a combustão - a 

motivação – no presente. O ansioso está desacoplado, 

com sua mente – alma – lançada no futuro, e seu corpo 

fixo no presente – o corpo nunca consegue sair do 

momento presente.  

O melancólico está desacoplado, com sua mente 

lançada no passado, e seu corpo fixado no presente. Como 

ter motivação e ser feliz assim, se somente o corpo está 

presente? É como um carro desgovernado, ligado e 

engrenado, com o motorista cuidando de alguma outra coisa do lado de fora. Pode dar 

certo isso?  

 

EFICIÊNCIA e EFICÁRIA 

O sujeito mais motivado é aquele que está fazendo a coisa certa do jeito certo58, 

no lugar certo, na hora certa – e qual a hora certa se não é agora? -, pois isso lhe 

incendeia, e nesse quantum de motivação, transcende o tempo e o espaço, sem sair do 

aqui e do agora.  

Basta lembrar daquele projeto em que nos envolvemos de tal forma que não 

vimos a hora passar; ou daquela viagem motivada para o encontro com alguém ou 

alguma coisa, que faz com que, motivados, superemos vários tipos de 

obstáculos para atingir o resultado desejado. Gosto das sessões 

terapêuticas onde meus clientes se colocam de tal forma a lidar com eles 

no aqui-e-agora, que não percebem a hora terapêutica passar, não raramente 

reclamando: já acabou? 

                                                      
58 Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certo a coisa. 

Querer viver fora do aqui-e-

agora, é escolher viver no 

vácuo. 
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FLUXO  da  ENERGIA 

Fica claro, em Aristóteles, que a alma é aquela parte nossa que é capaz de se 

alinhar com o Logos Divino, pois que ela é um 

fragmento dele. E quando a harmonização e o 

alinhamento da alma com o Logos Divino são 

perfeitos, a energia flui de tal forma dentro do ser, 

que a motivação surge espontaneamente, superando 

qualquer cansaço, obstáculo ou problema, podendo ser transmitida ao corpo e gerar o 

comportamento, ação, movimento.  

A meditação é um desses recursos que podem levar a este estado de 

acoplamento, mas é um treino não bem entendido.  

Na meditação não aprendemos a controlar o tempo (passado-presente-futuro) 

nem os pensamentos, simplesmente aprendemos a não nos subjugarmos a eles, a não 

sermos controlados por eles, e com o tempo nem os pensamentos são capazes de nos 

atormentar a mente, nem percebemos o andar do tempo durante o período meditativo. 

O retorno de um processo meditativo é sempre com uma grande sensação de 

bem-estar, provavelmente por nos termos permitido acoplar com o Logos Divino, 

mesmo que por instantes: o nirvana59 de Buda, o eureca60 de Arquimedes. 

 A motivação começa a surgir num plano mais intuitivo, e leva à combustão por 

questões realmente essenciais e legitimas da essência do ser. Por isso, nessas pessoas, 

a motivação pode obedecer a critérios não inteligíveis e levar a buscas totalmente 

personalizadas e fora do âmbito da moda ou do achismo comuns. 

 

MEN SANA  in  CORPORE SANO 

Ainda podemos nos apoiar na famosa frase retirada de Sátira X, do poeta romano 

Juvenal, “Men Sana in Corpere Sano”61, traduzida como Mente Sã 

em Corpo São, que bem ilustra a necessidade, já conhecida há 

milênios, de manter corpo e mente sãos e unidos em uníssono, 

acoplados. Uma mente doente num corpo são, certamente 

conduzirá este corpo a produzir situações inconvenientes. Uma 

mente sã num corpo doente, certamente será motivo de 

                                                      
59 Nas religiões indianas refere-se ao estado permanente e definitivo de beatitude, felicidade e 
conhecimento, obtidos através de disciplina e meditação  
60 Encontrei, descobri. Este termo foi atribuído ao matemático grego Arquimedes de Siracusa (287-212 
a.C). Atualmente é pronunciado por alguém que encontra uma solução para um problema difícil. 
61 A citação completa de Juvenal é “Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça 
uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as 
bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais 
nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei 
oriental”.  
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frustração, porque o corpo não poderá acompanhar os planos mentais e realizar o que 

a pessoa idealiza. Uma mente doente, num corpo doente, bem, é a completa insanidade.  

Hoje é muito comum as pessoas cuidarem do corpo, exercícios, academias e 

outros recursos para malhar, ficar esbelto, esteticamente perfeitos, e até mesmo com 

saúde física. Mas não vemos o mesmo empenho e capricho para com os processos 

mentais, e na verdade, em termos mentais as pessoas estão se permitindo todo tido de 

toxidade. Não usa álcool nem drogas sintéticas, mas se permite manter seu plano 

mental sujo e intoxicado com ideias, sentimentos, desejos, frustrações não resolvidas, 

comentários, maledicências, fofocas. E a lista seria interminável. A questão é a reflexão 

de:  para onde caminha a humanidade, que terá mais tempo de vida, e não saberá o que 

fazer com essa vida? 

Para completar a ideia aristotélica sobre os componentes básicos do processo de 

ser feliz, vamos abordar o Hexis no capítulo seguinte.  

 

 
1) Devemos entender que motivação e estímulo são coisas diferentes.  O 

estímulo funciona quando há motivos, e os motivos são internos e subjetivos. 

Portanto, se algo externo incentiva você, é porque existe uma necessidade 

interna que pode ser motivada. Então é apropriado que a pessoa se questione 

sobre seus motivos.  

Por exemplo, se a pessoa vai a uma loja, e alguém a incentiva a comprar uma 

roupa a ponto de despertar sua motivação, é o momento de se questionar 

sobre a utilidade daquela compra, trazer ao nível da consciência quais são 

esses motivos. Caso julgue que não é o momento, simplesmente resista e não 

compre. Se dê estado de consciência- awareness - sobre o motivo que foi 

despertado. 

2) Lembre-se que ansiedade é quando seu corpo está aqui e sua mente no 

futuro. Existe, neste caso, um desacoplamento, e isto não dará certo, porque 

é como o carro e o motorista estarem em lugares diferentes, com o carro de 

motor ligado e engrenado. O acidente é certo. Quando você se perceber em 

estado de ansiedade, volte para o corpo. Faça o que for necessário, belisque-

se, de uns tapas do braço, comece a andar e sentir os pés no chão. Sua 

motivação depende de você aprender a lidar com o aqui-e-agora de cada 

situação. Deixe o futuro como um plano, mas não viva nele.  

3) Lembre-se que a angústia é quando seu corpo está aqui e sua mente no 

passado. Da mesma forma que na ansiedade, isso não poderá dar certo, e sua 

motivação não ocorrerá. Quando se sentir em estado de angustia, volte para 

o corpo. A angustia se alimenta da nostalgia, e aniquila a motivação.   

4) Mantenha bons hábitos alimentares para manter o corpo são. Mantenha a 

mente limpa de impurezas e sujeiras mentais para manter a mente sã. Dessa 

forma, com corpo são e mente sã, o acoplamento ao Logos Divino será 
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facilitado, o que permitirá acessar maior quantum de sabedoria, e por 

consequência, maior quantum de felicidade. 

5) Lembre-se que suas atitudes devem ter aplicabilidade.  

Se esforce para ser eficaz (fazer a coisa certa), e também para ser eficiente 

(fazer certo a coisa).  

Fazer certo a coisa certa, na hora certa, é receita certa para o sucesso em 

qualquer empreendimento de sua vida. Muitas pessoas sofrem porque ou são 

eficientes, mas não eficazes (fazem da forma certa, a coisa errada), ou são 

eficazes, mas não são eficientes (fazem a coisa certa, da forma errada). E 

outros fazem a coisa certa da forma certa, mas na hora errada. Questione-se 

sempre sobre isso. E aprimore-se sempre que possível para alcançar cada vez 

mais assertividade. 
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HÉXIS – o hábito 
    _____________________________________________________________________ 

 

O outro fator, além do Dynamis – motivação -, que Aristóteles afirmou contribuir 

para o desenvolvimento da percepção da felicidade, é o Héxis – ou simplesmente hábito.  

 

IMPORTÂNCIA do HÁBITO 

De forma geral, o hábito facilita a vida em muitas facetas da vida, porque se 

tivermos que racionalizar e deliberar a respeito da vida a cada momento, as chances de 

erro são muito grandes, e a quantidade de tempo de 24 horas não daria para muita 

coisa.  

Os hábitos podem ser mentais – como a tabuada ou a senha do banco – ou 

comportamentais – como andar de bicicleta, dirigir um automóvel, etc.  

Ao longo da vida geramos muitos hábitos: reclamar, fofocar, ser pessimista, ser 

idealista, ser amoroso, ser rancoroso, ser disciplinado, ser cuidadoso, ser desleixado, ser 

respeitoso, e também, andar, correr, falar, etc., todos aprendidos e colocados no piloto 

automático. 

Um exemplo do poder do hábito é quando pensamos na senha do banco: 

invariavelmente a maioria das pessoas acaba errando, 

principalmente se tiver muitas senhas na memória. Se 

não pensarmos, simplesmente deixarmos os dedos 

seguirem seu rumo, dificilmente haverá erros. Assim é 

com muitas outras coisas, porque através do hábito 

simplesmente fazemos – do bom ao ruim -, mesmo 

sem saber muito bem o como e o porquê.  

Outro exemplo é uma criança colocada para estudar sempre no mesmo horário, 

e no mesmo lugar, quando os estudos devem ocorrer em casa.  A formação do hábito 

fará com que seu cérebro e seu corpo assumam quase que inconscientemente a postura 

física e mental para o estudo, sem que isso tenha que ser um desprazer.  Ou ainda, 

manter um horário para dormir, e o cérebro entenderá quando a pessoa se deitar, mais 

ou menos naquela hora do dia, que é para dormir – isso funciona muito bem com 

crianças, adultos e senis. 

 

FORMANDO  o  HÁBITO 

Formar um hábito exige, sim, pelos menos inicialmente, energia, disciplina e 

desconforto, principalmente, como no exemplo acima, se for uma criança que não gosta 

de estudar.   

Uma virtude pode ser convertida em habito, bem como uma imperfeição, e um 

hábito pode transforma-se em virtude ou imperfeição. A decisão de formar o habito é 
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racional, e depois de aceita e treinada, a ação passa a ser instintiva, quase mecânica, 

sem precisar pensar, torna-se um hábito, seja ele virtuoso ou não.   

Algumas escolas defendem que para que o cérebro entenda a importância de 

algo, é preciso de 21 dias de intensa repetição, treinamento e aprendizagem. Mas que 

são necessários 90 dias para que todo esse processo se torne um estilo de vida, ou seja, 

que passe para o “piloto automático” do cérebro, através de circuitos neuronais 

importantes para a formação da memória implícita, aquela memória considerada 

automática, que utilizamos para andar de bicicleta, dirigir um veículo, tocar os acordes 

no violão, digitar no teclado do computador, etc.  

Quando a informação faz parte dessa memória implícita, o cérebro vai recorrer 

automaticamente a ela buscando as informações necessárias para fazer as adaptações 

em encontrar soluções para os problemas. E é isso que nós queremos, que o cérebro 

aprenda a viver bem, de forma saudável e responsável, gerando comportamentos 

assertivos, e tornando a vida mais fácil de ser vivida. 

Então, vamos nos ocupar de desenvolver comportamentos virtuosos, e coloca-

los na memória implícita, através da formação do hábito. Lembre-se, hábito é hábito, o 

cérebro não vai se preocupar muito se o hábito vai lhe trazer saúde ou vai lhe levar à 

morte. Se é para se viciar em algo, vicie-se em viver bem. 

 

COMPORTAMENTO VIRTUOSO 

Para Aristóteles, a virtudes humanas – e todos as temos, porém muitas vezes 

muito veladas - devem ser evidenciadas através de treinamento rotineiro, diário e 

cotidiano para que se tornem comportamentos virtuosos externalizados.  

O ditado "o hábito faz o monge", é verdadeiro para este pensador. Portanto, a 

motivação – Dynamis - é uma prática que pode ser realizada no dia a dia, de forma 

rotineira, até transformar-se num comportamento virtuoso, desde que a pessoa assuma 

a postura costumeira de procurar estar no lugar certo fazendo a coisa certa, ou seja, que 

a pessoa procure rotineiramente o alinhamento, o encontro com as virtudes da 

natureza, o encontro como Logos Divino. 

 "Conhece-te a ti mesmo"62 é um aforisma grego que ressalta a importância do 

autoconhecimento, ou seja, novamente voltamos ao problema de a pessoa ser e estar 

consciente de seus movimentos, seus desejos, suas intenções, seus propósitos.  

 

 
1) Lembre-se de que o cérebro precisa de tempo e treino para entender que 

algo deve ser colocado no “piloto automático”. Por essa razão é que 

afirmações positivas e mantras são exaustivamente repetidos.  

                                                      
62 Este aforismo grego tem sua atribuição a muitos autores. Uns afirmam se tratar de Tales de Mileto, 
outros a atribuem a Sócrates, Heráclito ou Pitágoras. Foi encontrado escrito no portal do templo de 
Delphos, e a frase completa é “Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo”. 
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2) Escolha a virtude que deseja colocar no piloto automático. Seja qual for, 

deve praticá-la rotineira e exaustivamente. 

3) Podemos seguir os mesmos princípios do AAA: “somente por hoje”. 

Somente por hoje farei assim. Somente por hoje não farei tal coisa. E assim 

por diante. E amanhã novamente. 

4) Pratique por um período de 21 a 30 dias, exaustiva e rotineiramente, e veja 

os resultados. 
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A POBREZA de NATUREZA 
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Como já vimos no capítulo SABEDORIA, na natureza, tudo funciona de acordo 

com o Logos Divino, ou seja, os animais, os vegetais, os minerais, os eventos naturais, 

todos obedecem a um princípio inteligente, e nenhum deles discute sua essência.  

O cão vive a sua "canitude", o gato a sua "gatitude" e assim por diante, sem 

questionamentos. Por isso, e por viverem nessa simplicidade63, provavelmente são 

felizes.  

Na natureza tudo está no lugar certo. No entanto, o mesmo não parece 

acontecer com o ser humano.  

O ser humano, é constituído do atributo da audácia, que lhe faz querer ser mais 

e diferente que o resto da natureza, não 

aceitando que sua vida possa ser pré-

programada (mesmo que saiba da existência 

do DNA, e de não poder fugir de sua 

programação), como ocorre no restante da 

natureza, se rebelando contra tal ideia e 

lutando para fugir do “destino”, conseguindo 

com isso somente se afastar da natureza, e da sua própria natureza.  

O ser humano é pobre de natureza. O mito de Prometeu pode melhor ajudar a 

entender essa questão. 

 

O MITO  de PROMETEU 

Os gregos procuraram explicar os motivos dessa pobreza de natureza através do 

mito dos irmãos Prometeu e Epimeteu, ambos deuses de categoria inferior – Titãs -, do 

tempo em que os deuses imortais já existiam, mas os seres mortais ainda não. Vamos 

ao mito para entender a causa da pobreza de natureza da raça humana.  

Prometeu era um pouco mais esperto que Epimeteu, e tinha ascendência sobre 

ele. Quando Zeus resolveu trazer as criaturas mortais à luz, deu aos irmãos a 

incumbência de criar os seres vivos animados da Terra, e de distribuir as qualidades 

disponíveis entre eles.  

Prometeu criou os seres com muito cuidado a partir da argila, e Atena era a 

responsável por soprar a vida sobre cada um deles. Epimeteu ficou responsável por 

distribuir um dom específico para cada raça, ficando com Prometeu a incumbência de 

fiscalizar a obra, ao final.  

E assim ocorreu. Epimeteu foi distribuindo os atributos e habilidades:  para uns 

a velocidade, para outros o tamanho, para outros a ferocidade, etc. O fraco seria veloz, 

o forte não teria tanta agilidade, de forma que tudo ficasse bem compensado e as raças 

                                                      
63 Sem conotação pejorativa.  

O homem é completo quando ele 

está em sintonia com o universo; 

se ele não estiver em sintonia 

com o universo, então ele fica 

vazio, completamente vazio. 

OSHO 
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não corressem o risco de desaparecer. Providenciou, igualmente, defesas contra 

intempéries e alimentação adequada para cada raça conforme suas finalidades. A raça 

humana era a última da fila. 

Epimeteu tinha um tipo de sabedoria um pouco imperfeita, e esgotou, sem 

perceber, todos os atributos, esquecendo-se dos humanos, que estavam sem atributo 

nenhum, nu e indefeso.   

Quando Prometeu chegou para fiscalizar o trabalho,  deu-se com esse espécime 

totalmente sem natureza, sem coberturas e sem armas. E pior, sem tempo para corrigir 

o problema, pois era o dia determinado para trazer a aça humana à luz.  

Prometeu ficou desesperado, irado, e não sabia como encontrar alguma salvação 

para os humanos.  Então resolveu dar-lhes a postura ereta - como 

a postura dos deuses. Ousou roubar de Héfesto a habilidade com 

o fogo, e de Atena a inteligência, e igualmente deu-lhes aos 

humanos.  

Com o fogo de Héfesto o ser humano ficou dotado da 

capacidade para defender sua própria vida protegendo-se do frio, 

de forjar armas e cozinhar alimentos, permitindo que fosse um 

caçador coletor, e depois um agricultor. Mas, com o fogo também 

recebeu o dom da antevisão, o que lhe permitiria ver e planejar o 

futuro, enquanto os outros animais conseguem somente se ater ao presente e ao 

passado.  

A inteligência de Atena permitiu ao ser humano desenvolver a linguagem, e com 

esta, a socialização. Passaram os humanos a viver em grupos para se protegerem dos 

predadores e das guerras, e a comunicar suas ideias.  

Ou seja, como Epimeteu deixou a raça humana sem a proteção dos dons e 

recursos naturais do universo, Prometeu dotou-a de audácia para produzir o que 

necessitasse.  

Prometeu, por mais bem-intencionado que tivesse sido – há controvérsias, pois 

parecia mais estar tentando salvar a própria pele -, foi descoberto 

pelos seus roubos para salvar os humanos, e condenado por Zeus a 

ficar preso num penhasco onde um abutre comeria seu fígado 

durante o dia. Porém, na qualidade de um semideus que era, a noite 

o fígado se regeneraria, para ser comido novamente no dia seguinte, 

num castigo eterno. 

Mas apesar dos esforços de Prometeu, a raça humana ainda era frágil, e Zeus, 

temeroso de sua extinção, ordenou que Hermes distribuísse entre eles, indistintamente, 

os dons da justiça e do pudor: a justiça para que pudesse criar leis pelas quais fosse 

possível manter a espécie em vez de destruí-la; e o pudor para terem a capacidade de 

respeitar as leis. Zeus ordenou, ainda, que todo aquele humano que não fosse capaz de 

compartilhar do pudor e da justiça, fosse eliminado da sociedade, nascendo daí o 

conceito de política.  
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O mito de Prometeu continua, mas para nossos propósitos já está bom até aqui. 

Os interessados podem procurar na mitologia que vão encontrar Hércules salvando 

Prometeu. O mito foi apresentado somente como um recurso lúdico para explicar 

porque o ser humano não tem dentro de si o sentimento de natureza, o que faz com 

que não a entenda, não a respeite, e se sinta sempre um ser desejante de algo mais que 

ele mesmo, portanto, um ser cheio de audácia - a ponto de se julgar um semideus -, mas 

carente de natureza.  

 

O SER CARENTE e DESEJANTE 

O ser humano acredita ser um semideus, e que assim sendo, pode ser o dono do 

seu destino. Atualmente existem vários movimentos promovendo essa ideia, nem 

sempre com sucesso, salvo para os que as alimentam.  

O ser humano vive a querer descobrir o lugar certo - que parece nunca ser onde 

está -, e o tempo certo – que parece nunca ser aquele onde se encontra. Também não 

está satisfeito com as coisas - por achar que poderiam ser mais ou melhores. Procurando 

ser dono do seu destino, o ser humano permanece na insatisfação e na carência, não 

aceitando o que tem, buscando sempre “a outra coisa”, pois o desejo da conquista do 

que não tem, do que não é, é inata em si. 

A aceitação, o encontro da vida natural, a alegria e o prazer pela simplicidade da 

vida, estão fora de cogitação para a maioria dos humanos, sempre insatisfeitos, carentes 

e desejosos.  A responsável por isso é o que chamamos de razão – se não entendeu, 

releia sobre o mito.   

O ser humano faz uso da razão para compensar e suprir essa natural “pobreza 

de natureza”, tentando dela se apropriar, sempre tentando burlá-la e manipulá-la em 

vez de se alinhar e se harmonizar com ela, como fazem todos os outros seres. Isto está 

a cada dia mais evidente nas pesquisas acadêmicas, e também nos atendimentos 

psicológicos e psiquiátricos. Uma das principais causas de atendimentos em Psicologia 

e Psiquiatria, são as questões existenciais: não sou o que quero ser, e não sei quem eu 

sou. Muitos quadros de depressão e suicídio atualmente tem esse componente como 

pano de fundo: a carência existencial, a carência de natureza, a carência de aceitação 

para poder promover qualquer modificação em busca do caminho saudável.  

Recorrer aos mecanismos de anestesia (ver capítulo CONHECE-TE A TI MESMO) 

é a forma mais corriqueira que se apresenta no momento, seja do ponto de vista da 

licitude ou da ilicitude. A observação do movimento feito pela sociedade nos últimos 50 

anos mostra um caminho incerto e não sabido neste sentido. 

 

UM SER CHEIO de  RAZÃO 

Seria saudável a qualquer ser humano aprender (ou reaprender) a encontrar (ou 

reencontrar) a natureza, coisa que os outros viventes não precisam, porque já tem a 

natureza em si de forma espontânea, e a aceita como é.  
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Mas estes outros viventes, não humanos, carecem da razão64 e da inteligência65, 

pois esses atributos não estavam disponíveis à Epimeteu, foram roubados por Prometeu 

de outros deuses para que os humanos não ficassem sem atributos.  

Portanto, para o complexo mitológico apresentado, o humano tem a razão, 

porém, carece dos outros atributos, e, não sabe exatamente o que fazer com a razão 

que tem. A maioria dos humanos não aprende a finalidade pela qual a razão pode se 

fazer divina.  

O uso mais nobre a fazer da razão, e da inteligência, é usá-la para encontrar o 

ajuste, o alinhamento com o universo natural, com o Logos Divino, 

de uma forma tal que o seu fogo interior seja despertado, cause 

combustão, e a motivação surja espontaneamente, e então, é 

provável que caminhemos na direção da percepção de felicidade, 

um sentimento de graça e completude tão desejado, e raramente 

encontrado. 

 

 
1) Destine um tempo livre para a apreciação e contato com a natureza, sem 

reflexões ou críticas, simplesmente pelo encontro. Absorva a natureza para 

dentro de si. 

2) Preste atenção - sem nenhuma pretensão maior que contemplar - em um 

pássaro voando (sem precisar aprisionar-lhe), em uma flor (sem precisar 

tirar-lhe do caule), em um passeio no campo ou na mata, um passeio pelas 

areias da praia, e a qualquer coisa que possa aproximar-lhe da natureza, sem 

um objetivo maior que fazer contato. 

3) Busque sentir o frescor do mar/rio/água, ou o simples prazer do banho no 

chuveiro.  

4) Sinta o calor do Sol na pele (principalmente antes das 10 horas). 

5) Aprecie a lua e as estrelas na sua infinitude, somente pelo prazer disto. Sinta 

o frescor da noite. 

6) Acaricie um animal, se for possível, e veja como ele reage natural e 

instintivamente ao seu toque. Sinta-o retribuir. 

7) Sinta o vento batendo na pele, a brisa roçando o rosto. 

                                                      
64 A razão, neste caso, se refere à capacidade de filosofar sobre si e a sobre a vida, e planejar um futuro 
a partir de um passado,  uma capacidade conhecida mais acentuadamente no ser humano, porque 
existe “aparelho” orgânico para isso, um cérebro evoluído que permite o uso dessa função cognitiva, 
conhecida como função superior. 
65 Neste caso estamos falando a inteligência na dimensão humana, pois é sabido que há uma forma de 
inteligência nata em toda natureza, que impele cada ser a viver o que precisa ser vivido, a manter e 
perpetuar, e resolver os problemas simples da sobrevivência, e, obedecendo a escala evolutiva, até 
mesmo apresentam alguma forma de inteligência emocional. 
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8) Faça contato com qualquer forma de natureza. Simplesmente se dê a 

oportunidade de fazer parte de um mundo natural que talvez esteja lhe 

faltando à percepção 
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Considerando que filosofia é amor ao conhecimento – como já afirmado -, é hora 

de ampliar o entendimento sobre o pensamento aristotélico ao descrever dois tipos de 

amor: amor Eros66 e amor Philia, sem nenhum aprofundamento maior, somente para 

podermos melhorar nossa “afinação” na busca do que tanto desejamos: sabedoria e 

felicidade.   

 

AMOR  EROS67 

Eros (ou Cupido no seu equivalente latino) é relacionado ao amor apaixonado, 

ao amor romântico, e ao desejo – donde vem erótico -, ou, mais 

explicitamente, refere-se tanto ao amor cego (e muitas vezes Eros é 

retratado com vendas, e em verdade a paixão cega o apaixonado), 

quando - o que se torna mais importante para Aristóteles - ao amor 

pelo que falta, já que o que falta é que, a princípio, elicia o desejo.  

Para Aristóteles o amor Eros não aproxima o ser humano da natureza essencial, 

nem contribui para sua felicidade.  

Sendo essa forma de amor, o amor ao que falta, assim que encontra, passa a 

faltar outra coisa impedindo a noção da dimensão exata da realização, ressaltando a 

natureza “faltante” e “desejante” do ser humano, que muitos defendem como a sua 

natureza original. 

O amor Eros estimula a busca e a conquista68, sem dúvida – portanto 

extremamente necessário à vida humana, mas não é garantia da felicidade tão buscada.  

                                                      
66 Um dos quatro termos greco-cristãos antigos, que pode ser traduzido como amor apaixonado, 
romântico, desejoso. Os outros são Philia (amor amizade), Storge (amor familiar) e Ágape (do 
latim caritas que se refere a qualidade de alguém querido, amor altruísta ou caridoso). 
67 Eros (em grego: Ἔρως, significando amor ou desejo), na mitologia grega, era o deus do amor e 
do erotismo. É frequentemente retratado como um garotinho alado, de cabelos louros, com aparência 
de inocente e travesso que jamais cresceu (simbolizando a eterna juventude do amor profundo). Porta 
um arco e flecha, e até mesmo com uma tocha acesa, sempre pronto a disparar, de forma certeira, suas 
flechas "envenenadas", que se chegassem a atingir os olhos do futuro amante, viajariam até o seu 
coração, causando desejo e saudade, amor e paixão. Dessa forma, o atingido passaria a viver “doente de 
amor”. Os alvos sempre são a região do coração e do fígado. Em Psicologia e Filosofia Eros é associado 
também à energia da vida. FONTE: Wikipédia. 
68 Relativo às pulsões freudianas. 

[...] a única razão plenamente 

justificável para se fazer 

qualquer coisa, é que essa 

maneira de agir contribuirá 

para uma vida realizada. 

GERARD HUGHES 
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AMOR PHILIA69 

Como vimos, para Aristóteles o amor que aproxima o ser humano da felicidade 

não é o amor Eros.  

Aristóteles defende a ideia de que o amor que pode 

aproximar o ser humano desse atributo é o amor Philia, 

que ele define como a atividade em que se quer para 

alguém o bem e o bom, inclinando-se tanto tempo quanto 

for possível a fazer tais coisas boas pelo outro, sem um 

interesse para si mesmo que não seja o de sentir-se bem 

fazendo isso.   

Ajudando o outro, no amor Philia, há consequentemente uma melhoria da 

felicidade do agente, mas não há essa intenção (como poderia haver no amor Eros, que 

é um amor de trocas intencionais, e há sim o objetivo de gerar um prazer no agente). O 

resultado da alegria ou felicidade do outro produz em si um quantum de alegria e 

felicidade pessoais, de forma mútua, sem que isso venha se constituir em falta ou 

pecado de qualquer forma, pois a natureza da ação não deve se confundir com a 

motivação para a ação. 

O amor Philia é revestido por atividades que podem ser desenvolvidas por 

qualquer pessoa para qualquer pessoa, em contextos e circunstâncias dos mais 

diferentes em que, segundo John Cooper 70, “esse tipo de bem-fazer mútuo possa ser 

realizado”.  

Em termos práticos, o amor Philia diferencia-se do amor Eros na medida em que 

se refere à vivência de um estado de contentamento intenso e interno pelo que é, pelo 

que dispõe, pelo que está, pelo que faz, pelo que existe, pelo realizado, pelo que pode 

partilhar, enquanto o amor Eros se associa ao desejo pelo que não tem, pelo que não é, 

pelo que não pode. Philia se associa ao que há, e pode ser partilhado, enquanto Eros ao 

que falta e deve ser conquistado. No amor Philia a satisfação bem do bem, no amor Eros 

a satisfação vem do bom.  

Numa rápida e superficial análise, concluímos rapidamente que o ser humano 

parece mais próximo, atualmente, do amor Eros, enquanto o resto da natureza parece 

mais associada ao amor Philia.  

 

A  BUSCA do que  FALTA 

Na natureza a falta é normal e pontual, e então o instinto natural de 

sobrevivência atua. Se o animal está com fome, ele ataca e come, caso contrário, não. 

O animal não cria formas elaboradas de matar e preparar sua presa para o jantar. E até 

                                                      
69 Philia (em grego: φιλíα) termo retirado do tratado de Ética a Nicômaco de Aristóteles, traduzido 
geralmente como "amizade", e às vezes também como "amor", ou ainda como o “amor amigo”, o amor 
que envolve o bem com o outro. 
70 COOPER, J. M. Friendship and the Good. The Philosophical Review. n.86. p.290-315, 1977 
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mesmo um leão sem fome, pode ser um animal dócil ao seu tratador. Com fome é 

melhor não arriscar, pois o instinto animal vai sobressair.   

O humano, muito mais associado ao amor Eros, vive pela falta, pelo desejo, por 

isso precisa do seu objeto de amor – que não à toa é considerado um “objeto”.  

O humano usa a razão71 para elaborar formas de buscar o que falta, e é 

constantemente impulsionado por essa falta – dê-lhe o que falta, e faltará outra coisa, 

pois quando consegue, já não tem mais graça, há outro desejo a ser realizado. 

O marketing conhece muito bem essa versão Eros da sociedade, e estimula 

sempre um desejo após o outro. Nem bem compramos o último 

modelo e já surge outro, que é apresentado como um salvador 

da pátria, preenchendo os buracos deixados pela certeza de 

que o ser humano – nem todos, mas a maioria - sempre vai 

desejar outra coisa depois daquela conquistada. Alguns 

conseguem ter consciência suficiente sobre si para não cair neste tipo de armadilhas.  

Ao humano – salvo raras exceções - a vida natural não basta de forma alguma, e 

aliás, nem mesmo dá muita atenção a ela, ou ao contato com as energias que são dela 

emanadas.  

Somos humanos, racionais, com DNA de semideuses72, portanto, com 

autojulgamento de superioridade – o que dá o álibi perfeito para muitas 

insanidades cometidas por nós, seres superiores, em relação aos “seres 

inferiores”, pois sendo superiores, achamo-nos no direito de nos apropriar de 

tudo o que interpretarmos como inferiores.  

Ao mesmo tempo, e por projeção, tememos tudo o que possa ser 

superior, pois que este pode igualmente se apropriar de nós, humanos. Isto 

provoca várias discussões religiosas, filosóficas, ufológicas e psicológicas, que não 

poderão evoluir neste trabalho.  

Porém, da mesma forma que possuímos o DNA de semideuses, também 

possuímos o DNA do Logos Divino – a alma, um fragmento desse Logos que habita em 

todos nós. Mesmo que inconscientemente, queremos receber fagulhas da sabedoria do 

Logos, afinal, não se trata somente de uma sabedoria intelectual, mas sim de uma 

sabedoria ancestral que envolve tudo, harmoniza tudo, frutifica tudo, e mantém tudo, 

tanto é que regularmente recorremos a várias formas de aproximação ao Logos Divino73 

buscando recursos como meditação, yoga, religião, preces, orações, promessas, 

simpatias, etc., pois sabemos, mesmo que intuitivamente, que existe uma energia da 

natureza que nos falta naquele momento, e que queremos encontrar, pois temos uma 

                                                      
71 Vide capítulo O HUMANO e a POBREZA DE NATUREZA, para melhor entendimento. 
72 Para melhor compreensão, ler sobre o mito de PROMETEU e EPIMETEU no capitulo O HUMANO E A 
POBREZA DE NATUREZA. 
73 Ler o capítulo SABEDORIA 
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longínqua percepção de que essa energia poderia causar a combustão que tanto 

desejamos, e que em alguns momentos já vivenciamos e gostamos de ter sentido74.  

De alguma forma nós amamos aquilo que nos permite ter motivação – Dynamis, 

aquilo que nos causa a combustão interior -, aquilo que permite nos alinharmos ao 

universo dando aquela sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa – o que 

nos torna saudáveis75.  

Tudo o que facilita nosso alinhamento nos alegra, e isso nós amamos. O que 

inibe, obstrui, impede ou atrapalha nosso alinhamento nos entristece, e isso nós 

odiamos.  Esta é a dicotomia amor/ódio, os dois lados da mesma moeda.  

Quando estamos operando no modo Eros, buscamos o que falta. Quando 

operamos no Philia, em verdade buscamos pouco, procuramos mais nos alinhar à 

sabedoria superior, à natureza, e à nossa própria natureza. Desejamos nos alinhar com 

a sabedoria maior, e através dela manter o estado de paz e felicidade naturais.  

 

A  SABEDORIA  PRÁTICA 

Para a filosofia aristotélica, o propósito básico de todo ser humano é encontrar 

a felicidade - com o que concordo plenamente.  

Aristóteles entende que é feliz aquele que é capaz de escolher o que é mais 

adequado para si pela prática do hábito formado e continuado da virtude76 e da 

prudência. A felicidade estaria, desta forma, ligada à “sabedoria prática” e à capacidade 

de saber fazer escolhas racionais para a vida, já que a razão é a faculdade que analisa, 

pondera, julga, discerne e nos permite distinguir entre o bom e o mau, entre os vícios e 

as virtudes. E a sabedoria prática, quando utilizada de forma rotineira, pode permitir a 

manutenção perene de um estado de felicidade, raramente possível através de outros 

meios. 

Ao praticarmos o amor Philia, tornando rotina (Héxis) o ato de nos alegrarmos 

com o que somos, com o que temos, com o que podemos, com a simplicidade da 

natureza, com a noção da integração com tudo e todos, com a noção de que o bem 

                                                      
74 Quando observamos um cão com problemas gástricos procurando um determinado tipo de mato para 
comer, ficamos a nos perguntar de onde saiu aquela informação. Fico a pensar que se trata exatamente 
dessa aproximação do mundo animal ao Logos Divino, que não é um privilégio do ser humano, que dá 
ao cão a sabedoria necessária. O mesmo sempre ocorreu entre os silvícolas, que souberam encontrar as 
ervas corretas para tratar de seus problemas de saúde. Enfim, se refletirmos adequadamente, teremos 
muitas razões para acreditar que quanto mais simples é o ser – em termos de humildade e não de 
organicidade – mais consegue estar em contato com a sabedoria maior. 
75 Do latim SALUS que significa inteiro, conservado, o que representa muito mais que simplesmente sem 
doença, mas sim um modo de existir harmônico, uma afirmação positiva da vida,  estado positivo de 
viver. No modo greco-romano de viver, saúde está associada ao conjunto de práticas e hábitos 
harmoniosos abrangendo todas as esferas da existência, como comer, beber, vestir, sexo, moral, política 
e religião. Os vícios perniciosos de forma geral degradam este estado de harmonia ensejando o 
adoecimento. Para os ocidentais contemporâneos, saúde é o antônimo de doença, quase que 
simplesmente. 
76 A virtude, no pensamento aristotélico, é dividida em intelectual e moral. A intelectual é derivada da 
aprendizagem e da educação, e a moral não é gerada em nós por natureza, é o resultado do hábito que 
nos torna capazes de praticar atos justos. 



 
60 

EU DECIDO! – Roberte Metring                                                  Amor EROS, Amor PHILIA 
e FELICIDADE 

comum nos afeta diretamente – e a recíproca é verdadeira -, podemos produzir com 

maior facilidade o estado de Dynamis, e então, estaremos cada vez mais alinhados com 

nossa essência, potencializando cada vez mais o estado de felicidade pessoal e coletiva.  

Não sobreviveríamos sem o amor Eros. Porém, para praticarmos esse amor, é 

preciso um mínimo de consciência e prudência, e antes treinar o amor Philia, pois que 

devemos ter um aguçado estado de consciência sobre o que, porque e para que 

estaremos indo atrás do que falta, saber qual a utilidade, se é suprir uma necessidade 

real, ou simplesmente tapar um buraco cujas origens estão no plano mais inconsciente 

do ser humano: a carência de natureza. 

 

 
1) Comece a praticar o amor Philia em relação a tudo o que te cerca, 24 horas 

por dia, e faça disso um hábito. Perceba a virtude da natureza em cada 

pequena coisa que lhe acontece. Integre-se ao sistema maior, faça parte e 

deixe que esse sistema natural faça parte de você também77.  

2) Passe a ver tudo com “olhos de turista”, que vê novidade e beleza onde os 

outros somente veem rotina. Surpreenda-se com tudo aquilo que antes você 

não era capaz de notar ou sentir. Tenha prazer com a novidade, e não atribua 

valor a ela (bem ou mal), simplesmente a contemple e passe a admitir sua 

existência, e agradeça por isso. 

3) Quando sentir “a falta”, reflita sobre a utilidade daquilo que parece lhe 

faltar, ou seja, se você está simplesmente tentando tapar o buraco aberto 

pela falta de natureza – e se for esse o caso, dê-se natureza -, ou se o que 

aparece como falta justifica-se em sua vida como algo útil que poderá lhe 

trazer benefícios. 

4) Experiencie fazer escolhas racionais e adequadas para sua vida. Bloqueie as 

escolhas movidas ou impulsionadas pela emoção, aliás, em momentos de 

grande emoção isente-se de escolher qualquer coisa que seja. Nesses 

momentos de emoção, apazigue seu coração e sua mente primeiro, procure 

alguma forma de ligação com o Logos Divino78. 

5) Desenvolva o hábito de se alegrar com quem é, com o que tem, com o que 

faz. Se sente problemas com quem é, com o que tem e com o que faz, 

busque alternativas para mudar isso, mas enquanto não puder, alegre-se. 

Existem muitos querendo estar no seu lugar para poder alegrar-se com o 

                                                      
77 Creio que São Francisco de Assis entendeu perfeitamente essa integração na medida em que 
considerava todo o universo como uma grande família, todos irmãos, afetando-se mutuamente. Na 
Psicologia a teoria de campo de Kurt Lewin, embora sem a mesma vertente poética, também afirma a 
integração e a influência de todos e tudo, sobre todos e tudo. 
78 Por exemplo, frente a uma promoção, ou frente a um objeto que desperte intenso desejo, não 
compre de impulso. Saia do local, e se possível não retorne no mesmo dia. Se dê um tempo para a 
emoção se acalmar e a razão poder atuar. Se no outro dia ainda existirem motivos, então volte e faça a 
compra. 
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que você tem, viver como você vive. Se você pensava numa moqueca de 

camarão, mas só tem sopa de lentilhas, alegre-se com ela, como se alegraria 

com a moqueca de camarão, afinal, racionalmente, é o que você tem para 

aquele momento. Pior é não se alegrar com a sopa, e ainda ficar pensando 

na moqueca: sofrimento dobrado. 

6) Não deixe de praticar os exercícios do capítulo O HUMANO e a POBREZA DE 

NATUREZA. 
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ZEN: Não pensar para pensar melhor 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ZEN 

O zen tem um caminho longo percorrido. 

A palavra “zen” deriva da palavra Dhyãna (sânscrito), em sua origem indiana. Na 

China este termo acabou se tornando channa, e depois reduzido à sua forma mais curta 

ch´an (禪). Essa forma se tornou sŏn (선) no coreano, e finalmente zen na língua japonesa, 

cujo significado é “meditação” ou “estado de concentração” típico da técnica 

meditativa.  

Mas zen também significa viver no presente com plena 

consciência, ciente de tudo o que vê, ouve, sente, saboreia e 

cheira, experimentando cada momento diretamente, não 

deixando que pensamentos, lembranças, medos ou esperanças 

fiquem em seu caminho atrapalhando o “prazer da experiência”, 

ou deslocando a mente do momento presente jogando-a para um tempo que não existe 

ainda, ou que não existe mais.  

 

O ZEN e o BUDISMO  

Nosso objetivo neste trabalho, é apresentar a prática do Zazen, que teve sua 

origem no Japão, mas precisamos entender o caminho que o Zen fez 

até chegar ao mundo nipônico.  

O Zen tem suas raízes originais na índia, baseado nos 

ensinamentos deixados por Siddharta Gautama79, o Buda, fundador 

do budismo, por isso é conhecido como Zen Budismo.  

Para o Zen Budismo, a prática da meditação de ordem 

intelectual por ela mesma, é fundamental. Por isso, quando estiver praticando a 

                                                      
79 A época de seu nascimento e a de sua morte são incertas. Na sua maioria, os primeiros historiadores 
do século XX datavam seu tempo de vida por volta de 563 a 483 a.C.  Siddharta foi um príncipe de uma 
região no sul do atual Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das 
causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até ao 
"despertar" ou "iluminação", após o que se tornou mestre ou professor espiritual, fundando o budismo. 
(Fonte: Wikipédia) 

Penetra no silêncio da própria alma, 

escuta os pensamentos que te 

nascem do próprio ser, 

e reconhecerás que a solução da vida 

surgirá de ti mesmo. 

EMMANUEL 
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meditação a pessoa deve abrir a mente para a realidade daquele momento único e em 

particular, não se permitindo sofrer 

a ação de pensamentos, 

sentimentos, lembranças e 

preocupações de qualquer ordem, 

ou seja, não sendo controlada por eles. 

Porém, o Zen Budismo não se resume somente ao estudo de textos e meditação 

intelectual. Na prática, envolve um trabalho mais árduo onde a pessoa, dentro da sua 

realidade e materialidade, trabalha desde uma forma braçal – como limpar suas próprias 

coisas, por exemplo (mais ou menos dentro do que foi pregado pelo 

mestre chinês Baizhang: "um dia sem trabalho é um dia sem comida")-, até o 

desenvolvimento de atividades mais elaboradas como caligrafia e iquebana, passando 

pelas artes marciais, visando aprender a manter a mente, além de limpa, focada em 

resolver qualquer exigência do mundo material dedicando-se integralmente àquela 

atividade, naquele tempo e espaço em que ocorre. Por exemplo, ao se alimentar, a 

pessoa deve se concentrar totalmente na comida e no ato de comer; ao andar, deve 

fazê-lo no mais alto nível de consciência possível, e assim por diante.  

O Zen Budismo é tido como um estilo de vida, onde a pessoa está em meditação 

o tempo todo para fazer o contato mais fiel possível com a realidade imediata, e não é 

apenas e meramente um conjunto de 

práticas isoladas. Também ensina que 

todos os seres humanos têm a natureza 

de Buda, ou seja, o potencial 

para atingir a iluminação – também chamada de Nirvana ou Satori -, desde que se 

esforce para experimentar a realidade diretamente através das práticas meditativas - 

pelo desapego das palavras, dos conceitos e dos discursos -, e da prática da consciência 

focada, caminhos para alcançar tal estado de iluminação.  

Esta iluminação, no entanto, não se trata do arrebatamento do praticante para 

nenhum lugar (como pensam alguns), nem se trata de uma experiência visionária (como 

pensam outros). Nesta prática o fluxo de pensamentos não para. Ocorre que o 

praticante simplesmente abre mão de controla-los ou refletir sobre eles, e os deixa 

passar (como alguém que simplesmente olha pela janela de um ônibus em movimento), 

passando a ter uma visão límpida da realidade, sem inflexões racionais que possam 

atrapalhá-lo com julgamentos preconcebidos sobe o que ocorre (acredito tratar-se do 

momento em que a alma acopla com o Logos Divino aristotélico80). 

Como vemos, entre todos os seus conceitos e práticas, o Zen Budismo objetiva 

alcançar a atenção plena81 mediante a disciplina do corpo, através dos trabalhos, e a 

                                                      
80 Ver capítulo ACESSANDO A SABEDORIA. 
81 Modernamente conhecido e explorado pelo nome de mindfulness, porém, como estamos vendo, 
trata-se de técnica e prática já muito antigas, surgidas por volta do século VII d.C., mas com 
possibilidade de ter suas raízes fincadas em período ainda muito mais antigo. 

O mestre apenas abre as portas. 

O resto do caminho será por sua conta. 

FILOSOFIA ZEN 

Quando o espírito não repousa sobre nada, 

o verdadeiro espírito aparece. 

SUTRA DO DIAMANTE 

https://fortissima.com.br/2015/05/04/tipos-de-meditacao-descubra-qual-se-adapta-voce-14697804/
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aquietação da mente, através da meditação. Visa desenvolver a aptidão para que a 

mente possa ver a mente, ou seja, sua natureza original (lembram do Logos Divino de 

Aristóteles?) sem a intervenção do intelecto.  

Atualmente, no ocidente, o Zen Budismo é a corrente do Zen mais conhecida, 

uma tradição de caráter religiosa com princípios filosóficos próprios, e que, como em 

muitas outras tradições, possui cerimônias e liturgias específicas, das quais não 

trataremos nesta obra.  

 

OUTRAS INFLUÊNCIAS no ZEN 

Relatos históricos apontam que o Zen Budismo foi levado para a China por volta 

do ano 520 d.C. Neste pais sofreu a influência do Taoísmo. A corrente taoísta é a 

responsável pelo Zen como é conhecido na atualidade. 

Da China, o Zen, agora já influenciado pelo taoísmo, se espalhou para outras 

localidades. Na Coréia sofreu a influência do Confucionismo. No Vietnam sobre a 

influência do Xintoísmo. E no Japão sofreu a influência dos conceitos do wu wei japonês.  

De acordo com a influência de cada cultura, cada escola da prática Zen cresceu 

de maneira independente, e desenvolveu identidade própria. Porém, sempre foi 

mantida, de alguma forma, a filosofia e doutrina budista como essência e pano de fundo, 

em particular no que se refere às práticas meditativas e o domínio da atenção plena. 

Esse leque de influências permitiu que qualquer pessoa leiga possa praticar o 

Zen, mesmo não sendo budista, desde que se disponha a dedicar-se a meditar em 

qualquer forma de atividade em que esteja envolvido.  

Como já dito, não é objetivo deste trabalho a inserção no mundo ritualístico de 

nenhuma religião, e, embora o Zen Budismo se mantenha sempre como pano de fundo 

e tenha muito a oferecer, nossa proposta vai ficar limitada à uma das vertentes do Zen 

conhecida como Zazen. 

 

ZAZEN - O ZEN no JAPÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Zen praticado no Japão é denominado Zazen, que significa “meditar sentado” 

(Za = sentar-se; Zen = estado meditativo).  

O Zazen de que eu falo não é uma aprendizagem da 

meditação, não é nada senão o dharma da paz e da 

felicidade, a prática-realização de um despertar perfeito (…) 

Uma vez que agarrem o seu coração, vós sois semelhantes 

ao dragão que penetra na água 

ou ao tigre entrando na floresta. 

MESTRE DÔGEN, Sec. XIII 

https://fortissima.com.br/2015/05/04/tipos-de-meditacao-descubra-qual-se-adapta-voce-14697804/
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Hoje, face aos desafios que a nossa sociedade ocidental 

encontra, a prática do Zazen parece tornar-se mais do que 

importante, é necessária, pois, através do Zazen, podemos 

exercitar a experiência da estabilidade interior, de uma vida plena 

de sentido, inscrita no momento presente e aberta às mudanças 

naturais da existência, na imobilidade e no silêncio, aprendendo a 

nos retirar e refletir sobre nós mesmos, sem que rituais complexos 

sejam exigidos. 

É muito difícil explicar o que é Zazen, e a melhor e única forma de entendê-lo é 

praticá-lo, indo além do pensar e do não pensar, indo além do eu e do não-eu, 

entregando-se ao momento como ele se apresenta, e maravilhando-se com isto, 

investigando o sentido da existência e mantendo a mente desperta e ativa para 

enfrentar o estresse da vida. 

O Zazen visa levar seu praticante a manter uma experiência direta com a 

realidade pela observação de sua própria mente através de meditação silenciosa.  No 

Zazen não há objetivo nem objeto para a meditação (meditar nisso ou naquilo).  No 

Zazen até o sujeito desaparece, num encontro com a plenitude através do ato de sentar 

e entregar-se a si mesmo e ao cósmico. Só isso.  

Apesar desta aparente facilidade, talvez seja um dos processos que mais exigem 

treino e formação de hábito para chegar ao seu ponto central, já que o Zazen não é 

exatamente um estado de meditação no sentido do aquietamento do corpo e no uso do 

intelecto, como muitos acreditam.  O Zazen se concentra mais na estrutura holística viva 

do corpo-mente, permitindo que o intelecto exista sem qualquer exaltação de valor, que 

ele simplesmente exista assim como todas as outras partes do corpo.  

Na postura Zazen a volição, o intelecto e a consciência encontram seu lugar e 

função adequados dentro do campo unificado corpo-mente. A cabeça recebe sua 

igualdade no corpo, não como um órgão separado. 

 No Eihei-koroku82, Dôgen escreveu: “Em nosso Zazen, é de fundamental 

importância sentar-se na postura correta. Em seguida, regule a respiração e acalme-se.”  

É só isso. O praticante deixa de sentir as partes separadas do corpo, sente somente o 

corpo, somente a consciência corporal holística. 

Se as várias partes do corpo são integradas 

corretamente ao longo da linha vertical (coluna vertebral), o 

peso passa a ser suportado pela estrutura esquelética e as 

tensões musculares são desnecessárias e liberadas. Por isso é 

importante a postura correta. Não precisamos lutar contra a 

força da gravidade, o corpo interno é liberado, relaxado e 

desenrolado em todos os cantos. A estrutura externa 

permanece firme e forte, enquanto o interior é fluido e calmo. Quanto mais relaxados 

                                                      
82  Coleção de dez volumes de obras compostas pelo monge Zen Eihei Dogen entre os anos 1236 e 1252. 
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os músculos, mais consciente se pode ser, mais precisa se torna a percepção, e podemos 

então sintonizar o universo. 

Como ensina a monja Coen83, “Zazen é estar consciente de si mesmo e da teia da 

vida na qual somos causas, condições e efeitos”, é se maravilhar com a existência que 

existe nas coisas simples, numa planta, numa árvore, numa criança, em si mesmo.  

As frases seguintes são fragmentos da filosofia Zazen, e certamente poderão 

facilitar o entendimento desta filosofia como um todo: 

 O segredo da vida é morrer jovem, mas o mais tarde possível. 

 Nada fale, a menos que possa melhorar o silêncio. 

 Toda viagem de mil quilômetros começa com o primeiro passo. 

 O forte supera um obstáculo; o sábio, o caminho todo. 

 Não tenha medo de demorar. Tenha medo de parar. 

 Tropeçar e cair não significa estar no caminho errado. 

 Sempre veja as coisas pelo lado positivo. Se ele não existir, esfregue os lados 

obscuros até que brilhem. 

 O que acontece, acontece no tempo certo. 

 

 
1) No Zazen, o praticante deve sentar-se num lugar tranquilo, de preferência 

olhando para uma parede neutra (se possível a uma distância de pelo menos 

1 metro). 

2) A coluna deve estar ereta, os ombros para traz e relaxados, o queixo 

ligeiramente rebaixado (o que permite a abertura do diafragma para a 

passagem do prana – energia vital), e a língua levemente encostada no céu da 

boca, por trás dos dentes superiores. 

3) As costas dos dedos da mão esquerda devem repousar delicadamente sobre 

os dedos da mão direita, com os polegares se tocando suavemente (gesto do 

Mudrá84 cósmico que reforça o estado de atenção). As mãos podem ficar 

descansadas sobre as pernas. 

4) A cabeça deve estar levemente reclinada para baixo com o queixo 

posicionado a 45º (como que solto, porém, sem encostar no peito) e no 

mesmo alinhamento do umbigo. 

                                                      
83 Cláudia Dias Baptista de Souza (1947), foi jornalista e bancária. Atualmente é conhecida como Coen 
Rōshi ou Monja Coen, é uma monja zen budista brasileira de ascendência portuguesa, e missionária 
oficial da tradição Soto Shu com sede no Japão. Monja Coen também é a Primaz Fundadora da 
Comunidade Zen Budista, criada em 2001. (FONTE: Wikipédia) 
84 Mudrá significa um gesto simbólico, com significado próprio, feito com as mãos, equivalente a um 
selo, senha ou chave de acesso, utilizado no Yoga para penetrar em determinados setores do 
inconsciente coletivo. Também utilizado no  budismo e na dança indiana. 
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5) Os lábios devem estar suavemente fechados, dentes levemente encostados, 

com a ponta língua suavemente colocada no palato, logo atrás dos dentes 

superiores. Este conjunto todo deve estar suavemente posicionado, e 

confortável.  

6) Preferencialmente, mas não obrigatoriamente, os olhos devem estar 

semicerrados numa inclinação de 45º (no meio do caminho entre olhar para 

frente e para baixo) e relaxados (como quando se está querendo enxergar 

longe no horizonte), sem esforço ocular.  

7) Deve-se concentrar na respiração. Inicie com três respirações profundas, e em 

seguida feche a boca a respire de forma natural pelas narinas. 

8) Seguir a respiração contando seu ciclo de inspiração e expiração até chegar a 

10 ciclos (uma inspiração + 1 expiração = 1 ciclo). Chegando a 10, deve-se 

reiniciar novo ciclo até ter completado o tempo determinado. Se perder a 

contagem, ou o posicionamento, o praticante simplesmente reinicia o ciclo e 

volta a prestar atenção na respiração e na contagem. Em estágios avançados 

a pessoa pode prescindir da contagem, concentrando-se somente na 

respiração pelo tempo determinado. 

9) A respiração abdominal é importante, ou seja, deve-se usar o diafragma na 

respiração, e não somente a parte superior dos pulmões. As expirações 

devem ser mais longas do que as inspirações. A pessoa pode usar o ritmo 1x2, 

ou seja, a expiração deve ter o dobro do tempo da inspiração. Isto será 

saudável, mas não obrigatório, principalmente no início. Depois, com o 

tempo, essa prática de expirar mais lentamente torna-se praticamente 

automática. 

10) Para nossos propósitos, vamos iniciar os exercícios com tempo ascendente 

por períodos de 7 dias.  No primeiro período de 7 dias os exercícios devem ser 

de 5 minutos. A cada 7 dias aumentar os períodos em 5 minutos, até atingir o 

período de 25 minutos (o equivalente a 35 dias de experimentação). Não 

sendo possível seguir este protocolo, deve-se realizar este exercício pelo 

menos por períodos entre 5 e 10 minutos diária e rotineiramente, tornando 

isso um hábito para a vida. 

 

Durante o exercício, a pessoa deve deixar seus pensamentos e sentimentos irem 

e virem livremente, não tentando controlá-los, entende-los ou eliminá-los. Eles 

simplesmente devem passar pela mente como se fosse uma paisagem na janela de um 

ônibus em viagem. A única tarefa desta prática é manter a mente relaxada, aberta e 

concentrada, mas sem tensão, presente somente no agora do momento sem se deixar 

levar por eventuais pensamentos ou ruminações mentais. 

A pessoa deve procurar não se mover durante o tempo do exercício, limitando-

se a pequenos ajustes corporais, quando necessários. A observação de possíveis 

desconfortos pode ser uma escada preciosa para descobertas pessoais sobre si e seu 
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corpo. Quando estamos em meditação/relaxamento, passamos a ter uma percepção 

corpórea mais intensa que o normal. Todos os incômodos percebidos (pequenas dores, 

coceiras, amortecimentos, etc.) pode ser que já estejam ali há muito tempo, sem terem 

sido percebidos. Procure ajustes mínimos que devolvam um estado confortável para 

terminar o exercício. 

É normal que ocorram coceiras aqui e ali. Não se coce, perceba a coceira chegar, 

e deixe-a passar, como faz com os pensamentos. Somente se coce se realmente sentir 

que está insuportável o suficiente para perder o tempo de meditação. 

No início pode ser que os minutos pareçam horas, mas com o tempo essa 

sensação diminui, e muitos minutos de prática parecem passar bem rápido.   

Esta prática leva naturalmente a pessoa a ficar mais atenta e calma, e 

eventualmente a desenvolver uma sensação intensa de leveza e bem-estar.  
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FENOMENOLOGIA – consciência limpa de ruídos  
_______________________________________________________________________ 

 

Na medida em que nos treinamos a praticar a arte de filosofar (no sentido amplo 

da palavra), a Filosofia pode se tornar forte fonte de autoajuda e conhecimento para 

qualquer pessoa, independentemente de seu grau de conhecimento, estudo, ou 

privilégios sociais. Não aceitar as coisas como elas simplesmente parecem ser, é um ato 

filosófico, importante e saudável. 

 

FENOMENO e FENOMENOLOGIA 

Fenômeno85, do latim phaenomĕnon, significa aquilo que aparece, fato ou 

evento que se dá à observação, que pode ser descrito e explicado, e que está sujeito à 

ação dos nossos sentidos, que se apresenta à nossa consciência. 

A Fenomenologia86 é uma corrente filosófica de investigação rigorosa dos 

fenômenos, por si mesmos (sem interpretações ou conjecturas) quando se apresentam 

à mente, a partir do que se tornam objetos “ideais”. Passando a 

existir na mente, podem ser designados por palavras que 

representam suas essências, suas significações. A fenomenologia 

se propõe a estudar esses fenômenos buscando encontrar suas 

verdades razoáveis.  

Edmund Husserl (1859-1938) - filósofo, matemático e 

lógico – é o fundador deste método de investigação filosófica, e 

também quem estabeleceu os principais conceitos e métodos que seriam utilizados por 

outros filósofos desta linha de pensamento. 

 

REDUÇÃO  FENOMENOLÓGICA 

Seu método de estudo foi denominado “redução fenomenológica”. Nesta 

redução nos detemos na observação do fenômeno como ele é, e isto pode nos permitir 

uma leitura o mais real possível sobre aquilo que nos afeta, sem que sejamos levados a 

conjecturas para além do necessário – um 

equivalente contemplativo da meditação Zen. 

Desta forma, é possível estabelecer uma forma de 

“verdade provisória” e útil, até que um novo fato 

possa mostrar uma outra realidade. 

A redução fenomenológica requer a 

suspensão das atitudes, crenças, teorias, e do 

                                                      
85 Fenômeno difere de um acontecimento, que também pode ser observado, descrito e explicado, porém, 
o acontecimento refere-se à ação de um objeto físico sobre outro objeto físico.  
86 Fenomenologia, do grego phainesthai - aquilo que se apresenta ou que mostra - e logos explicação, 
estudo. 

O método fenomenológico é 

puro, descritivo, apriorístico 

e baseado na apreensão dos 

fenômenos psíquicos tais 

como se dão na consciência. 

EDMUND HUSSERL 
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conhecimento prévio sobre as coisas do mundo exterior, detendo-se o observador em 

concentrar-se exclusivamente na experiência em foco, porque esta é a realidade para 

ele naquele exato momento, colocando todo o resto "entre parênteses", 

momentaneamente.  

Os achismos e possíveis julgamentos são 

colocados de lado para que aquele determinado fato ou 

evento possa ser racionalizado a partir da maior 

probabilidade de verdade possível para aquele evento e 

momento. Trata-se de um método de descrição, livre de 

teorias e pressuposições, que segue alguns conceitos 

básicos: 

1. AS COISAS MESMAS: o fenômeno, aquilo que aparece à consciência, da 

forma que aparece para o observador. A observação feita por uma pessoa 

raramente será a mesma que a feita por outra pessoa, pois dois corpos não 

ocupam o mesmo lugar no espaço, portanto, de alguma forma, mesmo que 

por alguns mínimos graus de diferença, a observação já não será a mesma. 

Desta forma, devemos nos lembrar que nossa consciência dos fatos e 

acontecimentos será sempre única e exclusiva na sua totalidade, podendo 

coincidir com a de outras pessoas em sua quase totalidade, ou não, 

dependendo do viés adotado. 

2. A CONSCIÊNCIA: percepção imediata mais ou menos clara, pelo observador, 

daquilo que se passa nele mesmo, e fora dele. Há que se ter noção de que, 

subjetivamente, estamos tomados por vários fatores e vetores que podem 

influenciar na nossa observação. Portanto, quanto mais livres de influências 

internas estivermos na observação, mais pura será a descrição do 

fenômeno. Por exemplo, “eu ouvi a pessoa falar tal coisa” é diferente de “eu 

penso que a pessoa quis dizer tal coisa quando disse isso”. O que eu penso 

sobre o fenômeno não é o registro do fenômeno, mas uma conjectura. 

3. A INTENCIONALIDADE: toda consciência é consciência de alguma coisa. A 

única intenção aceitável, para este método, é a observação mais pura e livre 

de ruídos possível. 

4. REDUÇÃO FENOMENOLÓGICA: suspensão de todo juízo sobre o mundo 

natural. Não interpretação, somente contemplação. O que é, é o que é, 

simplesmente isso. Ver uma pessoa de óculos não significa que a pessoa 

tenha problemas visuais. Representa simplesmente que vi uma pessoa de 

óculos. 

 

PREGNÂNCIA 

Devemos salientar que nosso mundo psíquico é muito rico, e que nossos 

conteúdos psíquicos já internalizados, principalmente os inconscientes, impregnam as 

Experimentamos 

apenas a superfície das 

coisas (...) mas não a 

verdadeira coisa em si. 

IMMANUEL KANT 
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sensações, fazendo com que o cérebro faça seus registros e intepretações de acordo 

com determinados conteúdos ou crenças pessoais, já existentes87. 

Por exemplo, na imagem a seguir torna-se quase impossível, para algumas 

pessoas, darem-se conta da realidade.  

 

 
 

Se você não se deu conta ainda de que a imagem acima foi impregnada por seus 

conteúdos inconscientes internalizados ao longo do tempo, olhe com mais cuidado.  

Nosso contato com a realidade está sempre sendo impregnado por nossos 

conteúdos internalizados. Por isso precisamos sempre fazer questionamentos, como os 

propostos pelos fenomenologistas: o que é isso que parece ser? Este questionamento 

é parte da prática da redução fenomenológica.  

Devemos relembrar que Husserl, seu criador, instruiu que a prática da redução 

fenomenológica previa a total suspensão de julgamentos, crenças, teorias, e 

conhecimentos prévios, para dar conta simplesmente da manifestação como ela se 

apresenta, isenta de ruídos de qualquer ordem, sejam ruídos físicos, mentais, morais ou 

qualquer outro, internos ou externos. 

A fenomenologia, e seu método da redução fenomenológica, nos auxilia em 

mantermos atenção ao que simplesmente é, e dessa forma, lidando com a parte mais 

nua e crua da realidade, podemos nos tornar mais assertivos, 

tomar decisões mais acertadas, e obter resultados mais 

lógicos e adequados à realidade em questão. Muitos dos 

nossos erros e enganos provêm de nossas decisões se basearem em nossos constructos 

emocionais, ou seja, em experiências antigas, em achismos. 

A realidade, por mais dura e sofrível que possa ser, sempre será algo com que 

podemos lidar de forma real. Qualquer outra coisa que não seja a realidade, será mera 

prospecção, plano, fantasia, imaginação, etc. 

 

 
1) O exercício fenomenológico refere-se a fazer a observação do fenômeno 

como ele se apresenta, seja lá o que for, de forma intencional. Simples assim. 

Podemos iniciar observando uma flor, uma cor, um sabor, um aroma, a 

                                                      
87 Estudado pela Psicologia da Gestalt, donde surgiu a lei da pregnância, onde observou que 
determinados fenômenos são “impregnados” por conteúdos anteriores, pré-existentes, contaminando 
assim a observação pura. 

A pregnância nos 

inibe  de ver o novo. 



 
72 

EU DECIDO! – Roberte Metring                                                  FENOMENOLOGIA – 
consciência limpa de ruídos 

respiração ou qualquer outra coisa simplesmente pelo ato de observar, 

procurando deixar que a essência daquilo invada nossa consciência, e, 

propositalmente, inibir qualquer julgamento ou reflexão sobre aquilo. Por 

exemplo, a cor de uma flor. Observe, absorva, independentemente de gostar 

ou não, de se encantar ou não. Simplesmente deixe que aquela cor entre, 

faça parte, exista em você. Se você vai assistir a uma aula, proponha-se a 

assisti-la até o fim, independentemente de você concordar ou não, gostar ou 

não, e “ir com a cara” do professor ou não. Simplesmente internalize as 

informações. Deixe para racionalizar em outro momento. 

2) Outro exercício é, frente a qualquer problema ou situação, buscar aquilo que 

não foi visto, ou retirar impressões ou julgamentos, permitindo que o 

problema em questão, seja somente “o problema em questão”. Na maioria 

das vezes, o problema é muito menor, quando passa pelo crivo da redução 

fenomenológica, do que se supunha sobre ele. Também pode ocorrer de, 

durante esse exercício, descobrirmos que, ao contrário, estávamos 

minimizando um problema através de vários subterfúgios mentais, e dessa 

forma ele torna-se do tamanho que realmente é, permitindo uma solução à 

sua altura. Quando lidamos com um problema na exata dimensão deste 

problema, livre de ruídos e intepretações, fica muito mais fácil encontrar uma 

possível solução. Por exemplo, é comum anteciparmos determinados 

resultados, baseados em conhecimento prévio sobre coisas similares que já 

ocorreram, porém, se administrarmos um problema tal como ele é, e não 

como algo parecido foi, talvez descubramos novas formas de solução que 

ainda não haviam sido experimentadas, surpreendendo-nos com os 

resultados. Outro exemplo: é comum termos uma ideia geral de determinado 

parágrafo de um texto, antecipando o final da história, sem que, contudo, 

tenhamos chegado ao final do processo de leitura, ou mesmo, tenhamos 

criado um final antecipado e inverídico. Em verdade, talvez esse texto tenha 

um final surpreendente, se nos permitirmos a experiência de chegar ao final. 

3) Torne o óbvio evidente. Nem tudo que é obvio é evidente, principalmente 

se estiver sob efeito da lei da pregnância (lembre-se da imagem na página 

anterior). Normalmente quando nos questionamos sobre o que há para mais 

além daquilo que é ouvido, visto ou sentido, sem julgamento prévios, e sem 

impregnar o fenômeno com aquilo que já é sabido, evidenciando cada 

detalhe, indo fundo na observação das coisas, sendo elas conhecidas ou não, 

tornamos, para nós mesmos, o óbvio88 evidente89. Se forem coisas 

conhecidas, ou um problema, situação, fenômeno qualquer sobre o qual já 

nos debruçamos muitas vezes sem resolver, devemos observar com o “olhar 

de turista”, vendo como novidade e beleza, o que os outros, e nós mesmos, 

                                                      
88 Óbvio, aquilo que é fácil de ver. 
89 Evidente, claro, aceitável, indiscutível. 
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já vemos como rotina. Surpreenda-se, e se continue assim até ter certeza de 

que não há mais com o que se surpreender, seja como que for.  
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ESTOICISMO – a vida plena 
_______________________________________________________________________ 

 

Para o estoicismo, o ser humano atinge a plenitude e a felicidade quando 

abandona suas paixões terrenas (também pregado pelo Budismo e outras escolas 

antigas), suas contrariedades, seus aborrecimentos e seus desassossegos, pois que 

podem inibir o bom fluxo de vida.  

Zenão de Cítio (335-264 a.C.), filósofo grego, fundou a Escola Filosófica Estoica 

por volta de 300 a.C. Baseado na ideia dos cínicos90, enfatizou a paz 

de espírito, conquistada através da vida vivida permeada e plena de 

virtudes, e de acordo com as leis da natureza. Esta escola floresceu 

como filosofia no mundo greco-romano até o advento do 

cristianismo.  

Depois de Zenão, outros estoicos continuaram suas reflexões 

a respeito de a felicidade ser o resultado de um fluxo de vida bom, 

atingido somente através do uso da razão correta e coincidente com 

a razão universal (Logos Divino aristotélico), que tudo governa.  Um mau sentimento 

(pathos91) seria um distúrbio da mente contra a natureza, um desvio ou afastamento 

desse fluxo natural.  

Zenão, no entanto, prega que a única forma disso acontecer é o ser humano se 

entregar à vida que flui: nada receando, nada esperando, simplesmente vivendo, 

sorvendo a vida, e aprendendo com ela no agora, pois 

a vida é efêmera e tudo tem um fim, seja lá qual for, o 

que faz com que os problemas, sejam quais forem, 

sejam somente relativamente importantes, e devem 

ser contextualizados dentro de 

um breve período da vida, e não ser incorporado ao fluxo natural. 

Dessa forma, um problema é para ser resolvido, e não incorporado 

Marco Aurélio92, um estoico de carteirinha, tinha o hábito 

de escrever suas reflexões, cujo público a ser alcançado era ele 

mesmo. Escrevia diariamente seus pensamentos, para alcançar 

                                                      
90 O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, cujo propósito da 
vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. A filosofia cínica é unicamente uma escolha de vida 
baseada na liberdade total e absoluta, ou da independência das necessidades inúteis, da recusa ao luxo 
e da vaidade presentes na vida social, nutrindo um estado de imperturbalidade. 
91 Etimologicamente, phatos é uma palavra grega que significa paixão, excesso, catástrofe, passagem, 
passividade, sofrimento, assujeitamento, sentimento ou doença. Esse conceito foi adaptado por 
Descartes e Nietzsche em suas obras. Aristóteles utilizou esse termo para representar um método retórico  
de persuasão para chamar a atenção dos ouvintes pela emoção, seja para seduzir ou confundir. Nas 
ciências da saúde, contemporaneamente, representa alterações que provocam no organismo um desvio 
do estado de saúde, normalmente através de um sofrimento. 
92 Imperador romano do século II d.C. Escreveu uma obra até hoje lida, de titulo  MEDITAÇÕES. 

Nada esperar, nada 

recear, simplesmente 

viver o aqui-e-agora.  
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clareza mental e paz. Em suas reflexões ele defende que somente precisamos de três 

coisas para viver bem:  

a) a certeza do julgamento da situação no momento presente.  

b) a ação para o bem comum no momento presente.  

c) gratidão, no momento presente, por tudo o que ocorrer no nosso caminho.  

Portanto, para Marco Aurélio, somente importa:  

1. O que você pode fazer agora, e fazer, da melhor forma possível para o 

agora.  

2. É viver bem o agora, fazendo as melhores escolhas no e para o agora, e 

assim viver uma vida serena.  

3. É ser agora uma pessoa melhor do que era. 

4. É buscar fazer a coisa certa para este momento, e assumir a 

responsabilidade por suas escolhas.  

 

O estoicismo prega que CONTROLE não é SEGURANÇA. Uma vida segura é uma 

vida regida pelo medo, vivida onde as escolhas ocorrem em função das opiniões e 

necessidades dos outros, dos pares, dos superiores, dos vinculados afetivamente, etc. 

Também prega que CONTROLE não é OBSESSÃO, pois aquele que se torna 

obcecado pelo controle tenta controlar o que não está sob seu poder.  

Para o estoicismo, o CONTROLE está exatamente em 

aceitar as responsabilidades por suas escolhas, e aceitar que 

a vida é sua para viver como desejar, e responder por todas 

as consequências disso.  As escolhas permitem viver uma vida regida pelos próprios 

valores, e pelos próprios desejos. E claro, sempre lembrando que escolher é abdicar, o 

que leva à angústia, e ter o poder da escolha é ter que arcar com a responsabilidade das 

escolhas, e da angústia de ter que abrir mão de, talvez, milhares de outras opções para 

ficar com aquela que escolheu. 

Vertentes espiritualistas – como o budismo e o espiritismo –, bem como Sartre e 

outros filósofos de vertente existencialista do século XX, já lidavam com essa questão 

ao tratar do assunto livre-arbítrio.  

O livre-arbítrio devolve às pessoas a responsabilidade pelos seus atos e escolhas 

– a máxima aplicada é “não é obrigatório plantar, mas em plantando, terá que colher”. 

Sem escolhas, sem controle (No choices, no control). É a vida 

do alienado.  

Quem não escolhe será um alienado e refém das 

escolhas dos outros, vivendo a vida deles, e não a sua (vida 

de Matrix?). Por essa razão, várias vertentes, para além do 

estoicismo, pregam que todos devemos refletir sobre nossas 

escolhas, para não nos lamentarmos no futuro tendo que arcar com a responsabilidade 

daquilo que deixamos de escolher.   

Controle não é 

segurança.  
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Outro ponto importante que os estoicos valorizam é o comportamento.  

Entendem que o comportamento pode falar mais que a palavra, pois as palavras só têm 

realmente poder quando se tornam ação, e toda ação representa a palavra de forma 

mais original e pura. Portanto, de nada adianta aprender a ler, falar, projetar, etc., se 

isso tudo não se tornar ação. Desta forma, pregam que para conhecer uma pessoa não 

devemos prestar atenção ao que ela fala, mas ao que ela faz, pois como ela age, mostra, 

de forma mais pura e menos contaminada, como ela é.  

Os exercícios de fundamentação estoica visam levar a pessoa à tranquilidade e à 

crença em si mesma, ou ao autocontrole, saindo da alienação, pensando sempre em 

como pode se tornar melhor a cada dia, em como superar os problemas, e em como 

pode transformar os “seus” problemas em oportunidades. 

 

 
1) Ao acordar, como exercício, agradeça porque acordou e porque tem um novo 

dia de oportunidades pela frente. Lembre-se que problemas também são 

oportunidades. 

2) Pratique o exercício da imaginação negativa ou catastrófica, com o propósito 

de tomar consciência de tudo de bom que tem no momento presente. Neste 

exercício, a pessoa deve imaginar o pior, a catástrofe, o fim de tudo, o pior 

em sua vida. Imediatamente deve lembrar que foi tudo fantasia, que sua vida 

não chegou àquele ponto, e começar a pensar em todas as coisas boas que 

estão acontecendo, em como tudo parece muito menor que nas catástrofes 

imaginadas, que os problemas passam a ser muito menores do que aqueles, 

e que sua vida está muito boa em relação a tudo de ruim que conseguiu 

imaginar. Agradeça pelo que tem, pela sorte que tem, e comece a valorizar a 

vida que tem.  

3) Sente-se e pense em como você quer viver o seu dia, e se desejar, escreva isso 

num diário, para reflexões futuras. Não se trata de planejar o que fazer, mas 

sim de como é que deseja que o dia transcorra, que qualidades quer praticar, 

que defeitos quer evitar, que tipo de filosofia vai adotar para entender as 

lições que se apresentarão, como vai manter a cabeça no lugar apesar do que 

possa acontecer, e como pretende manter a calma e a tranquilidade apesar 

de tudo, e como pretende que seu dia termine. 

4) Comece a viver o agora. O que não é agora é passado ou futuro, e nenhum 

dos dois momentos existe. Só o presente existe.  Use o presente para manter 

contato. Certifique-se de que o que lhe chama atenção está no presente, não 

no passado ou futuro, e faça as melhores escolhas que puder para o agora 

visando viver serenamente, ser uma pessoa melhor do que já foi até agora.   

O que está no passado não pode ser mais resolvido, é só lembrança e deve 

ser classificado como aprendizado. Mas se ainda lhe ocupa espaço mental, 
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inibe ou elicia seus comportamentos, então não é passado, é presente, e deve 

ser aceito como tal, e resolvido. 

O que está no futuro não pode ser resolvido agora, pode ser planejado, mas 

tão somente isso, e ainda assim, sem nenhuma garantia de que aconteça. 

Então, viva no presente, faça no presente, resolva no presente, esteja no 

presente, o tempo todo. E se tiver que fazer planos para o futuro, não se 

preocupe, simplesmente se ocupe do que precisa ser feito, e deixe o tempo 

certo chegar para que possa viver o que planejou. Quando plantamos uma 

semente, não ficamos remexendo a terra todo dia para ver como ela está 

germinando. Simplesmente continuamos colocando adubo e água, e 

confiando. E um dia a semente coloca seu broto para o lado visível da vida. 

5) Identifique e separe as questões da vida de forma a poder identificar 

claramente o que é externo a si, e o que vem de si. Somente o que vem de si 

está realmente sob seu controle e relacionado às suas próprias escolhas. As 

que vem de fora de si, raramente estão sob seu controle de ação. Ocupe-se 

do que vem de si acima de tudo, e desenvolva a capacidade de distinguir 

claramente uma coisa da outra. Isto dará a você enorme vantagem de energia 

e tempo sobre aqueles que estão querendo mudar o imutável.  Com isto 

ocorre a abertura da consciência para o fato de que não se pode mudar o 

passado, não se pode mudar as pessoas, e não se pode decidir pelas pessoas 

se elas não desejarem que assim seja. Quanto ao futuro, pode ser alterado, 

mas somente com as ações do presente.   

6) Para cada decisão a ser tomada, substitua e abandone o “tenho que” por “eu 

escolho que”, ou “eu decido que”.  

“Ter que” carrega consigo a sensação de obrigação, e o cérebro não entende 

isso como uma atividade voluntária e prazerosa (inibindo muitos 

neurotransmissores). Os conteúdos emocionais subjacentes se ligam ao que 

“tem que ser decidido”, tornando o processo digno de um castigo.  

A escolha baseada em “eu escolho” ou “eu decido” trazem consigo uma 

sensação de libertação. Por isso, sempre devemos estar atentos e dispostos a 

nos responder “o que eu posso/quero fazer por mim agora/na atual 

situação? ” 

 

Em resumo, estes exercícios diários, apoiados na fundamentação estoica, 

apontam para o fato de que só temos controle verdadeiro sobre as escolhas que 

fazemos agora, e que devemos estar plenamente conscientes delas. Nosso poder existe 

somente sobre o momento atual, e sobre nós mesmos. Qualquer outra forma de 

controle, é o mesmo que darmos uma procuração em branco para os outros gerirem 

nossas vidas. 
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O sucesso, neste caso, é fazer algo e parar de esperar pelo próximo livro, pelo 

próximo mês, pelo próximo ano. Faça algo por você agora, segundo a possibilidades do 

momento e responsabilidades que possam ser assumidas. 

A pergunta é "quanto tempo gasto fazendo coisas que não tem importância real 

para minha própria vida?" 
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EPICURISMO – o prazer e a dor. 
_______________________________________________________________________ 

 

Epícuro foi um filósofo grego vivido entre 341 e 270 a.C. Estudou o platonismo, 

e era uma pessoa muito reflexiva. Consta que um dos seus primeiros questionamentos 

filosóficos foi sobre o caos ao ouvir de Hesíodo a frase “tudo 

veio do caos”, passando a questionar “e o caos veio do que?”.  

Epícuro sofria de cálculo renal93, portanto, desde muito 

cedo teve uma vida de dores 

físicas, o que não lhe impediu de 

ensinar filosofia em vários locais, até ter fundado sua 

própria escola por volta do ano 306 a.C., chamada “O 

Jardim”, onde residia com alguns amigos, na cidade de 

Atenas, e onde lecionou até sua morte. Sua vida foi 

marcada pelo asceticismo94, pela serenidade e pela doçura. 

Epícuro norteou sua vida e obra com o propósito de atingir a felicidade, que para 

ele, seria alcançada pela ausência de dor física (provável que derivado de suas próprias 

experiências pessoais) e pela imperturbabilidade da alma (tranquilidade de espírito 

derivada da liberdade humana quando se liberta dos desejos escravizantes).  

 

DOR “x” PRAZER 

Em seus estudos concluiu que os humanos, assim como os animais, buscam 

afastar-se da dor e aproximar-se do prazer (quase dois milênios mais tarde, Freud 

conclui a mesma coisa), e que são essas referências que permitem a um indivíduo ser 

capaz de medir o que lhe é bom (prazeroso) ou ruim (doloroso).  

Porém, a visão de prazer em Epícuro era diferente daquela que temos na 

atualidade. Epícuro pregava o prazer como aquilo que pode levar à quietude da mente 

e ao domínio sobre as emoções, portanto, domínio sobre si mesmo, e não à descarga 

orgânica simplesmente, como no gozo.  

Na natureza encontramos várias possibilidades de verificar que o prazer é um 

bem, porém, este prazer apenas satisfaz uma necessidade ou aquieta uma dor ou 

aflição. O prazer saudável, para Epícuro, é o prazer da vida simples, da justa medida e 

                                                      
93 Lembremo-nos que estamos na era 300 a.C. Hoje temos vários exames e técnicas para resolver o 
problema, porém, naquele tempo, certamente o que existia era não mais que a dor. 
94 Do grego ἄσκησις, áskesis, derivado de ἀσκέω que representa "exercitar, treinar, praticar". "Exercício” 
que visa o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, essa prática consiste na renúncia ou refreamento 
ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias. Algumas pessoas retiram-se do 
mundo para exercer essa prática (monges que vivem em monastérios, ou ermitões que vivem sozinhos, 
por exemplo), chamado asceticismo extraordinário, onde o objetivo é não estarem em contato com os 
prazeres distracionistas em relação a alguma inspiração divina, aceitando a possibilidades de prazeres 
que não causem essa distração, e outras exercitam suas práticas no meio comum, chamado asceticismo 
ordinário, observando o mesmo objetivo. 

O melhor da 

autossuficiência é 

a liberdade. 

Epícuro. 
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dos “não excessos”.  Dessa forma, podemos usar sua “filosofia do prazer” para qualificar 

e não para quantificar: mais qualidade no prazer do que quantidade.  

Num exemplo pobre, mas útil, um pequeno doce bem 

saboreado pode dar mais prazer do que uma tigela cheia deles, que 

podem levar à exaustão e ao enjoo. Qualificando o prazer mantemos 

a saúde, que para Epícuro é a mais alta forma de prazer.  

Dos estudos da teoria atômica realizados por Demócrito95, 

Epícuro trouxe a ideia de que tudo o que existe - das estrelas à alma 

- é formado por átomos de diversas naturezas, de qualidades e 

quantidades infinitas, e sujeitos a diversas combinações (quase dois mil anos após, 

Einstein também dizia que tudo é energia, o que muda é a forma como ela se manifesta).  

 

A MORTE 

Epícuro elaborou, a partir da teoria de Demócrito, a ideia de que a morte física 

seria não mais que a desintegração completa dos átomos que constituíam o corpo, e 

que, uma vez livres, esses átomos - eternos e indestrutíveis - poderiam se organizar de 

outras formas, e constituir outros corpos (“na natureza nada se cria, nada se perde, tudo 

se transforma”, já dizia Lavoisier96 nos meados do ano 1700 na teoria sobre o princípio 

da conservação das massas).  

Epícuro trabalhou exaustivamente nesta ideia com a finalidade de explicar 

fenômenos naturais conhecidos, e extirpar os maiores medos 

humanos: o medo da morte, e o medo (na época profundamente 

supersticiosa) dos deuses.  Sua visão era de que a morte seria 

somente reorganização dos átomos, portanto, nem mesmo na 

morte algo se perde. Analisando a coisa deste ponto de vista, a 

natureza é plenamente reciclável, e os corpos humanos 

igualmente, nada se perde.  

Se analisarmos filosoficamente, alma ou espírito, segundo Aristóteles, é aquilo 

que está para além do corpo, uma parte do Logos Divino, portanto não se refere a algo 

materialmente atômico e, por consequência lógica, sobreviveria à morte física.  Dessa 

forma, temer a morte seria uma perda de tempo. O ideal é viver a vida. 

 

                                                      
95 Demócrito de Abdera (460 — 370 a.C.) foi um filósofo pré-socrático da Grécia Antiga. Sua fama 
decorre do fato de ele ter sido o maior expoente da teoria atômica ou do atomismo, e pregava que tudo 
o que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos (do grego, "a", negação e "tomo", 
divisível. Átomo= indivisível). Demócrito também avançou suas reflexões sobre a possiblidade de haver 
um universo infinito, onde poderiam haver outros mundos como o nosso. Sua obra foi ignorada em 
Atenas durante sua vida, mas foi conhecida e extensamente comentada por Aristóteles. 
96 Antoine Laurent Lavoisier nasceu em 26 de agosto de 1743 em Paris. Ficou conhecido por derrubar 
teorias científicas, e por diversas descobertas, e considerado pai da química moderna. Em 1794, aos 50 
anos, foi julgado pela corte da revolução francesa como traidor por fazer parte da Ferme Générali, e 
guilhotinado. (FONTES DIVERSAS) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/460_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/370_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-socr%C3%A1ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga


 
81 

EU DECIDO! – Roberte Metring                                                  EPICURISMO – o prazer e 
a dor. 

OS  DEUSES 

Quanto aos deuses, Epícuro defendia que estes seriam seres que, assim como a 

alma, provavelmente tem outra organização atômica para além da matéria como 

conhecemos. Estes estariam vivendo em perfeita harmonia e desfrutando de felicidade 

divina, portanto, seria praticamente certo que não deveriam ter nenhuma preocupação 

em atormentar os humanos de qualquer forma. Deveriam ser, 

sim, em vez de temidos (como era comum naqueles tempos, e 

nos tempos atuais), tomados como exemplo de bem-

aventurança, servindo de modelo para o bem viver dos 

humanos.  

Portanto, no pensar de Epícuro, os humanos devem 

parar de culpar os deuses (ou Deus) por tudo, e assumir a responsabilidade por sua 

própria vida. Se o humano deve temer alguma coisa, é sua própria consciência ou 

ignorância, e não a Deus – se é que podemos alterar sua fala contextualizando no 

modelo monoteísta -, que teoricamente já teria dado ao humano as condições e os 

modelos (“deuses” = exemplos) de como praticar as virtudes que lhes manteriam na 

energia da felicidade. 

 

DOR e SOFRIMENTO 

Como Epícuro sofria dores físicas, evidentemente não poderia deixar de filosofar 

sobre elas, que julgava transitórias (poderiam ser curadas ou amenizadas). Por 

experiência própria, afirmava que nem sempre era possível evitá-

las, mas era possível minimizar o sofrimento que elas poderiam 

causar, e suportá-las nutrindo lembranças dos bons momentos da 

vida. Na atualidade encontramos em vertentes espiritualistas a 

máxima “se a dor é necessária, o sofrimento é opcional”, que muito 

bem se enquadra nas reflexões epicuristas.  

 

A  PIOR  DOR 

O pior, dizia ele, são as dores que afligem a alma, pois que essas dores podem 

continuar a doer mesmo muito tempo depois de terem sido despertadas 

(se considerarmos a alma imortal, talvez por muito, muito tempo mesmo).  

Para esses casos, das dores da alma, Epícuro indica a reflexão, pois 

concluiu que estas dores estão muito frequentemente associadas às 

frustrações e são oriundas de desejos não satisfeitos (Freud e outros 

pensadores concordaram com isso, certamente). Com reflexões corretas 

sobre as dores que afligem a alma, e tomando providências assertivas para solucionar 

as frustrações e os desejos, as dores da alma poderiam ser curadas.  
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1) Não se deixe viver com dores emocionais.  

Seja lá o que e como for, sempre haverá uma forma de resolvê-las, e se não 

der para resolver, deixe de “dar ibope”, não coloque energia nos seus 

sofrimentos, não dê a eles uma cadeira de balanço para que se acomodem 

em sua vida.  

2) Sua vida é responsabilidade sua, não dê procuração em branco para outras 

pessoas causarem danos emocionais em você.  

Considere que algumas dores físicas também têm causas emocionais. Pode 

ser que você cuidando das dores emocionais possa corrigir, por 

consequência, muitas dores físicas. 

3) Se estiver sofrendo de alguma dor física, lembre-se de que ela pode ser 

transitória, e enquanto isso, não “sofra” com ela.  

O sofrimento é uma carga energética que colocamos na dor – como dar Ibope 

para a dor -, de forma que ela dói ainda muito mais.  

Em casos de dores, tome providências e não reclame, e a dor minimizará mais 

facilmente, principalmente se envolvendo conscientemente com coisas 

positivas o tempo todo.  

As dores físicas são decorrentes de danos ao corpo – intrínsecos ou 

extrínsecos, que devem ser corrigidos, ou de reflexos de dores da alma, que 

igualmente devem ser avaliadas e corrigidas. Nestes casos, deve-se procurar 

profissionais competentes para ajudar a identificar as causas da dor, e se 

submeter ao tratamento adequado.  

O importante é não colocar energia na dor (física ou não), mas sim na busca 

da solução. Lembrar-se: a dor pode ser necessária – mesmo que 

temporariamente – mas o sofrimento será sempre opcional.  

Se dermos uma topara com o dedão do pé numa pedra, vamos machucá-lo, 

o que vai causar dor. Alguns vão fazer os curativos necessários, tomar os 

remédios que podem resolver o problema, e tocar a vida. Outros vão dar 

“Ibope” para a dor do ferimento, prolongando a cura e sofrendo 

desnecessariamente.  

4) Busque o prazer na qualidade e não na quantidade.  

Em tudo o que possa se envolver que possa trazer prazer, não vá aos 

excessos. Mantenha os limites do bom senso, absorva daquilo o melhor, 

como se fosse a primeira e última vez que vive aquela experiência.  

Não acumule tentando prender o prazer, porque apesar de saudável, ele é 

efêmero. Faça de cada atividade prazerosa a melhor experiência a ser vivida. 

Se desejar sentir o prazer de um bombom de chocolate, busque um pequeno, 

mas de sabor intenso, que será mais prazeroso que um enorme e de 

qualidade duvidosa, que lhe deixará com aquela sensação de “não era isto”, 
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e ainda causará danos orgânicos maiores. O mesmo serve para qualquer 

outra coisa física, material ou emocional.  

5) Alimente-se pouco, mas de forma prazerosa, sentindo o sabor dos alimentos, 

mesmo que em pequena quantidade, porque pouco alimento bem 

mastigado, saboreado de verdade, pode provocar prazer e saciedade de uma 

forma que muitas vezes grandes quantidades não produzem. Dedique sua 

atenção a isso, concentre sua atenção nisso. 

6) Entenda que Deus – como você o reconheça - já lhe deu tudo o que você 

precisa para viver esta vida – o aparato necessário para que cumpra sua 

missão, e os bens que lhe serão úteis97-, e que eventuais prazeres ou 

desconfortos são somente resultado das suas próprias escolhas (ou da 

ausência das suas escolhas).  

Portanto, procure viver uma vida sem precisar pedir nada a Deus a não ser 

energia para evoluir, e pare de culpá-Lo, ou à natureza, ou a qualquer outro 

fator, pelas suas possíveis desventuras.  

7) Assuma sua responsabilidade na vida, mantendo o maior nível de consciência 

sobre os eventos que ocorrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
97 Sou obrigado a lembrar de Nicholas James Vujicic – ou simplesmente Nick Vujicic – evangelista, 
palestrante motivacional, escritor e diretor da Life Without Limbs (em português Vida sem Membros), 
que nasceu sem braços e pernas devido a uma rara síndrome. Sua infância foi muito difícil e cheia de 
privações. Mas superou-as, e aos 17 anos iniciou sua organização sem fins lucrativos. Depois disso 
frequentou a faculdade e com 21 anos se formou em dois cursos: Contabilidade e Planejamento 
Financeiro. Já fez palestras em mais de 24 países nos 5 continentes. Certamente lhe foi dado tudo o que 
precisava para provocar reflexões pelo planeta. 
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O EXISTENCIALISMO  
_______________________________________________________________________ 

 

ORIGEM  do EXISTENCIALISMO 

Existencialismo é o nome dado pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard a 

uma corrente filosófica iniciada no século XIX. Mas somente no século XX, através de 

Gabriel Marcel - filósofo francês -, é que o termo foi amplamente desenvolvido, e no 

pós-guerra popularizado pelos filósofos Jean-Paul Sartre, Simone 

de Beauvoir e Albert Camus, através de ensaios, textos teóricos, 

romances e peças de teatro. 

 

KIERKEGAARD e o DETERMINISMO 

Kierkegaard fez das perguntas existenciais o foco de suas 

pesquisas filosóficas, que têm por pano de fundo traços religiosos, 

portanto, é considerada uma corrente do existencialismo cristão.  

Suas teses fundamentais, não por acaso, iam de encontro à igreja oficial da 

Dinamarca, onde seu irmão era bispo, e se baseavam na aparente falta de sentido da 

vida, da busca para sair do tédio existencial, e na realização de escolhas livres pelo ser 

humano.  

Kierkegaard, no entanto, não se preocupava com a busca de uma verdade 

objetiva (como a entendida pelos dogmas 

pregados por seu irmão), mas com a busca 

de uma verdade subjetiva, para si mesmo, 

pela qual a pessoa achasse que valeria à 

pena até mesmo morrer.  

Como encontrava dificuldades em 

justificar suas ações de um ponto de vista 

ético, afirmava que a fé era um componente essencial no processo, portanto, suas obras 

abordam os temas existenciais sob a ótica da fé, das motivações da fé, do ascetismo, da 

moral, da ética e da teologia 

 

SARTRE e  O LIVRE-ARBÍTRIO 

Sartre, diferentemente de Kierkegaard era um ateu98 convicto, que não defendia 

a ideia de um ser predestinado. Sartre era motivado a filosofar sobre as questões da 

                                                      
98 Para Sartre a existência ou não de Deus não é um problema de ordem filosófica, portanto, sua 
filosofia não é impregnada pela negação de Deus, como se poderia esperar de um ateu. Para ele, se 
Deus existe, proporcionou liberdade aos homens, que devem exercer essa liberdade com 
responsabilidade. Portanto, nesta linha de pensamento, Deus não é estudado – como na teologia – e em 
existindo, não interfere nas escolhas que o homem faz por si mesmo. Sartre devolve ao ser humano a 
responsabilidade por seus atos e pelos resultados desses atos em sua própria vida, bastante próximo do 

É necessário procurar uma verdade 

que não é uma verdade universal, 

mas uma verdade para mim, 

uma ideia para a qual eu quero viver 

e morrer. 

KIERKEGAARD 
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liberdade e da responsabilidade humana, e nesse ponto ele evolui o existencialismo de 

Kierkegaard para um outro patamar.  

Sartre, e seus contemporâneos, filosofam sobre a permanente possibilidade e 

liberdade de escolha, e sobre a responsabilidade decorrente dela. Afirmam que é 

impossível não escolher (estamos sentenciados a fazer escolhas) e que se uma pessoa 

se recusa a escolher, isto já é uma escolha, ou seja, o ser humano não está livre de ser 

livre também para escolher não escolher. Uau!  

Nesta linha filosófica é abolida a ideia do determinismo. Sartre troca-o pelo 

conceito de livre-arbítrio e responsabilidade: o homem é livre para escolher o que quer 

ser, e para efetivar sua vontade agindo através de suas escolhas. Ou seja, nada está 

predeterminado, e o homem é o resultado das escolhas que faz, ou 

das que não faz. 

Por não considerar a existência ou não de Deus – para Sartre 

um problema da teologia e não da filosofia -, a noção de 

responsabilidade ganha contornos importantes, deixando o homem 

livre para decidir acima de qualquer coisa, inclusive para aceitar ou 

infringir qualquer lei, seja humana ou divina, arcando com a 

responsabilidade de seus atos – eis o mais puro conceito de livre-arbítrio. 

 

O EXISTENCIALISMO e as CONSEQUÊNCIAS  

Em resumo, devemos viver conscientemente nossas escolhas e parar de culpar 

Deus por tudo o que possa dar errado (ver capítulo sobre Epicurismo). Neste caso, a 

noção de castigos, tão característico no pensamento de Kierkegaard, é substituída pela 

noção de consequências, as mesmas que já eram estabelecidas na terceira lei de Newton 

- da causa e efeito -, ou no conceito Hindu de Karma.  

O rigor pregado por Sartre, e pelos existencialistas da mesma linha, é o rigor 

moral absoluto, que decorre das decisões que tomamos 

sozinhos. Ressalte-se que o ser humano é o único da espécie 

que tem capacidade para agir dessa forma.  

Óbvio que as melhores escolhas possíveis sempre 

estarão atreladas ao melhor estado de consciência possível. 

Por esta razão, o enriquecimento do estado de consciência – 

awareness - é, muito certamente, o melhor caminho para a 

prática de um existencialismo sadio. Não podemos fazer boas 

escolhas em estados de consciência empobrecidos, ou artificialmente alterados. 

 

 

 

                                                      
que defendia Newton em lei da ação e reação, ou na Lei de Talião, pregada por algumas escolas 
religiosas.  
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ESCOLHER ou NÃO ESCOLHER? 

A consciência de que cada ação provoca uma reação, jamais estará distanciada 

do pensamento existencialista. “Tudo está no seu lugar”, como bem apregoa a filosofia 

Hindu. Nada está fora do lugar, tudo está no lugar que deixamos ficar. Não somos 

vítimas do destino, somos cumplices e responsáveis por ele, diretamente. A essência do 

pensamento existencialista é que "somos 

condenados a sermos livres, e essa é nossa maior 

condenação". 

Agindo apoiado nos preceitos do 

existencialismo, em particular a partir dos 

pensamentos de Sartre, o ser humano não tem do 

que reclamar, desde que use seu livre arbítrio, e 

entenda que deve arcar com a responsabilidade das 

suas escolhas, ou com a responsabilidade de não 

ter escolhido - e mesmo assim ter sido colocado em 

situação de ação, então pelas escolhas alheias99.  

Também devemos lembrar que escolhas somente 

podem ser feitas no “aqui-e-agora”, portanto, ontem ou 

amanhã já não fazem parte das escolhas, a não ser como 

referências ou como planos. Mas a escolha é agora, e na 

prática, o existencialismo nos deixa a crua mensagem: não 

podemos fazer o melhor pelo amanhã, sem fazer o 

melhor pelo hoje. O amanhã estará lá, sempre nos esperando para torná-lo o melhor 

possível, mas isso só é possível quando o amanhã se tornar hoje. Dessa forma, não há 

motivos para se "preocupar com o amanhã", mas sim se ocupar e assumir a 

responsabilidade pelo hoje, pelo agora. 

Escolher é abdicar – para cada escolha abrimos mão de incontável número de 

outras possibilidades -, e isso causa angústia. Por isto, para Sartre, e para os que pensam 

como ele, viver é angustiante, porque não há como viver sem abrir mão de muito, para 

ficar com algo. Esta é a base filosófica da importância da consciência ampliada, e da 

sabedoria. Com a consciência ampliada, o campo de perspectivas fica amplo, e mais 

transparente ficam as opções.  

A sabedoria é a capacidade de usar a inteligência para fazer boas escolhas a partir 

das opções percebidas, a fim de minimizar a angústia de abrir mão, responsabilizando-

se por aquilo que escolheu, podendo usufruir daquilo 100%.  

Melhor que eu escolha estar na praia, e estar na praia, do que, ficar na praia 

querendo estudar, ou estudando querendo estar na praia. A escolha não foi bem feita, 

e a angústia é certa. Quando a escolha é bem feita, a angústia, se existir, é mínima, pois 

está tudo onde deveria estar a partir das escolhas feitas. Se escolho estar na praia das 

                                                      
99 Ver capítulo O LARMA E A LEI DA CAUSA E EFEITO, e A KABBAAH E O TIKUN, neste trabalho. 

[...]  o homem está 

condenado a ser livre. 

Condenado porque não se 

criou a si próprio; 

e, no entanto, livre porque, 

uma vez lançado ao mundo, 

é responsável por tudo 

quanto fizer. 

SARTRE 
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10 às 15 horas, e se escolho estudar depois das 15 horas, então minha presença na praia 

será ampla e prazerosa, e o no estudo também.  

 

A ARTE de PROVOCAR RESULTADOS 

Baseados nisto, devemos treinar constantemente a reflexão sobre “o que” e 

“como” nossas escolhas provocam resultados, ou, o que o “ato de não escolher”, pode 

provocar. Não existe forma alguma de “não provocar” algo. Por isso, é melhor 

dominarmos intencionalmente a arte de “provocar” 

resultados.  

Cada fala, cada gesto, cada atitude, tudo o 

que possa ser evocado, vai provocar uma reação, e a 

responsabilidade será sempre nossa.  

O exercício do existencialismo é questionar 

constantemente sobre se temos ou não condições de 

arcar responsavelmente com as consequências de nossos atos. Não podemos escapar 

nem da liberdade de nossas ações – ou não ações -, nem da responsabilidade por elas. 

 

 
Na Filosofia, a atitude filosófica é o desejo de saber o que é, como é, etc. A 

comunhão da atitude com a reflexão filosófica tira a pessoa do estado do “eu acho” para 

o estado do “eu reflito”.  

O exercício consiste em praticar a reflexão filosófica, que envolve quatro fases 

reflexivas:  

1) Por que penso o que penso? Por que digo o que digo? Por que faço o que 

faço?  

Essa reflexão leva às razões, aos motivos, que podem ser vários. 

2) O que quero pensar quando penso o que penso? O que quero dizer 

quando digo o que digo?  O que quero fazer quando faço o que faço?  

Essa reflexão esclarece o sentido pessoal. 

3) Para que pensar o que penso? Para que falar o que falo? Para que fazer 

o que faço?  

Esta reflexão nos traz a verdadeira intenção ou finalidade. 

4) A quarta fase é refletir sobre: 

 Quais as consequências de pensar o que penso, falar o que falo, fazer 

o que faço?  

 Se tudo tem consequências, estou disposto a arcar com a 

responsabilidade das consequências do que vou gerar pensando o 

que penso, falando o que falo, fazendo o que faço? 
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 Mesmo estando disposto, ainda assim tenho o “cacife” necessário 

para arcar com os custos do que vou gerar (materiais, físicos, 

afetivos, emocionais, etc.)? 

 Se não tenho condições de arcar com os custos do que vou gerar, 

existe uma outra opção, ou outras opções, que me sejam mais 

favoráveis neste momento? Quais? 

 Qual minha escolha final? 

 

Praticando essas reflexões com frequência, em várias situações da vida, desde as 

mais banais, até as de maior vulto, com empenho e formando hábito, a ampliação de 

consciência sobre as possibilidades de escolha e sobre as consequências da escolha 

permitirão um leque maior de liberdade sobre tudo, sem ressentimentos pessoais, 

passando tudo a ser uma grande aventura de aprendizagem, mesmo que os resultados, 

ainda assim, teimem em não ser os resultados desejados.  

Lembre-se, para quem tem a consciência ampliada, não existe fracasso, existem 

experiências e aprendizados. A única forma de fracasso é não aprender, e desejar 

resultados diferentes para as mesmas ações infrutíferas. 

Saiba o que quer, pois, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa 

serve, mas nunca vai dar satisfação. 
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FISICA QUÂNTICA – um jogo de possibilidades 
_____________________________________________________________________________________ 

 

A física quântica é um ramo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos 

que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, 

ou seja, que são iguais ou menores que os átomos, como os 

elétrons, os prótons, as moléculas e os fótons, por exemplo.  

Todas essas micropartículas não podem ser 

estudadas sob a ótica da física clássica, pois não são 

influenciadas pelas leis que a compõe, como a lei da 

gravidade, a lei da inércia, a lei da ação e reação e etc., que embora se mostrem 

eficientes e traduzam uma determinada realidade, são incapazes de explicar ocorrências 

que estão para além do seu alcance, numa outra dimensão da realidade. 

 

QUÂNTICA 

A quântica é uma teoria revolucionária, surgida no século XX, com Max Planck100, 

expoente no desenvolvimento dos princípios básicos dessa nova teoria, mas foi Einstein 

que batizou a teoria de Planck de quantum (do latim, quantidade).  

Ao longo do século XX muitos teóricos contribuíram para o desenvolvimento da 

física quântica, como Werner Heisemberg101, Loius Broglie102, Niels Bohr103, entre 

outros. 

 

FISICA QUÂNTICA  

Ao contrário da física clássica, a física quântica é classificada como “não 

intuitiva”, ou seja, neste ramo de estudo, determinadas coisas são 

verdadeiras mesmo quando aparentam não ser. Aliás, por ser 

considerada não intuitiva, a física quântica ficou conhecida como 

uma “falsa teoria”. E agora?  

Mesmo sendo considerada uma “falsa teoria”, a física 

quântica se tornou teoria de base de vários outros ramos da física e da química, como a 

                                                      
100 Físico alemão, vivido entre 1858 e 1947, laureado como Nobel de Física em 1918 por suas 
contribuições na área da física quântica. 
101 Werner Karl Heisenberg (1901-a976), físico teórico alemão que recebeu o Nobel de Física de 1932, 
"pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta, entre outras, das formas 
alotrópicas do hidrogênio. (Fonte: Wikipédia) 
102 Louis-Victor-Pierre-Raymond (1892-1987) conhecido por Louis de Broglie, foi um físico francês que 
contribuiu para a formulação da Teoria da Mecânica quântica. (Fonte: Wikipédia) 
103 Niels Henrick David Bohr (1885-1962), físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram 
decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. (Fonte: Wikipédia) 
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física atômica, física nuclear, física molecular, química quântica, mecânica quântica104, 

física de partículas e etc., mas não só.  

Os princípios da física quântica também são 

aplicados em vários setores do conhecimento 

humano, revolucionando não apenas as ciências 

exatas, mas também correntes filosóficas e 

psicológicas. 

 

ONDA ou PARTÍCULA? 

O que importa para nosso estudo é a ligação entre a física quântica e os conceitos 

filosóficos e espirituais.  

Os defensores desta insólita relação dizem ser possível a existência de duas 

situações diferentes e simultâneas para determinado corpo subatômico, chamada de 

“dualidade onda-partícula" - também conhecida como dualidade “matéria-energia “-, 

que significa que um elétron pode ser comportar ora como partícula, ora como onda, 

comportamento totalmente anormal para as teorias da física clássica.  

A ideia base dos fundamentos dessa dualidade surgiu ainda no século XVII 

quando Christiaan Huygens e Isaac Newton debateram sobre a natureza da luz e da 

matéria. Huygens afirmava ser a luz onda, e Newton, partícula.  

Por definição, as partículas ocupam um lugar no espaço, transportando massa e 

energia à medida que se movem, e quando se movem se colidem, assumindo trajetória 

definida. Enquanto partículas, podem ser equiparadas a 

bolas de gude atiradas em alta velocidade pelo espaço.  

Já as ondas ocupam o espaço todo, e transportam 

energia na medida em que se movem, mas não 

transportam massa. Quando passam por fendas, são 

capazes de gerar novas ondas, que quando colidem podem se reforçar ou se anular. 

Enquanto ondas, podem ser equiparadas às ondulações de uma pedra atirada na água 

de um lago. Propagando-se indefinidamente.  

 

 

 

                                                      
104 Em notícia do dia 23/10/19, publicada no site www.g1.com.br, a Google informa que usou um 
computador quântico que conseguiu resolver um problema que levaria milhares de anos para ser 
resolvido por um computador normal, em apenas 200 segundos. Um computador clássico processa por 
bits, representados por 0 e 1, e suas combinações, assim como uma moeda pode ser cara ou coroa. Um 
computador quântico usa “qubits”, e admite a possibilidade de entre o 0 e o 1, existir vários estados 
intermediários, como se uma moeda ficasse girando o tempo todo, ligando as várias possibilidades 
surgidas entre si tornando os cálculos muito mais rápidos. O armazenamento de 100 milhões de nomes 
num computador binário (comum) teria de fazer 50 milhões de operações para encontrar um único 
nome. O computador quântico precisa fazer somente 10 mil operações. O computador quântico opera 
segundo propriedades da mecânica quântica, que permite um qubit exercer efeito instantâneo nos 
outros qubits do sistema. É um operador de possibilidades.  

A física quântica mostra 

que é da natureza da 

realidade ser imprevisível. 

DAVID CHRISTIAN 
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INTERFERÊNCIA do OBSERVADOR 

Não bastasse isso, os experimentos da física quântica apontam que o observador 

pode interferir, ou influir, na escolha de um elétron entre se comportar como onda ou 

como partícula105, ou seja, parece que o elétron passa a se comportar conforme as 

expectativas do observador. Nossa, esse papo está para lá de filosófico!! Será que pode 

ficar ainda mais profundo?  

Dessa forma, se os átomos se constituem de elétrons, e o universo é todo feito 

de átomos, podemos conjecturar que o universo se comporta conforme nossas várias 

expectativas. Loucura? Certamente a energia elétrica também pareceria loucura para 

nossos homens das cavernas, então, não se preocupe muito se estiver achando isso uma 

grande loucura. É tudo muito novo. 

Claro, existem aqueles que defendem essa possibilidade, e aqueles que a 

refutam completamente.  

Para os que defendem a relação entre a física quântica e o plano espiritual, a 

força do pensamento pode exercer um poder substancial sobre a realidade individual, e 

mesmo coletiva, com capacidade para alterar o mundo ao seu redor. Vários físicos de 

renome internacional relacionam os princípios da física quântica com as teorias de 

consciência humana, e o poder do pensamento como construtor da realidade, como por 

exemplo, Amit Goswami, Ludwig Bass, Casey Blood, entre 

outros envolvidos com o movimento denominado ativismo 

quântico106.  

A partir desse pensamento surgiram várias obras 

como O SEGREDO, O PODER DA ATRAÇÃO, O PODER DA 

ORAÇÃO, e uma infinidade de temas envolvendo poderes 

mentais utilizados por várias vertentes de treinamento em manifestações psíquicas, 

incluindo aqui a capacidade de gerar riqueza, abundância e solucionar os mais variados 

problemas humanos. Algumas igrejas igualmente tomaram carona, e aumentaram seu 

número de fiéis, inclusive com resultados bastante significativos para estes. Mas 

voltemos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 Consultar as várias obras da física quântica que tratam do assunto. 
106 Os ativistas quânticos promovem a ideia da transformação pessoal e a transformação da sociedade, a 
partir das ideias renovadoras da Física Quântica. Defendem também que o ativista comum tem a 
pretensão de mudar o mundo sem mudar algo fundamental em si mesmo. O ativista espiritual, acredita 
que para transformar algo fora de si, deve realizar transformações em si. O ativista quântico se lança nas 
transformações pessoais com a mudança do todo em mente, mudando a si e à sociedade 
simultaneamente. (fonte site "drquantico.com') 
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UM MUNDO de POSSIBILIDADES 

Se o mundo atômico (nosso mundo) pode ser afetado pelas intenções de seus 

viventes, em termos quânticos tudo passa a ser um enorme campo de possibilidades e 

probabilidades de resultados. Deixa de haver certeza de que o 

resultado final do comportamento do elétron seja "x" ou "y" 

(mecanicamente falando), e passa a haver possibilidade ou 

probabilidade de ser "x" ou "y", ou ainda “z”. Cada elétron é uma 

experiência completamente nova, e o resultado final é incerto e 

aleatório.  

Podemos então sugerir que somos seres de possibilidades e probabilidades, a 

vida é uma vida de possibilidades e probabilidades. Somos seres potenciais, pois somos 

constituídos de átomos, elétrons e quantuns, como o é também o resto de tudo o que 

existe no planeta – e talvez no cosmos.  

 

APRENDER a PENSAR 

Acredito que estamos prontos para poder transferir toda essa teoria para o ato 

de pensar, e justificar que o pensamento é capaz de produzir ondas107, e também 

partículas atômicas, o que explicaria muitas coisas.  Por 

essa razão é que os ativistas quânticos -  tão na moda - 

sugerem que aprendamos a pensar.   

Se um observador pode interferir, ou influir, na 

escolha de um elétron entre se comportar como onda ou 

como partícula, então, para os pensadores quânticos, o pensamento é capaz de criar 

condições para que átomos afins se sensibilizem na direção norteada pelos desejos 

envolvidos no pensamento do observador, criando uma gama de possibilidades, tanto 

como ondas vibratórias, como partículas (matéria).  

No capítulo sobre EXISTENCIALISMO, demonstramos que Sartre defendia que o 

ser humano não é livre para não decidir, e que todos acabaremos sendo responsáveis 

pelos resultados: o livre-arbítrio.  Agora temos o pensamento quântico igualmente nos 

remetendo ao livre-arbítrio - não mais como campo filosófico, mas como ciência - para 

escolher, entre as muitas possibilidades, qual é a de nossa preferência, o que nos 

possibilita romper com os hábitos do passado.   

 

TUDO JÁ EXISTE como POSSIBILIDADE  

Voltemos à questão da consciência108, base de todas as atitudes inteligentes do 

Ser. Ela é, em si mesma - para o ativismo quântico -, o fundamento de que tudo já existe 

como possibilidade – energia, onda -, antes mesmo de existir como matéria.  

                                                      
107 Vide os resultados de um eletroencefalograma. 
108 Ver capítulo sobre AWARENESS 
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Novamente nos encontramos frente a inconsistência do ser, que não tem outra 

opção a não ser tomar consciência e fazer as melhores escolhas possíveis109, e, 

novamente, parar de “culpar” qualquer um, inclusive a si mesmo, 

transformando culpa em responsabilidade pessoal.  

“Tudo está no seu lugar”, as pessoas é que não estão sabendo 

escolher, por falta de consciência, portanto acabam obtendo o que 

não desejam – não é uma questão de não obter, visto que algo sempre 

será obtido, mas uma questão de não obter o que deseja, por não 

saber o que obter com firmeza e determinação. 

Tudo o que existe como objeto no mundo natural, de uma forma ou de outra, foi 

primeiramente pensado. Portanto, o que importa nesse processo, é o pensar criativo 

que permite a uma pessoa escolher, num mundo de possibilidades, a melhor, a mais 

adequada, a de menor custo pessoal, a de maior quantum de prazer, ou a de menor 

quantum de desprazer possível para dada situação ou evento.  

Essa linha de pensamento ajuda a pessoa a distinguir entre um pensamento 

condicionado e uma escolha consciente derivada de um pensamento genuíno. Num 

pensamento condicionado a pessoa sempre obtém “do mesmo”, mesmo que não seja o 

que realmente pensa desejar - e normalmente não o é -, porque a pessoa acaba 

produzindo para atender os objetivos ou escolhas de outras pessoas. 

 

PENSAMENTO  POSITIVO 

Muito se tem falado sobre pensamento positivo. Aprender a pensar 

positivamente não significa somente pensar em coisas boas e não pensar em coisas 

ruins. Pensar positivamente, neste caso, é uma questão 

vetorial110, de direção, ou seja, pensar naquilo que se quer, 

que se deseja, pois se pensarmos naquilo que não queremos 

ou naquilo que tememos, ou, se pensarmos no que 

desejamos, vamos mobilizar a mesma dinâmica quântica, a 

mesma quantidade e tipo de energia será gasta, e os resultados tendem a aparecer mais 

cedo ou mais tarde. Como dizem os sábios espiritualistas, não há oração que não seja 

atendida, neste caso, a oração é o desejo. 

Com o desejo certo, alinhado e movido com energias mentais e emocionais 

adequadas, milagres são realizados. 

Certamente que podemos então atrair – ou manifestar -, em termos quânticos e 

por afinidade atômica, tudo aquilo que nosso pensamento puder criar – bom ou ruim -, 

visto que o pensamento será transmitido em forma de onda.  

As ondas se precipitarão como aquelas ondas que vemos na água quando 

jogamos uma pedra, na forma de vários círculos, não se limitando ao espaço onde 

                                                      
109 Ver capitulo sobre O EXISTENCIALISMO 
110 Vetor é um tipo de grandeza que possui, além do valor, direção e sentido. Para nossos objetivos, 
vamos considerar um vetor como uma energia com direção.  
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ocorreu o fenômeno, ampliando-se em quantidade, forma e tamanho. As ondas do 

pensamento vão se organizar de forma tal gerar ou atrair quantidade suficiente de 

energia para que a manifestação se torne visível, ou seja, se materialize.  

Para a natureza quântica não importa o bem ou mal que possa surgir disso. Ela 

simplesmente cuidará de fazer com que forças quânticas operem para sua realização, 

tanto fazendo se o desejo é de florescimento ou de aniquilação. Os ocultistas 

descobriram isso tudo muito antes dos cientistas, e muitas escolas espiritualistas 

pregam que o mal está muito mais na intenção do que no fenômeno em si. 

Em pensando positivamente, certamente estaremos exercitando o pensamento 

criativo, o que provocará um salto do pensamento comum para o pensamento na 

modalidade quântica.  

Reforçando, pensar no que se quer, ou no que não se quer, gasta e mobiliza a 

mesma quantidade de ondas e energia, atraindo átomos para que a possibilidade 

quântica do mundo das ideias – mundo das ondas - se transforme em materialidade111 

no mundo natural – mundo das partículas.  

Devemos lembrar que o objetivo do ativismo quântico é explorar as 

potencialidades quânticas, expandir o campo de escolhas, incluir sempre as novas 

possibilidades, e dar a oportunidade de novos significados de vida às pessoas. 

 

 
Nestes exercícios, convidamos as pessoas a corrigirem o curso do pensamento, 

a aprenderem a pensar, a “acordar” o gênio da lâmpada pessoal de cada um, permitindo 

que ele possa "gerar" o que é necessário, dentro do espírito da física quântica. 

O convite é para revisar as formas pensamentos criadas, e mudar o viés de tudo 

aquilo que não é realmente a preferência do momento: pensamento correto, 

subsistência correta, vida correta.  

Sim, não basta criar mentalmente e desejar. É 

preciso que seu desejo possa estar associado às 

condições de uma vida saudável, e aquilo que você 

quer, além de ser bom para você, não pode prejudicar 

qualquer outra pessoa ou vida no planeta, e deve 

estar a serviço da evolução.  

Então, convém perguntar-se sobre se aquilo que deseja criar está sendo 

realmente criativo, se dá satisfação, e, principalmente, se pode ser associado às 

questões que privilegiam a evolução – se serve de inspiração para os outros. 

Agindo assim, a pessoa está colaborando para a evolução da consciência, pessoal 

e coletiva. 

1) Para aquecimento, ou para que não sobrem dúvidas, podemos recorrer 

primeiramente aos exercícios propostos no capítulo AWARENESS, e uma vês 

                                                      
111 Leia o capítulo sobre o Eu e o Inconsciente para completar essa idéia. 

Pensar positivo não tem a 

ver com bem ou mal.  

Tem a ver com o que 

desejamos. 
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que tenhamos “certeza” de que não se trata de uma questão de fé, e que 

funciona, então podemos passar aos exercícios abaixo. 

2) Evitar pensar no que teme e no que não quer (não gerar a onda quântica de 

atração para o temor). Devemos pensar somente nas coisas que queremos, 

que desejamos, alinhando o pensamento na direção correta. É disto que se 

trata o pensamento positivo, que gera ondas que se transformação em 

matéria.  

3) Quando a energia mental (pensamento ou onda correta) puder ser associada 

à energia emocional (química correta), elas não se somam, mas se 

multiplicam, gerando, com isso, uma potência atômica de possibilidades, e 

essas possibilidades podem se realizar pela força do magnetismo mental – 

onda – para atrair moléculas - matéria. 

Portanto, ao pensar naquilo que quer, sinta como se aquilo já estivesse 

ocorrendo aos seus olhos, e se deixe emocionar com o fato, da mesma forma 

que se a “matéria” – ou solução - já estivesse nas suas mãos. Serve para 

qualquer coisa material, bem como a saúde, que é orgânica, mas o mundo 

orgânico é também material. A saúde mental também pode ser assim 

considerada, visto que o cérebro, o organizador mental, é matéria.  

4) Nos experimentos quânticos o resultado pode ser imprevisível, ou seja, 

talvez não ocorra no momento em que a pessoa deseja, talvez nem da forma 

desejada, principalmente se esta não pôde ser criada mentalmente de forma 

correta. Muitas pessoas não definem mentalmente o que desejam, traçando 

um plano somente superficialmente objetivo, e acabam produzindo um 

“fantasma” incorreto daquilo que seria o desejado. Ao desejar um carro, por 

exemplo, qualquer um pode servir. Mas se quer um carro amarelo, deve 

fazer com que isso fique bem claro na hora de preparar o planto quântico. 

5) Também devemos lembrar que estamos em constante interação de ondas e 

partículas, que podemos interferir e sofrer interferências de ondas e 

partículas já transitando no meio quântico, gerados por outra ou outras 

pessoas. Por exemplo, não adianta simplesmente mentalizarmos 

positivamente que o time para o qual jogamos vá ganhar, pois do outro lado, 

os outros jogadores pensam da mesma forma.  

Isto deixa claro que, apesar de colocarmos toda a forma mental em ação, 

precisamos no mundo da matéria fazer nossa parte. No caso do exemplo 

acima, precisamos deixar o corpo em condições, precisamos estudar o outro 

time, precisamos de uma organização entre os jogadores, enfim, precisamos 

agir corpo e mente para tudo dar certo. Imaginar-se ganhando um prêmio 

da loteria sem jogar não é ativismo quântico, é milagre – e sinceramente... 

6) Pensar em ter um carro, não é o mesmo que pensar em ter uma Mercedes 

branca conversível. Pensar em ter uma casa, não é o mesmo que pensar em 

ter uma casa de tantos metros quadrados, no bairro tal, com tantos quartos, 
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etc. Quanto mais assertivo for o pensamento, mais facilmente o "gênio da 

lâmpada" poderá aparecer e realizar, e quanto mais emoções positivas 

estiverem associadas à criação mental (imaginar-se dentro da Mercedes, ou 

da casa, e sentir prazer nisso), mais facilmente o "gênio" poderá transformar 

ondas em partículas para que o pensamento se converta em matéria.  

Parece uma coisa muito doida, mas não é nova. Se procurarmos nos escritos 

bíblicos e evangélicos já encontraremos muitas informações, incluindo a 

famosa "se tua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, você diria 

à montanha "mexa-se", e ela se mexeria". 

7) Nem sempre o que desejamos, no entanto, é no âmbito do material.  

Por exemplo, se eu preciso chegar numa reunião e estou sem carro, posso 

mentalizar um taxi chegando para me conduzir. Porém, naquele dia chove 

muito, e, como sabemos, em dias de chuva não é fácil encontrar um taxi 

disponível. Neste caso, em vez de ficar parado numa esquina esperando o 

milagroso taxi, talvez seja mais producente fortalecer o pensamento com o 

desejo de chegar na reunião, seja como for.  

Quem sabe em vez de um taxi, possamos ser vistos por um amigo que, 

coincidentemente, vai para a direção que precisamos, e nos vendo, nos 

oferece uma carona. Não se trata mais de querer um taxi, mas que chegar a 

tempo num determinado lugar. Entendeu? 
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CRENÇAS – bloqueadoras ou facilitadoras? 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSCIENTE e INCONSCIENTE 

Sigmund Freud, considerado o pai da Psicanálise, ao longo dos seus estudos 

sobre a histeria, observou que durante o transe 

hipnótico uma pessoa seria capaz de recordar 

fatos, acontecimentos e emoções que, em 

estado normal, pareciam não existir. 

Ocupou-se Freud de tentar entender 

este fenômeno, e desenvolveu o que ficou conhecida como “primeira tópica freudiana”: 

a afirmação de que haveria um estado chamado de consciente, e um outro estado 

chamado de inconsciente, ou mais propriamente dito, um "lugar" onde as coisas 

estariam sob controle da pessoa, e outro onde não.  

Comparou o consciente como a ponta do iceberg e o inconsciente àquela parte 

submersa que ninguém sabe qual o tamanho ou a 

profundidade. Esta parte poderia estar comandando grande 

parte de nossos comportamentos e de nossas vidas, pois, os 

conteúdos depositados no inconsciente, além de não estarem 

sob controle, ainda tinham, segundo Freud, a capacidade de 

emergir e provocar tanto emoções como comportamentos que 

seriam capazes de "dirigir" a vida da pessoa em determinados 

sentidos, sem que ela conseguisse reagir a isso. Assustador não? Existem várias 

demonstrações de procedimentos hipnóticos no Youtube que demonstram claramente 

isso tudo, onde hipnólogos tanto “inserem” quando suprimem informações na mente 

das pessoas, alterando seu comportamento. Um procedimento perigoso, ao meu ver, 

mas real e disponível.  

Até mesmo quando estamos assistindo a um programa televisivo, estamos 

sujeitos a este tipo de ação, pois já foram estudadas muitas formas, conhecidas como 

subliminares, de induzir determinadas decisões e comportamentos, e a mídia não 

raramente usa deste artifício de agir na vida das pessoas através do inconsciente.  

 

ID, EGO e SUPEREGO 

Em verdade, para nossos propósitos precisamos saber o que é o Ego, mas isto 

não é possível sem um mínimo de explicação sobre as funções psíquicas. 

Em sua “segunda tópica”, num estágio mais avançado de estudos, Freud elabora 

os conceitos de Id, Ego e Superego, sendo que o Id (em latim "isso", "a coisa”) seria o 

Até se tornar consciente, 

o inconsciente vai dirigir sua vida 

e você vai chama-lo de destino. 

CARL GUSTAV JUNG 
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grande gerenciador da energia - conhecida como libido112 - com os objetivos de obter 

prazer. Mas o Id também poderia liberar dessa energia para que o aparelho psíquico 

encontrasse uma forma de "fugir" do desprazer. Lembraram de Epícuro113?  

A questão é que o Id, uma instância psíquica natural em todos os seres humanos, 

residiria naquele lugar que Freud determinou como o inconsciente. Portanto, fácil supor 

que suas ações de lá dirigidas estariam fora do alcance do controle consciente da pessoa. 

Os instintos, por exemplo, são regidos de lá. Não sendo capaz, no entanto, de fazer 

contato satisfatório com o mundo externo, o Id necessita de um auxiliar, que Freud 

chamou de Ego.   

O Ego seria, então, uma outra instância psíquica, responsável por realizar, no 

mundo concreto ou natural, os desejos libidinais114 

vindos do Id, de estabelecer comunicação com outros 

seres e objetos, e de buscar uma forma de socializar as 

necessidades primárias. Sua função básica seria, 

então, a realização do prazer ou a fuga do desprazer, 

através de vários mecanismos chamados mecanismos de defesa – que não serão 

tratados nesta obra115.  

Mas realizar o prazer nem sempre é possível, pois que seria uma atitude bastante 

antissocial obter o prazer a qualquer custo, já que a 

realização de nosso prazer depende que o mundo onde 

vamos realizar isso, concorde com nossas atitudes e 

comportamentos. Tornou-se necessário o 

desenvolvimento de outra instância, que pudesse 

armazenar e reconhecer as regras sociais para ação do Ego. 

O nome dessa instância é Superego. 

O Superego seria então, aquela instância responsável por armazenar as regras 

de boa convivência, aquilo que pode ou não pode, aquilo que deve ou não deve ser feito, 

e mais ainda, aquilo que deveria ser feito116. 

O Ego parece atuar no campo da consciência, e nos dá a noção do real, do mundo 

concreto ou natural. O Superego parece atuar nos limites entre o consciente e o 

                                                      
112 Libido é uma energia natural em todo ser humano, com a qual nascemos, que mobiliza nossa vida. 
Sem libido, não teríamos energia para nada. No entanto, Libido ficou associada ao sexo. Mas em 
verdade, a finalidade da Libido é alcançar prazer, por isso vulgarmente associada somente a 
sexualidade. Mas podemos alcançar prazer com muitas coisas que não através dos genitais. Para mais 
informações, ler as obras de Freud. 
113  Ver o capítulo EPICURISMO nesta obra. 
114 Libidinais para este estudo, tem o caráter de carregado de energia, ou carregado de libido, ou ainda, 
carregado de desejo. No entanto, pode ser também carregado de medos, o que causaria um movimento 
contrário: em vez de busca, fuga ou defesa. 
115 Sugiro a leitura do Livro O EGO E OS MECANISMOS DE DEFESA, de Anna Freud. 
116 Maiores explicações sobe a primeira, e principalmente segunda tópica, para quem se interessou, 
devem ser buscadas nas obras psicanalíticas, em particular nas obras de FREUD. 

Libido é energia. Tudo 

o que envolve nosso 

prazer, envolve nossa 

libido. 
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inconsciente, e nos dá aquela sensação de "consciência moral" que nos impulsiona, em 

determinados momentos, e nos restringe, em outros. 

Feitas estas explicações, mesmo que superficiais, podemos avançar. 

 

CRENÇAS  e  REGRAS internalizadas 

Por que razão as pessoas parecem simplesmente não conseguir fazer 

determinadas coisas, ou parecem se sabotar indiscriminadamente frente a outras? O 

que faz com que as pessoas interpretem determinadas coisas de forma diferenciada, ou 

ainda, o que faz com que determinados fatos e acontecimentos pareçam muito 

importantes para alguns, e nada importantes para 

outros? E mais, o que faz com que uma pessoa interprete 

determinado acontecimento num momento de 

determinada forma, e depois de outra?  

Nosso cérebro é como um computador. Ele é 

capaz de interpretar todos os estímulos que chegam via 

sistema nervoso, memórias e problemas, segundo regras. 

Um homem vestido de jaleco branco num hospital pode 

ser interpretado como um médico ou um enfermeiro. O 

mesmo homem vestido de jaleco branco numa escola pode ser interpretado como um 

professor. São as regras internalizadas que vão dar o “tom” da interpretação. 

No entanto, a verdade pode ser outra, e este homem pode não ser nem médico, 

nem enfermeiro, nem mesmo professor; pode ser 

um padeiro, um confeiteiro, um cheff de cozinha, 

etc. Mas para aquele cérebro é um médico, até 

provas em contrário.  

De forma geral, as regras internalizadas 

podem virar crenças pessoais, que podem ser tanto 

libertadoras como limitantes, e é exatamente aqui que vamos nos concentrar. O cérebro 

corresponde às expectativas, e as expectativas derivam das crenças que temos sobre 

determinados fatos ou eventos. 

Se houver uma crença de fracasso instalada no plano inconsciente – nos 

domínios do Id -, infelizmente, por mais que o Ego queira 

encontrar o sucesso e bata o pé para conseguir o que acha 

que quer, haverá um sistema de autossabotamento que 

impedirá o sucesso de ser alcançado. A pessoa se esforça, 

cria métodos, faz cursos, participa de todo tipo de trabalho 

cognitivo, mas simplesmente não consegue, é como se o 

universo sempre conspirasse contra ela. Se uma crença internalizada for incongruente 

com seu desejo, do inconsciente algum mecanismo sabotará todos os seus esforços, 

puxará o cabo da tomada e desligará os processos envolvidos.  

Não importa se você 

acredita que pode, ou que 

não pode, você estará 

certo(a) das duas formas. 
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As crenças são frutos de um trabalho educacional, até determinado ponto, e do 

armazenamento de experiência repetitivas noutro ponto. As crenças internalizadas 

(normalmente ainda em tenra infância e por mecanismos inconscientes) se incrustam117 

nas paredes do inconsciente E como já dito acima, podem ser 

libertadoras ou limitantes.  

 Quem crê que é capaz de fazer determinada coisa, se 

tiver motivação e qualificação adequadas, muito certamente a 

fará. O contrário também é verdadeiro. Por isso aquela máxima 

que diz que tanto faz se você acredita que pode ou que não pode, 

você estará certo de qualquer maneira. 

Dessa forma, em verdade, suas crenças – sejam quais forem - é que vão 

determinar suas expectativas. Releia isto antes de 

continuar, quantas vezes forem necessárias.  

Seu cérebro, obedientemente, vai cuidar para 

que suas crenças aconteçam, assim como um 

computador obedientemente executará determinado 

programa. São arquivos ocultos, como aqueles que existem no computador que fazem 

algo acontecer sem que o seu operador se dê conta, fazendo coisas que nem sempre 

correspondem ao que era desejado, mas quando o operador os procura, não os 

encontra, a não ser que saiba trabalhar com níveis mais profundos de programação.  Do 

inconsciente, como vimos, nossa psique tem a capacidade de controlar a maior parte de 

nossa vida, de nossos sentimentos e de nosso comportamento, como o operador 

controlando as marionetes. Alguns autores falam em mais de 90%. 

Entendeu porque as técnicas de mentalização não funcionam para todas a 

pessoas e porque as técnicas de O SEGREDO não garantem sucesso? As crenças se 

tornam algo que a razão não consegue dar conta, e muitas vezes, por mais que a pessoa 

até saiba que algo errado vem de dentro dela, não consegue admitir, assumir, se 

conscientizar sobre a força com que o sabotador atua118. Não basta o Ego querer, é 

preciso entender que as crenças atuantes num plano inferior à consciência tratarão de 

impedi-lo, ou direcioná-lo para obter os resultados que suas crenças determinam, mais 

do que os resultados derivados de sua vontade consciente.   

O que é preciso então para lidar com isso?  

Consciência – no sentido de awareness -, reflexão, ato filosófico, 

questionamentos, razão, treino, e muita, mas muita persistência para poder operar 

mudanças importantes. 

 

 

 

                                                      
117 Algo ou aquilo que está grudado fortemente; colado profundamente; ligado em forma de crosta 
118 A Psicologia Cognitiva, e a Terapia Cognitiva-comportamental se propõe a estudar e lidar com essas 
crenças a fim de devolver à pessoa o controle das situações de suas vidas. 
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NÃO há INCOERÊNCIA 

Nenhum resultado é incoerente; não há incoerência no universo.  

Nosso cérebro – e lembre-se que ele é um grande gerador de ondas, energias - 

vai fazer de tudo para que a realidade – matéria - se torne 

coerente com nossas crenças ou fantasias. Se eu acredito 

previamente que meu ambiente de trabalho é infernal, 

assim será, pelo menos para mim. Se eu acredito que meu 

ambiente de trabalho será maravilhoso, assim será, mesmo 

com problemas. Isso é coerência, isso é congruência119.  

Essa é, provavelmente, a razão de tanta frustração 

e angústia nos dias atuais. As pessoas querem conseguir 

algo, ou realizar algo, mas parece que simplesmente a 

natureza não colabora, Deus não deixa, ou seu anjo de guarda está de mal humor ou 

saiu de férias. Nada disso pode ser mais incorreto.  

Nossas frustrações e angústias, assim como nossas alegrias e satisfações são 

geradas por nós mesmos, por nossas escolhas, sejam elas conscientes ou não - lembrou 

de Sartre né? Todos os tópicos estudados nesta obra apontam para a mesma coisa, 

portanto, a chance de isso estar errado é mínima, ou nula. 

Querer, desejar e achar, são coisas do Ego, e ele vive no mundo da ação e da 

reação, em alguns casos mais de reação que de ação. Mas o Ego é somente um dos 

“modus operandi” do aparelho psíquico, portanto somente pode funcionar 

corretamente na medida em que o conjunto está harmônico, ou simplesmente se 

harmoniza com o conjunto, mesmo que para conseguir coisas que não farão bem ao 

sujeito.  

 

 
1. Examine em que áreas de sua vida as coisas não acontecem como você quer. 

Anote. 

2. Determine o que de comum existe entre os resultados indesejáveis repetitivos 

que você recebe, e em que áreas da sua vida isso ocorre. Anote 

3. Faça um apanhado, junto à família, de outras pessoas que tem o mesmo 

problema, e verifique grau de influência que essa pessoa tem, ou teve, em sua 

vida. Anote. 

4. Faça uma lista de todas as suas crenças que você julga que possam ser 

habilitadoras ou impeditivas.  

                                                      
119 Congruência na Psicologia tem o caráter de “estar de acordo com” sentimentos e atitudes. Por 
exemplo, falar uma coisa e fazer outra é um estado de incongruência. Sentir uma coisa e expressar 
outra, igualmente. Embora os seres humanos experimentem uma certa quantidade de incongruência 
em suas vidas, o estado de saúde mental e emocional decorrem na maior quantidade de congruência 
possível. Na natureza não se observam incongruências, tudo é o que é.  
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Numa folha de papel, dividida ao meio por uma linha, coloque no lado esquerdo 

tudo o que você sabe que não pode, não deve, ou simplesmente não consegue 

fazer ou realizar.  

No outro lado, liste todas as coisas que você pode, deve, ou que já realizou 

satisfatoriamente. Procure ligar com linhas coisas do lado esquerdo que podem 

ser compensadas pelas do lado direito, e comece a atuar segundo a lista do lado 

direito mais intensivamente, fazendo tudo aquilo que está livre de crenças 

limitantes, em que você sabe que já teve sucesso um dia. 

5. Adote a postura de, para cada pensamento negativo, para cada sensação ou 

sentimento ruim, substituir por um pensamento ou sensação positiva. Este é um 

treinamento para o cérebro. Se não podemos tirar a água suja de um copo, 

devemos colocar a maior quantidade de água limpa, até que a água suja do copo 

seja totalmente trocada. 

Mas lembre-se, diferentemente do copo, no cérebro nada se perde, salvo se 

você estiver acometido do mal de Alzheimer. Então, mesmo com muito esforço, 

nosso cérebro sabe muito bem reestabelecer e ativar crenças e pensamentos 

negativos já acomodados. O cérebro sabe como fazer germinar e renascer 

qualquer semente lá deixada120. Cabe a cada um cuidar para não permitir que 

crenças desestruturantes possam ser ativadas ou reativadas, de forma a criar 

mecanismos autossabotadores. Será útil rever no capítulo FENOMENOLOGIA o 

item PREGNÂNCIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
120 Tudo o que é aprendido pelo cérebro, salvo em caso degenerativo, fica armazenado. Por isso 
conseguimos andar de bicicleta  mesmo que tenhamos ficado anos sem andar. Por essa razão não existe  
ex-fumante (mesmo muitos anos após ter parado de fumar, se a pessoa se der ao luxo de acender um 
cigarro e dar uma tragada, o cérebro vai disparar todos os mecanismos conhecidos para retomar o 
ponto do vicio onde parou), ex-drogadito, ex-fofoqueiro, ou qualquer outro tipo de ex. São todos 
quadros de abstinência que devem ser monitorados com muita prudência.   
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KARMA – lei da causa e efeito  
_______________________________________________________________________ 

 

Karma ou carma, em sânscrito (antiga língua sagrada da Índia), significa ação, 

força, movimento, ou ainda, ato deliberado. Este termo é utilizado nas 

religiões budista, hinduísta e jainista121, e posteriormente adotado também pelo 

espiritismo e religiões de mesma ordem filosófica.  

 

KARMA uma IMPOSIÇÃO DIVINA? 

Atualmente o karma é assumido por muitos como algo contra o qual não se pode 

lutar, uma imposição divina a cada ser humano. Certo quanto ao “contra 

o qual não se pode lutar”. Errado quanto a ser uma imposição divina. E 

correto quanto a ser o resultado da uma lei física e natural à qual todos 

nós somos submetidos: não somos obrigados a plantar, mas se 

plantarmos, seremos obrigados a colher – seja lá o que for.  

 

KARMA e ISAAC NEWTON 

Trazendo para o campo da ciência, Karma, na física clássica, pode ser explicado 

pela terceira lei de Newton122, que postula que “para cada ação existe uma reação de 

força equivalente em sentido contrário”, ou seja, para cada ação que um indivíduo 

pratica, necessariamente vai ocorrer uma reação, e essa 

reação seria então o karma, produzindo seus efeitos. Karma 

e reação, neste sentido, passariam a se tratar do mesmo 

fenômeno.  

Não é pretensão deste trabalho aprofundar, nem 

mesmo especular, as leis da física. Porém, esta lei em 

particular é significante pois, no ambiente terrestre, mostra 

que as forças sempre atuam em pares, e uma ação nunca 

existirá sem que haja uma reação, cujo resultado nunca é nulo, e mesmo que a reação 

seja involuntária (uma bolada no rosto gera uma reação involuntária do rosto em 

relação à bola), ela nunca deixará de existir.  

Desta forma, e analisando do ponto de vista racional, como não existe ação sem 

reação, óbvio que não existe reação sem uma ação que lhe deu causa. Dessa forma, tudo 

começa a fazer sentido, não? 

 

                                                      
 
121 Religião indiana criada no século VI a.C. em ruptura com a tradição védica e o hinduísmo, 
fundamentada na ideia do ainsa ('rejeição à violência'). 
122 A Terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre duas forças. Ela pode ser enunciada 
da seguinte maneira: Para toda ação (força) sobre um objeto, em resposta à interação com outro 
objeto, existirá uma reação (força) de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. 
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KARMA e o BEM e o MAL 

A lei do Karma - ou lei da justiça, ou lei da causa-e-efeito -, leva em consideração 

essa relação física (embora já venha sendo estudada e aplicada há milênios antes da 

elaboração dos primeiros pressupostos da física), e ajusta o efeito à sua causa, ou seja, 

todo o bem ou todo mal que tenhamos feito - numa vida atual ou anterior, conforme 

várias vertentes do pensamento espiritualista -, trará consequências, boas ou más 

conforme a causa - para esta vida, ou para as próximas existências, conforme o sistema 

de crenças onde seja inserido.  

O Karma é, então, é uma lei imodificável, conhecida em várias religiões como 

“justiça celestial”, no sentido de que nada fica sem 

retorno, seja o que for, não por uma vingança divina, mas 

para cumprimento de uma lei imutável a que todos os 

seres estão submetidos, e nenhum ser arca com o Karma 

de outro ser, nem que queira. Cada um arca com os créditos ou débitos de suas condutas 

de forma intransferível.  

Se levarmos em consideração tanto a lei espiritual do Karma, quanto as leis da 

física da ação e reação, um mal é um mal, um bem é um bem, e ambas as energias não 

se anulam, ou seja, uma pessoa que pratica um ato mal, não terá esse mal anulado em 

função de um ato de bem. 

 

KARMA e JUSTIÇA – o bem não compensa o mal 

O bem gera mais bem, e o mal, mais mal, e para cada ato praticado, devemos 

arcar com a responsabilidade dos efeitos produzidos, e sofrer seus débitos, ou merecer 

seus créditos, sem que uma coisa 

compense a outra.  

Esse mesmo princípio é alertado 

pela Lei de Talião123, onde todo mal 

deve ser reparado em igualdade de 

condições em que ele foi gerado. Esse 

seria um dos princípios da verdadeira 

justiça, ou seja, a aplicação da pena 

correta para cada dano cometido.  

Isto tudo já estava presente no Antigo Testamento, que afirma que Deus é 

sempre justo124 (lei da conservação da força ou da energia da física moderna). Como no 

plano espiritual, o tempo tem outra conotação, e a “vida” terrestre é uma passagem de 

experiência, fácil intuir que, neste aspecto, se os resultados não forem colhidos numa 

                                                      
123 A lei de talião (em latim: lex talionis; lex: lei e talio, de talis: tal, idêntico), também dita pena de talião, 
consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. A perspectiva da lei de talião é o de que uma 
pessoa que feriu outra pessoa deve ser penalizada em grau semelhante. (fonte Wikipédia)  
124 Levíticio 19:18. 

O bem que você faz, 

não anula o mal que 

você fez. 
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dada experiência terrestre, certamente será colhida em outro momento deste mesmo 

tipo de experiências, o que justificaria a reencarnação pregada pelos movimentos 

espiritualistas, em particular do espiritismo, embora esta ideia seja muito mais antiga e 

já estudada pelos povos antigos desde antes da era Cristã.  

Neste sentido, a vingança, por exemplo, não é um ato de justiça, pois que está 

permeada, na maioria das vezes, de uma quantidade desproporcional de energia a ser 

aplicada na correção da pena, e pode até mesmo gerar um ciclo vicioso geracional, onde 

pessoas, famílias e até povos entram em conflitos sem fim, uns vingando os outros, até 

que ninguém mais saiba por que vinga, e por que odeia. Teríamos exemplos sem fim 

para citar. 

Apesar de muitas religiões e filosofias da Índia não incluírem o conceito de culpa, 

castigo, remissão e redenção, o karma funciona como um mecanismo essencial para 

revelar a importância dos comportamentos individuais.  

No budismo, karma é usado para mostrar a importância de desenvolver atitudes 

e intenções corretas.  

 

KARMA e LIVRE ARBÍTRIO 

No espiritismo, a palavra Karma não é utilizada em nenhum momento nas obras 

da codificação escritas por Alan Kardec, mas o conceito de karma é o mesmo ao 

expressado na lei do retorno, metaforizada pela máxima "a semeadura é livre, mas a 

colheita é obrigatória". 

 Portanto, esse conceito, no espiritismo, tem o 

sentido de devolver à pessoa a responsabilidade pelos 

seus atos, confirmando o conceito de livre-arbítrio. 

Esta seria a determinação do destino, para essa escola 

religiosa, onde a revisão do passado pode apontar o 

futuro possível, de acordo com a análise da possível consequência dos atos praticados.  

Baseados nessas leis, fácil supor que podemos acumular Karma, consciente ou 

inconscientemente. Por isso a necessidade de manter o maior estado de consciência 

possível durante a vida, estado que deve visar, principalmente, a maior quantidade de 

boas ações possíveis, pois, como visto, as boas ações não compensam as más ações, 

principalmente as inconscientes.  

Ocorre que, se o acumulo de boas ações for superior ao acumulo de más ações, 

o karma (retorno) motivado pelas más ações, ocorrerá sem dúvidas, mas terá um efeito 

provavelmente menor, ou mesmo indelével, no conjunto da obra de vida da pessoa, e 

ela passará por aquela experiência de correção sem maiores consequências, tendo 

muito mais resultados positivos que negativos em sua vida. Mais ou menos como um 

machucado no dedindo do pé, frente a experiência de andar pela primeira vez numa 

montanha russa. Certamente a dor do dedinho não será significante. 
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A recíproca é verdadeira, ou seja, se o conjunto de más ações for muito superior 

ao conjunto das boas ações, os resultados positivos de sua vida talvez não sejam notados 

no conjunto, sofrendo a pessoa as consequências do que plantou, 

sentindo-se, talvez, vítima do "destino", onde a quantidade de 

reparações de más ações terá uma proporção maior que os 

benefícios auferidos pelas boas ações. 

Apesar da não comprovação científica desse processo, é inegável que ele faz o 

maior sentido, e sendo assim, é uma lei que tira das costas de Deus, do destino ou da 

natureza, a responsabilidade pelos resultados que obtemos em nossas vidas. Nem 

precisa ser um crente em Deus para poder entender. Mas, para muitas pessoas, ainda 

será conveniente continuar culpando-O, por tudo.  

 

DHARMA 

Uma vez já introduzido o conceito de Karma, podemos então tratar do conceito 

de Dharma, palavra em sânscrito com diferentes significados, que não tem tradução 

exata para o português, mas que, essencialmente, representa aquilo que mantém 

elevado, uma missão ou propósito de vida da pessoa.  

No hinduísmo, Dharma é definido como lei moral e 

religiosa que regula o comportamento do indivíduo.  

No contexto budista, Dharma é um sinônimo para 

bênção ou recompensa pelos bons atos praticados.  

Já, de acordo com o jainismo, Dharma é a 

classificação dada ao elemento eterno que capacita a 

movimentação dos seres no planeta. 

Para nossos estudos, Dharma será tratado tanto como missão que uma pessoa 

tem para com esta vida. Karma seria a retificação, correção sem a qual não será possível 

a evolução que leva à perfeição125, e Dharma o que deve ser cumprido e bem vivido para 

a evolução. 

Os sábios orientais pregam que a melhor forma de realizar o Dharma é respeitar 

e seguir as leis da natureza, fluir com elas, e não ir contra elas. Perceber e viver de acordo 

com seu próprio Dharma, para esses sábios, seria a chave para a iluminação e para a 

vida plena, pois aceitar o seu Dharma torna possível servir aos outros, o que leva a 

conexão mais profunda com o universo através daquilo que a pessoa tem de melhor.  

Meditação, Yoga e estudos que levam a um maior entendimento e compreensão 

de si mesmo, são os caminhos que podem aproximar a pessoa da descoberta do seu 

Dharma, e da realização necessária. 

 

                                                      
125 Nos ensinamentos espirituais, principalmente o espirita, não há faltas imperdoáveis, que não possam 
ser apagadas pela expiação, o que seria o papel do karma, corrigir para progredir. Por isso para o 
espiritismo, não basta o arrependimento, é também necessária a reparação do dano causado. 

Nós construímos 

nosso karma, 

ninguém mais. 
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1. Partindo do princípio que toda ação tem uma reação, ou assumindo que karma 

refere-se ao colhimento daquilo que foi plantado, se você está obtendo 

resultados negativos em sua vida, pare para refletir qual a causa desses 

resultados, visto que sempre haverá uma. Sempre analise o processo total de 

cada resultado que obtém. 

2. Se não for possível encontrar as causas, assumindo a possibilidade de que a 

causa não esteja na vida presente, se isto for possível, então simplesmente 

encontre uma forma lidar com a situação sem lamentos, assumindo que tudo 

está no seu lugar. Enquanto isso, dedique-se a produzir a maior quantidade de 

bem possível, de forma que a quantidade de resultados positivos possa ser maior 

e mais prazerosa que os resultados negativos, aumentando a quantidade de 

energia boa circulante. A resignação em relação ao que não pode ser 

compreendido não significa que se deve parar de produzir ações para um futuro 

– seja próximo ou longínquo, já que os resultados ocorrerão. 

3. Sempre que se deparar com uma situação difícil e inexplicável, procure não 

culpar ninguém, nem a Deus, nem à natureza por isso. Agradeça a oportunidade 

de poder reparar seja lá o que for, assuma que há responsabilidade direta sua na 

situação, e siga sua vida produzindo o bem que possa. 

4. Frente às dificuldades das outras pessoas, não queira ser um agente messiânico 

de salvação.  Partindo do princípio das leis estudadas, todas as pessoas sofrem 

as consequências dos seus atos. Portanto, não julgue, pois não sabemos o que 

está por trás, tanto das tristezas, como das alegrias das pessoas. Ao mesmo 

tempo que não devemos julgar, se podemos, devemos ajudar, mas nunca 

exigindo que o outro aceite nossa ajuda, nem impondo condições, salvo as 

condições de aprendizado. 

5. Preocupe-se em evoluir, pessoalmente, e em evoluir o mundo que lhe cerca, 

produzindo a maior quantidade de bem possível. 

6. Devemos praticar o entendimento do mundo holístico, onde todos estamos 

interagindo, portanto, o sofrimento de um, será, de alguma forma, ou em 

alguma dimensão, o sofrimento de todos. É um ato de inteligência minimizar a 

possibilidade de manutenção ou aumento do sofrimento de qualquer ser que 

faça parte desse grande holos, até que todos tenham entendido, e passem a 

praticar o bem, até por uma questão egoísta de, praticando o bem, aumentar a 

quantidade de bem no mundo a ponto tal que esse bem retorne para si mesmo. 
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EPILOGO – Livre arbítrio e Atos Conscientes 
_______________________________________________________________________ 

 

Livre-arbítrio é um termo que se refere à possibilidade de uma pessoa decidir, 

escolher em função da sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, 

motivo ou causa determinante que não seja si mesma, ou seja, é o que podemos dizer 

tratar-se de uma escolha livre. 

Porém, os críticos de plantão certamente comparecem imediatamente 

afirmando que somos produto do meio, e que nenhuma escolha é livre, por que o meio 

nos controla de alguma forma.  E isso é correto. 

Cabe então, deixarmos claro que nada nos impede 

de fazer escolhas, até mesmo quando as opções são 

limitadas, ou mesmo quando decidimos “não decidir” por 

escolha alguma. Não há como fugir, e a pessoa que foge 

dessa responsabilidade não está vivendo sua vida, e sim a 

vida imposta pelos outros126.   

O nível de consciência de uma pessoa determina a força do livre-arbítrio que ela 

pode alcançar, e a relação é direta: maior o nível de consciência, maior a força do livre-

arbítrio. 

A noção de livre-arbítrio, de alguma sorte, está vinculada à noção de karma, ou 

de lei de Talião, e de todas as formas de interpretação da terceira lei de Newton, a lei 

da ação e reação.  

O fato é que o livre arbítrio liberta a pessoa dos grilhões que poderiam 

atormentá-la, e lhe permite viver em paz com suas decisões. Se forem boas decisões, 

saberá que receberá o resultado disso. Se forem más decisões, saberá da mesma forma. 

Assim, a noção e a consciência do Livre Arbítrio poderão evitar uma má decisão 

(considerando o seguinte axioma: é bom para mim? Sendo bom para mim, é ruim para 

alguém?), ou corrigir um percurso, como uma bússola, no caso de uma má decisão, tanto 

intencional, como por equivoco ou pressão exercida por alguém ou alguma 

circunstância.  

Com a noção de Livre Arbítrio bem entendida, sabendo da lei da ação e reação, 

a pessoa pode fazer as reparações necessárias, se for possível, ou poderá arcar com as 

consequências dos seus atos, mas já sem causar sofrimentos a si e aos outros.   Não há 

do que reclamar, tudo está no seu lugar. 

A principal finalidade do livre-arbítrio deve ser a pessoa poder viver a vida livre 

de sofrimentos, ou como bem afirmava Freud, dar ao mundo o presente de não o 

perturbar com suas mazelas. O livre arbítrio permite isso. 

Escolhas e livre arbítrio andam sempre de mãos dadas. A pessoa que faz escolhas 

deixa de ser um barquinho à deriva no mar da vida. Passa a pilotar seu próprio barco, 

                                                      
126 Ver capítulo EXISTENCIALISMO nesta obra. 

Não espere ter tudo 

para desfrutar a vida. 

Você já tem a vida para 

desfrutar de tudo. 
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com punhos firmes e peito estufado, e mesmo que pegue o caminho errado, saberá a 

tempo corrigir a rota, e até mesmo aproveitar o caminho errado como fruto de uma 

decisão que poderá bons frutos, se deixar a impertinência da reclamação, e passar a 

observar o panorama da viagem. 

A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central e crucial na história 

da filosofia, e mais recentemente na história da ciência, porque seu conceito tem 

implicações morais, psicológicas, filosóficas e científicas. 

 

Namastê.  

Saúde e paz. 

Roberte Metring 

 

 

 

 

 

 

 


