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Morra feliz por ter evoluído
Prefácio
Na esperança de um dia poder escrever um livro e deixar para meus irmãos
terrenos, fui aperfeiçoando meu conhecimento e ganhando cada vez mais
experiência ao longo de todos os meus dias de vida até os dias de hoje,
sacrificando muitas das vezes vários dias por ter que viver um pedaço da vida que
simplesmente não serviria de nada para minha, mas sim para escrever uma página
deste livro.
Passamos nossa vida tentando buscar respostas em tudo, porém só
fazemos isso se nos pagarem, caso contrário ficamos buscando emprego, e assim
que recebemos nosso primeiro salário tentaremos evoluir. Pois é, este livro tenta
esclarecer exatamente a integração pessoa e mente, calcando sempre na
experiência básica do dia-a-dia.
Deixo claro que trataremos de Religião, Dinheiro e Pessoas, esse tripé que
tentarei juntar em um (mente) em comunhão com a parte física de nosso ser.
A polêmica em torno deste livro pouco me importa, pois simplesmente os
vazios já foram criados, e eu acredito ter as respostas para preencher e excluir os
mesmos de nossa mente. Pois quem os inventou já não vive, para tanto não voltou
para esclarecer, e o vazio ficou.
Tenho objetivo principal de romper os paradigmas que envolvem o nosso
ser neste mundo tão agressivo e passivo, e para tanto contarei com minha
experiência de vida.
Amigo e Amiga, leitores deste cinge-lo livro que busca o entendimento
humano entre suas culturas inúteis que só servem para nos desafiar. Boa leitura
O humano
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Capítulo 1 - A morte pode parecer o fim
Para cada um de nós, seja por dádivas divinas ou até mesmo porque é
assim que tem que ser, vivemos um tempo que nós não sabemos quando começa
e nem quando termina. Porém quando nascemos é como se algo ou alguém nos
conectasse novamente a um caminho de aprendizados, ou seja, é como se
voltássemos de um lugar que não sabemos, para viver novamente.
A morte pode parecer o fim, mas é ai que mora o perigo. A morte é o teste
final para nossa evolução, ao passo que algo nos colocou no caminho novamente,
algo nos tira e mede o grau de nossa evolução.
Quando nascemos tudo que nosso espírito aprendeu quando passou por
aqui outras vezes vem com ele como atributos, bons e ruins, e nós somos
concebidos à vida. Fica claro nesse ponto de que estou falando de uma
continuação da vida.
É preciso entender que o aprendizado é um processo evolutivo que eleva
nosso espírito, e isso por incrível que parece é bom!
Capítulo 2 – Os primeiros passos
Quando crianças é sábio dizer que não temos controle de nosso
pensamento, membros e fala, por isso nossos pais nos ensinam tudo isso, como
andar, falar e agir. Enquanto isso nosso espírito se adapta a terra. Fica claro que é
responsabilidade de nossos pais é nossa estruturação nos primeiros anos de vida.
Esta estruturação e adaptação dura um tempo, quanto é ? não sei. Só sei que os
pais precisam e devem acompanhar os filhos até que eles falem bem, se
movimentem bem e tenham um bom discernimento. Após esta etapa de nossa
vida o espírito e o corpo são um só, e cabe a nós tentarmos buscar nossas
aventuras, anseios, desejos materiais, desejos carnais que nos façam sentir a vida,
mas esse ponto de partida tem várias entradas, é onde você se depara com
grandes obstáculos e as ferramentas para atravessá-los estão ao seu alcance, só
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que todas elas custam um preço, não é mesmo? Pois bem, e você precisa ganhar
para poder comprar estas ferramentas, e aí você se vende barato demais para os
outros espíritos que estão a sua volta. Afim de atravessar um obstáculo você
encara outro de frente, vence, ganha e compra a ferramenta e tenta atravessar o
obstáculo que ficou para trás, mas que obstáculo? Você já não o vê mais, porquê?
Você tomou um caminho alternativo, e agora é tarde.
Capítulo 3 – O retorno ao caminho
Quando você se defronta com um caminho sem volta, é preciso seguir em
frente, e sem olhar para trás e tentar trilhar um caminho de retorno. O retorno
nada mais é que um caminho que ao mesmo tempo que segue em frente volta
para o caminho certo, esquecer a palavra “antes” ela não existe nesse caso, veja,
o que existe é a palavra “frente”. Somente para a vida podemos usar a expressão
“voltar para frente”.
Essas entrelinhas são de uma certa complexidade, pois fica difícil concretizar
o que só existe no imaginário. Por isso fiz um esquema que explica bem o sentido
da vida.

Perceba que as partes em cor verde são as vidas passadas e as vidas
futuras, a vida terrena é aquela que você deveria viver, ou seja, àquela totalmente
sem falhas, erros, deslizes, porém nem sempre é possível acertar, mesmo porque
inventaram a frase “Errar é humano e persistir no erro é burrice”, que coisa!
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Deixando essa muleta para trás, passamos a entender o esquema. Existem várias
vidas que podemos viver porém nunca conseguimos viver a perfeita. Por isso os
pontos em azul exemplificam as vidas possíveis de viver, as outras são enganos
pois não existem. Não existem porque não podemos “voltar” e sim sempre seguir
em frente, ou seja, nem que quiséssemos não conseguiríamos voltar, pois o tempo
não para. Então tudo isso significa que se você conseguir seguir o caminho
perfeito, você não voltará mais a terra, isto é, chegou ao seu ápice, quando chegar
no teste final você transcenderá para um outro estágio de vida...
Quando digo retorno, significa que você tem que andar sempre próximo da
linha reta, ou seja, é seu ponto de referência, seu guia.
Capítulo 4 – A linha imaginária que não conseguimos seguir
Caro leitor, você pode estar se perguntando – Como saber que caminho
seguir?
Esse caminho realmente é difícil de enxergar, mas ele existe. Alguns dão o
nome de Deus, outros de consciência, há também quem tenta te alertar usando
contatos com os espíritos, que vagam por entre nós. Ninguém nesse mundo esta
capacitado a te direcionar para o caminho certo, a não ser você. O leitor deve ter
em mente que tudo que procura está alocado dentro e nas imediações do seu
corpo, pode estar no “coração”, na “mente” ou num anjo da guarda muito seu
amigo que da uns palpites de vez em quando, ora isso significa que você é a
resposta para tudo, sem contar com as experiências das outras vidas. E agora eu
faço uma pergunta bem oportuna. E por que não aceitamos essas respostas, por
que tem que ser sempre outra pessoa que tem que nos mostrar o caminho? Por
quê? A resposta é bem simples, porque não estamos preparados para buscar as
respostas em nós, isto é, somos espíritos novos. É possível que quando a pessoa
estiver com uma idade avançada, as respostas já venham com mais firmeza, e ela
não dependa tanto do outro. Outra explicação válida é de que por uma razão
inexplicável o espírito presente no corpo da pessoa esta perturbado por estar
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sofrendo com a transição que esta passando, por isso é importante salientar que
neste caso somente a “consciência” será capaz de adiantar o processo, caso isso
não ocorra muitos anos se passarão até que o período de transição acabe. Quando
falo em muitos anos quero dizer, muito tempo, tanto é que pode ser vidas, até que
o espírito se conscientize.
O grande fator agravante é quando esse espírito perturbado modifica, ou
atrapalha, as vidas das pessoas que o cercam, e digo mais, são capazes de levar o
corpo dessas pessoas à morte. Por isso é importante que as pessoas que cercam
esse espírito também tenham “consciência”, e deixem isso passar em branco sem
sentir pena, tristeza ou mágoa.
Uma proposta para enxergar a linha imaginária é ter atitudes limpas,
honestas e conscientes, algo muito difícil neste período terrestre, sendo óbvio a
busca do conhecimento em prol de uma evolução, ou seja, usar o conhecimento
adquirido para propagar a consciência, dessa forma, talvez quando seu espírito
voltar ele encontre um panorama diferente.
Capítulo 5 – Aprendendo, a linha imaginária se concretizará. ( todas as
formas de aprendizado )
Existe uma forma de concretizar a linha imaginária. Como? Já com alguns
anos de vida e após ter passado por tantas coisas, religiões, estradas, vidas, e
sempre procurando entender o real caminho que deveria seguir, e também guiado
por tantas luzes e pontes, e também sem perceber que algo, cujo qual eu ainda
não sabia o que era, num estalar de dedos, minha vida deu uma guinada e
somente depois disso é que enxerguei a linha. De uma forma ou de outra, nós
somos levados a praticar alguns, ou todos os hábitos de nossos semelhantes,
sejam eles nossos pais, tios, avós ou amigos, que nos induzem a seguir um
caminho que eles acreditam ser realmente o melhor para nós. E por esse motivo
nós freqüentamos religiões, lugares, conhecemos pessoas, porém em alguns casos
esse efeito indutor nos leva a fazer coisas que não gostaríamos e por uma questão
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de política, falsidade ou se achou isso forte, por amizade, nós acabamos fazendo.
Mas isso não é ruim, muito pelo contrário é muito bom, desde que você saiba
exatamente o que é bom para você, assim poderá ir aos mesmos lugares, religiões
e conhecer pessoas, e o melhor de tudo somente extrair o que há de bom, isso é
uma atitude consciente. Por outro lado isso por soar meio que anti-social, pois
nem sempre você irá fazer o que todos estão fazendo em um lugar, não é mesmo,
ou talvez não converse com um dos amigos de seus pais, ou irmãos, e agora como
sair dessa sem magoar seu ente querido. Mais uma vez com muita sabedoria e
consciência, simplesmente saia. Isso fará com que te respeitem, ao contrário de
que fazer o que não e fazer mau feito ou conversar com quem não quer, você
acabará ofendendo a pessoa que muitas das vezes não tem nada haver com o fato
de você não ir com a “cara” dela.
Este trecho da conversa me leva a lembrar de meu amigo “O Caramujo”,
que um dia me disse sobre o “desapego”. Para mim feito um golpe muito forte na
cabeça, ele disse “...nós não devemos nos apegar às pessoas como todo mundo
pensa...”, ele quer dizer que a melhor forma de viver sua vida sem prejudicar ao
próximo é ser totalmente desapegado de todos, isso é forte. Analisando esta
conversa que tive com esse ilustre amigo, e só depois de muito tempo de reluta
contra minha própria mente, fui obrigado a lhe dar razão. Analise por essa ótica,
quando nos apegamos a uma pessoa, seja por amor ou por amizade, e
começamos a tentar entender a cabeça desse alguém, nós por instinto
começaremos também a dar palpites, conselhos, e muitas das vezes esses
conselhos vão de encontro aos seus próprios interesses, pois você acha que
realmente aquilo que esta falando para seu ente querido é realmente o melhor
para ele, e não é. Perceba que se fizer exatamente o contrário, você e seu ente
viveram bem melhor, e cada um terá a chance de tomar suas próprias decisões e
isso é muito bom, pois ele descobrirá o brilho da vida de forma diferente da sua, e
enxergará tudo muito diferente de você, veja que nesse caso são duas vidas
totalmente diferentes. É importante frisar que quando se trata de objetivos
comuns todos os envolvidos devem se juntar e tentar encontrar o melhor caminho
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para chegar até lá. Isso serve para grupos internos de empresas, departamentos e
por ai vai, mas nunca para a vida em si e nem tampouco para sua evolução, isso
seu ente e você terão que descobrir sozinhos totalmente desapegados. Uma
curiosidade pelo menos para min olha só o significado da palavra “ensinar”:

ensinar . [Do lat. vulg. insignare, por insignire.] V. t. d. 1.
Ministrar o ensino de; transmitir conhecimentos de;
instruir; lecionar: "a Henriqueta ensinava primeiras
letras." (Conde de Ficalho, Uma Eleição Perdida, p. 38);
ensinar boas maneiras. 2. Transmitir conhecimentos a;
instruir, educar: Prefere ensinar o filho em casa a pô-lo
num colégio. 3. Dar ensino (6) a; adestrar, treinar. 4.
Dar a conhecer; indicar: ensinar um caminho. 5. Dar
ensino (7) a; castigar, punir: Ensinou o filho, dando-lhe
boas palmadas. T. d. e i. 6. Ministrar ensino; transmitir
conhecimentos; lecionar: "o capelão de D. Angelina ....
ensinou-lhe o latim, a doutrina, o horror à maçonaria"
(Eça de Queirós, A Correspondência de Fradique
Mendes, p. 15); "Ensino-lhes português e francês,
falando com eles e brincando." (Aquilino Ribeiro,
Estrada de Santiago, p. 101) 7. Dar ou mostrar como
ensinamento; fazer conhecer: "Agora tu, Calíope, me
ensina / O que contou ao Rei o ilustre Gama" (Luís de
Camões, Os Lusíadas, III, 1); "Só a mulher desgraçada
sabe ensinar uma criança, que não é sua, a chamar-lhe
mãe." (Camilo Castelo Branco, Livro Negro de Padre
Dinis, p. 19) Bit. i. 8. Ensinar (7): "Um custodista
ensinara ao filho a gritar 'Viva Custódio José de Melo'"
(R. Magalhães Júnior, Artur Azevedo e Sua Época, p.
239) Int. 9. Ministrar ensino; dar aulas; lecionar:
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Formou-se no ano passado, e já está ensinando. 10.
Pregar, doutrinar. P. 11. Aprender por si.
Retirado do dicionário Aurélio.

Com isso meus amigos, só tenho a lhes dizer que ensinar nada mais é que
extrair tudo que o que o mundo tem a lhe ensinar, ou seja aprender por si.
Se estiver andando por meio dos pedestres desse mundo esteja certo que
estará aprendendo, se adentrar à uma igreja esteja certo que irá aprender algo, e
aproveitando o ensejo não esqueça de agradecer ao teu Deus de tudo que tem. Se
estiver passeando dentro de um pomar esteja certo que irá aprender com a
Natureza

que

somente

o

tempo

faz

crescer

e

dar

frutos.

Com isso termino este capítulo dizendo, consciência!
Capítulo 6 – Quando parar de aprender e descansar. Afinal, somos filhos
de Deus.
Gostaria de conhecer o autor desta celebre frase, deveria ser um tremendo
gozador. Nunca paramos de aprender, mas nem que quiséssemos conseguiríamos.
Nós nunca vemos a hora de chegar o dia da folga para pararmos de trabalhar e
dar uma folga para nosso cérebro, não é mesmo, ficar em casa com os pés no
sofá, assistindo televisão ou acessando a Internet, vendo fotos eróticas, transando
com nosso objeto sexual. Veja que muitas das vezes nas folgas é que aprendemos
mais! Você pode aprender o que quiser, os meios de comunicação estão a nossa
volta, o sexo só satisfaz nosso instinto animal. Você que está lendo e acha isso
uma tremenda bobagem, não olhe para o espelho pois terá uma surpresa. O fato
de você aprender não significa que deva ficar cansado, são duas coisas distintas,
pare para pensar e reflita; Será que o trabalho está te trazendo algum benefício,
ou seja, você sente orgulho de estar construindo ou inventando coisas para o bem
da humanidade? Se a resposta for sim, Parabéns. Se for não, Parabéns? Pois agora
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tu tens um motivo para parar e refletir sobre isso, e chegará a uma conclusão, que
“se ficar o bicho pega e fugir o bicho come”, mas é isso mesmo, ponha a faca
entre os dentes e parta para cima de tudo e de todos e lute por um mundo
melhor, e eu tenho certeza não se arrependerá jamais, pois nunca nos
arrependemos pelo que fizemos e sim pelo que não fizemos. Acorde para a
realidade.
Capitulo 7 – Será que o ser humano é capaz de tudo?
Quando você se depara com um mendigo, um drogado, um louco, uma
pessoa aflita, o que você pensa? Puxa olha só ele é drogado. Nossa aquele irmão é
louco. Pô cara toma ai uma moedinha. Calma senhora.
Sempre achamos que somos normais. Pois eu lhes digo que somos todos
normais. Quando você pede calma a uma pessoa aflita, você está simplesmente
livrando sua mente de mais um estorvo ou como nós dizemos, “Vou ficar com
remorso”. Veja que é exatamente nesse ponto que sua vida foi atrapalhada por
um espírito em fase de evolução, não se deixe levar por dó.
É interessante ver um espírito parado só esperando alguém para que ele se
encoste e fique te sugando até não poder mais, o mendigo, por exemplo, é um
deles. É interessante olhar pelo prisma Católico, onde tem gente que pensa que se
você ajudar o pobre estará ajudando a Deus, ou até mesmo, a frase “Você já
parou para pensar que pode ser Jesus”. Meu caro já não chega Ele estar pregado
na cruz e agora também é mendigo, será que Jesus nunca terá paz, sempre ficará
se sacrificando por nós e nós nunca por Ele. Que coisa feia.
O estado mais interessante para se exemplificar como devemos nos manter
na linha, ou consciência, é o drogado. Pare para pensa e pense muito bem, o
drogado era uma pessoa honesta, amiga, solidária, vivia em paz, e de uma hora
para outra ele se tornou drogado, por que ele quis, não é mesmo. Pois então nada
melhor que deixá-lo sair sozinho desse furacão.
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Furacão . [Do taino hurakán, pelo esp. huracán.] S. m.
1. Ciclone (2) que se forma nas regiões do Atlântico
Norte, do mar do Caribe, do golfo do México e na costa
nordeste da Austrália, e no qual a velocidade dos
ventos pode atingir até 300km/h: "teria apenas pegado
da costura, quando um furacão repentino .... entrou
pela casa, .... arrebatou-lhe o bordado das mãos, e
apagou subitamente a vela." (Rebelo da Silva, De Noite
Todos os Gatos São Pardos, p. 30) [Cf. tornado e
tufão.] 2. Fig. Tudo que destrói com violência e
rapidez; turbilhão, vórtice. 3. Fig. Ímpeto muito
veemente: "entrou, empurrado por um furacão de ódio,
e sacando o punhal da bainha .... apunhalou repetidas
vezes o travesseiro." (Xavier Marques, As Voltas da
Estrada, p. 335)
Ou seja, se ficar ao alcance dele você será tragado até seu olho, mais
popularmente chamado de “O olho do furacão”, por isso sai de perto dele senão
ficará mais machucado. Mais lá vêm esse cara dizer em desapego, caro leitor é
isso mesmo. No momento em que o espírito está drogado, não tem jeito, há
somente duas saídas, uma sendo a mais certa a morte, que compreende vários
fatores, por exemplo, ele ficou devendo e o traficante o matou, e outra a mais
incerta das incertezas, ele sai e nunca mais usa e fica novinho em folha fingindo
que agora é um sobrevivente de guerra e vai escrever um livro, pois devemos nos
lembrar de mais uma muleta “Depois da tempestade vem a bonança!”, essa é
clássica.
Esta pessoa drogada está em “looping de vida”, ou seja, quem sabe daqui
algum tempo esse “looping” acaba e ele volta à vida. Tudo isso se você se afastar
dele. Agora se você achou que realmente era capaz de tirar ele do olho do furacão
e ignorou tudo por causa de seu irmão, filho ou amigo, meu caro agora é tarde.
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Você acaba de entrar no “looping” também, é mesmo, e se você não conseguir
sair de lá com ele, se sentirá frustrado e a pior das pessoas. E não é só isso você
conseguiu o indesejado, parou sua vida em função de outra.
Por isso leitor tenha sempre em mente se afaste do drogado, deixe que ele
saia por si mesmo, não tema, pois isso não é pecado, e por falar nisso, o pecado
não existe quando somos honestos e conscientes.
O outro caso é a loucura, se do drogado você se afastou do louco se afaste
ainda mais, por isso é que existe hospício.
Termino esse capitulo dizendo, liberdade.
Capitulo 8 - Razão para fazer certas coisas que na sociedade acha
totalmente impraticável

Não tenho razão para morrer até agora
Porém já quis jogar minha vida fora
Que bom, hoje conheço Jesus nosso Deus
E minha vida trilha suas trilhas
É bom escrever sobre nossas dúvidas
Assim também podemos esclarecer nossas dívidas
Para conosco e para a sociedade aflita que nos cerca
Talvez as dúvidas de hoje se transformem em dívidas outrora
Não podemos avisar um amigo que sua mulher o trai
Mas podemos trair
Não podemos falar sobre a vida alheia
Porque é feio, mas todos falam
Que droga de sociedade é essa
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Que tudo acontece em nossa volta
E somos sempre os últimos, a saber
A sociedade e amizade não servem para nada?
As palavras sagradas nos ensinam a adorar a Deus
As palavras dos amigos são como terremoto em nossas vidas
O mundo fala muito, mas muitos ouvem muito pouco
A bíblia conta histórias e nós às vivenciamos
Que coisa terrível
Saber o quão insensível é o homem
Que pode roubar, matar, viver, morrer
Mas não pode falar
Fica aqui registrado um dia em que me contive e não falei.
Capitulo 9 - Uma bobeira que talvez sirva para alguma coisa

Nós na qualidade de Humanos deveríamos nascer
surdos. É, nascer surdos
Captar somente a brisa dos ventos em nossas orelhas
Usar cada milímetro dos outros sentidos de forma tal a
superar a ausência da audição
A visão ficaria incumbida de olhar a boca dos outros
E ler através dos gestos, o sentimento
O olfato serviria para medir, o quão as pessoas são cheirosas
O paladar faria a vez de sentir o sabor das deliciosas comidas
de nossas mães
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Já o tato serviria para tocar os mais finos cristais e sentir
quanto são sensíveis
Mas será que isso é suficiente para substituir a audição
A resposta é sim!
Pois não usamos para nada!
Quando alguém nos fala a verdade, não queremos ouvir
Quando alguém nos fala mentiras, escutamos por um e
soltamos por outro ouvido
Quando alguém nas fala qualquer coisa, não vemos a hora de
terminar a conversa
Quando alguém nos conta problemas, queremos vender
conselhos
Quando ouvimos um segredo que irá afetar a vida de outros,
não podemos falar
Mas tem uma função muito boa para a audição, assistir
televisão
Está vendo que não é preciso ouvir
Capitulo 10 – Para quem insiste
em acreditar em fios

religião . [Do lat. religione.] S. f.
1. Crença na existência de uma
força ou forças sobrenaturais,
considerada(s) como criadora(s)
do Universo, e que como tal
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deve(m)

ser

adorada(s)

e

Falar mal dos outros é contra

obedecida(s). 2. A manifestação

minha

de tal crença por meio de

comparada.

doutrina e ritual próprios, que

estudos,

envolvem, em geral, preceitos

principalmente no séc. XIX, em

éticos. 3. Restr. Virtude do

que se empregam conceitos das

homem que presta a Deus o

ciências sociais e métodos e

culto que lhe é devido. 4.

conhecimentos científicos para,

Reverência às coisas sagradas.

mediante a comparação objetiva

5. Crença fervorosa; devoção,

entre

piedade. 6. Crença numa religião

particulares,

[v.

religião

as

1.

Religião
Ramo

de

desenvolvido

diversas

religiões

determinar

a

e

2)]

história e explicar a natureza da

culto:

Esta

religião como fenômeno humano

do

universal. Religião de possessão.

religiosa:

Antrop. Etnol. 1. Conjunto de

Abandonou o mundo e abraçou

práticas e crenças religiosas que

a religião. 8. Qualquer filiação a

formam um sistema em que a

um

determinada;
moça
marido.

(1

religião.

fé,

adotou

a

7.

Vida

sistema

religião

específico

de

experiência da possessão por

crença

que

espíritos, divindades, etc. tem

envolve uma posição filosófica,

importância central; culto de

ética, metafísica, etc. 9. Modo

possessão. Religião do caboclo.

de pensar ou de agir; princípios:

Bras. 1. V. linha do caboclo.

pensamento

ou

A palavra religião, do verbo latino religare (ato de ligar) pode ser definida
como o conjunto de atitudes pelos quais o homem se liga ao divino. Através da
realização dos ritos / rituais o homem relembra os mitos. Por exemplo: no ritual da
missa cristã, uma série de procedimentos que relembram a vida, morte e
ressurreição de seu principal mito, Jesus Cristo. Assim como em Gênesis quanto
era possível falar com Deus.
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Podemos dizer que existe basicamente um só Deus, um só espírito e um só
Filho, então para que tantos fios?
Se

o

leitor

tem

uma

religião,

continue

seguindo,

porém

siga

conscientemente.
Encare o fato de que nem sempre quem prega quer um dia ser pregado, e
geralmente encara isso como mais uma profissão, só que diferente, é a profissão
de fé.
O que é importante realmente é nós acreditarmos que exista algo depois da
vida terrena, pois o contrário disso nos enquadraria no estado de vermes, que
nasce, vive e morre. As religiões, doutrinas e igrejas, dos mais variados fins, seja
para o bem ou para o mau, e tem aquelas que fazem os dois, existem, e todas
elas tem uma história para contar, um milagre realizado, e isso chega para nós
provando que existe o outro, ou o outro lado da moeda, e que não estamos
sozinhos, mas é preciso ter consciência, pois o que nos espera do outro lado, a
nossa limitação enquanto humanos não nos permite imaginar.
O leitor desse texto deve procurar imaginar sempre a luz, pois ninguém tem
medo da luz, e nunca imaginar as trevas, pois a maioria das crianças tem medo, e
muitos adultos também. Imagine a luz como a salvação da escuridão, como o bem
que vence o mau, como a criança que nasce e enxerga a luz, resumindo,
imaginem sempre coisas boas. Lembre-se que tudo isso que vivenciamos aqui é
fruto de uma passagem, que temos que peregrinar pelos caminhos do bem, das
benfeitorias, das glórias, da honradez, da sabedoria, para que possamos passar
com muita energia.
Termino mais esse breve capitulo deixando como palavra chave, honra.
Capitulo 11 – Perceber na natureza o sentido do crescimento de tudo e
de todos
Caros amigos, amigas, leitor e leitora que tem seu animal de estimação, e o
cria desde de quando ele era pequeno ou poucos dias do mesmo ter largado a
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mãe. Este animal tem sido criado por um humano que tenta a qualquer custo dar
amor, carinho e afeto para este que aparentemente é seu amiguinho, claro que
muitas vezes os animais sem alternativa de sobrevivência vão corresponder tudo
isso em troca de comida. Veja nesta passagem que este relacionamento entre o
homem e o animal não é tão diferente entre o Patrão e Empregado ou então entre
o Marido e a Mulher. Considere como óbvio a troca de favores, onde o empregado
recebe o salário, o homem recebe o carinho da esposa, tudo isso é somente troca
de favores, e é o que vivemos hoje. Tudo o que você precisa é de dinheiro e o
comando vem em sua direção, há também aqueles que esperam muita coisa
acontecer para dar carinho para seu ente querido, pois depois que a pessoa
conseguir dinheiro ( o poder ), ela então poderá dar carinho. Isso é quase que
irracional, pois seu ente querido não é e nunca será seu escravo, é importante
ressaltar a importância mutua de todas as pessoas para a realização de uma
sociedade mais passional, mais dedicada aos valores humanos.
Você Mulher que ainda sofre por viver e ter que aquentar as más criações
de seu Marido ou Filho, saia já desse lugar, viva sua vida, siga em frente sem olhar
para trás. Pois você nasceu sozinha e morrerá sozinha, isso não serve só para as
Mulheres e sim para os Maridos que também nos dias de hoje sofrem por más
criações de suas Mulheres, é que nesses dias a incidência de Maridos que criam
suas Mulheres como animais é maior.
Siga este raciocínio e reflita se invariavelmente você, seu Marido, seu Filho e
seu animal de estimação não vivem esta roda viva.
A resposta será sempre sim, porém alguns tentam dizer não, pois sua
consciência de animal não irá deixá-la responder sim, pois conscientemente você
está em desvantagem a seu respectivo ente querido, seja ele o que for. Isso
explica o comportamento do funcionário obediente demais, da mulher obediente
demais, do animal de estimação obediente demais, ou você acha que eles vivem
em função de você? Coitado daquele que responder sim.
Sobretudo isso que acabei de abordar, somente uma coisa pode passar
desapercebido, o espírito. Pois isso que nós passamos aqui, é absorvido pelo
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espírito que habita em nós, muita das coisas que passamos é descartada, e outras
servem para a evolução do ser espiritual, ou seja, agregam valor ao seu espírito.
Por isso uma breve conclusão desse capítulo é, ame mais a você, saiba mais sobre
a vida para você crescer espiritualmente, dê a Deus seu amor maior e o resto é
resto.
Termino esse capitulo escrevendo, homogeneidade.
Capitulo 12 – Você se acha capaz?
Capacidade é algo que vem de dentro, está ligada invariavelmente a
coragem e sabedoria, a nada mais. Perceba que a coragem de enfrentar desafios é
necessária, assim como a sabedoria para aprender com os erros. Portanto se você
tiver coragem e sabedoria poderá enfrentar qualquer desafio.
É importante ressaltar uma questão peculiar da capacidade, pois ela
basicamente é encarada por muitas pessoas como dom, por engano. Uma pessoa
pode ser corajosa por dom, mas nunca capaz de ser corajosa, uma pessoa pode
ter o dom da sabedoria e nunca ser capaz de ser sábio. Coragem e Sabedoria são
coisas tratadas como dom. Portando se você não tem o dom da sabedoria, não se
preocupe, pois isso não é verdade, todos nós somos sábios por natureza física, e
corajosos por natureza animal. São coisas que devem ser postas para fora. Então
amigo, amiga sabendo disso, vocês são todos capazes de fazer qualquer coisa.
Depois dessa dica, vamos então para a prática para treinar a sabedoria:
1. Como primeiro passo, abra seus ouvidos e escute o que todos dizem,
e sempre se pareça ignorante sobre o assunto, mesmo que você
saiba do assunto.
2. Depois desse grande passo, compre um livro sobre o assunto
desconhecido, ou até mesmo sobre o conhecido, leia do meio para
frente, com certeza você encontrará nessas páginas o assunto do
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qual vai aprender, pode ser pela Internet também, mas pesquise
bastante, não acredite na primeira página que vier.
3. Exercite até a exaustão perguntas sobre os assuntos, isso fará com
que seu cérebro fique treinado para se ligar a outros assuntos que
possam ser usados a tudo isso que você está lendo e prestando
atenção, por que caso contrário fica muito difícil.
4. volte ao passo número 1.
Agora treine seu dom da coragem:
1. Primeiramente, aproveite as coisas sem importância para você e
complique-as de forma a errar por intenção. Dessa forma as pessoas
terão reações curiosas e intempestivas.
2. Com isso você terá na cabeça as reações das pessoas, quando se
vêem a frente de um problema que não podem resolver.
3. Após ter armazenado essas atitudes, tente agora, encarar com
vontade problemas que tem importância em sua vida. Lembre-se de
que seja onde for o ser humano terá reações animais e racionais,
seja rico, médio ou pobre, não importa.
Algumas pessoas acham que tudo é coisa de Deus, por favor, não seja mais um.

Capitulo 13 – O poder da imaginação
O ser humano é provavelmente um dos seres com mais imaginação até
o presente momento. Perceba que você mesmo ao longo de sua vida passa por
algumas fazes onde sua imaginação tem participação ativa nas suas decisões
sejam elas para o bem ou para o mau. Vejamos um exemplo clássico : Você
precisa ou tem intenção de subir de cargo na empresa onde trabalha, pois é, para
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alcançar seu objetivo que é sempre a (VP), vice-presidência, você necessitará de
muita imaginação. Para tanto é necessário traçar algumas metas básicas e
imediatistas, que darão a você comportamentos básicos para as situações mais
corriqueiras, por exemplo :
1. Sempre parecer honesto nas coisas mais simples;
2. Tudo que acontecer de errado no seu setor, faça com que as
pessoas saibam que não foi culpa sua, porém, você é que está
participando para resolver da melhor maneira possível;
3. De vez em quando você faz corpo mole, para todo mundo perceber
inclusive seu chefe, pois se você sempre for um bom funcionário,
provavelmente ninguém vai querer tirar você do seu setor, pois como
diz a frase “Time que está ganhando na se mexe!”;
4. Imaginar sempre as atitudes que as pessoas tomam sobre qualquer
situação, desta forma elas irão se tornar previsíveis, enquanto você,
seja sempre imprevisível e controverso, porque chefe é assim
mesmo.
Após ter configurado seu perfil básico e torná-lo automático, agora é
importante fazer coisas interessantes para serem aplicadas na sua empresa,
sempre com o seu supervisionamento, pois no projeto você esqueceu de escrever
os segredos, não é mesmo.
Isso fará você criar raízes tão profundas que arrancá-lo vai causar um
estrago maior que deixá-lo você do jeito que está.
Agora é só ficar nessa rotina até que você esteja ganhando tão bem que
não tem porque deixar você de fora das decisões da empresa, ou seja, daí para
ser VP é um pulo.
Perceba que eu fiz você imaginar muita coisa nesse capítulo, e você acredita
que isso pode acontecer com você? Claro né.
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Se você não quiser passar por tudo isso eu tenho o caminho mais fácil e
rápido, monte sua própria empresa e se nomeie Vice-Presidente.
Perseverança é a palavra chave desse capítulo.
Capítulo 14 – Encare os fatos como eles são.
De certa forma esse capítulo tende a ser desnecessário, pois se você não
encarar os fatos como eles são você estará usando a imaginação no seu estágio
mais avançado a ilusão, ou seja, achar que a realidade é como você a está
imaginando, que loucura.
Por isso é que importante encarar os fatos como eles realmente são, dessa
forma tudo que você fizer para resolver o problema será resolvido na realidade e
não na ilusão, é provável que sempre que as pessoas usarem está frase contra
você será para te alertar que você precisa resolver um problema que estiver
passando, porém isso deve acontecer quando estiver em fases boas e sem
problemas, por exemplo, você acaba de ganhar um milhão de dólares, dessa
forma seu cérebro começará a imaginar situações, ou seja, criar ilusões, nisso você
poderá se perder e ficar mais pobre do quê estava. Então encare que você tem
mais um milhão de dólares na sua conta, porém tem os impostos, encargos
cobrados pela movimentação do dinheiro etc. A melhor forma de não sentir a
imaginação é deixar passar mais ou menos um ano, só administrando o dinheiro
no banco, e continuar sua vida normalmente. Depois você pensa no que fazer com
tanto dinheiro.
Lembre-se sempre que já se passaram muitos anos desde o começo do
mundo e muita água já passou debaixo da ponte, por isso faça uso da estatística
para resolver seus problemas, verás que dessa forma muitos dos problemas não
existem, por que pode ser resolvido de tantas formas que será fácil sair dele.
Palavra chave para abrir portas, caminhar.
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Capítulo 15 – Um novelo chamado “Emprego”
Nessa etapa da vida você já deve estar pensando em trabalhar ou até
mesmo já trabalha em alguma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Por
isso preste bem atenção nessa história, pois ela vai te ajudar a entender quão
grande você é perante o mundo.
Hoje em dia as pessoas se acham muito importantes, maiores ou até
mesmo acham que o mundo iria parar se ela não existisse, pois bem vamos falar
de tamanho e importância:
Não vou entrar em detalhes maiores por que o assunto é muito extenso e
maçante, por isso se você se interessar pelo assunto pesquise e fique por dentro
dele.
Para começar a explicar o tamanho das coisas vamos começar pelo o que
está bem próximo de nós, o astro rei Sol, que está a milhares de quilômetros e seu
diâmetro é de 1.392.000km, é 109 vezes maior que o da Terra e sua massa
excede em aproximadamente 330.000 vezes a do globo terrestre, tudo isso por
que eu quis começar por coisas que nós vemos. Mais um exemplo que nós vemos
e não temos idéia de nosso tamanho perto dela a Lua que tem diâmetro de
3.476km e sua massa, de 7,343 x 1025g. A distância da Lua à Terra varia de
363.000 a 406.000km, o que equivale à média de 384.000km, isso tudo sem
contar as estrelas que nós vemos com pontinhos brilhantes no céu porém são bem
maiores que a terra em milhares de vezes. Pois é gente está parecendo que nós
somos vermes perto de tamanha grandiosidade, porém vamos falar de
importância, se o sol deixasse de aparecer por uma semana muita coisa iria
acontecer não é mesmo? Sim, ele é o que aquece a terra que faz brotar em nós a
felicidade de estar vivo por mais um dia, e a Lua então! Quando a noite está
quente ela parece que vai cobrir a terra com seu charme e beleza, sem contar os
inúmeros casais que irão sair para namorar, lindo né. Então deixa de devaneios e
vamos ao que interessa. Seu chefe, o presidente da República, você, eu entre
outros importantes, não são nada perto de tudo isso, pois uma mudança mínima
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no universo e nós poderíamos virar pó em frações de segundo. É importante
ressaltar que nesse momento não estou querendo rebaixar ninguém, somente
estou dando a devida importância às coisas. Essa introdução breve nos faz refletir
o quanto somos sensíveis e frágeis.

Outra explosão solar em forma de protuberância. A flecha indica a Terra.
É importante sabermos que a vida é uma passagem e que se todos
soubessem disso a vida seria, digamos sem graça no ponto de vista do que é hoje,
porém muito mais interessante no ponto de vista existencial.
Tudo o que vemos hoje, Guerras, ataques terroristas e manipulação
humana por conta dos grandes ditadores como Saddam Hussein, Bin Laden,
Hittler, Joseph Stálin etc, é reflexo do quão o ser humano quer se igual ao
inigualável Deus. É evidente que se esquivar desse tipo de pessoa é quase
impossível num mundo onde todos querem ser mais do que realmente são.
Pessoal, termino esse breve capítulo dizendo - Defesa.
Capítulo 16 – O homem e seus prazeres materiais
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Prazer material, tá ai, esse é o ponto chave. Acharmos o ponto chave que
dê sentido à vida é simples demais. Comece como você quiser e desenrole a
história de forma a ligar sempre as coisas às pessoas. O sentido do rico para o
pobre, e vice-versa.
Analise de forma global, esqueça suas necessidades momentâneas. O que
sobra? - A vida! Lamentável que seja assim, pois percebe-se neste caso o quanto
somos perversos.
Você crê em Deus? Crê no seu deus? Crê que a vida é só o começo? Tudo
isso não importa, o que importa é o quanto você deixou de ser. Nada importa se
você não vê sentido na vida.
Comprar coisas, vender coisas para comprar outras. Faz com que você se
senta mais...mais...mais....nada. Não é importante, isso foi criado pelo homem
para satisfazer um ego desordenado. Querer melhor qualidade de vida não
significa querer que o outro morra.
Na verdade você e todos os seres humanos são seres difíceis de entender,
quer comprar, não sabe para quê, as vezes nem vai usar, e ainda vai matar
alguém. Você acredita que poderia viver melhor sem comprar algo? Neste nosso
momento, acho que não. Mas pense, reflita, será que podemos comprar
inteligência, comprar sensibilidade, pureza, perseverança? Você acha que essas
coisas já lhe pertencem? Desculpe-me perguntar tanto, mas será que você sabe
responder essas questões sem ficar filosofando?
Pelas tendências educacionais, você não será capaz de responder. Por isso
deixo aqui o meu recado: Leia.
Capítulo 17 – A vontade de vencer
É perigoso esclarecer este ponto. Neste momento o mundo sofre de um
mau maior, ou seja, sofre de doenças oriundas da pressão. Pressão de ser alguém,
para ser o melhor, por pressionar o menor. Outro fator que amplifica tudo isso é a
ansiedade, a ânsia de ganhar, a ânsia de ser o melhor, de acertar, de se
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promover. Tome cuidado. Se o mundo tivesse somente um habitante, ele não
sofreria deste mau.
Quanto mais pessoas vão chegando para este mundo, mais desmotivação
será atribuída a este ser, por um simples motivo, quanto tempo este ser levará
para conseguir ser emancipado? Quanto tempo levará para este conseguir a
independência e comprar suas coisinhas ou poder alimentar sua própria boca.
Não quero pregar que não devemos ter vontade de vencer, mas devemos
ter vontade de permanecer. Permanecer vivos, no lugar que Deus nos colocou ou
colocará.
Vamos pensar sobre a palavra: Comando.

Capítulo 18 – Persuasão, Manipulação e Influência, cuidados.
Tentar relacionar os capítulos deste livro é praticamente impossível, pois são
épocas diferentes da minha vida. Porém se quiser fazer isso, use o bom censo.
Algumas pessoas nascem humildes, outras nobres, outras tentam ser uma
das duas coisas. É difícil acreditar que existam mentes dominadoras, ou seja,
pessoas que dominam as outras. Obrigam de forma muito dolorosa a fazerem
coisas que não querem fazer, mas a chantagem emocional prevalece, o outro
acaba cedendo, por fraqueza. Este ser humano está desejando o bem ou o mau do
outro? Veja, nem uma coisa, nem outra, simplesmente que a outra pessoa faça o
que tem que ser feito, usando para isso algumas técnicas, mas que na verdade
são armas de manipulação. O mundo estará cercado destas pessoas, em muito
pouco tempo, até lá tente escapar, usando uma chave: Caminho.

Capítulo 19 – Com que freqüência você ajuda seu semelhante.
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Ajudar, palavra que comove os mais fracos. Quem pede ajuda, nem sempre
esta precisando dela. É preciso saber medir o quanto a pessoa precisa de ajuda.
Não releve nada, tudo deve fazer parte da medição. Em alguns casos perceberá
que é você que precisa de ajuda. Não é fácil, pois pode ser nossa mãe, nosso pai,
mas, por favor, não releve nada, seja firme e acredite será o melhor para a
pessoa.
Quando alguém lhe pede algo, por exemplo, um trocado na porta de uma
padaria, o fato de ajudar esta pessoa, não fará de você alguém melhor ou pior,
simplesmente deixará você por alguns segundos se sentindo importante para o
mundo, neste caso procure algum tratamento, você pode estar com alguma
patologia psicológica.
Não precisa de fotos, fatos, atos, gastos, musicais, shows, artistas. Pode-se
ajudar as pessoas de dentro do seu quarto, deitado, refletindo sobre o quanto
você é forte, ou o que fazer para se fortalecer. Quando sair do quarto, você pode
ter certeza que algumas pessoas foram ajudadas. Claro que isso não é
instantâneo, mas em um curto espaço de tempo poderá perceber que a cada
pensamento positivo, no sentido de fortalecer seu espírito as pessoas a sua volta
serão automaticamente ajudadas.
Vamos encerrar, dizendo: Fortalecimento.
Capítulo 20 – O ser humano tem a capacidade de mudar a vida de outros humanos
sem perceber.

Capítulo 21 – Será que você desempenha sua função ou profissão corretamente
Capítulo 22 – Ajudar pode ser desastroso.
Capítulo 23 – Quando um campeão decide perder.
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Caros amigos, esse capítulo corresponde a vários momentos de nossa vida.
Somos todos campeões, isso é fato. Porém em um monte de vezes nós achamos
que não somos, porque é muito difícil entre bilhões de pessoas, acharmos que
somos os melhores, não é mesmo? Esqueça isso e pense da seguinte forma, ser
campeão significa vencer todos os obstáculos impostos pela vida de forma
honesta. Quando se vence dessa forma, a vida te dá o prazer de ser campeão,
pois a batalha foi proposta nas condições que você estava vivendo naquele
momento, ou seja, talvez em outras condições você passasse de forma fácil, fácil.
Mas não se esqueça que também poderia não passar. Podemos agora chegar a
uma conclusão que parece óbvia, você conseguiu vencer o obstáculo, pois ele foi
feito sob medida para você. Mas esse obstáculo sempre tem um grau de
dificuldade muito grande, ele é quase impossível. Às vezes dá até vontade de
desistir, e é aí que entra o campeão que existe dentro de você, ele aflora de
dentro de sua alma e vence o obstáculo.
Quando a batalha acaba, nos sentimos um verdadeiro campeão. E outras
batalhas são impostas pela vida, e sempre você às vence com soberania. Quando
num belo dia você se sente tão campeão pois tem a experiência de tantas batalhas
vencidas e quase nenhuma perdida que o mundo lhe tratará como um deus. E
você cheio de glórias no peito acaba querendo vencer mais batalhas...calma,
calma, calma. Nós somos seres humanos e estamos neste mundo para prosperar
nosso espírito, e não mostrar para os outros que somos campeões, é nessa hora
que devemos ter a consciência e resolver perder algumas batalhas. Batalhas essas
que são nossas. Interessante saber a hora de perder, para que outros possam
ganhar. Para que outros se sintam campeões. Para a vida não parar. Não
precisamos de nenhum herói. Precisamos fortalecer nosso espírito, e para isso é
preciso encontrar o momento certo de sair da roda dos campeões.
Um grande exemplo de vitória são os “Mitos”, como Michael Jackson,
Madonna, John Lennon, Airton Senna da Silva etc. Que foram grandes campeões
(Vendas de Discos, Vitórias na F1), mas foram antes de tudo, pessoas que não
souberam o momento de parar de ganhar. Nesse momento meus amigos, algo
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muito maior que nós, os transforma em “Mitos”. Porque, eram o que eles deveriam
ser, porém muitos não sabem disso. Alguns “Mitos” conhecidos, e os quais eu
acredito serem exemplos de campeões (Michael Schumacher e Pelé), sabem ou
souberam o momento de parar de vencer, pois tem um amor maior que mora
dentro deles, que faz com que a vitória seja algo menor. Por isso leitor saiba o
momento de dar passagem para outros vencedores ou o momento de saber que a
vitória e menor que seu amor pela vida e desista, senão vai machucar muitas
pessoas.
Fica aqui uma palavra para você lembrar desse capítulo: Momento.
Capítulo 24 – A máquina dos Sonhos
Falar sobre o sonho, ou as fantasias que o ser humano gera por dia é muito
difícil, mas devemos ser simples para entender as coisas. Veja se você possui
algum sonho, tem? Que bom. E quando você vai realizá-lo? Não tem prazo
definido? Isso é ruim.
Vamos ver se consigo lhe ajudar. Quando você teve esta vontade de possuir
algo? Ou de ajudar alguém? Ou de se tornar rico? Neste dia você estava
consciente? Por isso! A vida não funciona desta maneira. A Vida quer que sejamos
capazes de sonhar, mas a Vida é responsável em nos dar o caminho certo, não
tem prazo, às vezes é imediato, outras vezes nunca vai acontecer.
A consciência é a arma para muitas coisas, devemos ter o pé no chão.
Devemos sonhar isso é muito bom, mas não podemos ser um sonhador. Vamos a
um exemplo: Você num belo dia teve a brilhante idéia de abrir o seu próprio
negócio, excelente. Até ai nenhum problema, você então partiu para alugar um
ponto comercial, fácil. Colocou os móveis, comprou os produtos para vender, fácil.
Gastou o que tinha e o que não tinha para isso, fácil. Não conseguiu o retorno
esperado, péssimo. Fechou o ponto, fácil. Ficou com a dívida, terá que pagar.
Outro detalhe terá que arrumar um emprego, difícil.
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Essa história sempre se repete, por isso as pessoas preferem a
informalidade, vende produtos de beleza ou produtos para emagrecer. Mas criar
uma empresa que irá movimentar a economia, dar empregos e enfim motivar o
empreendedorismo, isso não é qualquer pessoa que tem esta capacidade.
É lamentável que o humano pense deste jeito, pois é a pura falta de
consciência. Daria para citar algumas frases de pessoas que já tinham isso em
mente a mais de cinqüenta anos atrás.
Vamos em frente, pense na palavra: planejar.
Capítulo 25 – O sentimento dividido em partes diferentes
Em algum momento da sua vida você esta sozinho, pensa sozinho, toma
decisões sozinho, ou seja, age como se fosse vento, sem destino, ultrapassando e
desviando dos obstáculos. Isso é importante, pois nós, quando jovens, não somos
muitos compromissados com as outras pessoas. É bom saber viver este momento,
pois vai durar pouco.
Tudo depende do quanto você quer continuar sendo irresponsável. Alguns
como eu, por exemplo, demoram um pouco a perceber que o importante é fazer
parte do todo, e não do pouco. Ser elite, para alguns, não é difícil, mas pode ser
trágico. Ter uma legião de seguidores é coisa para poucos, talvez somente para
Um que na verdade são Três. Você deve seguir o caminho da esperança, o
cominho da lealdade, ou seja, um caminho plural.
Um filho pode ser um começo dos problemas de viver na parte do todo.
Dividir esperanças, momentos, sonhos, prazeres e presentes. Saber que agora
você sofreu uma divisão natural, que sua vida será daqui para frente
Palavra chave para este momento: Pluralidade.
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