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INTRODUÇÃO 

 

E se eu te dissesse que o “SE” nunca existiu? E mais, se eu te mostrasse isso, o que 

realmente este fato faria diferença em sua vida? Então é este o objetivo deste livro, mostrar 

que frases como “e se eu tivesse feito isso” ou “e se ele tivesse feito aquilo” não são reais e a 

mudança que isto geraria em sua vida. 

É um livro sobre lucidez, uma lucidez que pouco a pouco revelamos nos livros de 

Daniel Armilest. 

Lembre-se: Tudo é um treinamento e nada que valha a pena é facilmente apreendido. 

Esforce-se, para ser uma pessoa melhor neste mundo.  

Entenda tudo isso como um treinamento. A cada tentativa franca mais perto estará de 

conquistar a posse do homem melhor que existe em você e que quer se libertar. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Leias este livro até o fim, mesmo que seja difícil ou que não goste!  

Leia-o com a mente e o coração abertos. O seu objetivo é de catalisar o melhor que há 

em você, a partir de uma estrutura lógica consistente.  

Não é um livro longo, mas pode requerer certo esforço. Mesmo que ocorra algum 

desanimo com a leitura, termine de ler. Faça um esforço. Tenho certeza que o resultado será 

grandioso em sua vida, em suas relações interpessoais e na relação consigo mesmo, ajudando-

o a entender os seus sentimentos internos e os sentimentos dos demais. 

Alguns diálogos foram adicionados a este livro, com o intuito de melhorar o 

entendimento. Muitas pessoas me dizem conseguir verdadeiramente compreender o que o 

livro tenta mostrar exatamente nos diálogos. Então, não deixe de passar por eles. 
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COMEÇANDO PELO COMEÇO: AS CAMADAS DE ENTENDIMENTO  

 

Antes de iniciarmos, é importantíssimo que mudemos a forma como costumeiramente 

analisamos qualquer coisa em nossas vidas. Sem esta mudança de paradigmas, será muito 

difícil compreender o objetivo real deste trabalho.  

Para mostrar esta nova forma é preciso que fique claro a forma atual.  

Quando investigamos sobre algum fato ou fenômeno em nossas vidas particulares ou 

em algum em que participamos, usamos o que vamos designar aqui por camadas de 

conhecimento (CC). Estas camadas representam a profundidade que alcançamos de um 

conhecimento em particular.  

Então vamos a um exemplo: Se alguém aperta um interruptor e a luz se acende 

podemos perguntar inicialmente: 

“Porque a luz se ascendeu?” 

A resposta comum seria: 

“Porque eu liguei o interruptor”. 

A maioria das vezes a investigação terminaria neste momento, com uma camada de 

conhecimento apenas, mas vamos aprofundar esta questão e sugerir mais uma camada de 

conhecimento: 

“Mas porque?” 

Observe que neste ponto vamos começar a verdadeiramente aprofundar a investigação. 

Uma possível resposta seria: 

“Porque ao ligar o interruptor eu fechei o circuito elétrico”. 

E se continuássemos a investigação?  

“Mas porque a lâmpada liga ao fechar o circuito?” 

Neste ponto, já seria necessário estudo sobre o assunto e uma possível resposta seria: 

“Porque existe uma diferença de potencial (DDP) entre os terminais elétricos e 

quando ligamos a luz, esse potencial geraria a corrente para gerar a luz”. 
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Certo, a coisa ficou bem mais complexa não? E isso em apenas 4 camadas de 

conhecimento. E se prosseguíssemos? 

“Mas porque existe essa diferença de potencial?” 

“Pelo acumulo de elétrons em um dos terminais. Este acumulo geraria um potencial 

negativo ( pois os elétrons tem carga negativa ) e uma falta de elétrons no outro terminal, 

segando o que chamamos de potencial, onde para ocorrer o equilíbrio destas cargas elétricas 

os elétrons acumulados em um dos terminais precisa migrar para o outro terminal...” 

 E por ai vai. Percebam a diferença entre ficar na primeira e segunda camada e em 

descer mais fundo. Isso é representado satisfatoriamente com a figura abaixo: 
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Neste livro analisaremos sempre por esse novo ângulo, sabendo que existe 

sempre mais para ser investigado e não nos limitaremos com as primeiras camadas. 

Mesmo se não soubermos exatamente o porque, colocaremos possibilidades que 

mostrem a necessidade de um. 

 

A ESCOLHA 

 

Já pararam para pensar em como uma escolha é feita? Porque escolhemos isto ou 

aquilo? O que faz com que uma escolha se determine? 

 Este é um assunto que instigou muitas pessoas ao longo da história do 

conhecimento, ficando particularmente para os filósofos este assunto. Então vamos 

abordar de forma pragmática. 

Os filósofos definiram algumas formas de como uma escolha é feita: 

1. Determinismo 

2. Indeterminismo 

3. Compatibilismo 

 

O significado de determinismo seria: Princípio segundo o qual todo fato tem uma 

causa e, nas mesmas condições, as mesmas causas produzem os mesmos fatos, o que 

implica a existência de leis específicas que regem as causas e fatos. 

Falando de uma outra forma, tudo seria efeito de uma causa anterior, um efeito 

dominó: 
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O significado de indeterminismo seria: Sistema filosófico segundo o qual o curso 

natural das coisas não se acha submetido a nenhuma lei, a nenhuma causalidade 

inteligível, quer se trate dos atos humanos, quer dos fatos naturais. 

Em outras palavras, o efeito pode ou ser obra do acaso ou obra de algo que não se 

é possível compreender. 

E por fim, temos o Compatibilismo, sendo este a participação conjunta dos dois 

sistemas segundo a qual uma escolha é feita: Determinismo e Indeterminismo. 

Segundo Descartes e Kant, uma escolha seria completamente arbitrária, ou seja, 

teríamos 50% de chance de escolher qualquer entre duas escolhas. 
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Perceba que para estes filósofos, que seguem uma linha indeterminista, matar ou 

não matar tem o mesmo peso. 

Porem para Spinoza, já ocorre de forma diferente e a escolha está determinada a 

partir do que é o ser que escolhe: 

 

 

Assim a escolha seria um resultado de tudo o que é o homem: Seus medos, seus 

traumas, seus gostos, etc. 

O compatibilismo seria a união destes dois sistemas filosóficos. 

50% 50% 

Escolhas 

Matar

Não Matar

12% 

88% 

Escolhas 

Matar Não Matar
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O MARAVILHO LIVRE-ARBÍTRIO 

 

Quando falamos de escolhas de imediato vem a nossa mente o termo livre-arbítrio. 

Neste ponto é muito importante separamos o conceito do significado. O conceito 

representaria a compreensão que uma pessoa tem de uma palavra, assim como a idéia 

vinculada a ela. 

Já o significado seria o sentido, a definição de um termo, palavra, frase, etc. Assim 

uma palavra pode ter infinitos conceitos pois estes são relativos a ideia que  cada indivíduo a 

ela dá e o significado seria um conceito padrão, definido a partir do dicionário e de onde 

partem todas as pesquisas sérias por ser o ponto de referência que qualquer um pode consultar. 

Imaginem um trabalho acadêmico partindo de um conceito onde cada um que lesse 

este trabalho teria uma definição para isto? Não haveria progresso no conhecimento. Assim 

partiremos sempre do significado e nunca do conceito. 

É por estes e outros motivos que fazem do termo livre-arbítrio ser tão mal 

compreendido e ter uma compreensão mais afinada deste termo abrirá a sua mente 

enormemente. 

Assim, fiz uma coletânea dos principais significados deste termo em vários 

dicionários, conforme segue: 

1. Faculdade de tomar decisões segundo a própria vontade 

2. Faculdade da vontade para se determinar 

3. Que age por si mesmo, independente 

4. Resolução dependente somente da vontade 

5. Possibilidade de decidir em função da própria vontade isenta de qualquer causa 

determinante 

Observem um fato curioso: Nos itens 1,2,4 temos um significado Determinista e nos 

item 3 e 5 um Indeterminista. 

No significado Determinista, o que poderíamos denominar neste livro como livre-

arbítrio Determinista (LAD), este poderia ser amplamente definido como a liberdade que 

existe em uma vontade para que ela aconteça. 
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Vamos a um exemplo: Imagine que você esteja no trabalho e o ar condicionado 

quebre. Naquele calor, sua vontade é de tirar a camisa para refrescar, mas não fará isso, 

diferente do que ocorreria se estivesse em casa. Poderíamos dizer que em casa somos mais 

livres pois a vontade tem mais liberdade para se determinar do que no trabalho. 

Somos mais livres em casa do que no trabalho. Um outro exemplo é a lei. A lei prostra 

a liberdade da vontade. Ela coage a vontade para que não se determine. 

No significado Indeterminista, que poderíamos denominar neste livro como livre-

arbítrio Indeterminista (LAI), o livre-arbítrio é definido como a escolha livre de qualquer 

causa anterior, obra do acaso.  

O grande problema com o LAI é que, por ser obra do acaso, qualquer um poderia 

escolher qualquer coisa; seria o mesmo que dizer que Cristo poderia degolar alguém a sangue 

frio... 

Percebam que os significados abordados são totalmente diferentes dos que se tem dos 

conceitos de livre-arbítrio: “possibilidade/liberdade de se fazer uma escolha”. 

Este conceito está mais para o LAI do que para o LAD, o que tem resultados muito 

ruim na forma como compreendemos a vida e as relações sociais.  

Devido a imensa impossibilidade de se atribuir um efeito originado pelo acaso, 

principalmente pela idéia de acaso ser totalmente absurda para o pensamento humano, ele não 

será considerado neste livro. O acaso é um conceito que não é aplicável, pois o acaso não 

existe. Uma forma de entender porque o acaso não existe é que não há nada no universo que 

seja obra do acaso, a não ser as extrapolações das teorias físicas sem provas. Não há nada que 

se tenha observado que não seja efeito de uma causa anterior. 
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CARLOS E O SORVETE 

 

Uma forma de se compreender bem sobre o livre-arbítrio reside no exemplo abaixo: 

Vamos imaginar nosso amigo Carlos, um garoto de 16 anos indo na padaria tomar sorvete. 

Chegando lá o atendente informa que só existem dois sabores: Morango e Chocolate. 

Carlos escolhe o sabor morango e vai para casa feliz. Qual a liberdade de que Carlos 

gozava ao escolher entre os dois sabores? Poderíamos dizer que praticamente 100%, pois não 

existia aparentemente nada ali que colocasse coação à sua vontade em se determinar.  

Agora vamos colocar o mesmo Carlos mas indo na padaria com um grupo de amigos. 

Carlos é o ultimo a pedir o sorvete e chegando na sua vez, ao ver que todos os seus amigos 

tinham escolhido chocolate, ele fica coagido a escolher morango por alguns motivos como 

querer fazer parte do grupo e de sofrer alguma zoeira pela sua escolha. A sua vontade foi 

então coagida a se determinar e sua liberdade diminuída. 

Assim quando agimos sabemos que não estamos sendo vigiados somos mais livres. 

Isto nos mostra também como nossa liberdade é relativa ao meio, momento, etc... 

Mostra também que no final temos uma vontade motora, que pode ser mais ou menos 

livre, mas o que seria esta vontade? De onde vem esta vontade? 
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O INCOMODO 

 

O incomodo é o que leva tudo a acontecer. Se não o sentíssemos, ficaríamos estáticos, 

imóveis, sem nada fazer, mas isto não acontece certo? 

E isto se dá por inúmeras razões. Quando ficamos algum tempo em alguma posição, 

como sentados ou deitados, nos movemos. E porque nos movemos? Por causa do incomodo: 

aquela posição em particular gera algum desconforto, o que nos obriga a buscarmos outra 

posição. É assim com tudo, mesmo quando falamos da moralidade. 

O que leva a alguém a atuar com benevolência? É exatamente este incomodo.  

Vamos imaginar Madre Tereza de Calcutá encontrando uma criança necessitada na 

rua. Como ela se sentiria? Provavelmente extremamente incomodada. Aquela situação 

dilaceraria seu coração, traria um incomodo muito grande pela sua compaixão e muito 

provavelmente ela atuaria em prol daquele ser humano. 

Claro que não podemos nos comparar a um ser de tamanha luz, mas vamos nos 

observar: 

A maioria das pessoas ao se deparar com alguém com as mesmas necessidades se 

sentiria mal, mas não a ponto de intervir como faria Madre Tereza. Então porque alguns 

vencem a inércia para atuarem e outros não, supondo que ambos se sentiram incomodados? 

Busque em si mesmo e repare como sempre agimos conforme o incomodo: Ou a fome, 

sede, desejos, vícios. Ficar sem eles machuca, mas o mesmo se aplica às boas tendências: A 

busca pela espiritualidade, pela caridade, todas as nossas atitudes tendem a ir contra a este 

incomodo. 

Dependendo do nível de incomodo suportado pela consciência em questão, ocorre a 

atitude ou estagnação. 
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ENERGIA DE ATIVAÇÃO 

 

Energia de ativação nada mais é que a energia necessária para que determinada reação 

química aconteça. Este conceito é muito interessante quando transportamo-lo para o que 

acontece com o nosso próprio comportamento. 

Se pegássemos um fósforo, para que ele ascenda é necessário que se invista uma 

energia nele, como riscar o fósforo na lixa que existe na caixa.  

Porem, conseguiríamos ascender o fósforo colocando ele no óleo para indicar o ponto 

de temperatura correto para preparos culinários. Mesmo sem riscá-lo, ele ascenderá por causa 

do aumento de temperatura. Assim este aumento de temperatura funcionaria como um 

catalizador, diminuindo essa energia de ativação, por exemplo. 

No gráfico abaixo, conseguimos observar o “pico” de energia necessária para que a 

reação aconteça. A linha tracejada representa a reação catalisada, ou por um reagente ou pelo 

aumento de temperatura. 
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O importante disto tudo é o seguinte: Imagine que está no sofá e o telefone toca. Para 

que você se levante do sofá é necessário que a energia de ativação para isso seja alcançada. Se 

estiver esperando um telefonema importante, a possibilidade de não atende-lo será a energia 

de ativação para se levantar. Mas se estiver muito cansado por trabalhar até tarde, a energia de 

ativação será muito maior e o incomodo deverá vence-la para que se levante do sofá. 

É uma briga interminável entre o que queremos e o que efetivamente conseguimos 

fazer diante do incomodo apresentado. 

Então, vamos ao principal: e a conjunção “SE”? 

 

A CONJUNÇÃO “SE”: 

 

Quando pegou este livro pela primeira vez e leu seu título, o que veio em sua mente? 

Certamente ficou curioso sobre o seu conteúdo. 

Esta conjunção condicional que utilizamos em nossa linguagem é totalmente 

necessária para conseguirmos nos comunicar de forma inteligente, porem nela existe algo 

muito ruim. 

Este fato não se dá pelo seu uso nas questões como “Se conseguirmos atingir as metas, 

poderemos investir nestes outros pontos”, mas nestas questões: “Se você tivesse agido 

corretamente, nada disso teria acontecido“. 

Este “SE” que utilizamos para julgar um comportamento depois dele ter sido feito é, 

além de prejudicial, logicamente incorreto e pretendo mostrar agora por que. 

Quando passamos, mesmo que de forma pragmática sobre como uma escolha é feita, 

pudemos entender que basicamente ela atua de duas formas: ou pelo determinismo ou pelo 

indeterminismo. 

Pelo indeterminismo ser considerado como um efeito do acaso ou de algo que não é 

possível nem ao mesmo conjecturar, ele será descartado por questões óbvias, o que nos resta 

apenas o determinismo, ou seja, somos um efeito de infinitas causas anteriores.  

Somos uma resposta ao nosso meio, nossa educação, nossas possíveis tendências 

genéticas ou até mesmo (para os espíritas) resultado no nosso encargo espiritual, tanto de 

mérito como de prejuízos ao longo da existência do espírito. 
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Independente de qual seja em preciso as causas, elas existem, pois tudo no universo 

tem uma explicação, independente de sabermos ou não explica-los. Não tem sido assim 

desde o começo dos tempos? Ao evoluir a ciência, o leque do conhecimento se abre e explica 

uma multidão de fenômenos físicos. 

Mas para efetivamente conseguir te mostrar com esta conjunção “SE” não existe, 

vamos abordar um exemplo: 

Imagine nosso amigo Carlos que foi a sorveteria. No momento preciso a sua decisão 

na primeira vez em que estava sozinho, quando tinha que escolher entre os sabores de 

chocolate e morango, ele usou o seu livre-arbítrio para fazer tal escolha, ou dizendo de uma 

forma mais lúcida, a liberdade que a sua vontade tinha em se determinar era tamanha que 

possibilitou que ele escolhesse o que mais gostava. 

E “SE” ele tivesse escolhido chocolate? 

Pois bem, no momento preciso da definição de sua escolha, como não se admite o 

acaso ela teria que ser um efeito de uma causa anterior.  

Mas qual a causa da sua vontade de sorvete de morango? Ou, porque alguns gostam 

mais de morango ou chocolate? 

Por inúmeras razões: Talvez ele tenha tido acesso quando bem jovem a uma caixa de 

doces de morango ou sua mãe já tenha introduzido nele essa vontade por gostar mais de 

morango ou por ter experimentado este sabor em um momento de felicidade, etc. 

Independente do motivo (e ressalvo que encontrar o motivo exato pouco importa) 

existe uma explicação para isso e ela é um efeito de inúmeras causas anteriores. 

E neste ponto colocarei uma frase de Arthur Schopenhauer: 

“O Homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer”. 

Gostaria que perdesse alguns minutos analisando e tentando entender esta frase. 

Colocando ela em nosso exemplo, Carlos era livre (mais ou menos, conforme seu 

livre-arbítrio) para escolher entre chocolate ou sorvete, mas não era livre pelo fato de querer 

morango. 

Colocando de uma outra forma, a vontade de Carlos pelo sabor morango não está em 

seu controle; ele simplesmente gosta de morango. 



 
1

5 

Olhando para nós mesmos, como poderíamos alterar o nosso gosto pelo sorvete que 

mais gostamos? É algo que vem intimamente do que somos, do nosso íntimo, da nossa 

construção básica de como existimos. 

Isto se dá também à nossa orientação sexual; oras, não conseguimos dizer ao nossa 

mente sobre o que ela se excitará, ela simplesmente responderá ao que é. 

Carlos não tinha controle sobre o que queria. No momento em questão, devido a 

liberdade que a sua vontade tinha em se determinar (livre-arbítrio), ele conseguiu escolher o 

sabor morango. 

Quando Carlos foi à mesma padaria, porem com seus amigos, no momento de sua 

escolha, apesar de sua vontade querer o sabor morango, ela não foi suficiente pela vencer a 

coação que existia pelo medo de ser zoado pelos amigos. 

Percebam que tudo o que escrevo está em nós mesmos e é por isso que um sábio da 

antiguidade nos disse: “Conhece-te a ti mesmo”. 

E fazemos isso investigando nossos sentimentos quando eles acontecem. 

Dizer que Carlos poderia, tanto na primeira como na segunda vez ter escolhido 

diferente seria o mesmo que dizer que o acaso existe, o que pioraria muito a situação, pelo 

seguinte motivo: 

Independente da ideia do acaso gerar alguma coisa ser absurda, ela coloca o ser que 

teria escolhido ao acaso em um estado de total prostração de sua responsabilidade. Oras, se a 

escolha é um resultado do acaso, qualquer um poderia escolher matar alguém no nada, o que 

sabemos ser totalmente incoerente. 

Carlos nunca poderia ter escolhido diferente, pois sua escolha necessariamente é um 

efeito de muitas causas anteriores. 

E ter escolhido isso ou aquilo foi o que ele CONSEGUIU escolher, sendo o que ele é, 

no íntimo. 

Quando partimos dessa prerrogativa “Se você tivesse agido assim”, além de estarmos 

sendo incoerentes com como as coisas de fato ocorrem, não estaremos ajudando nem quem 

errou e nem as vítimas do erro. 

Como disse Daniel Armilest, “Somos o melhor que conseguimos ser e não o que 

queremos ser”
1
. 

                                                 
1
 A Lucidez segundo o espiritismo 
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Olhando para nós mesmos, quantos momentos não gostariam de ter agido de outra 

forma, mas respondam francamente a si mesmos, era possível? Era possível no momento de 

raiva, frustração, ódio, rancor, descontentamento agir de outra forma? Era possível 

simplesmente abandonar tudo aquilo que agia naquele momento e fazer outra escolha? 

Claro que em muitos casos, mesmo quando estamos em uma situação muito grave, 

conseguimos agir de forma mais acertada, mas isto apenas significa que, naquele momento o 

que você é conseguiu agir assim. É uma resposta ao que você é no íntimo. 

Desta forma, neste contexto a conjunção “SE” não existe e todos agem como 

conseguem agir, no limite do que são como consciência em manifestação.
2
 

Falando de uma outra forma, era inevitável que aquela tivesse sido a sua escolha, 

naquele momento em particular. 

 

ENSAIO PARA A LUCIDEZ 

 

É simples entendermos o quanto se ganha em compreender como uma escolha é feita, 

sobre o livre-arbítrio e que a conjunção “SE” no caso em questão não existe. 

Basta aplicarmos a lucidez. Mas o que é Lucidez? 

“Que tem Clareza e penetração da inteligência; Que vê, compreende ou exprime 

claramente as coisas: espírito lúcido.” 

Quando começamos a entender que cada consciência em manifestação está no limite 

do que é e faz apenas o que consegue fazer, compreendemos mais suas limitações e falhas. 

Cobraremos elas pelo que podem dar e não pelo que achamos que ela pode nos dar. 

Compreenderemos que as suas faltas, as suas ações estão no limite do que são como 

consciência e que, naquele momento específico NÃO PODERIAM TER AGIDO 

DIFERENTE. 

Mesmo o mais benfeitor quanto a mais maléfica das criaturas está no limite do que é 

como manifestação e nem uma quanto a outra conseguem agir fora do que são. 

                                                 
2
 A Lucidez segundo o espiritismo – Daniel Armilest 
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Tanto um assassino não consegue ter a empatia que alguém tão nobre quanto Madre 

Tereza teria, como Madre Tereza não conseguiria ter a frieza que existe no coração do 

assassino. 

Se você quiser dizer que o “SE” existe e que todos poderiam, sempre fazer outra 

escolha, terá que admitir a existência do Acaso. Se admitir isso, como irá responsabilizar 

alguém por ter escolhido algo que simplesmente “pipocou em sua mente”? 

Difícil em? 

Mas calma, em momento algum eu também disse que, apesar da consciência estar 

presa ao que ela é, a este efeito dominó de causa e efeito ela não deve ser responsabilizada. 

A Responsabilidade, a culpa por algum ato deve cair em quem manifestou este ato.  

Como esta ação é uma resposta fiel ao que representa a consciência ela deve ser 

responsabilizada. 

A Culpa não está preocupada com a inevitabilidade da escolha errada, mas apenas 

com o erro em questão. 

Se infringir a regra, tida como lei, será culpada. 

Claro que existem os agravantes e atenuantes, deixando o julgamento mais justo, mas 

a culpa nunca olhará para esta inevitabilidade da escolha. 

 

O IMPORTANTÍSSIMO VERBO “CONSEGUIR” 

 

Precisamos sempre, a partir de agora colocar este verbo, o verbo da lucidez nas nossas 

frases.  

O verbo da lucidez é o verbo “conseguir”. 

Ao invés de dizermos: “Ele fez porque quis”, diremos “Ele não conseguiu querer 

outra coisa”. 

Ao invés de dizermos “Ela matou”, diremos “Ela não conseguiu não matar”. 

Ao invés de “Ela me magoou”, diremos: “Ela não conseguiu não me magoar”. 
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Ao invés de “Ele me traiu nos negócios”, diremos “Ele não conseguiu não me trair 

nos negócios”. 

O significado lúcido trazido quando colocamos este verbo mágico é assombroso. Isso 

não quer dizer que devemos aceitar o que é errado, mas que drenaremos o sentimento de raiva 

e ódio sobre a situação e atuaremos sem sermos passionais e sabemos que o resultado de 

atitudes passionais são horríveis. 

Entender as atitudes como resultado das limitações não significa compactuar com elas, 

mas não sofrer tanto assim. 

Então comesse a colocar o verbo da lucidez e a drenar todo o sentimento ruim que 

origina das concepções errôneas que tinha antes de entender que todos estão no limite do que 

são como consciências em manifestação. 

 

 

E O QUE FAZER COM TUDO ISSO? 

 

Essa é a melhor parte. Ao compreendermos tudo isso, entenderemos melhor a quem 

nos cerca e tentaremos encontrar outras formas de atuação. 

Se o seu filho não o escuta, agora você entenderá que essa é uma manifestação dele. É 

o que ele consegue fazer. Então tentará encontrar uma outra abordagem. 

Compreenda: Esta forma de pensar não é uma forma passiva, muito longe disso. É 

uma forma ativa para uma atuação mais inteligente. 

Então você mudará a abordagem, tentando encontrar outras formas para chegar até ele 

e ser ouvido. Nestes casos, nunca se esqueça do poder do exemplo. 

Se está ruim com sua esposa, ao entender que ela se manifesta no limite do que é, 

outras abordagens podem ser encontradas e testadas. 

Afinal, como disse Einstein:  

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 

diferentes”. 
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Ao invés de ficar bravo por não estar sendo ouvido, entenderá que a situação é muito 

mais complexa e não é que ele ou ela não queira fazer algo, muitas vezes mesmo o que é certo, 

mas que ele ou ela não conseguem fazer isso. 

 Naquele momento em particular fazer o que se deve está fora de alcance com o que 

ela consegue fazer. 

Cabe a nós entender isso e catalisar este “conseguir”. 
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DIALOGO I 

 

-- Daniel, acho que entendi o que quis passar, mas fico com a impressão de que isso é 

ser bonzinho demais. É difícil pensar assim quando somos maltratados.  

-- Sim, é difícil mesmo, mas não é por ser difícil que não seja assim. Quando somos 

maltratados, nosso orgulho fica latente e nos defendemos mostrando as garras. Já a pessoa 

que nos maltratou, ela da o que tem, o que é. Não seria lúcido você esperar que esta pessoa 

desse a você o que ela não possui.  

--Sim, eu entendo isso, mas se eu apenas entender como vou melhorar esta pessoa 

assim, aceitando? 

-- É exatamente o que você não precisa fazer: Aceitar. Ao compreender esta pessoa 

como sendo as suas atitudes uma resposta ao que ela é e sente, atenuará o seu sofrimento, mas 

isso não quer dizer que não tenha que agir, mas agir de outra forma. O exemplo geralmente é 

o que funciona. As pessoas que fazem algo assim no fundo sabem o que fazem, apenas não 

conseguem fazer diferente. Ao esperarem uma retaliação que não virá de sua parte, ela 

começará a se questionar, mesmo que não tão brevemente e vai ficar incomodada com a 

situação. Lembre-se que ser lúcido não é ser passiva, mas sim atuar com sabedoria para 

catalisar o que pode ser catalisado em cada um de nós. 
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DIALOGO II 

 

-- Então. Achei muito legal. No final, com relação a exemplo, eu por estar vivendo 

algo parecido em família, digo que há controvérsias. Nem sempre os exemplos dos pais 

influenciam no comportamento errado. dos filhos. 

-- A sim, isso é interessante. Na verdade o exemplo é o que melhor podemos dar, mas 

eles conseguirem absorver isso vai depender de muitos outros fatores independente de nós. O 

exemplo é o melhor catalizador, mas ele pode não funcionar dependendo do momento dos 

meninos. Ai eles terão que colher o que precisam, para evoluírem, passando por cada respaldo 

que a vida dará. 

-- Os filhos como prepotência, influência ruim, más companhias ou mesmo escolhas 

erradas, interferem num relacionamento familiar saudável até então. É isso fofo. Entendo tudo 

isso e tb sei que esse tempo deles pode colaborar por causar sequelas talvez incuráveis. Mas 

em suma não está errado o que escreve. 

-- Exato. A ideia do livro é mostrar que a forma como eles agem está no limite do que 

eles conseguem agir. As escolhas que eles fazem não poderiam ter sido outra, pois são efeito 

de causas anteriores, originadas pelo oque são como consciências. Mas fofo, sabemos que não 

há sequelas incuráveis. Tudo se ajustará, é inevitável. As pessoas são assim, confusas. 

Entender que elas não conseguem agir diferente faz agente perder aquele senso de que "Se 

você fizesse assim...”... Ora, ele nunca poderia ter feito diferente. 

-- Depende da receptividade do outro lado e o desconfiometro de que está agindo de 

forma errada e que a escolha pode lhe trazer prejuízos em sua formação moral. 

-- Exato. E essa receptividade está atrelada ao que ele é, como um todo. Em 

determinado momento, com as tendências que trazem, eles podem ser impermeáveis e 

somente pelos grilhões da vida é que vão conseguir entender isso...É a família a nossa maior 

fonte de auto conhecimento e de reforma intima. Entender que todos estão no limite e que não 

conseguem agir de outra forma pode melhorar os relacionamentos... 

-- Gostei quando escreve que é melhor pensarmos e aceitarmos que eles não 

conseguem agir de forma diferente porque eles na verdade não conseguem mesmo. Estão 

ainda com a venda nos olhos e infelizmente não conseguem tirar por influência ou 

desconhecimento de causa mesmo. 

-- Exatamente e outra, nós também estamos assim. Podemos ver um pouquinho mais 

longe...mas não é muito não. Também não conseguimos. Nada como o autoconhecimento.  
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FINALIZANDO 

 

Reflita sobre este livro. Ele lhe abrirá portas de compreensão que nunca imaginou. 

Observe tanto os outros como você mesmo. Perceba como estão todos no limite do que 

conseguem ser. 

Observe seus filhos, familiares, amigos. Observe principalmente você mesmo, pois 

pode sentir e entender como tudo isso funciona. 

Ao entendermos isso, a compaixão será catalisada e o entendimento maximizado. 

Compreenderemos melhor as limitações dos outros e as nossas próprias. 

Tentaremos de formas diferentes para ajudar a quem gostamos. 

Que esta nova forma de pensar seja tão boa para você como foi para mim. 
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