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O QUE DIZEM AS PESSOAS SOBRE O POETA BIRCK ?
O que paira em você, que o torna tão devastador? Será
teu jeito frágil, ou tua personalidade forte?
Sua alma transborda de sensualidade e ardor, porém seu
coração é tão doce e frágil quanto uma flor.
A busca pelo etéreo está presente em você. Seu
romantismo transborda! O que te faz ser assim? O que te
desperta para esse viver tão envolvente?
Você, ao falar e se expressar é a própria essência do
poeta. Ser poeta é ser você.
Guarde estas palavras.
De sua colega de história.
ISABELA (BELLA)
(UESC, 14/05/96)

Você é o maior poeta vivo do Brasil.
Filósofo e Padre JOSÉ GONÇALVES

O brilho dos teus sentimentos faz-me vislumbrar o
amanhecer de um mundo melhor.
Saudosa Professora RITA VELOSO (AFI)
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Examinei minuciosamente os seus escritos e constatei que
o que escreve tem resquício com a verdadeira arte de
escrever, a POÉTICA.
Percebi que os poemas revelam o sentir do poeta.
Incrivelmente belíssimas em notas li poesias e poesias,
formosura de belezas inabaláveis. Uns parabéns seria muito
pouco pra uma admiradora notificar sua obra. A Luz há de
iluminar seu sucesso como poeta e escritor. Um xero pra tu.
(BEL SAVIANO (22/01/2011)– Facebook – Planeta Poeta
Cultura Nordestina. Jaboatão – Recife – Pernambuco).
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INTRODUÇÃO
“COMO LEVANTAR SUA AUTOESTIMA SEM
PSICÓLOGO” Vol. II, é um livro muito diferente de
qualquer obra de “autoajuda” que você já leu.
Primeiro não substitui a pessoa do psicólogo, nem tem
essa conotação. Ao invés de respostas prontas para seus
enigmas ou indagações, soluções mágicas para seus problemas,
ele traz é muitos questionamentos sobre suas atitudes erradas
ou equivocadas na vida. Entre elas a mania de sempre por a
culpa nos outros pelos nossos fracassos sejam eles financeiros,
intelectuais ou sentimentais. Se vencermos é por puro mérito
nosso, todavia, se perdemos foi por causa dos traidores, dos
egoístas ou dos safados...
A nossa autoestima, segundo a psicóloga Rosemeire
Zago, desde a infância até a adolescência foi e continua sendo
bombardeada pelo baixo astral das nefastas e maldosas
“criticas destruidoras” das pessoas de quem no mínimo se não
amor, esperávamos um pouco de respeito, pelo menos sobre a
nossa ingenuidade de criança.
“Nossos relacionamentos quando crianças, geralmente, são
dominadas por críticas destrutivas, nos fazendo acreditar o
quanto éramos incapazes e indignos de receber amor. E
quando adultos, as pessoas procuram a autoestima em
todos os lugares, menos dentro delas mesmas. Pesquisas
recentes mostram que nos primeiros 18 anos de vida
chegamos a ouvir, em média, entre 65 a 130 mil frases e
mensagens destrutivas de pais, professores e pessoas
significativas na formação.”
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O escritor Lair Ribeiro, percebeu tanto a importância da
autoestima que afirmou categoricamente: “a autoestima é o
principal talento ou pré-requisito para uma pessoa vencer
na vida”. Quem não cuida de si próprio, não tem condições de
cuidar de mais ninguém. A psicóloga Rosemeire completou
afirmando que:
“A autoestima junto com o amor-próprio é a base para o
ser humano. E a cura para todas as dificuldades,
sofrimentos e vou mais longe, é a cura para todas as
doenças de (origem emocional) e de relações destrutivas.
As pessoas estão emocionalmente doentes, o remédio é um
só: amor por si mesmo.”

Não é de se estranhar que a nossa estima nunca esteve tão
baixa em nosso meio social. Como levantar o nosso astral com
tantos urubus azarando nossos sonhos, aves agoureiras secando
nossos planos, os risos de hienas por todos os lados captando o
menor cheiro podre de um pessimismo nosso... Se não puderem
nos empurrar para a trás, pra frente é que ninguém nos
incentivará. É que a inveja de ver o fracasso alheio é bem
maior que o amor de lhe querer bem. Como se não bastasse,
ainda, nas igrejas somos bombardeados pela ideologia de que
devemos “amar ao próximo como a si mesmo... E até se
preciso for, morrer por ele”. Será que o outro não pode amar a
si próprio? Acho que a fé confundiu “egocentrismo com
autoestima”. Jesus nos disse: “primeiro tire o cisco do seu olho,
depois, tire a trave do olho do próximo”. Ou seja, depois de
cuidar de mim, cuido do meu irmão.
Por todos os lados que olhamos, vemos as pessoas
faltando com o próprio respeito: é no fumo, nas drogas, no
8
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excesso de álcool, de velocidade, brigas banais, sexo sem
camisinha, anabolizantes, afrodisíacos, arrebites, plásticas
desnecessárias apenas para se enquadrar no estereotipo que a
moda criou.
Quem é maluco de querer ser ele mesmo em uma
sociedade que prega a alienação de si próprio como
mandamento de felicidade. Ainda estimula em suas
propagandas capitalistas um novo produto do mercado para
suprir a sua insatisfação interior. Quem é que ousa pensar ou
poetizar com o advento do computador ou até conversar com
um amigo (a) na pracinha com a coqueluche das redes sociais
da internet? Conectado ao mundo em seu apartamento sozinho,
solitário, sem amigos ou vizinhos, é o enlatado do capital para
as pessoas serem felizes? Ou continuarem a viver com a estima
baixa como farol de caminhão quando passa por outro a noite.
Não se assustem se eu trato a mulher como ela é, ou seja,
como já ouvir muitas mulheres falarem: “uma dama na rua e
uma puta na cama”. E que despreza veemente qualquer sujeito
“tolo, ingênuo e imbecil” que se apaixona por ela, todavia, vai
correr atrás de um cara “canalha” que não esta nem ai pra ela.
As provocações que aparece ao longo deste livro sobre as
mulheres na realidade tem o objetivo não de “falar mal das
mulheres”, mas de chamar a atenção dos leitores para o seu
lado soberbo, dominador, vingativo e perfídia das mulheres
sempre ocultada e disfarçada pelo seu rosto lindo, pela beleza
das suas curvas, pela delicadeza dos seus gestos e pela sua
aparência “frágil”. De fragilidade mesmo a mulher só tem o
9
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corpo. Que o diga Adão, Sansão, Davi, Xerxes, Herodes... A
Bíblia esta cheia de Eva, Dalila, Judite, Betsabé, Salomé...
Para levantar sua autoestima nada como ir ao a uma
clinica de estética e cuidar da pele, visitar um salão de beleza,
ir periodicamente á academia, renovar seu guarda-roupa, trocar
os móveis da sua casa, apagar seus pensamentos pessimistas, e
pensar como vencedores, ter um grande otimismo, mesmo nas
derrotas, aprender com os erros, enfim, seguir os ensinamentos
do mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nos exorta que “tudo é
possível àqueles que creem”. Arrume uma amante, saia com os
amigos, ame ai si mesmo, depois, ao próximo, e viva cada
momento presente da vida como se fosse morrer amanhã!
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REFLEXÕES DE UMA CRIATURA ENGANADA

O que coloco neste livro não é uma teoria de filosofo ou
hipótese de universidade, mas fruto do laboratório de minha
vida!
Percebi que desde criança as pessoas nos mentem o
tempo todo falando apenas o que lhes interessam ou lhes
agradam! São os nossos pais, os parentes e os mestres. E o que
realmente seria útil para nós é o que elas nos podam com um
categórico “não”! “Não pode, não deve, isso é proibido”. Tanto
que quando chegamos a nossa adolescência, segundo o Dr. Lair
Ribeiro, já escutamos aproximadamente uns cento e quarenta
mil frases negativas de você não sabe nada, não vai conseguir,
você é um belo incompetente, um burro, um fraco, um zero a
esquerda sabia?... É fácil entender porque o filósofo
existencialista Jean-Paul-Sartre dizia: “o outro é o meu
inferno”. Percebi que até as “boas intenções” das criaturas é
carregadas de maldades nefastas! Até quando se “parecem
boazinhas” elas são malignas!
O objetivo da família, dos amigos e da escola é sempre
aniquilar a autoestima das pessoas! No lar somos sempre
comparados com os outros irmãos para dizer que fulano é
melhor que cicrano. Somos forçados pelos pais a “mentir”,
além de sermos castigados quando falamos a verdade! Os
amigos sempre nos falam piadas de mão gosto para nos botar
para baixo e para abaixar a nossa estima! “-Como vai seu
corno, seu veado e por ai vai...”. No colégio somos
11
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classificados por notas quantitativas no intuito de abaixar a
nossa autoconfiança e a estima pessoal. Somos reduzidos a
mero conceito de um, dois, três, quatro, cinco e ainda nos
“comparam” sempre com os demais colegas. Se você tirou dois
ou três, por exemplo, você ficou em ultimo lugar na classe! E
isso é uma ducha de agua fria em seu amor próprio, sua
autoestima e autoconfiança! O ambiente escolar lhe faz se
sentir um lixo! Você tenta se esconder atrás da sua rebeldia e
deixa os estudos de lado. E se você for um “nerd” ou aluno
nota dez você esta excluído da turma das gatinhas do fundo e
dos idiotas que fazem sucesso com as minas! Você sofre
bullying por ser bom estudante! Em outros países seria coberto
de medalhas! Mas infelizmente no Brasil premiamos os
incompetentes, perseguimos os talentosos e distribuímos a
“impunidade” para os “bagunceiros” das salas de aula, para os
assassinos e para os ladrões da verba publica! Aqui o nosso
crime compensa e conta com a proteção da sociedade!
E para piorar a situação você é punido por ser um
estudante nota dez! Fica isolado, sem amigos, discriminado por
colegas e professores, ouve coisas do tipo o nosso “protegido
do professor”, o CDF, o melhorzinho da turma entre outras
aberrações! E quando o mestre manda fazer uma pesquisa ou
responder uma atividade o aluno medíocre logo pergunta:
“_Faço com as palavras do autor do livro ou com as minhas
palavras?” Ou seja, o nosso sistema educacional excluiu por
completo a figura do ser “pensante” do discente! A nossa
escola não suporta e nem dá suporte ao educando que quer ser
ele mesmo! Quem quer ter ideias próprias e ter uma opinião
sua! A individualidade e a singularidade não são valorizadas e
12
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as diferenças (gordo, magro, feio ou pobre) são excluídas no
bulliyng.
Cheguei até hoje como pessoa madura e nunca escutei
dos pais, dos padres ou dos mestres palavras como
“autoestima, amor próprio e autoconfiança ou ame-se a si
mesmo”. E como se não bastasse na escola ouvimos que gostar
de si mesmo é ser um narcisista, pois o Narciso morreu porque
se gostava de sua própria beleza! E ninguém questiona esta
mentira imbecil, pois na verdade você falece para si mesmo
quando se apaixona pelo o outro! E na igreja católica ou
protestante vem o padre ou o pastor com aquela frase burra de
que “ame o próximo como a si mesmo”. Quando o próprio
Jesus Cristo falou bem claro: “antes de tirar o cisco do olho do
irmão, primeiro limpe a sua vista”. Ou seja, primeiro se ame, se
cuide se valorize para depois ter condições de amar, cuidar e
zelar dos outros! Uma pessoa drogada, bêbada ou alienada tem
forças para cuidar de alguém? Infelizmente a igreja prega para
pessoas escravas, submissas, alienadas e analfabetas. Com isso
o “amor próprio” virou uma blasfêmia e um egoísmo!
Devemos se esquecer de si próprio para poder ganhar os céus!
É interessante para o clero ter fieis manipulados, conformados
com sua ignorância para poderem ser explorados pelas seitas e
religiões. O governo e as religiões precisam de “cordeirinhos”
passivos para servir aos lobos inescrupulosos. Arrecadamos em
impostos em 2013 (dois mil e treze) cerca de um trilhão e
setecentos bilhões de reais. E destinamos a Copa da FIFA de
2014 mais dinheiro que para a nossa Educação e a Saúde das
pessoas. Pagando tantos impostos e ainda sendo roubados de
todos os lados, o povo ainda faz carnaval e festeja a Copa
13
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como se o Brasil fosse o país da Dinamarca ou da Noruega na
Escandinava!
Somos educados para perder e ser derrotados. Quem
nunca ouviu esta frase: “É mais fácil um camelo passar pelo
fundo de uma agulha do que rico se salvar”? É assim que
tratamos o dinheiro com uma crença diabólica e negativa! Com
uma crença dessa ninguém jamais vai sair do fundo do poço!
Em contra partida, os nossos padres e os pastores nadam em
dinheiro, carros e mansões! “Faça o que eu mando, mas não
faça o que eu faço”. Em outras palavras, você deve se
conformar com a sua miséria! A logica é mesmo infernal: amor
próprio é logo transformado em egoísmo que é pecado.
Autoestima vira soberbia e orgulho defeitos de Judas
Iscariotes! Não é a toa que as igrejas estão lotadas de pessoas
de baixa estima, pobres e sem instrução media e superior.
Segundo o Dr. Lair Ribeiro: “a nossa riqueza pessoal nunca é
maior ou menor do que a nossa autoestima”. E qual é a
autoestima de uma pessoa paupérrima? Abaixo da critica, pois
a criatura se acha um “Zé Ninguém” como eu mesmo me
denominava á tempos atrás!
As pessoas nos mentem o tempo todo e só falam a
verdade no Tribunal jurando sob a Bíblia Sagrada! Se
quisermos buscar a verdade? Temos que procurar por conta
própria! É o padre, o pastor, o médico, o politico, a nossa
professora, o vendedor, o psicólogo, o psiquiatra, a mulher, o
pai e a mãe todos “mentem” para nós! Não que sejam culpados,
mas porque as mentiras passam de geração em geração. O
pecado da mãe, por exemplo, é preparar o filho para lhe servir
e não para viver bem no mundo. Eu sempre observei os
14
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conselhos maternos e fui de mal a pior na minha vida de
casado. Confundi a esposa com a mãe e me ferrei! Nenhuma
dessas pessoas acima nos incentiva a ter autonomia,
autoconfiança, ter ideias e a ter opiniões próprias, autoestima e
amar a si mesmo! Querem sim que sejamos eternos
dependentes de sua tutoria, de seus remédios, de seus
conselhos, de seus produtos e sobre tudo que nunca desconfie
de suas “mentiras”! Ter ideias próprias e uma opinião formada
é coisa que nem o sistema manipulador vigente suporta de
ninguém! É como nos dizia o mestre Jesus Cristo: “Se vós
conhecerdes a verdade? A verdade vos libertará”... Da
escravização da manipulação dos outros, das hipocrisias, das
dissimulações e das mentiras de pernas curtas e mal
teatralizadas!
Quem quer a sua confiança hoje, mais tarde se
aproveitará dela! A melhor maneira de se chegar a uma
“verdade” é trilhando o nosso caminho da duvida! Ao passo
que crer ingenuamente é a estrada mais perto das frustrações,
decepções e traições!
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A CRIAÇÃO DA AUTOESTIMA E DA BAIXA
AUTOESTIMA

JÁ PENSOU que entregamos nossas vidas nas mãos de
pessoas incompetentes e desqualificadas? Pois é! Que pai ou
mãe já fez curso para criar um filho? Que prefeito já cursou
Ciências Politicas em alguma universidade?
Não é de se estranhar o atraso e a corrupção de nossas
cidades nem tampouco a baixa estima de nossas vidas! Fomos
criados na base das proibições, no maniqueísmo do bem e do
mal, no pode e não deve, além das agressões verbais e físicas.
Segundo o Dr. Lair Ribeiro até os oito anos a criança já ouviu
dos pais em media cem mil “não”? Com isso todos nós somos
doentes emocionalmente. Temos uma baixa estima permanente
que podemos e devemos modifica-la para ter uma autoestima.
E o resultado é que não fomos educados a confiar em si
mesmo, a ter consigo mesmo amor próprio e muito menos a ter
autor respeito já que nunca tivemos o respeito dos outros!
E o que vem a ser autoestima? Para o Psicólogo Luiz
Gasparetto a “autoestima é o acerto de contas com você
mesmo, é a gente ter tesão por si próprio”. Para a psicóloga
Rosemeire a “autoestima junto com o amor próprio é a base
para o ser humano. As pessoas estão emocionalmente doentes e
o remédio em um só: amor por si mesmo”! Já para o Dr. Lair
Ribeiro a “autoestima é como nós nos sentimos. A autoimagem
é como nos vemos no espelho. E o nosso sucesso nunca vai ser
16
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superior ou inferior a nossa autoestima ou nossa baixa
autoestima. Como ninguém aceita ninguém como é, temos que
criar um mecanismo de adequação, ou seja, temos que
esconder a nossa identidade e mostrar a nossa persona, isto é,
uma personagem que mostramos para as pessoas”.
Aprendemos que devíamos fazer a vontade dos pais para
ter deles a aprovação. E passamos isso para as demais pessoas
como a esposa, os filhos, os amigos e o chefe da empresa. Com
isso aprendemos ligeirinho a negligenciar a nossa vontade!
Enquanto o outro me queria que fosse uma farsa para ele,
acabei botando no pacote também o sendo uma farsa para mim
mesmo. Passei a viver a vida do jeito que os outros queriam e
não do jeito que eu desejava. Passeia andar com as pernas dos
outros, olhar o mundo com os olhos alheios, ouvir com os
ouvidos das pessoas e o pior “pensar” com a cabeça dos
amigos!
Tudo que eu fosse fazer tinha que pedir a opinião das
pessoas e o alvará dos outros. E o que os outros vão pensar de
mim? Com isso permanecemos ainda na infância quando
tínhamos que pedir a permissão dos pais para fazer qualquer
coisa. Você ficou adulto e ainda pensa como criança? Em
nenhum momento pensei no que eu ia pensar de mim mesmo?
Em tudo isso desconheceu a aprovação pessoal e fui buscar os
aplausos das plateias, ainda que para isso eu me transformasse
em um fantoche manipulado do Big Brother Brasil.
Quem é que não quer ser famoso?
Quem não quer se firmar se baseando no que os outros pensam
de você?
17
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Segundo o Psicólogo Gasparetto “os outros nos tratam
como nós nos tratamos”!
Se os outros fazem chacota de mim, eu acabo fazendo
desdém de mim mesmo. Se as pessoas não confiam em mim,
eu passo também a não confiar em mim mesmo!
Auto lá? Pare aí? Mande os outros para a puta que pariu
ou para o diabo que o carregue! A vida é minha, cara! Eu faço
dela o que eu quiser! Sei que a intenção das pessoas é santa e
boa, mas a consequência é satânica para mim! Sabemos que o
ser humano não ajuda ninguém sem o troco, não perdoa
ninguém sem esquecer e ainda se apropria oportunamente de
sua fraqueza para zombar de você!
Veja as “Caras de Pau” do Globo, Jorginho sempre se
ferra por quê? Vai sempre pele a cabeça de Pedrão! E não
confia em seu pensamento. Veja o meu exemplo: em duas
“desgraças” que passei na vida em todas elas tiveram as
“escolhas” dos outros. Foram oportunistas que se lucraram em
cima da minha doença emocional.
Somos únicos, originais, individual, e temos uma única
impressão digital. A natureza criou-nos diferentes! Ai vem uma
sociedade imbecil me ensinar a repudiar em mim todo o meu
“diferencial humano” neste mundo. Somos adestrados a se
achar “esquisitos” aos próprios olhos. Porque a ditadura do
modismo e do “normal” me impõe que ser “diferente” é coisa
de “louco”, ou de algum extraterrestre!
Nas escolas temos o bullying para chacotear quem foge
do “padrão global” de idiota. Nas igrejas o individuo que pensa
18
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“diferente” é excomungado e expulso do convívio religioso.
Tente fazer um poema ou um livro erótico em algum seminário
católico, por exemplo. E na sociedade a exclusão social e o
preconceito correm soltos não escapa se quer ser solteiro, pois
o povo desconfia que seja gay ou lésbica!
Ser uma coisa cai muito mal em nosso meio, todavia,
parecer algo é politicamente correto! É constrangedor ofender
alguém em sua frente, porem, por trás você pode descer a
madeira. É inconveniente o politico ser taxado de ladrão,
todavia, se ele fizer churrasco com dinheiro de propina e
divertir o povão ele vira “sangue bom”. E o povo ainda diz que
ele “rouba, mas faz e faz carnaval”.
Você pode ser politico corrupto, corno, dissimulado,
periguete, falso, fantoche, e tudo que você quiser menos buscar
ser você mesmo! Você tem que ter cacife para bancar a sua
autoestima, afirma o Psicólogo Gasparetto.
Quais as desvantagens de se ter uma autoestima elevada?
Você começa por deixar de se fazer de vitima, de coitadinho,
(que é perdoado de toda besteira que faz), perde o “colinho”
dos outros, além de ser taxado de esnobe, egoísta e gente ruim.
Torna-se a presa principal de quem é pobre de espirito e que
Gasparetto afirma que ele quer que todo mundo se apague para
que ninguém veja que ele é uma merda!
Ainda segundo Luís Gasparetto: “não tem homenagem
neste mundo para quem tem sucesso, pois o sucesso de uma
pessoa acaba incomodando a pequenez da outra”!
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A base da sociedade é pensar na dependência dos outros,
se eles permitem ou não, se eles querem ou não aprovam?
Ser você mesmo significa ser diferente, esdruxulo, e
esnobe. É proibido alguém ficar em pé de autoestima elevada
enquanto a maioria fica de cócoras, no chão ou de joelhos em
sua baixa estima crônica. Quem se faz de urubu faminto
sempre jogara praga em cavalo gordo!
A vida toda nós fomos ensinados a ouvir, gostar e viver
para os outros, por outro lado, somos ridicularizados quando
conversamos consigo mesmo, inferiorizados quando ficamos
sozinhos consigo próprio e taxados de esnobe, egoísta quando
dizemos que nos amamos primeiro do que aos outros!
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COMO LEVANTAR SUA AUTOESTIMA DAS
CINZAS

TODOS NÓS de um jeito ou de outro sofremos com a
baixa estima pessoal. Também pudera! Desde criança que a
nossa estima é bombardeada por todos os lados: “não pode, não
deve, você não sabe fazer nada, seu incompetente, seu feio, seu
veado, seu fresco, seu pé de bolo, seu pé torto, seu idiota”... E
tudo isso por pessoas significativas como os nossos pais e
mestres, primos e colegas. Quando chegamos á adolescência já
escutamos uns cento e quarenta mil frases negativas de baixo
astral! E não tem outra abaixamos a crista, a estima, o tesão e
até esquecemo-nos do nosso amor próprio! Passamos então a
viver, amar e agradar aos demais em prejuízo de se amar a si
mesmo! Perdemos a autoconfiança passamos a temer o olhar
alheio, a censura dos outros e que sempre nos perguntamos:
“será o que as pessoas vão pensar de mim”?
Engraçado! Todos ao lado contribuíram para abaixar a
nossa autoestima, todavia, somente você pode levantar a sua
autoestima! Nenhum psicólogo (a) pode fazer isso por sua
pessoa! Você deve fazer como a lendária Fênix que mesmo nas
cinzas renasce para alçar voo aos céus!
A um passado recente eu tive uma “crise” emocional que
me deixou a baixa estima no fundo do poço! Na escala de um a
dez fiquei no zero a esquerda! Não sabia o que era amor
próprio, não tinha autoconfiança e vivia para agradar a esposa e
aos filhos. Aprendi na igreja que devemos amar os outros e se
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esquecer de si mesmo! Essa idiotice que se prega para enganar
aos imbecis como eu... Quando a mulher me abandonou me
bateu o desespero e como eu me odiava muito não tive o “amor
próprio” e a autoestima para me levantar da lama! A única
frase que ouvi dela foi de que: “eu não sou a sua psicóloga”. A
partir dai aprendi a ser o meu próprio psiquiatra! O meu
próprio paraquedas! E a fazer da poesia e da reflexão a terapia
ocupacional belíssima!
Perdi a minha singularidade e idiossincrasia! Deixei de
fazer tudo o que mais amava: compor poemas, crônicas, ouvir
musicas inesquecíveis, curtir meu som, viajar, ir á igreja aos
domingos, enfim, tudo aquilo que remetia a minha identidade
única neste mundo! Tinha medo de ser eu mesmo! Não ousava
se quer “pensar” de modo diferente para não desagradar minha
amada! Meus poemas eram líricos e inocentes! Não tinham
criticas e nem vida! Tinha medo de desagradar ás pessoas! Por
covardia e imaturidade tive o meu primeiro livro jogado ao lixo
de tanto esculacho que sofri! Pensava que iam me elogiar e
parabenizar! Uma merda! Vi foi á indiferença e o ódio na face
das criaturas! Publicar um livro é suscitar os inimigos para a o
combate! Temia me assumir a mim mesmo! Pensava que o
meu sucesso poético era definido pela vendagem dos
exemplares ou pelos os outros! Nem bem me encontravam já
iam me dizendo: “quantos livros você vendeu”? E isso na
intenção de me detonar de vez! Pensava que o meu sucesso
literário era definido pelos os outros e não pela minha pessoa!
Se eu fosse reprovado pelos demais seria um fracassado! E
assim a minha estima beijou as cinzas...
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Tive que lutar contra tudo e contra todos, foi contra
pastor, padre, psicóloga, psiquiatra, que queriam me encher de
remédios duvidosos e me aposentar a qualquer custo.
Infelizmente temos profissionais no Brasil que brincam com a
saúde das pessoas! Fazem fortunas como abutres que são ás
custas da nossa enfermidade! E o pior ainda conta com o apoio
incondicional da mídia e também dos cidadãos! Somos o país
do futebol e do carnaval, mesmo com a saúde nossa nas mãos
de ávidos e famintos urubus! Temos até a corja dos “papas
defuntos” para nos extorquir na morte de um ente querido! E
neste contexto deprimente, tive que eu sozinho mesmo mudar a
medicação química para homeopática a fim de me erguer do
chão, reconstruir minha identidade perdida e aos pedaços,
reaprender amar a mim mesmo, a ter novamente autoconfiança,
enfim, levantar a minha autoestima pessoal! Não se iluda!
Ninguém quer ver ninguém com alto astral! Ou contando os
ganhos econômicos e afetivos! Isso incomoda as pessoas
invejosas! Você perdera o ombro dos amigos, mas terá a
certeza de sempre poder contar consigo mesmo!
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A NOSSA AUTOESTIMA LESADA

TODOS NÓS temos uma autoestima lesada! Segundo o
Dr. Lair Ribeiro, para cada “sim” que damos para nós mesmos,
ouvimos nove “não”! E ate a juventude você já escutou
aproximadamente cem mil frases negativas! Assim chegamos á
vida adulta com uma autoestima em pedaços! Amor próprio
destruído e autoconfiança em frangalhos!
As pessoas nos ensinaram a não gostar de nos mesmos!
Taxamos de convencidos e de arrogantes aqueles que ousam se
auto elogiar! Que mal tem em se achar talentoso para fazer
alguma coisa? Preferimos a nossa falsa modéstia hipócrita a
ouvir a verdade! Se amar a si mesmo? Se contemplar diante do
espelho? Se arrumar para si próprio?
O brasileiro cultua a baixa estima pessoal e tem
preconceito contra o sujeito de autoestima e com os
vencedores! Esta em moda se lastimar da vida! E chorar
amargamente por entes que nos desprezam! Se você fugir deste
paradigma de vitima? Você é chamado de boçal, ou então
escuta logo: “está se achando”? É? A criatura que lhe chega e
não ouve lamurias você pensa logo que tem algo de errado com
ela! E vai logo detonando a metralhadora da baixa estima
recalcada: “ninguém é melhor que ninguém, aqui todo mundo é
igual”! O pano de fundo é que se ele o imbecil não for o
melhor, outro é que não pode ser! Quanta soberbia e maldade!
Geralmente quem não se gosta e se trata mal, não apoia quem
se ama e se trata com carinho!
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Urubu não come carne sadia! Abutre gosta é de uma
carniça! Autoestima elevada não interessa a ninguém, além de
si mesmo! E a logica maléfica é fácil: primeiro faz abaixar a
nossa estima pessoal, matar o amor próprio a fim de perder a
sua autoconfiança! Depois, estará pronto para agradar aos
outros, chorar por quem lhe despreza e servir de capacho e de
escada na manipulação inescrupulosa dos idiotas!
Não existe um único milionário, se quer, com a
autoestima baixa! As pessoas só podem lhe tratar bem, no dia
em que você se tratar melhor! Segundo o Dr. Lair Ribeiro: “O
mundo só pode gostar de você no dia em que você gostar de si
mesmo”! Se você fosse um escritor eu diria: O mundo só vai
“crer” e apostar nos seus poemas, na hora em que você
“acreditar” e arriscar editar os seus livros! Ter autoconfiança
no que faz é fundamental para o seu sucesso! Antes de tentar
querer convencer os outros sobre o seu valor, tente convencer a
si próprio sob a sua importância! É preciso que aprenda a se
valorizar, se cuidar, estipulando seu preço e se amar a si
mesmo! Do contrario, a valorização nunca vira das criaturas!
Esqueceu-se de que veio delas a sua baixa estima? Claro se
aproveitando da ingenuidade de criança! O seu status quo de
valor não é definido pelo que os outros pensam de você, mas
pelo que pensa sob si próprio! O mundo pode até duvidar de
você, mas você jamais deve ter duvidas do seu talento,
prestigio e sucesso!
A autoestima nos exorta a se apoiar em si próprio no
momento de crise ao invés de se vitimar se fazendo de
coitadinho para contar com a piedade alheia! Reconhecer as
próprias qualidades não tem nada de egoísmo ou de
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prepotência, pelo contrario, você se torna um referencial.
Maldade mesmo é o fato de ter enterrado as suas virtudes e
passar a viver rastejando como a cobra e não querer que
ninguém voe aos céus!
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A NOSSA AUTAESTIMA

GOSTO de falar de autoestima, principalmente, quando
estou com astral nas alturas. É como falar de alimentação
quando se está saciado. Falar de sucesso quando estamos
vencendo. Falar de dinheiro quando estamos prosperando. E
sobre tudo, abordar o amor quando se está apaixonado.
Outro dia no meu trabalho, um colega relatou uma frase
que tem tudo haver com a autoestima: “Deus nos deu uma vida
para que cada um cuidasse da sua”. Concordo em gênero,
número e grau, muito embora, a maioria das pessoas prefere se
ocupar com as vidas alheias.
Em uma passagem da Bíblia, Jesus exorta que devemos
“amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo”,
porém, com baixa-estima fazemos o contrário, amamos o outro
com todas as forças em uma paixão avassaladora e se
esquecemos de amar a si mesmo; largamos- nos braços alheios
como bebê chorão e acabamos desprezados, descartados e em
fim, abandonados. Os mais fracos enveredam pela bebida,
pelas drogas, ou nas guloseimas que os deixam obesos e
depressivos. E o que é pior, ainda quer ser “amado” pelos
outros. Aí cometemos uma contradição crucial: queremos que
o outro nos ame, mas nem mesmo nós nos amamos. Sem está
satisfeito consigo mesmo, é impossível atrair a satisfação dos
outros.
Psiu! Acorda! Se você que é o único responsável por
cuidar de si e da sua felicidade, se larga, se abandona, se
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despreza e se deprecia que segundo a Bíblia é o pior dos seres
humanos. A depreciação de si mesmo causa a depressão, a
loucura e é caminho aberto para o suicídio. Quem é que vai
amar quem não se ama? Ninguém cuida de quem se descuida.
O psicólogo Luiz Gasparetto nos vai dizer que, “os outros nos
tratam como nós nos tratamos”. Se nós nos amamos, os outros
fatalmente nos amarão! Se nós nos largamos, os outros
inevitavelmente nos desprezarão! Se você não gosta de você
nem do seu corpo, como pode esperar que o outro se
apaixonasse por ele? Vaga-lume apagado por ninguém é
notado.
Ninguém é vitima ou algoz de ninguém. Não são os
outros que nos fazem sofrer, somos nós que permitimos ou
damos lugar e oportunidade para que eles façam com a gente
suas maldades. Quem não se cuida, por ninguém é cuidado.
Quem não se respeita não se ama e não zela de si mesmo... Por
ninguém será respeitado, zelado e amado. Quando a gente se
larga nos braços dos outros apaixonadamente, eles notam e
percebem, deitam e rolam em cima das nossas fraquezas. Usa
do nosso amor por alguém, por nossos filhos ou mãe, em fim,
de tudo aquilo que nos é mais sagrado.
Estrela cadente não atrai o telescópio do olhar da gente.
Quem quiser ser estrela, que primeiro acenda luz própria e faça
brilhar para si mesmo! Em outra ocasião Gaspareto vai afirmar
que, “a gente está onde a gente se põe”. Pode ser de vítima,
algoz, derrotado ou vencedor... O mundo e as pessoas são o
que são ninguém pode mudar, mas você pode se transformar
mudando radicalmente sua maneira de agir, pensar e ser diante
das criaturas e sobre tudo diante de si mesmo.
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Nada na vida da gente acontece por acaso. Não é obra do
destino nem da “moira” como diziam os gregos. Tudo tem um
por que e uma razão de ser e encerra uma lição de vida e um
aprendizado que só acontece na dor. Muito embora, logo
vamos recorrer a um analgésico, Anador, Dipirona, tudo que
alivie a dor, mesmo sabendo que não nos leva a lugar algum. É
preciso aceitar os fatos e as pessoas como são e não da maneira
como nós queríamos que fossem. Como nos ensina aquele dito
popular: “de todo mau Deus tira um bem”. Errar, cair, fracassar
é essencial para o nosso aprendizado. Quem não erra não
aprende. Não evolui. Só tropeça quem anda, quem não anda
não cai, porém, fica estático como um poste para cão fazer xixi.
Outro dia li um pensamento que diz: “Só erra quem faz e só
perde quem tem”. Ninguém nunca ouviu dizer que uma criança
aprendeu a andar sem cair e ralar a bunda no chão por várias
vezes. O nosso medo de errar pode nos roubar a nossa alegria
de acertar. E com certeza nos priva de acertar. Ou o medo de
receber um “não” de uma garota pode nos furtar o prazer de
ganhar um “sim” e conquistar o amor da sua vida! Pense nisso
quando for cantar uma mulher!
Quem está com autoestima elevada não tem medo de
arriscar e ver no que vai dar, vive o momento presente
intensamente cuidando de si acima de tudo e de todos, pois
sabe que ninguém pode lhe substituir no comer, no beber, no
aprender e no prazer! Sabe que a vida é uma só, curta, frágil e
que nossa única certeza é a morte. Por isso, devemos apenas
aproveitar o dia como afirmavam os latinos: “Carpe Die”.
Amar a si mesmo começa por se aceitar como é gordo,
magro, feio, bonito, inteligente, rude, sei lá... Com os seus
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defeitos, vícios, manias ridículas, fraquezas sensuais, mas
também reconhecendo as suas virtudes, seus dons e
aperfeiçoando os seus talentos. Sou a criatura mais importante
de todo o universo para Deus. E devo ser também para mim.
Por isso, sou único diferente e original de fábrica. Deus quando
me criou jogou a forma no oceano! Não há ninguém como eu
na terra entre bilhões de seres humanos nenhum é igual a mim!
Temos uma única impressão digital! Nem os nossos dedos são
iguais! Como não adquiri autoestima pensando nesses elogios
da natureza! Só de pensar na maravilha de ser único para mim
e para o Cosmos, já nos deixa de astral lá em cima!
Agora vem uma sociedade miserável, corrupta, invejosa e
decadente me dizer que “somos todos iguais”, me medindo por
baixo pelo lixo humano, me abaixando a autoestima e querendo
que eu acredite que ser “diferente” é coisa de louco! Querem
que eu seja apenas mais um na “manada”, um ente desfigurado,
sem identidade, sem personalidade, teleguiado pela opinião dos
outros... Querem que eu me envergonhe de ser eu mesmo! O
que fazem? A toda hora relembram os meus fracassos, mas
ignoram o meu sucesso! Querem que eu me sinta uma tragédia
humana! Como? É simples! Comparando-me com qualquer
imbecil que se julga melhor que a minha pessoa!
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NAMORO COM AUTAESTIMA OU BAIXA
AUTOESTIMA

QUANDO

estou com autoestima! Procuro agradar a

mim mesmo! Compro um perfume de grife e uma roupa
transada, saio com a galera pra zoar, viajo para conhecer novas
pessoas... Não me preocupo com ninguém e nem com que os
outros vão ou estão falando de mim. Busco criaturas parecidas
comigo, que compartilham dos meus gostos, opiniões, pontos
de vistas, enfim, pessoas com quem tenho afinidades. Sei bem
que camisa listrada e calça de xadrez não combinam.
Quem cuida de si mesmo cumpre o preceito da Bíblia
Sagrada: ama a si mesmo como ao próximo! O sol radiante
atrai muitos astros em sua órbita e criaturas iluminadas,
descontraídas e de alto astral atraem muitas admiradoras. Sua
presença acaba agradando os outros, mesmo sem querer
agradar ninguém. Quem é que não quer estar perto de um ser
humano cheiroso, cabelo com um corte diferente, usando uma
colônia após barba, uma roupa nova e um atraente visual? E
com sorriso aberto? Para os outros somos o que apresentamos
ser e não o que somos na essência. Ninguém fica indiferente a
um perfume que embriaga a gente.
Quando você ama a si mesmo... Inevitavelmente, acaba
por ser admirado, amado, e desejado pelas mulheres,
conquistando por onde passa muitas amizades. Somente quem
é feliz pode fazer o próximo feliz! A pessoa com estima
elevada passa por você e solta elogios como esse: Quando
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quiser passear pelo chão ou viajar pelas estrelas, me ligue,
mande e-mail, ou me fale.
Quando estou com baixa estima... Vivo buscando agradar
os outros, namoradas, amigos, esposa, até com presentes caros.
Mobílio a casa, compro um carro zero quilômetro, etc. E para
arcar com esses gastos acabo me endividando, me estressando
para pagar... No intuito de ser notado, percebido, admirado,
mas acabo mesmo é sozinho, triste, mais deprimido e
desprezado pelos outros. Quem é que quer ficar ao lado de
uma criatura que só fala em dívidas, hipotecas, limites
bancários, cartões vencidos... É inútil buscar nas pessoas ou no
fetichismo dos objetos consumistas preencher o seu vazio
existencial.
Quem vive com estima baixa, acaba se envolvendo com
pessoas opostas, diferentes em tudo, para ser namorada ou até
esposa. Isso porque a causa principal da atração amorosa entre
os opostos é a baixa ou a falta de autoestima. Quando não estou
satisfeito com a minha maneira de ser, tímido ou extrovertido,
certinho ou canalha, busco alguém que seja completamente
oposta. Se for tímido, a tendência é me envolver com uma
pessoa desinibida. Ao possuir o outro, tenho a extroversão que
me faltava. Tenho aquelas qualidades que me faltavam: beleza,
desinibição, sensualidade... Sinto-me mais completo. Projeto
no outro a minha felicidade! Passo a ser seu dependente da
feniletilamina do amor! Sexo vicia como as drogas. Todavia,
com o tempo às diferenças criam barreiras e dificultam nossas
vidas. Aí tenho que escolher entre agradar a mim mesmo e
desagradar o outro ou agradar o outro e me desagradar. Vejo
que a escolha que fiz com baixa estima foi me prejudicar no
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futuro. E que quem não cuida de si mesmo, pode ter certeza,
que ninguém cuidará de você.
Quem vive para agradar aos outros, acaba desagradando a
si mesmo, fica endividado e pelas amizades e mulheres é
desprezado. Pense bem, quem é infeliz, não pode fazer
ninguém feliz! A Bíblia vai dizer que aquele que se deprecia,
entre os homens é o pior, pois ninguém fica ao lado de quem se
desvaloriza. Se você não se ama, como pode esperar que
alguém lhe ame? Estrelas cadentes não atraem planetas e
pessoas apagadas, sem brilho ou amor próprio, não atraem
admiradores! Veja como os canalhas são amados pelas
mulheres. Eles têm amor por si mesmo, pouco se importa com
os outros. Eles amam a si mesmo mais do que o próximo.
Seguem a lei máxima do amor: amar a si mesmo como aos
outros, são mais parecidos com as mulheres do que os honestos
ou devotos. No entanto, aquele que está com baixa estima,
primeiro ama o próximo e depois, se der, ama si mesmo. Ai se
esquece de si próprio, se joga de lado e imediatamente é
desprezado ou substituído por outro! Você seria amigo ou
cônjuge de um alcoólatra ou de um playboy na crista da onda?
Quem procura alguém com quem tem alguma afinidade,
tem alta estima. Quem busca uma pessoa totalmente diversa,
tem baixa autoestima. Pense nisso na hora de escolher sua
parceira. Busque nela as afinidades para que as diferenças não
os separem mais tarde!
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A BAIXA AUTOESTIMA É UMA EQUAÇÃO
INJUSTA

A BAIXA ESTIMA é uma equação injusta: enquanto
damos o melhor de nós aos outros, por outro lado, eles pensam
o pior de nós! A toda hora nos julga-nos, mente e nos condena
sem direito de defesa no tribunal da fofoca! Ainda se aproveita
de nossas fraquezas para se engrandecer. Sem falar que
costumam cuspir no prato depois que se alimentam. Só mesmo
com baixa estima alguém que pensa mal de mim vai receber o
meu melhor?
Temos uma baixa estima tão baixa, mas tão baixa que
qualquer “agradinho fajuto” do outro nós nos vendemos! E nos
trocamos por doce, balinha, riso amarelo como se fossemos
ainda crianças!
Basta um sorriso falso de hiena, um abraço de urso e um
elogio... Pronto! Ficamos tão felizes como um pinto no lixo!
São fáceis as pessoas nos enganarem e faturarem à custa de
nossa carência idiota, pois o tempo todo nós nos ludibriamos a
si próprio. Fazemos favores aos demais mesmo desagradando a
si mesmo! E nos vendemos por bugigangas, produtos piratas,
peixe podre e por qualquer bobagem. Até um oi, até logo, um
bom dia nem se fala! De tão carentes que somos de nós
mesmos!
Por outro lado, somos incapazes de nos valorizar! De
reconhecer nosso trabalho, de aplaudir nosso esforço e talento,
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de comemorar nossas pequenas vitorias nosso progresso, enfim
não nos permitimos, sequer, gozar dos frutos do nosso suor. Por
mais que nos doemos para os outros ainda acham pouco, fazem
picardia de nossa dedicação! O pior é que guardamos para nós
as sobras, os restos, as migalhas do muito que entregamos para
as pessoas. Segundo o mago Paulo Coelho, merecemos ao
menos dez por cento do nosso dinheiro. É o nosso dizimo
pessoal. É para ser gasto somente conosco. E não um por cento
como recebe alguém de baixa estima. Se é que ganha tudo isso?
O mundo nos ensinou que devíamos ser uma “lastima”
para nós mesmos e uma suíte presidencial para os demais. De
tanto nos dizer mais de cem mil vezes que não merecíamos ser
amado, ser zelados e incentivados a vencer na vida? Que um
dia a desgraça chegou: nós acreditamos nessas mentiradas e
passamos a nos ignorar, zombar de nossos talentos, abandonar
nossos sonhos, nos botar em ultimo lugar e viver não mais para
si mesmo, mas para fazer a vontade de qualquer infame!
Chegamos ao extremo de termos vergonha de sermos quem
somos!
Como não crer nessas mentiradas? Se elas foram criadas
pelos nossos pais, professores, parentes e amigos? Pessoas
acima do bem e do mal? Quem é uma criança para desmentir a
tirania de uma mãe? Ou a ditadura e a violência de um pai?
Quem é que vai duvidar da amizade de um amigo que lhe
compra com um lanche? Acho que os indivíduos sabem que
valemos pouco para nós mesmos! Por isso, sempre nos
enganam com pirulitos.
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Nós damos muito mole para os outros, todavia, somos
muito duros e irreversíveis consigo próprio! Quando foi que
nos perdoamos por algum erro bobo? Nunca! Quando foi que
achamos graça de um “fora” ou “toco” de mulher que levamos?
Quando foi que não levamos a sério um fracasso sofrido? E lhe
dizemos: bobagem! Agora é arregaçar as mangas e partir para o
sucesso! Quando foi que na separação arrumamos as malas da
mulher e lhe falamos boa sorte! Vai com Deus! Pois você esta
me dando a oportunidade de recomeçar com outra pessoa e
fazer outa família! Quando foi que insistimos em nossos sonhos
e não botamos desculpas para não realiza-los? Nunca fizemos
isso e nem aquilo! Eu mesmo, certa vez, já me decretei uma lei
negativa: “Eu sou um desgraçado! Se eu tiver vergonha na cara
eu nunca mais poetizo?”.
Nós nos sabotamos e nos traímos o tempo inteiro,
simplesmente para parecermos “bonzinho” para as pessoas a
fim de não perder o “ombro amigo”, o “colinho” da parceira e
aprovação dos colegas. Ganhamos o dia quando alguém nos
fala que somos “sangue bom”, que é nosso amigo do peito... Se
formos elogiados, então! Ganhamos o mês! Por outro lado,
somos algozes, adversários (nunca ficamos do nosso lado não é
mesmo?) e carrascos para si próprio. Resumimos tudo isso com
o versículo da Bíblia: “o pior homem ou mulher é aquele (a)
que se deprecia a si mesmo”. E nós não fazemos outra coisa na
vida se não nos menosprezar a si mesmo! Quando foi que você
se fez um autoelogio? Presenteou-se com uma roupa de marca?
Ou foi ao shopping para bancar a si próprio? Quando foi que
você tomou um pote de sorvete de chocolate? Aquele que era o
seu predileto?
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Estou certo ou não de mandar essas pessoas todas para a
puta que pariu? Aqueles entes que a vida toda me botou para
baixo, o pior é que fizeram isso tudo com o alvará da minha
permissão de baixa autoestima. E de agora em diante vou me
amar como uma criança se ama me cuidar como um marido
traído e realizar os meus sonhos de juventude! Sim por que
não? Depois que se realiza um sonho, os outros noventa e nove
vem por acréscimo!
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EU VERSUS OS OUTROS NA MINHA
AUTOESTIMA
(Até aos oito anos já ouvimos para cada sim, nove não, e mais
de sete mil criticas negativas, dos dezoito aos vinte e quatro
anos, ouvimos mais de cento e trinta mil criticas destruidoras
de nossa autoestima).

Sei que sou um

leão em vontade, coragem e determinação

para vencer nesta vida, embora as pessoas afirmem com certeza
que não passo de um gatinho angorá que morre de medo de um
cão vira-lata.
Sei que sou inteligente e capaz de conseguir tudo que preciso
para viver, embora as pessoas me achem fraco, medíocre e
ainda me fazem crer que sou uma lastima.
Sei que sou uma criatura muito vitoriosa neste mundo, embora
as pessoas insistam em enumerar as minhas derrotas, fracassos
e frustrações...
Sei que sou um mar de realizações em minha existência,
embora as pessoas não se cansem de contar ás coisas que ainda
não conquistei.
Sei que eu tenho qualidades e virtudes apreciáveis, capaz de
até causar inveja, embora as pessoas não parem de passar em
meu rosto os defeitos que busco me corrigir.
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Sei que procura ajudar o próximo naquilo que me é possível,
embora as pessoas busque tirar proveito da generosidade me
extorquindo benefícios ou até me aplicando golpes...
Sei que não sou perfeito e tenho consciência das minhas
imperfeições, embora as pessoas o tempo todo tentem me
rotular pelos defeitos como se eu fosse um “Corcunda de Notre
Dame”.
Sei que no fundo a minha vida é um jardim florido, um oásis
em meio ao deserto, embora as pessoas não enxerguem nada
além de uma savana africana, um Sertão nordestino ou um
Saara inabitável.
Sei que sou um poeta talentoso que gosta do que poetiza e que
por isso sou um menestrel de sucesso, embora as pessoas não
se cansem de repetir de que nunca listei entre os mais vendidos,
nunca ganharei dinheiro com poesia e nunca escrevi nenhum
best-seller.
Sei que eu gosto cuido e agradeço a Deus por tudo que Ele e o
trabalho me proporcionaram, embora as pessoas sempre tentem
botar defeitos em minhas conquistas: tem carro, mas é usado,
tem casa, mas é no subúrbio e a mobília não é lá essas coisas,
tem mulher, mas não é tão linda!
Sei que agora tenho uma autoestima invejável, que me eleva
das nuvens a lua, que não se ofusca com o brilho das estrelas,
embora as pessoas no passado me fizessem acreditar que eu era
um “Zé Ninguém”, um “Zero a esquerda”, um miserável
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desesperado, fracassado e uma verdadeira “múmia do Faraó”
do Egito.
Sei que ainda tenho muitos sonhos para realizar e muitas
quimeras ainda para florescer, embora as pessoas sempre
achem que quanto mais alto for o voo, maior será a queda; que
sonho é coisa de lunático, de apaixonado ou de gente que não
vive no mundo real.
Sei que o que os outros falam ou pensam de mim pouca
importância tem, se eu não permitir valorizar as suas mentiras.
Todavia, o que acho ou penso de mim mesmo, isto sim, me
afeta de cheio e pode me elevar ou me abaixar a minha estima,
pode me fazer um otimista ou um pessimista, me transformar
em um vencedor ou apenas em mais um perdido, derrotado em
meio á massa dos que desistiram de si próprio.
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QUEM ME AMA NÃO ME ESCRAVIZA

Ninguém

precisa mudar o seu jeito de ser para poder ser
aceito por alguém...
Ninguém necessita vestir casaco de carneiro para se parecer
“bonzinho” para agradar a sua paixão!
Ninguém carece podar a sua identidade e a sua autenticidade,
somente porque esta gostando de alguém...
Ninguém precisa aceitar a escravidão do cônjuge, somente
porque está apaixonado por esse alguém...
Ninguém necessita se anular o tempo todo ou se penitenciar
simplesmente porque a sua alegria pode ferir a autoestima de
alguém...
Ninguém precisa se fechar pra balanço na vida somente porque
abriu as cortinas de seu casamento com alguém...
Ninguém carece ficar com medo de fazer novas amizades
simplesmente com receio de que sua atitude vai causar ciúmes
em alguém...
Ninguém necessita fazer do sexo uma obrigação somente
porque está enamorado de alguém...
Ninguém precisa ser sempre agradável ao ponto de esconder
uma atitude maldosa de alguém...
Ninguém carece carregar uma “canga de bois desajustados”
simplesmente para não romper com alguém!
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Ninguém necessita arrastar a cruz de alguém para poder tê-lo
ao seu lado.
Ninguém precisa fazer do matrimonio um par de algemas que
lhe aprisiona neste mundo; ou transformar a paixão em uma
camisa de força que lhe faz escravo do próprio sentimento.
Ninguém carece fazer da paternidade pensão vitalícia ou ver a
amizade como caminho único ou ainda o fato de “ter alguém”
como uma cruz que se arrasta por toda a vida!
Quem lhe ama é como o verbo transitivo: apenas exige lhe
completar!
Quem lhe usa em beneficio do próprio bel prazer, lhe escraviza
em seu gozo, lhe manipula, lhe faz arrastar a cruz dela e lhe
rouba sua identidade transformando você em seu brinquedo de
sex shopping!
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NÃO DEIXE TEU SONHO MORRER

Com tanta realidade toda nua
Coberta de morte e corrupção.
Expondo a gente a fome crua...
Precisamos para viver de ilusão!
Vagar pouco no mundo da lua...
E se perder num gole de paixão!
Trazermos para a vida a poesia
Que desde a juventude esqueceu...
Pois os afazeres do nosso dia...
Todo o tempo nosso corroeu!
Deixando o peito em agonia
Querendo agora o que perdeu!
Pra suar, perder peso eu malho...
Mas na vida é importante o lazer!
Ninguém é escravo do trabalho!
Nem tem cadeira cativa no sofrer!
Por isso, lhe quebre esse galho:
Insira no seu e-mail site do prazer!
Veja que o teu sonhar não acabou!
Que é possível criar uma fantasia!
Se entregar a um sonho arrebatador
Que nem na sua juventude conhecia!
Levantando as asas do teu condor...
E explorando o universo da poesia!
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Quem deixa teu sonho morrer...
Quem se desleixa como ferrovia...
Quem se aliena de si sem saber...
Quem não cultiva uma fantasia...
Terá visto todo o tempo correr
Sem que se realize a tua utopia!
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A BELEZA
MUNDO

DE

SER

ÚNICO

A esta beleza de ser quem você é...
Ninguém no mundo pode roubar!
Nem parente amigo ou a mulher...
Pode a sua autoestima lhe baixar!
Apenas se você permitir e quiser?
É que eles podem lhe manipular!
Entre os bilhões uma única digital...
Parece pouco valor para essa gente!
Preferimos ser mais um na moral,
E seguir a essa massa delinquente!
É que depende de aprovação social...
Para poder se sentir muito contente!
Quando vamos contra a natureza
De sermos aquele ser no singular?
Você se perde com toda a certeza...
E vira o fantoche de se manipular!
Vendemos nosso caráter de realeza
Por aquela escravidão de agradar!
Descubra que você tem sua vontade...
E que necessita depressa se realizar!
Perceba que você é que é prioridade
E que os outros podem lhe esperar!
Pois quando se tem uma maior idade?
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O nosso destino teremos que traçar!
Você precisa muito de privacidade,
Para ter aquele seu único momento!
A fim de traçar objetivo de verdade...
E administrar a sua vida a contento!
Evitar a invasão de alguma maldade,
Que queira destruir o seu aposento!
Ser manipulado virou uma convulsão:
Todo mundo vive o hoje para agradar!
Seja amigo, amante, a mídia e o patrão...
Qualquer tentativa de você emancipar?
Vira chacota, sofre bullying ou exclusão,
Pois ser diferente deixa o outro se lixar!
A sociedade blindou o nosso diferente:
Na igreja o Papa dita a sua excomunhão.
Na escola o bullying nos pune veemente!
Na família sofre logo com a perseguição!
Mande todos para o inferno minha gente
E seja você mesmo de corpo e coração!
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COM AUTOESTIMA ELEVADA!

I
COM AUTOESTIMA ELEVADA!
Você deixa de ser mais um rosto
Perdido nesta multidão!

II
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser mais um pouco
De “massa” desta sociedade idiota!

III
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser mais uma “Maria
Vai com as outras” por falta de uma
Opinião própria e de identidade!

IV
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser mais um fantoche,
Um brinquedo nas mãos de qualquer
Imbecil!
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V
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser um sujeito bonzinho
Que se endivida para agradar quem lhe
Despreza!

VI
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser um “refém” do que
Os outros pensam, acham ou dizem,
E pouco se importa se eles gostam ou
Detestam!

VII
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixa de ser um palhaço para
Os outros rirem de graça e passa a
Se levar a serio!

VIII
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você vai deixar de ser o “pagão” da roda
De Happy Hour para se bancar a si mesmo
E aos seus sonhos!
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IX
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você vai deixar de crer na mentira dos
Amigos bajuladores para acreditar em
Sua intuição e verdade!

X
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você deixara de ser um cais para
Os outros e passara a ser um porto
Seguro para si próprio!

XI
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você vai ter orgulho de ser quem é,
Mesmo que isso cause a indignação
Dos babacas!

XI
COM AUTOESTIMA ELEVADA!

Você vai deixar de apontar para o chão
Que os outros querem e passar a mirar
Na lua, pois segundo o Dr. Lair Ribeiro:
“Se você não acertar? Pelo menos já
Vai está entre as estrelas”!
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QUEM TEM BAIXA AUTOESTIMA

Anda de farol baixo como caminhão,
Vive pedindo dos outros, aprovação,
E corre atrás das pessoas por atenção!
Sonha com o nosso BBB da televisão,
Quer ser um fantoche de manipulação,
E é um “refém” de quem tem opinião!
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OS 10 MANDAMENTOS
AUTOESTIMA

DA

BAIXA

I

Conheça a vontade dos outros e se prontifique a lhes
agradar.

II
Se esqueça de si mesmo e comece a se desvalorizar. Diga
frases como ás vezes, acha que não tenho valor algum ou ame o
próximo sem nada cobrar.
III
Passe a cobrar inutilmente dos outro aquilo que não tem
por si mesmo: respeito, confiança, zelo e amor.

IV
Embora seja verdadeira com os outros, ela mente para si
própria. Esconde seus sentimentos e gostos com medo de
desagradar os outros.
V

Vive se preocupando demais com que os outros vão
pensar dela. Por isso, não se aceita como é e tem vergonha de
ser o que é.

VI
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É uma pessoa perfeccionista que tenta controlar tudo,
logo morre de medo de fracassar. Não arrisca nem emitir a
própria opinião sobre uma coisa qualquer.
VII
Se o outro lhe abandonar ou lhe deixar na mão, culpa os
outros pela sua infelicidade. É uma pessoa infeliz que quer a
todo custo fazer o próximo feliz!

VIII
Por não ter confiança em si mesma, (autoconfiança),
passa a duvidar do próprio sucesso e se transforma em uma
criatura negativa. Ninguém conversa com ela para não ouvir
lamuria.
IX

A sua autoimagem é um filme de terror de tão negativa
que é logo virou uma pessoa invejosa. O que isso significa? Ela
deu a si mesma um atestado de inferioridade em relação aos
outros.
X

É uma pessoa que se endividou para impressionar aos
outros. Busca receber do próximo o que ela mesma não se
proporciona; autoelogio, autor respeito, auto reconhecimento e
amor próprio! Ao invés de pensar em si mesma, pensa somente
nos outros.
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OS 10 MANDAMENTOS DA AUTOESTIMA

I
“Conhece-te a ti mesmo”.
Sócrates.
Ninguém se ama se não se conhece. Enumere o que lhe
agrada e lhe desagrada em você.
Liste os seus sonhos, crie metas, objetivos e se determine
a realizá-los.
II

O que você pensa sobre si mesmo?
Você faz uma autoimagem positiva sobre si própria. Você
tem autoconfiança, auto respeito e em primeiro lugar se ama.

III

O amor próprio é um GPS infalível pra quando você se
perder de amores por alguém voltar a se encontrar consigo
mesmo.

IV
Não importa o que os outros vão pensar de você, o que
importa é que você se admire, se elogie, se perdoe e se ame.
Mesmo que lhe taxem de egoísta, pão duro ou desgraçado.
V

Não busque agradar a ninguém além de si mesmo.
Quem tenta agradar aos outros, acaba se desagradando a si
mesmo.
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Lembre-se que nem Cristo morrendo na cruz conseguiu
agradar.

VI
Faça as suas próprias “escolhas” e não permite que
manipule a sua vontade.
Você tem orgulho das pequenas vitorias do cotidiano e
não cobiça as façanhas grandes dos outros.
VII
Você no decorrer do dia se faz sempre um autoelogio por
um móvel novo que comprou ou uma camisa linda...
VIII
Quem tem medo de perder os outros, acaba se perdendo si
mesma.
Nunca foge de si mesma na companhia de outras pessoas,
ou de bebidas, de drogas ou de sexo...
Faz de si mesmo um refugio para ficar consigo mesma,
refletindo, tomando decisões ou bolando novas quimeras.
Não teme o abandono alheio.
IX
Não tem medo de tentar nem de fracassar, pois já
aprendeu a tirar lições das derrotas!
X

É uma pessoa que tem foco e sabe o que quer e já se
determinou a lutar pelos seus sonhos!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A baixa autoestima é fruto das frustrações, decepções,
críticas, traições e deboches de pessoas significativas em nossa
vida.
A baixa autoestima é construída em nós pelos outros.
Acontece quando não somos elogiados, valorizados ou
reconhecidos pelas pessoas. E o pior nossa estima baixa de vez
quando somos ridicularizados e zombados por parentes e
amigos. Ser famoso a qualquer custo é fundo do poço da baixa
estima.
A autoestima, pelo contrario, é determinada por nós
mesmos quando nos assumimos a nos cuidar, nos aceitar e nos
amar!
Autoestima é fazer a si próprio os carinhos, os presentes
e as gracinhas que fazemos aos outros em troca de desprezo,
deboche e abandono!
Quando alguém lhe botar pra baixo?
Mande-o embora e dê um esculacho!
Fique com você que se bota pra cima,
Ainda levanta mesmo sua autoestima!
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QUANDO VOCÊ DEIXA DE SONHAR

I

Quando você deixa de sonhar?
E abandona os seus ideais...
A vida começa a se desintegrar...
E você a viver como os animais!
Vira massa no bolo a se formar
E vive “vida de gado” nos currais!

II

Quando você deixa de sonhar?
Acha que os dias são todos iguais!
Pensa que não vale apena lutar?
Para não desagradar os demais!
Que vibram com você se derrotar
Quando abandona os seus ideais!

III
Quando você deixa de sonhar?
Algum vicio lhe abre a porteira...
Para que venha lhe infernizar
Como uma palhoça com goteira!
Dificilmente você vai se livrar,
Pois sua vida perdeu a estribeira!
IV
Quando você deixa de sonhar?
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Sua baixa estima faz carnaval!
Seu amor próprio vai descansar
Em alguma praia deste litoral!
Vai viver para o próximo agradar,
Para ter uma aprovação social!

V

Quando você deixa de sonhar?
Seus inimigos dão gargalhada!
De camarote lhe assiste fracassar!
Nesse jogo tem o poder da virada...
Você deve de novo RECOMEÇAR...
E fazer da derrota vitória coroada!
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SEM UMA AUTOESTIMA ELEVADA

Sem uma autoestima elevada...
Nesta vida nunca vai vencer!
A derrota é uma pagina virada,
Se seu amor próprio prevalecer!
Nem vai se lembrar da mancada,
Pois uma lição foi logo aprender!

Sem uma autoestima elevada...
Quando cair não vai levantar.
Vai esperar ajuda da cambada...
E a cara no chão vai se deparar!
Vai ver o colo do outro é furada
E somente com você vai contar!
Sem uma autoestima elevada...
De todo mundo quer aprovação...
Pois a sua insegurança bem danada,
Teme de longe qualquer retaliação!
Ainda mais se for da doce amada?
Ajoelha-se, reza e faz uma devoção!
Sem uma autoestima elevada...
Busco de qualquer jeito agradar!
Mesmo com a vida endividada...
Nenhum pedido ele vai recusar!
Até quando não tiver mais nada?
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E todo mundo vier lhe abandonar!

Com uma autoestima elevada...
Somente a você vai se agradar!
Não importa reprovação acirrada...
Que todo mundo vai lhe impetrar!
Seu sucesso incomoda a cambada,
Que não pode mais lhe manipular!
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QUANDO
VOCÊ
BONZINHO

É

Quando você é muito bonzinho?
As pessoas se aproveitam de você!
É como aquela rosa sem um espinho,
Que qualquer um lhe faz acontecer!
É preciso fazer o bem ao pouquinho...
Em doses homeopáticas pra valer!
Quando você é muito bonzinho?
Qualquer um pode você explorar!
É como a mulher de um corninho:
Qualquer um canalha pode ficar!
Que ele se retira de bem fininho...
Para do cafajeste não se vingar!
Quando você é muito bonzinho?
E parece que não sabe se defender.
Vira aquela mansão sem murinho,
Que qualquer ente pode lhe ver!
Até vagabundo vem de mansinho,
Para a sua droga poder absorver!
Quando você é muito bonzinho...
Até seu filho se aproveita de você!
Por se achar que é seu queridinho?
E que castigo não vai lhe acontecer!
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Perde o seu respeito bem ligeirinho...
Depois passa por cima do seu querer!

Quando você é muito bonzinho...
É o primeiro e grande erro da vida!
Comece a furar como um espinho...
E ponha limite para gente atrevida!
Se se meter com você devagarinho...
Vá logo pisando firme em sua ferida!
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COMO LEVANTAR SUA AUTOESTIMA SEM
PSICOLOGO VOL II

Se você tivesse que apresentar para os outros a pior ou a
melhor imagem de alguém. Que imagem escolheria dele em sua
família ou em sua cidade? Sabendo que ele também vai
escolher a sua imagem.
Por conhecê-lo e também por desconfiança ou brincadeira
de mau gosto, indicaria certamente, a pior imagem dele.
Se você tivesse que mostrar para os estranhos a pior ou a
melhor imagem de alguém. Que imagem escolheria dele em sua
cidade ou família? Sabendo que ele também ia escolher a sua
imagem.
Por não o conhecer e também por medo de não saber a sua
reação, escolheria, com certeza, a melhor imagem.
Em sua família e em sua cidade, você é sempre e
reciprocamente o que as pessoas pensam de pior. Até Cristo em
Nazaré não passou de filho de José e Maria.
Enquanto que no meio dos desconhecidos, você é sempre
o que os outros pensam de melhor.
Por isso, somente entre os estranhos somos Profeta, Poeta,
Cantor, Ator, Astro ou Estrela...

II
Somos uma “ilha” cercada por pessoas surdas, mudas e
cegas. Só ouve o tilintar da moeda, só ver o que o dinheiro
compra e só fala pago ao celular ou internet. Ao invés de
pessoas, consumistas compulsivos, neuróticos, agressivos e
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estressados por não realizar seus sonhos de consumo. O sexo é
um produto de sex shopping, mulher é um objeto sexual: passe
o cartão na bunda que o prazer lhe inunda. E o amor é virtual,
só falta ser a vista ou a prazo a felicidade!

III
Quando os monges se encontravam, diziam para o outro:
“mement moreis”, ou seja, “vais morrer”. E o outro respondia:
“carpe diem”, que quer dizer: “aproveite o dia”.
É a distância que dá sentido a saudade. É o trabalho que
valoriza o lazer. É a doença que nos faz cuidar da saúde. É na
solidão que sentimos a falta do outro. E é o fato de morrer
amanhã que nos faz viver intensamente o hoje!
IV
Quando as coisas estiverem “mais ou menos” em sua
vida, na media da mediocridade, é chegada à hora de deletar o
“menos” e clicar o enter de “mais”.
Você é como uma casa: se não mudar a mobília acaba se
transformando em um museu!
V

É mais fácil desejar a casa e a mulher do vizinho, do que
construir uma moradia e cuidar da sua esposa.
É mais fácil invejar que trabalhar.
Não é que o capim do lado seja sempre o mais verde, nem
a mulher do próximo a mais bela, é o seu pasto que está
abandonado e a sua esposa descuidada.
Quem olha muito a vida alheia, acaba se esquecendo da
sua vida.
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VI
“Tudo aquilo que não tenho coragem de dizer para mim
mesmo, acabo falando para os outros”!
Psicólogo Pastor Pedro Chagas
Pense nisso, antes de falar mal de alguém.
VIII
A gente só ver aquilo que quer ver e só ouve aquilo que
quer ouvir. Por isso, o pior cego não é o que não enxerga, esse
ainda sente, mas o que não quer ver. E com o pior surdo não
adianta insistir, pois ele se recusa a ouvir. Você já viu ou ouviu
um mendigo lhe pedindo esmola? Enquanto ia com a sua
paixão?
VIII
Nunca está de fato sozinho, mesmo sem o seu benzinho:
quem tem um poema para escrever, um livro para ler, um amigo
para conviver e uma viagem a fazer!
IX
Tão grande é a nossa carência, é verdade, que até
interesse é confundida com amizade! Pode achar que não tem
nexo, mas pagamos para ter sexo. E tem gente ganhando um
dinheiro compulsivo sendo “acompanhante” de executivo.
O casamento é destruído pelo sexo fácil e as amizades
minadas com a concorrência. Para depois ressuscitarem na
forma de mais um produto comercial: agência de matrimônio,
garota de aluguel, acompanhante universitária...
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X
Cuidar dos outros é enfeitar boneca para os estranhos
vadiar.
Cuidar de si mesmo é se emperiquitar para brincar com a
boneca dos outros.
O cuidar de si próprio chama a atenção, mas o cuidar dos
outros atrai a solidão!
Quem se larga, se esquece de e se descuida... Ninguém
cuida! E ainda acaba sendo abandonado, e esquecido pelos
outros.
XI
O medo de entrar em conflito com o outro lhe dizendo um
“não” nos remete a uma grande confusão, além de nos forçar a
fazer chorando o que ele nos pediu sorrindo!
Acostumamos a ser tanto subserviente dos outros que não
sabemos lhe falar “não”, até para as coisas que pode fazer!
Talvez quando a vida lhe der mais “não” na cara, você
aprenda a dizer “sim” para si mesmo e “não” para os outros!
XII
Ou confiar em mim e desconfiar o tempo todo dos outros
ou desconfiar de mim e confiar o tempo todo nos outros. O
meio termo é a insegurança e a ingenuidade.
O outro é sempre o meu avesso por inteiro, jamais o meu
travesseiro.
O outro é confiável até a ponte da Amizade: depois, não
nos dá mais garantia!
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XIII
Viva a vida com a intensidade da tentação, com o
encanto da paixão e com a surpresa da primeira masturbação!
Viva o presente como uma dádiva de Deus. Sem olhar
com pesar para trás nem com ansiedade pelo que vem pela
frente. A vida é o aqui e agora enquanto remoemos o passado e
tecemos planos para o futuro!
XIV
O amor é arrebatador quando é uma busca... E chato
meloso e um horror quando você pensa que o encontrou!

XV
O amor nasce da ilusão, vive da paixão, se realiza no
tesão e morre na falta de atração!

XVI
Quando o outro não desperta mais a nossa atenção, é hora
de desamarrar o barracão e buscar abrigo em outra paixão!
Quando amar alguém se torna um hábito... Como a vida
de franciscano, a única coisa nova é deixar o amor escorrer pelo
cano da separação!
XVII
O importante não é o que os outros pensam, fizeram ou
fazem de você, mas o que você pensa, fez ou vai fazer daquilo
que fizeram com você!
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XVIII
Geralmente, quem se diz está esquecido pelos outros, é
que na verdade, foi primeiro esquecido por si mesmo!
XIX
Ninguém quer cair, ninguém quer errar, mas todo mundo
quer andar e quer acertar.
Assim pensam e agem os postes junto com os pessimistas
e os fracassados!
XX
Busque primeiro a si próprio que o outro vem junto por
acréscimo. Ao vencedor não falta bajulador!
Procure o outro com primazia que você vem por ultimo
em agonia. Ao perdedor não falta acusador!
Claro, se o outro é tudo, é o máximo em minha vida, só
resta a eu ser nada ou o mínimo na vida dele!
XXI
Cuide de você como algo essencial e imprescindível e do
outro como se fosse um acessório!
Cuide do outro como pessoa insubstituível, que no final,
você não vai passar de um ser descartável em sua vida!
Quem faz um artista ser famoso é a plateia que lhe
aplaude e não apenas o seu talento. Toda vez que eu me perco a
mim mesmo o outro se acha!
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XXII
O que define o placar de uma partida de futebol não são
quantos gols sofreu do adversário, mas quantos golaços você
marcou nele!
Não importa quantos erros ou quedas você teve na sua
vida, mas quantas lições você aprendeu com elas!
Se a criança se fixasse nas “quedas” que ia levar para
andar, acabaria se arrastando por toda vida!
Quem é um vencedor não é quem não erra, não cai ou não
tropeça, mas quem arrisca, tenta e aposta na vitória!
XXIII
Se algum dia na vida alguém roubou o seu sorriso...
Pegue-o de volta dando uma tremenda gargalhada!
Quando você ri mais acaba indo menos ao posto de saúde!
Um sorriso custa muito pouco, mas o custo-benefício é
imenso! Confira! Sorria!
XXIV
Os pais que não tem coragem de fazer sofrer os filhos
com os seus limites, vão acabar sofrendo amargamente com a
rebeldia e delinquência da sua falta de limites!
Quem compraria uma Ferrari sem freio? Quem casaria
com uma garota de programa? Quem gostaria de conviver com
um menino ousado, liberto e briguento?
A comedia de criar filho sem normas de convivência vai
terminar na tragédia da falta de limites de um ser humano
insociável, inútil e delinquente!
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XXV
Ao invés de dar “tudo” ao seu filho e de resolver todos os
seus problemas, gerando assim uma pessoa inútil, incapaz e
irresponsável... Dê a ele desafios e ensine-o a tirar proveitos das
crises e dificuldades. E somente assim estará criando um
verdadeiro ser humano!
XXVI
Cada um de nós é responsável por seus atos, escolhas e
atitudes, a menos que seja um delinquente, louco ou débil
mental.
Ninguém planta vento para não colher tempestade.
Na escola da vida pode não haver exclusão, mas tem
provas, tentação de fugir, recuperação, prova final, recomeçar
de novo, até a superação, pois ninguém supera um problema se
não passar por ele. A vista ou a prestação ninguém sai da vida
sem pagar até o ultimo centavo.
XXVII
Uma verdade só deixa de ser verdade quando sempre foi
mentira.
A verdade, mesmo vestida com as roupas espalhafatosas
da mentira, com o passar do tempo vai deixando pelo chão
peça por peça até aparecer nua como sempre é...
Deus permite que a mentira saia sempre na frente, mas
não deixa que vença a corrida!
Quando alguém se acha espertalhão, há sempre um bobo
lhe passando a mão!
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XXVIII
O importante é ser honesto e sincero consigo mesmo. E
ser positivo com o outro: se posso digo que “sim” e se não
posso, digo “não”. Ou você contraria o outro para agradar você
ou contraria você para agradar o outro. O meio termo é a
hipocrisia, o fingimento, a falsidade...
XXIX
Se alguém lhe jogou no lixo ou na lixeira do seu HD,
lembre-se que mesmo a sucata pode ser transformada em obra
de arte. E os arquivos na lixeira podem ser recuperados.
As lágrimas que derramamos por alguém que nos deixou
nos impedirão de ver uma pessoa que nos espera na frente!
O risco de quem perdeu é ganhar, mas o risco de quem
ganhou é perder.
XXX
Reciclo o meu “lixo mental” toda vez que, sou atingido
pelas maledicências alheias e as transformo em lições úteis para
a minha vida!
Nem todo bem faz bem e nem todo mal faz mal. Tudo
depende do jeito que encaramos. Uma mulher quando sai de
casa é sinal de desespero para o pessimista. Já para o otimista é
hora de trocar por outra mais nova.
É mais fácil se fazer de vitima e culpar os outros pelos
nossos erros, do que assumir as falhas e aprender com elas.
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XXXI
Quando juramos fidelidade ao outro, acabamos de nos
trair a nós mesmos. Deixamos de nos agradar para agradar o
outro. Consequentemente, foi buscar o que é melhor para ele,
mesmo que isso nos cause uma decepção: a traição!
E mais fácil culpar o outro que foi fiel a si próprio, do que
assumir que fui infiel consigo mesmo. .
Ninguém pode mudar ninguém, mas cada um pode mudar
a si próprio e não permitir que o outro faça o que quiser com
ele. O problema não esta no outro, mas em si mesmo.
“Dura Lex, Sed Lex”. A Lei é dura, mas é a lei.
XXXII
Os mimados pensam que o mundo gira em torno deles e
que as coisas chegam a até eles porque querem e não porque
batalharam.
Agem como os parasitas que vivem à custa dos outros!
XXXIII
Faça que não queira nada,
Que não está nem ai...
Que a nossa mulherada
No seu papo vai cair.
Mas se perceber carência danada?
De fininho vai sair!
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XXXIV
Quando sua mulher esta sendo mal amada, até um
conquistador de quinta categoria leva à danada!
Quando seu marido esta sendo mal amado, até uma
periguete faz dele namorado!
Os divórcios são muitos, mas o numero de casais
separados ainda em casa é bem maior que o numero de
divorciados!
XXXV
A mulher até quando finge fazer as vontades dos
homens, é para mais tarde, escraviza-los as suas vontades
absurdas!
Por trás de uma pele mimosa
E de uma mão carinhosa!
Uma boca mui gostosa,
Um doce perfume de rosa
E uma fala muito dengosa?
Esconde-se uma poderosa!
Acha que todo homem é bobão
E que ganha quando ela quer!
Apela quando recebe um não:
“Porque não gosta de mulher”!
Se o besta se perde na paixão?
Faz dele o que bem quiser!
Ou o homem “manda” na mulher ou se torna “banana”
nas mãos dela! O que passar disso é lorota pra boi dormir!
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XXXVI
Quando deixamos de ser essenciais e imprescindíveis a
nós mesmos, passamos a ser acessórios de outras vidas!
Quem não é dono de si mesmo, não pode mandar em
mais nada neste mundo!
XXXVII
Quem lhe deu tapinha nas costas, escondeu as unhas, e
vai lhe ferir, magoar ou trair mais tarde... Mas quem lhe deu um
murro? Nada tem a lhe esconder, e ainda lhe alertou sobre a sua
fraca segurança pessoal.
Achamos que os nossos inimigos são os que estão longe
de nós, às pessoas que nem falamos, mas que, na verdade, são
aqueles que nos dão tapinhas, presentes, sorrisos e beijos!
Sempre que estamos preparados para o que der e vier,
acabamos chorando por menos!
Quem lhe conhece sabe quando atacar na hora que você
não espera!
Confie em si mesmo e na sua intuição ao invés de
acreditar em boa intenção! Seja “vigilante” com os da sua casa
nos exortou Jesus Cristo!
XXXVIII
A inteligência não é o forte das mulheres, mas em matéria
de astúcia suplanta a treita de sete jegues!
A lógica da mulher é não ter lógica. E o seu critério é a
falta de critério!
Enquanto o homem pensa para fazer, a mulher faz para
pensar!
73

Birck Junior

“Enquanto o homem faz sexo para se sentir bem, a mulher
precisa se sentir bem para fazer sexo”!
Nem Freud em mais de trinta anos de estudo conseguiu
saber o que quer uma mulher! Imagine eu e meu pensamento!

XXXIX
A criança vive o aqui e agora intensamente e é feliz!
O adulto vive o que foi ou ainda vai acontecer e muito
pouco do aqui e agora. E é um neurótico, estressado e infeliz.
Enquanto as crianças vivem sem planos, os adultos ou
fazem planos para viver ou vivem de fazerem planos.
Vivem mais na concentração, mas quase pouco entra no
jogo!
Quem olha para muito atrás ou se detém o olhar nas
estrelas, acaba tropeçando no presente ao invés de desfrutar
como um orgasmo!
XL
“O comunismo se esqueceu de que as pessoas tinham
sonhos e desejos”.
O capitalismo não se lembrou de que os sonhos e os
desejos não existem fora das pessoas!”
O sexo virou uma indústria pornográfica. Os sonhos em
sonhos de consumo. E as pessoas em consumidores
compulsivos. Quem não consome não é feliz! Mas quem
consome vai para o SPC e SERASA...
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XLI
Ser feliz custa muito pouco: bote dois canudinhos em uma
água de coco!
Ser infeliz é muito caro: preciso reformar a casa, trocar de
carro, pagar o IPVA, o IPTU, o condomínio, o Cartão de
Crédito e cobrir o Cheque Especial... Sem contar dos
analgésicos, antidepressivos, do analista, dos presentes de Natal
e de Ano Novo.
As despesas da mulher no salão... Daria para tomar cem
águas de coco com cem mulheres diferentes! Ou seja, ser feliz
cem vezes ao invés de ser infeliz cem vezes com uma só
mulher!
XLII
Antes de procurar alguém para gostar e amar você,
aprenda, antes de tudo, a gostar e a mar a si mesmo!
Quando você ama mais o outro do que a si mesmo, acaba
perdendo ele e a si próprio.
Ninguém gozando de plena satisfação pessoal pode se
perder em uma paixão banal!
Quando estamos com baixa estima ou com depressão,
acabamos por nos perder em uma paixão!
XLIII

Casar é a maneira mais econômica, depois da
masturbação, de ter sexo todo dia, mas o bom, bonito e barato
acaba saindo caro: vira rotina enfadonha, perde a graça, o gosto,
o desejo e ainda vem sem beijo!
O sexo é uma dádiva de Deus: quando é espontâneo,
surpresa e fantasia!
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Quem tenta fazer do sexo um objeto de consumo pessoal,
acaba se dando mal. Faz por fazer e ainda faz sem prazer!

XLIV
O “ficar” fixa o preço de cada mulher por baixo: uma
trepada casual em uma balada e mais nada! E se for ao baile
funk: basta passar o Cartão na bunda que o prazer lhe inunda!
Se o preço da mulher nunca esteve tão baixo, então,
porque vou superfaturar sua cotação com amor e paixão?
Para que outro vem me leva-la com duas cervejas em um
balcão?
Quando os homens respeitam uma mulher seminua e
vulgar, é que eles não precisam fazer com ela o que ela já fez
por eles!
XLV
A amante é uma mulher flex: substitui à prostituta e
ainda funciona como esposa!
A amante, além de ser uma prostituta exclusiva, é a virtual
substituta da nossa matriz matrimonial.
Quem é fiel a sua esposa corre o risco de ficar sozinho a
qualquer momento, mas quem tem uma amante tem segurança
no casamento!
A Amante é um estepe de reserva de tesão, caso fure
conosco a primeira dama!
XLVI

Só desperta paixão nos outros quem é apaixonado por si
mesmo!
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Ninguém gosta de quem não se gosta. Ninguém ama
quem não se ama.
Quando você se cuida os elogios são para você e não para
os outros!

XLVII
Quem cala, cruza os braços ou fica em cima do muro,
consente. Ou seja, concorda com tudo de ruim ou de bom que
está acontecendo em sua vida!
Aquilo que chamamos de paz de Deus, na verdade, não
passa de um comodismo do diabo. Pensamos que estamos
fazendo tudo certo, mas estamos realizando tudo errado.
Quem tem medo de entrar em conflito ou discordância
com o outro, acabará entrando mais tarde em violência!
XLVIII
Quando não temos coragem de assumir os nossos erros,
buscamos por a culpa nos outros ou escolher um bode
expiatório! E até mesmo se refugiar na bebida ou na
promiscuidade.
É mais fácil culpar o diabo pelos nossos pecados, do que
fazer penitência e orar a Deus!
Errar é humano, mas continuar errando ou fugindo dos
problemas? É ser burro, covarde e derrotado como Judas
Iscariotes!
XLIX
Quando mentimos para agradar o outro, nos tornamos
dissimulados, além de ladrões da confiança alheia.
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Quem um dia furtou a confiança de alguém, sabe que é
quase impossível reconquista-la.
Ninguém é tão esperto para tapear o outro todo tempo e
nem tão bobo para ser enganado sempre. Quem gosta entorna e
quando entorna derrama.
Pense nisso, antes de sair mentindo para os outros!

L

A sorte favorece aos destemidos que não têm medo de
perder ou de arriscar a vitória, medo de errar ou de acertar,
medo de viver ou de morrer!
O medo de perder já é metade da derrota e a outra metade
faz a nossa insegurança!
Querer vencer já é metade da vitória e a outra metade faz
a nossa determinação.
Perdemos não quando tentamos e falhamos, mas quando
não arriscamos ganhar!
Todo desistente é um derrotado!
O medo acaba atraindo o que nós tememos!

LI
Quando você diz “sim” ao outro por medo de lhe dizer
“não”, acaba se tornando refém de sua decisão!
E quando esse “sim” é no altar, acaba se traindo a si
mesmo, antes ser corneado pelo cônjuge!
LII
Somos dominados e manipulados não pelos outros, mas
pelos nossos medos!
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O medo de desapontar ou de perder os outros ou as coisas,
nos leva nos desapontar, perder os fetiches e nos perder a nós
mesmos!
Não é o outro que me ilude, sou eu que quero ser iludido.
A paixão está em mim, não no outro. Pensamos que o problema
está no outro, quando na verdade está em nós!
Quando nós perdemos o nosso medo de perder aí
começamos a vencer!

LIII
Quando aprendemos a dizer “sim” a mamãe, acabamos de
aprender também a falar “sim” aos outros. Somos ingênuos.
Quando dizemos “não” a nossa mãe, acabamos
aprendendo também a falar “não” aos outros. Somos adultos.
Todo “sim” é para o outro se beneficiar. Todo “não” é
para a gente se da bem!
Quando dizemos ”sim” ao outro no casamento, acabamos
de falar “não” para si mesmo “até que a morte nos separe”!
Quando dizemos “sim” a esposa, somos cornos. Quando
falamos “não” a mulher, somos canalhas, cafajestes, garanhão,
mulherengo... Não presta para os outros, mas com certeza
presta para si mesmo!
Quando aprendemos a dizer “não” ao irmão, acabamos
evitando muita complicação!
Que a sua palavra seja “sim, sim” ou “não, não”, ao outro.
O que passar disso é hipocrisia, nos disse: Jesus Cristo!
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LIV
Antigamente, os matrimônios duravam dez, vinte ou
trinta anos... Porque os maridos aprendiam a trair nos bordéis e
as mulheres a perdoar nas sacristias.
Atualmente, os casamentos começam com a paixão e
terminam com o fim do tesão!
A pílula liberou a mulher a transar com quem quiser o
trabalho lhe sustenta e ser corno o homem não aguenta.
A mulher ficou poderosa demais para mandar em um
homem só!
LV
Quando o filho nota que o pai não se importa mais com
ele, acaba ficando rebelde para chamar a sua atenção!
Quando a mulher percebe que o homem não se interessa
mais por ela, acaba “traindo” para lhe ganhar a atenção!
Quando não temos coragem de assumir as nossas
fraquezas, acabamos culpando os outros.
Em todos esses casos, pensamos que o “erro” está no
outro, mas na verdade está em nós!
LVI
Quando o outro percebe que não me importo mais com
ele, começa sem parar a caçoar de mim ou me perder o respeito!
A criança diz: “ele não me bate ou não me reclama”.
O adulto se exclama: “ele não está nem ai pra mim”.
Pensamos que dizer “não” ao outro lhe causasse
constrangimento, quando na verdade, lhe fazemos perceber que
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nos preocupamos com ele. Estamos ligados nele pelo “não” e
não desligados dele pelo “sim”.
Se andar desligado pelo “sim”, se ligue imediatamente
pelo “não”, antes que perca seu filho ou sua mulher do coração!

LVII
Geralmente, quem não se ama, não acredita que alguém
possa lhe amar! E acaba se escondendo atrás desse pretexto
para fazer todo tipo de maldade!
Quem se acha um “vaso ruim que não quebra”, vai crer
que alguém possa lhe encher de flores?
De tanto ouvir à vida toda que é preciso amar e servir ao
próximo, que não percebemos que devemos começar amando e
servindo primeiro a nós mesmos.
Quem não está bem consigo mesmo, não pode ficar bem
com mais ninguém!
Quem não cuida de si próprio, não pode cuidar dos
outros!
Quem não vive para servir a si mesmo, não serve para
viver para os outros!
LVIII
A única coisa que podemos dar ao outro sem possuir é
prejuízo, jamais a felicidade!
A primeira coisa que as pessoas fazem quando encontra
um infeliz é se afastar dele!
O apaixonado vislumbra tanto a sua amada que se
esquece da sua condição de coitado, dependente, carente,
desesperado...
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Basta o seu amor falar em lhe deixar para que seu mundo
comece a desabar!
É mais fácil buscar alguém para cuidar de nós que
aprender a se cuidar!
A nossa felicidade não depende dos outros, mas de nós!

LXIX
“É preciso amar as pessoas como se não houvesse
amanha”.
Aproveite o aqui e agora gostoso, pois o tempo é
impiedoso. O amanhã pode ser terrível, porque a morte é
infalível.
Aproveite o dia de hoje como se desfruta de um desejo
sufocado, de um beijo roubado e de um gozo realizado!
LX
Para não ser pego de surpresa... Você precisa fazer um
backup do seu PC, ter um pneu reserva cheio e uma amante de
prontidão em caso de uma eventual separação!
Quando você pensa nos dois lados da moeda da vida:
nada mais é surpresa!
O risco de quem ganhou é perder. O risco de quem
perdeu é ganhar!
O risco de quem vive é morrer. O risco de quem morreu é
viver.
O risco de quem está sozinho é ter alguém. O risco de
quem tem alguém é ficar sozinho.
A única certeza da vida é a morte!
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LXI
Espere o pior das pessoas e ficará surpreso com a sua
bondade.
Espere o melhor delas e ficará perplexo com a sua
maldade!
Não é de onde não se espera é que sai, mas de onde não
se quer enxergar!
Somente com uma grande decepção é que se recupera a
visão!
LXII
Não chame de deliciosa
Quem se acha gostosa!
Não vá com muita sede ao pote,
Pois quase sempre erra o bote.
Faça que não queira nada,
Que a mulher acaba gamada!
LXIII
A lei do retorno é infalível: da mesma maneira que
tratamos os nossos pais anciãos hoje, ensinamos os nossos
filhos a nos cuidar amanhã!
Não tema envelhecer, tenha medo de tratar os velhos com
maus tratos, desrespeito e zombaria! A lei do retorno é
infalível! Quem faz boa cama ou de espinhos nela se deita!
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LXIV
Quanto mais perto de uma pessoa, mais distante você fica
dela.
A proximidade nos rouba a surpresa e a saudade e ainda
transforma paixão em amizade!
A proximidade nos furta a privacidade e ainda nos leva a
identidade.
A proximidade deixa sem graça o beijo e ainda de quebra
mata o desejo!
À distância nos protege a privacidade e ainda nos reforça
a autenticidade.
A distância alimenta o desejo e ainda põe doce no beijo!
Quando chega é uma surpresa e quando parte deixa a
saudade na mesa!
A amante aposta na qualidade do tesão enquanto a mulher
joga com a quantidade de relação!
Quem arrisca na quantidade, acaba sempre perdendo na
qualidade!

LXV
Ninguém trai ninguém, pois ninguém é propriedade de
ninguém.
Nós é que nos traímos a nós mesmos quando juramos
fidelidade ao outro e não a nós próprios!
LXIX
Ser fantoche é ser apaixonado por alguém. Buscando
sempre agradar a outra pessoa, ainda que desagradando a si
mesmo. Pensando ser ela a extensão do seu prazer, do seu
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desejo e da sua vontade. Quando na verdade, ela é o meu
limite. Não a minha “alma gêmea”.
Ser autêntico é ser dono de si mesmo, ao invés de pensar
que o outro é a sua propriedade. Procurando sempre o seu bel
prazer, mesmo que contrarie o outro. Quem manda em sua vida
não deixa escapar nada de qualquer desejo! Doa em que doer!
Quem deixa de ser o que é não faz o que quer e vive de
aparências. Nem é o que é, nem tem o que parece ter. Não pode
ser dono de nada quem não é dono de si próprio. É um ser tão
carente e com tamanha baixa estima, que é dependente dos
outros até para ser feliz!
Quem é o que é e faz a sua vontade, vive a vida como é e
não como o outro queria que fosse. E no jogo da vida não tem
medo de perder ou de errar, pois sabe que tentar e arriscar é o
único jeito de conquistar a felicidade!
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O NOSSO MUNDO MALUCO

No Shopping compradores compulsivos
Que vão para o SPC e o SERASA.
No trânsito os motoristas agressivos
Quando vão para as suas casas!
Nos lares os nossos filhos impulsivos
Crescem sem os pais cortarem as asas!
Somos uma multidão de neuróticos
Tomando um montão de antibióticos!
Com a banalização da nossa vida:
Alguém morreu de bala perdida!
E a fisioterapia esta superlotada
Com os desmantelos da cervejada!
No poder publico a corrupção
Faz sucesso com esta impunidade!
Até o Juiz e Prefeito tem intimação?
Nossos promotores da verdade!
Enquanto nosso pobre do cidadão
Vive na “prisão do lar” de grade!
A mulher agora se vulgarizou
Com o seu bumbum frenético!
Quem quiser fazer amor?
Que passe o Cartão Magnético
Em seu bumbum arrasador
E tome Viagra ou Energético!
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LXVII
Quando na vida perder algo ou alguém, lembre-se que
nunca se perde aquilo que nunca teve.
É mais fácil dizer que perdeu alguma coisa ou pessoa,
do que falar que jamais conseguiu ganha-los!
O que é seu por conquista,
Não leva nenhum vigarista!
LXVIII
O outro pode ser a minha paixão primeira ou o espinho
na minha roseira!
O outro pode me aquecer neste inverno ou me jogar no
seu inferno.
O outro pode ser o meu limite
Ou ultrapassar a minha fronteira.
Ser uma bomba de dinamite
Ou uma maçã na minha fruteira!
O outro pode ser uma interrogação ou a resposta da
minha questão.
O outro pode ser o meu agressor ou o meu protetor.
Pode está do meu lado como amigo ou do outro como
inimigo!
O outro é como é,
Não como queria que fosse.
Se uma dúvida ele é?
Pra ele, certeza é o que queria que eu fosse!
Mas sabe como é...
Nós somos o que somos amargo ou doce,
Não o que o outro quer!
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LXX
Você pode ser feliz
Com qualquer mulher na cama,
Desde que nunca diga
A ela que a ama!
Faça amor sem se entregar
Que tudo fica no seu lugar!
Quando a mulher se acha
É hora de buscar uma amante.
Se não você vira bolacha
No café dessa mandante.
Com a rival ela esculacha
E você sai como importante!

LXXI
Não é obra do acaso, surpresa ou fatalidade, você
perder, se separar ou morrer. Pelo contrario, são partes
integrantes do jogo da vida como vencer, selar união e o viver
intensamente feliz!
Quem tem medo de perder, não arrisca ganhar.
Quem tem medo de se separar, acaba perdendo uma
nova oportunidade de ser feliz!
Quem tem medo de morrer, acaba se privando também
de viver!
Quem dá sentido á vida é a morte!
LXXII
Todo corno é um fiel
Ainda mais apaixonado!
Dá pra sua amada o céu
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Anda ao seu pé ajoelhado!
Como troca ela lhe é infiel
E por um traste é trocado!
A paixão é o superfaturamento de alguém do lado, mas
a maxidesvalorização do apaixonado!
O problema não esta no outro que você pensa que lhe
engana, mas em você que quer ser enganado!
A paixão esta em você e não no outro!

LXXIII
Quem ria do amor platônico do passado, hoje com o
namoro virtual fica calado!
LXXIV
Para que o orgulho, a soberba e a usura, se tudo acaba na
sepultura?
Quando você se apega as pessoas ou coisas, acaba
fazendo tudo para perdê-las!
Quando você não tem medo de perder alguém ou objetos,
acaba de fazer tudo para segura-las!
LXXV
Nenhum pássaro voa sem as asas e nenhum ser humano
vive sem os sonhos!
Não basta sonhar, é preciso lutar pelos seus sonhos!
Os sonhos podem não ser nada em nossa vida, mas um
nada é a nossa vida sem os sonhos!
Esse brilho que você traz no olhar, quem lhe empresta é o
seu sonhar!
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“Você nunca recebe um sonho sem também receber a
capacidade de realizá-lo!”
Quem tem um sonho que lhe apetece, nunca na vida
envelhece!

LXXVI
Um coração satisfeito
Gera um rosto perfeito.
Um coração sem sonho
Cria um rosto tristonho!
LXXVII
Nossa estima está baixa demais
Quando aceito tudo que o outro faz!
Digo “sim” pra evitar confusão
Depois vou chorar sem razão!
Quando nossa estima está em alta...
Digo “não” a qualquer um peralta!
LXXVIII
A família é mesmo o lugar das maiores injustiças, pois
se as mães fossem delegadas de policia as cadeias estariam
vazias!
Filho sem limites, mulher sem vergonha e carro sem
freio: não há quem não se irrite, tome prejuízo, fique com
desgosto e não se arrependa!
LXXX
Quando perdemos o respeito do outro é porque primeiro
perdemos o respeito de si próprio!
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“Quem muito se abaixa: a barriga cresce, o peito desce
e o rabo aparece”.
“Antes que o mal cresça, se corta a cabeça”.
Provérbios Populares

LXXXI
O outro pode e deve fazer o que quiser da vida, mas eu
tenho que ter a hombridade de aceitar ou de repudiar.
Ficar em cima do muro, fazer que não visse nada, ou
cruzar os braços é coisa de covarde e do diabo!
Quando você não se posiciona? Aceita que todo mundo
faça da sua vida uma zona!
LXXXII
As pessoas são carentes e tem baixa estima. Dê o máximo
para elas que vai logo se achar melhor que você!
Dê o máximo para você e o mínimo para elas que logo,
logo vão lhe bajular!
Os adjetivos podem ser do outro, mas os superlativos são
para você!
LXXXIII
O amor é justo, pois exige reciprocidade. É questionador,
pois quer uma resposta. É espontâneo, pois não nos obriga a
amar. É livre, pois não nos impede de bater asas e voar!
Ser bobo, tolo, ingênuo, idiota, fantoche e palhaço fica
por conta da gente e da nossa paixão!
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LXXXIV
Somos “alma gêmea” somente em obras de ficção
literária ou dos contos de fadas.
Pode haver “fusão” de empresas, cidades e de corpos
copulando. De resto, esse idealismo romântico não encontra
respaldo nem na Lei da Física: “dois corpos não pode ocupar o
mesmo espaço ao mesmo tempo”.
Talvez, por isso é que os casamentos não dão certo. Duas
pessoas diferentes no mesmo teto e sem privacidade. Ou a
mulher manda para o homem obedecer ou o homem obedece
para a mulher mandar. Quando um deles se cansa de mandar ou
de obedecer... Os dois chegaram a um acordo: a separação!
LXXXV
Por trás de filhos mal educados, há sempre pais
permissivos.
Por trás de filhos rebeldes ou delinquentes, existem pais
que deram de tudo das suas posses, mas pouco de si próprio!
Ao invés de propor desafios, disciplina e responsabilidade?
Deram mimo, fizeram gracinha e falta de limites!
Os filhos não são culpados se os pais ensinaram a eles a
serem inúteis para si mesmo e para o mundo!
Os pais educam os filhos para eles e não para a vida!
Prefere fritar o peixe a mandar o filhinho pescar!
É mais fácil dá dinheiro e ensinar ser dependente do que
dizer “não” e mandar se virar que não é quadrado!
Os outros nos tornam dependentes, até os pais dos bens
deles!
Ser dependente seja qual for à droga, grana ou paixão,
depende dos outros.
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Ser autônomo depende exclusivamente de si próprio. É
difícil, mas quem quer moleza tem a boca de esgoto!

LXXXVI
Quando alguém lhe disser: “você é uma pessoa boa!”.
Fique triste!
Quem é bonzinho para os outros, pode ver que é um
algoz para si próprio.
Quando alguém lhe falar: “você não presta!”. Se alegre!
Festeje! Abra um Champanhe!
Quem não presta para os outros, é um canalha que se
ama, se presenteia e se cuida como se fosse uma Ferrari. Doa
em quem doer!
LXXXVII
Quando a paixão vira amizade
Com a nossa falta de privacidade.
O “até que a morte nos separe”,
Parece um castigo da barbárie!
Mas todo mal tem uma solução:
Casamento falido é a separação!
LXXXVIII
Quando estou inseguro, com baixa estima e sem amor
próprio, passo a confiar, cuidar e amar os outros e não a mim.
Estrela cadente não atrai os olhos da gente!
De que adianta o homem cuidar de casa, carro, mulher e
dos filhos, se não cuidar de si mesmo?
Quando queremos ser estrela na vida dos outros, acabamos
perdendo o nosso brilho próprio!
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SILOGISMO DA AUTOESTIMA

Se eu não me amo e devo amar o próximo como a mim
mesmo, logo, quem não ama a si próprio, não pode amar os
outros!

XC
Somos otimistas quando as mudanças dependem das
decisões dos outros. Um novo Prefeito, um novo Amor, um
novo Filho ou até mesmo um novo Amigo!
Somos pessimistas quando as transformações passam
pelas nossas escolhas para si mesmo e para o mundo.
É mais fácil trocar de parceiro, que deixar de ser infiel no
casamento!
É mais fácil fazer terminar uma amizade, que confessar a
nossa hipocrisia!
É mais fácil criticar a corrupção do prefeito, que recusar
uma gratificação.
Preferimos delegar poderes para os outros: o político vai
cuidar da cidade, meus pais vão cuidar de mim, meu amigo vai
me ajudar e o meu cônjuge vai me fazer feliz!
A fim de culpá-los, mais tarde, pelos nossos fracassos
ao invés de assumir os nossos erros e a nossa felicidade!
XCII
Ser acomodado é esperar que os outros fizessem por
você, o que você pode fazer por si mesmo!
É mais fácil criticar o desperdício do governo, que
aproveitar o resto de comida.
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É mais fácil dizer que o mundo não presta que assumir
que não fazemos a nossa parte para o mundo melhorar!
É mais fácil esperar as mudanças de fora, que se esforçar
para se transformar por dentro!
O problema não está no mundo, mas em nós!

XCIII
Enquanto o casamento deu certo formávamos um casal
vinte, mas na separação alguém ficou sem rendimento!
Todos nós somos covardes, pois nos momentos de
fraqueza ao invés de dividir os erros, buscamos por a culpa nos
outros!
XCIV
As pessoas preferem “ficar” ou pagar por um programa.
Não sabendo elas que o medo de sofrer já e um sofrimento. O
medo de se envolver ou de se apaixonar por uma prostituta é
um sofrimento permanente bem maior que a paixão em si!
O problema não está em ficar perdidamente apaixonado
por alguém, mas em ser carente, ter baixa estima e não amar a si
próprio!
Uma paixão correspondida
É tudo que se quer na vida!
XCV
O pessimista quando cai... Fica de quatro e aproveita
para comer capim.
O otimista quando cai... Também fica de quatro, não
para degustar capim, mas para se levantar, plantar um pasto e
criar gado!
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O pessimista quando a mulher se separa, deixa a barba
crescer, enfia a cara na bebida e se joga na sarjeta.
O otimista quando a mulher lhe larga, faz a barba e o
cabelo, se admira no espelho e arruma uma mulheraça!
O pessimista faz da dificuldade uma justificativa para o
seu fracasso.
O otimista faz da crise uma oportunidade para o seu
sucesso!

XCVI
Nunca deixe que o respeito a alguém se transforme em
temor ao ponto de ter que mentir para não magoá-lo!
Quando o outro se torna grande demais aos nossos
olhos, é sinal de que estamos ficando pequeno diante dos
olhos dele!
Não é o outro que se orgulha, mas sou eu que me
humilho!
Se eu me sinto pequeno aos meus olhos, como vou me
sentir grande aos olhos dos outros?
XCVII
O outro é o meu avesso. O que espero que ele me faça
pode não me fazer. Mas o que não espero que seja capaz com
certeza vai fazer a mim!
O outro faz o que é melhor pra ele e não o que é bom pra
mim!
XCVIII
No fundo no fundo a vida é você com você! Primeiro eu,
segundo eu e terceiro eu!
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Quem pensa que estou errado... Será esmagado pelo trator
de esteira dos outros.
Pense nos abrigos ou “entulho de velhos”, onde estão
aqueles que foram dispensados por seus filhos, após ter sido se
sacrificado pela família.

XCIX
Toda criança é feliz e de tanto ser egoísta chega a ser
egocêntrica!
Depois que fica adulta, aprende tanto a ser altruísta e a
fazer sacrifícios pelos outros, que se esquece de si mesmo e se
torna infeliz!
A criança não empresta seu brinquedo favorito a
ninguém, pois sabe que se assim fizer ficará sem brincar.
Quando adulto vai lhe ensinar “que é dando que se
recebe”. Mas se quem recebe for como a criança?
Quem dá o que tem a pedir vem!
Ditado Popular
Há sempre um pai dedicado
Ou uma mãe amorosa.
Um homem apaixonado
Com um buquê de rosa.
Por trás de cada ato errado
De uma pessoa maldosa!
Não deixeis cair em tentação...
Mas como nos livrar do filé do irmão,
Da propina de um milhão,
Da fraude de uma eleição,
Do privilégio de uma promoção
Ou da mordomia de uma sucessão!
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CII
Ninguém pode mudar ninguém, mas cada um pode
mudar a si mesmo e não aceitar mais as sacanagens do outro!
CIII
Que não seja para sempre o amor
Pois é uma fogueira com chama...
Mas que dure o fogo abrasador
Enquanto aquece a nossa cama!
CIV
É melhor um homem que
Oculta a sua loucura,
Do que um sábio que
Esconde a sua cultura!
O tesouro e a sabedoria
Quando estão guardadas?
Não serve para mais nada!
(Eclo. 20,30-31)
CV
Geralmente, quem da muito pouco de si mesmo, acaba
cobrando muito dos outros. E quem da muito de si próprio,
pode ver que pouco reclama dos outros.
O que seria da seresta de uma cigarra, se não tivesse o
trabalho da formiga?
Jesus aceitou de muito grato que um amigo lhe ajudasse
a carregar a cruz, mas não que ele deixasse o Cireneu ocupar o
seu lugar.
98

Levantar sua autoestima sem psicólogo

Ajudar alguém em sua cruz é ser generoso, mas carregála é poupar preguiçoso!

CVI
Se você pensa que não pode, que não consegue e que
não vai vencer? Tenha certeza que nem as forças cósmicas
vão contrariar o seu desejo!
Quem duvida do sucesso da à primeira passada para o
fracasso.
Se você acha que pode, que consegue e que é um
vencedor! Fique certo que nem Deus vai deixar de atender a
sua vontade!
Querer vencer é o primeiro passo para a vitória!
“Querer é poder” nos fala o ditado popular.
CVII
O médico é o mesmo. A medicação é rigorosamente
igual.
O que vai fazer a diferença é que, enquanto um doente
insiste em não ter cura, o outro não desiste de recuperar a
saúde!
Os homens não são divididos em vencedores e
perdedores, mas em quem acredita e quem não crer!

CVIII
Quando você não acredita, o problema é seu. Mas
quando você crer, o problema é de Deus.
Sabe quantos milagres Jesus operou em quem não
acreditava? Nenhum!
Se em sua vida não aconteceu nada de extraordinário?
Deixe de engordar a fileira dos incrédulos.
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Os custos beneficiam de não se ter fé é praticamente
zero, mas o custo beneficia de se ter fé é incomensurável!
Os milagres acontecem não em quem merece, mas em
quem acredita!

CIX
Erguei-vos! E não temias! Se tiverdes fé como um grão
de mostarda, (o menor grão), direis a este monte ou problema:
“passe daqui para lá e ele passará”.
Pois tudo é possível ao que crer!
Jesus Cristo
CX
O que determina o sucesso ou fracasso não é a crise, as
adversidades, ou os adversários, mas nós mesmos, quando
decretamos que não posso, que não sei que não consigo, que
não sou capaz ou até mesmo para desistir de si próprio
dizemos que é impossível!
CXI
Certa vez, a minha professora de Geografia do
Polivalente de Itabuna, ao lhe apresentar o meu primeiro
caderno de pensamentos e poesias, ela exclamou: “se você
pensa que vai a algum lugar na vida escrevendo poesias, tire o
seu cavalinho da chuva, meu filho”.
Esperava uma palavra de incentivo e recebi um balde de
água fria. Mas se eu tivesse abaixado à cabeça e desacreditado
de mim mesmo. Bem verdade que fama, grana e
reconhecimento ainda não gozo, mas o prazer enorme de
poetizar e de ter escrito até agora vinte e quatro livros, entre
poesias, cordel, crônicas e dissertações universitárias.
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Quando os outros não acreditam na gente, o azar é
deles.
Quando a gente não crer em si mesmo, o prejuízo é
nosso!

CXII
Quando perdemos algumas coisas, alguém ou a nossa
felicidade... Nunca encontramos quando procuramos, pois
eles estão onde nós deixamos e não onde procuramos.
Se lembrarmos de quando estavam dentro de nós, onde
jamais os procuramos, certamente, os encontraremos de novo!
CXIII
Procurei a felicidade
Neste Shopping sem fim.
Casa, Carro, e mulher na verdade
Só endividaram a mim!
Mas quando busquei a felicidade?
Só a encontrei dentro de mim!

CXIV
Quando uma mulher de pouco valor é superfaturada em
um casamento. E depois ela troca o marido por um amante
desvalorizado. É que ela não aceitou o superfaturamento e
acabou ficando com alguém que lhe pagou o valor baixo que
merece pra ela o justo valor!
Os opostos são até divertidos,
Mas não por tempos indefinidos!
Anel de ouro em focinho de porco não combina!
Cada macaco no seu galho!
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A harmonia de uma união vem das semelhanças e não
das diferenças!
Eduardo e Mônica felizes somente na musica de Renato
Russo!

CXV
Enquanto você esperar alguma coisa do outro, nunca
terá coragem de fazer algo por si mesmo!
Os nossos pais nos ensinaram tanto ser dependentes,
que a coisa mais difícil para um filho é dizer “não” a
superproteção deles.
Quando os pais falam que os filhos estão rebeldes ao
seu “sim”, na verdade, estão ganhando autonomia!
Os animais sabem o momento certo de desmamar, mas
os pais humanos continuam dando leite aos comedores de
churrasco!
CXVI
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre
outra que se abre.
Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e
ressentimento para a porta fechada, que não nos apercebemos
da outra porta que se abre!
O. S. MARDEN
CXVII
Todas as pessoas fazem duas coisas: o que querem fazer
ou o que permitimos que façam!
Ser vitima ou algoz é muito mais uma opção da gente
do que uma escolha do outro!
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O que denominamos de esperteza, na verdade, não
passa de um oportunismo!
Quando abrimos as portas da nossa vida, qualquer bobo
faz o que quer com a gente!

CXVIII
Os hipócritas têm tudo a ver com os bichos: têm um
abraço de urso, um sorriso de hiena, uma lágrima de crocodilo
e um beijo de morcego!
CXIX
Os demagogos, os fariseus, os políticos, os enamorados e
os amigos camaleões... Sempre nos dizem o que queremos
ouvir, jamais o que precisamos escutar!
As conversas bonitas dos políticos e dos enamorados
acabam nos fazendo escolher Prefeitos corruptos e esposas
perfídias.
Todo produto conotativo prejudicial à saúde, precisa de
uma propaganda apelativa ou de uma bela de uma retórica!
CXX
Maldito não é aquele que ama e confia nos outros, mas
aquele que deixa de amar e confiar em si mesmo e em Deus!
CXXI
Quando odiamos tanto determinada atitude de uma
pessoa, é que no fundo queremos praticá-la ou ser como ela!
É mais fácil projetar no outro os defeitos que não tolero
em mim, do que aceita-los!
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CXXII
Quando alguém se abstém tanto do prazer que chega ao
ponto de renegar a si mesmo em terceiro ou quarto plano...
Acaba sendo pai de família abandonado, padre, monge,
viciado, alcoólatra...
CXXIII
De tanto desistir quando alguma coisa fracassava que
não teve coragem de recomeçar, de corrigir os erros, não lutou
mais por seus sonhos, achou inconcebíveis os seus ideais,
ficou desiludido do amor e das pessoas. E por não amar mais a
si mesmo, se achou um “inútil” neste mundo.
Acabou fugindo covardemente pelo atalho mais fácil: o
suicídio!
O maior trauma de uma pessoa não é se decepcionar
com os outros, mas duvidar das suas próprias capacidades!
As vitórias nos arrancam aplausos, mas as derrotas nos
deixam preciosas lições!
CXXIV
Não há nada mais inseguro do que a sensação de
segurança!
Os impérios são destruídos não quando estão se
formando, mas quando estão consolidados.
Os casais se separam não quando estão em dificuldades,
mas quando pensam que estão felizes!
Quando nos sentimos inabaláveis como um Golias no
apogeu de sua força... Damo-nos o luxo de se descuidar de
uma funda de um pequeno Davi.
Sempre que pensamos está preparado para o que der e
vier, acabamos chorando por menos!
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A soberba é sempre o começo da queda.
Quem pensa ser o primeiro, acaba sendo o ultimo!

CXXV
Quem perde a fé em Deus e renega a si mesmo, não tem
mais nada a perder nem tampouco a oferecer, a não ser o mal!
CXXVI
Deus permite a nossa queda, mas não que fiquemos no
chão para sempre!
Cair é humano e nos traz uma lição para se levantar,
mas continuar caído é ser uma égua toupeira!
CXXVII
Quando vencemos a provação de viver sozinho
adquirindo uma mulher, caímos na tentação de achar que está
conquistada e que não precisa de mais nada!
Quando vencemos a solidão se casando com uma
mulher... Somos tentados a conquistar uma amante!
A segurança de um casamento
Consiste em ter uma amante.
A rival apimenta o entrosamento
E deixa o sexo mais interessante.
Enquanto fidelidade e juramento
Faz do amor algo boçante!
CXXVIII
Enquanto os sinceros e certinhos contam os “foras” que
levou, os canalhas colecionam as mulheres que papou!
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Os vencedores se prendem as vitórias, mas os
derrotados ficam presos às derrotas!
Os canalhas têm mais mulheres não porque levem
menos “foras” que os certinhos, mas porque são mais
insistentes nas suas conquistas!

CXXIX
Não faz sucesso na vida quem fica no sofá de braços
cruzados e assiste. Nem quem se levanta com a câmera na
mão e filma. Mas apenas o ator que se expõe ao ridículo e
aparece na tela desta vida!
CXXX
Quem joga na defesa no futebol e não ataca pode até
não perder a partida, mas também não ganha!
E na vida quem fica na retranca de ser assalariado pode
até não faltar o pão, mas também não passa a manteiga, não
bota o queijo e nem o presunto...
CXXXI
Quem tem medo de ganhar um fora, acaba não cantando
uma mulher!
O medo de levar um “fora” pode lhe roubar a
oportunidade de conquistar a mulher da sua vida!
Quem tem medo de perder, acaba tirando o time de
campo!
O medo de perder pode nos levar a chance de vencer!
Os vencedores na vida e no amor não foram os que
menos perderam, mas os que mais arriscaram a vencer!
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CXXXII
O medo de aparecer ridículo nos furta o aparecimento
do sucesso!
O medo de se expor lhe faz um perdedor!
Se eu não me exponho, não apareço. Se eu não apareço,
não faço sucesso!
É um silogismo do vencedor!
CXXXIII
O tempo gasto em não aceitar uma derrota poderia ser
usado no recomeço da vitória!
Perdemos tanto tempo contando às coisas que perdemos
que nos esquecemos de contabilizar os ganhos futuros!
As árvores que não aceitam perder os seus galhos
permanecem arbustos, porém, as que se deixam ser podadas se
transformam em Jequitibá, Sucupira, Sequoia...
A mangueira que é muito apegada aos seus galhos,
acaba perdendo a chance de produzir muitos frutos!
A vida se sente ameaçada não com a vitória ou a
derrota, mas com o comodismo!
Não é de perder que devemos ter medo, mas de não
arriscar a vencer!
CXXXIV
É fácil saber o momento de se amarrar as chuteiras,
pegar a bola e botar o time em campo.
Difícil é prever o instante de pendurar as chuteiras,
pegar a toalha e cair no chuveiro!
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CXXXV
Se a cana não aceitasse passar por grandes apertos na
moenda... Não produziria o açúcar, a cachaça, o álcool, a
rapadura...
Se o homem não fizesse a cana sofrer, não tiraria dela o
que comer!
Quando os pais tentam dar tudo aos filhos para lhes
poupar do sofrimento, acabam gerando pessoas inúteis,
rebeldes, incapazes, viciados, delinquentes!
Ou sofrer e aprender ou evitar o sofrimento e sofrer
muito mais...
A cana que não aceita sofrer acaba indo para a cocheira
dos animais.
CXXXVI
Pode ser covardia ou desespero o ato de levantar o
braço, mas com certeza é coragem a atitude de não deixa-lo
cair!
Constantemente, atos de covardia em nosso meio são
praticados sob a alegação de ser corajoso!
Quem compra um revolver para se defender, diz aos
governantes que eles não precisam investir mais em
segurança!
Se cada cidadão se proteger, quando é que o Estado vai
cumprir o seu dever?
Segurança é um direito do cidadão e dever do Estado.
Pelo menos na Constituição!
CXXXVII
Como é que a vida nos exorta a ganhar? Ganhando! Ora
essa!
108

Levantar sua autoestima sem psicólogo

E como é que nos ensina a perder? Perdendo! Ora
bolas!
Até os idiotas se sentem grandes na vitória, mas
somente os sábios não se sentem baixos na derrota!
Ganhar e perder faz parte do jogo da vida! Embora os
imbecis zombem das derrotas, mas é a partir delas que
aprendemos a vencer!

CXXXVIII
É mais fácil vencer o preconceito da feiura, que subjugar
a tentação da formosura!
Ainda não foi criado o vocábulo “superação” quando se
trata de tentação!
As mulheres são o sonho de consumo de oito entre dez
homens, mas mesmo assim, muitas se vendem por duas
cervejas, um PF, um ingresso no baile funk, uma carona, um
abadá de carnaval...
CXXXIX
Quando optamos por não entrar em conflito com o
outro, acabamos por entrar em conflito consigo mesmo!
É como se gagueássemos a nós mesmos!
O medo de entrar em conflito acaba se tornando um
conflito bem maior que o conflito em si.
Quando você diz ao outro: “não”, acaba evitando um
monte de confusão!
CXL
Enquanto estamos vivos estamos morrendo, mas não
temos medo da vida.
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Quando finalmente deixamos de morrer, chamamos isso
de morte e não de vida!
Viver é sempre uma incerteza, mas pensamos que é
certeza!
Morrer é sempre uma certeza, mas pensamos que é
incerteza!
Somos tanto apegados à semente do corpo que quando
esta é lançada na terra não percebemos a vida nova que surge
no universo!

CXLI
Quanto mais você faz pelos outros, mais é cobrado por
quem faz pouco caso de você!
Acabará sem o reconhecimento dos anjinhos como estão
os nossos velhinhos!
Quem valorize as perolas do suor do seu trabalho, não
joga para os porcos.
As crianças sabem que se emprestarem o seu brinquedo
vai ficar sem brincar.
“Quem da o que tem a pedir vem! Quem faz o bem
abaixa a cabeça que o pau já vem”. Até o senso comum sabe
disso!
Os adultos aprenderam não sei onde que se é “dando que
se recebe”, só não diz que é ingratidão, desgosto, decepção,
arrependimento...
CXLII
Não é preciso que a fonte seque para que aprendamos a
valorizar a água, mas infelizmente enquanto a fonte não seca
ninguém economiza água!
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Não é necessário que fiquemos obesos ou doentes para
poder cuidar da saúde, mas enquanto não adoecemos ninguém
faz dieta, exames periódicos, academia, caminhada...
Até a vida só percebemos o seu valor quando estamos
com AIDS, câncer, diabete, tuberculose...

CXLIII
Na vida o telespectador fica a par dos fatos antecipados.
A Câmera MAM deixa as coisas acontecerem.
Somente o ator se expõe aos risos jocosos, dita a moda e
faz as coisas acontecerem.
Quem na vida nunca foi (ou continua sendo)
telespectador ou câmera MAM?
Somente quando adquirimos coragem de nos expor ao
erro ou ao ridículo de uma paixão, é que nos tornamos pelo
menos uma vez ator!
CXLIV
O homem deve ser como a rapadura: duro sem perder o
doce da ternura!
Devemos ser uma cobra quando alguém vem nos pisar e
um beija-flor quando vem nos abraçar!
Não seja mel o tempo todo para não causar enjoo, nem
azedo todo tempo para não causar vômito!
CXLV
Quando a conta é para o outro pagar... Superfaturamos
as notas fiscais, fazemos notas frias, gastamos com o
supérfluo.
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Quando a despesa sai do nosso bolso... Pedimos
descontos, parcelamento, concordata, financiamento a juros
baixos...
Quando Natan contou a Davi que um homem muito rico
com milhares de cabras roubou a única ovelha do seu pobre
servo e ainda lhe tirou a vida!
A primeira reação dele foi a de condenar o rico a
devolver dez vezes mais em ovelhas e ainda ser morto!
A segunda reação de Davi quando soube que o rico era
ele, Betsabéia a ovelha e Urias, o pobre servo...
Pense nisso! Antes de julgar os outros ou de apontar as
fraquezas alheias com um dedo, deixando três dígitos voltados
para você e o menor para Deus!

CXLVI
Até os desprovidos de talentos quando “querem vencer”
são favorecidos pela superação e conseguem expressivas
vitórias!
Mas os talentosos quando não se esforçam para a
vitória, acabam amargando inúmeras derrotas!
Não basta talento e treinamento ao atleta, é necessário
querer vencer!
CXLVII
Ele nunca escorregou no palco, não perdeu o salto na
passarela, não caiu na lona, não se expôs nos holofotes, nem
foi vaiado pelo publico, muito menos levou algum fora de
mulher!
Sabe quem é ele?
Um frustrado em todas essas profissões, fracassado até
como conquistador barato!
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CXLVIII
Quem tem medo de perder
Quem tem medo de errar,
Jamais vai poder vencer
Nem tampouco ganhar!
Pois o seu medo de perder?
Vai lhe tirar a chance de
Arriscar!
CXLIX
Se um fantoche pode determinar os rumos de sua vida,
quem põe a felicidade nos fetiches pode ser feliz!
Por mais que o dinheiro tente, a felicidade não pode esta
em nada além da gente!
Quem não é dono de si mesmo, não pode mandar em
nada nesta vida!
Preferimos amar o que não é nosso como casa, carro,
mulher, filhos, celular, note book, a gostar do que é nosso como
a gente, o saber, a fé, e a morte!
É melhor perder as coisa na enchente e não perder a si
mesmo, do que ter as coisas e não ter a si próprio!
Quem dá sentido às coisas é a pessoa, pena que muitas
delas não sabem disso!
A vida que pensamos ser da gente na verdade não é, mas
a morte que pensamos não ser da gente, essa é!
Todo homem pertence à morte, mas teima em dizer que é
falta de sorte!
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CL
Somos partidários do diabo quando não queremos nos
envolver com uma causa, coisa ou alguém: ficamos em cima do
muro, cruzamos os braços, fazemos vistas grossas ou apelamos
para o “jeitinho brasileiro”.
CLI
“Os incomodados é quem se muda”.
“Quem sente o sapato apertar é que geme, pois pimenta
nos olhos dos outros é colírio”!
Ditado popular
CLII
Os preparados e determinados não escolhem caminhos...
Os inseguros e desesperados vão pela estrada mais fácil
ou pegam um atalho...
Ao invés de assumir a si mesmo, se cuidar e ser feliz!
Procuram se apaixonar para ter alguém para lhe assumir, lhe
cuidar, lhe escravizar e lhe fazer infeliz!
CLIII
Que poder! Damos ao outro quando fazemos a sua
vontade!
Prontos para ser manipulado como fantoche ou
brinquedo, um ser descaracterizado, uma pessoa desfigurada a
ponto de não mais despertar interesse, não servindo mais nem
como capacho.
Acaba mesmo sendo trocado por uma pessoa que tenha
vontade própria, que faz o quer, que se olha no espelho e diz:
“em minha vida ninguém mete o bedelho!”.
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CLIV
Viva a vida com a intensidade da tentação, com o encanto
da paixão e com a surpresa da primeira masturbação!
CLV
Quando o casamento vira rotina: o desejo fecha a cortina,
a paixão vira purpurina e o beijo não fascina!
CLVI
Não deixe que o medo de tropeçar lhe roube a
oportunidade de da um passo adiante!
CLVII
“Até por linhas tortas, Deus escreve certinho!”, nos fala o
saber popular.
Até pelos traços retos das boas intenções, nós fazemos
tudo errado!
Quem sabe trilhando o caminho das más intenções...
Errando mais, perdendo mais, jogando mais, arriscando mais...
CLVIII
Nunca esteja tão bem ao ponto de se acomodar nem tão
mal ao ponto de desistir de lutar!
Um império jamais é arruinado, antes de ser consolidado!
A nossa derrota não está nem no fracasso nem no
sucesso, mas no nosso comodismo!
CLIX
O ser humano que não “muda” e a casa que não troca de
mobília, acaba se transformando em museu!
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CLX
A casada tem os dois pés na casa. A prostituta os dois pés
na rua. Mas a mulher adultera um pé na casa e outro na rua.
O meio termo entre o sexo no casamento e o sexo
profissional é a safadeza!
Jesus nos propunha uma coisa ou outra, vem o diabo e
nos convida a sacanagem!
Sempre que estamos divididos entre o ser e o ter, somos
tentados pelo diabo a pegar o mais fácil.
CLXI
O diabo é do Brasil, pois além de oficializar no inferno o
“jeitinho brasileiro”, ainda lhe acrescentou: ficar em cima do
muro, manter os braços cruzados, fazer vistas grossas e não
meter a colher nem em briga de homem e mulher!
É na indecisão entre o bem e o mal que o diabo nos pega
pela mão e nos mostra as vantagens de uma propina, de uma
garota de programa, de uma viagem de uma droga, dirigir
embriagado ou de um suicídio...
Diabo quer dizer, divisão!
É melhor decidir o jogo do tudo ou nada com Deus, do
que ir para a prorrogação com o satanás!
CLXII
O meio termo é sempre do diabo: entre gostar e não
gostar, ele nos aconselha ser fingido. E entre amar e não amar
nos insinua uma traição!
Com Deus ou contra Deus? Como ninguém tem
coragem de ir contra Ele, acaba acendendo uma vela para o
demônio e outra pra Deus!
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Quem está dividido escorregando no quiabo, pode ser
um caso perdido, se fizer a vontade do diabo!

CLXIII
O conhecimento de si mesmo é o principio da
sabedoria, mas o alheamento de si próprio é o começo da
loucura no apaixonado, no embriagado, no drogado, no
surtado...
CLXIV
Duvide do outro e ele fará de tudo para conquistar a sua
confiança!
Confie em alguém e este vai fazer de toda maneira para
trair o seu crédito.
O risco de quem suspeita é acreditar, mas o risco de
quem acredita é duvidar.
Acredite em si mesmo e deixe que o tempo mostre se o
outro merece ou não a sua credibilidade!
CLXV
Quando você se leva a sério, acaba levando os outros na
brincadeira.
Quando você leva os outros a sério, acaba levando você
no faz de conta.
Quem tem compromisso consigo mesmo, não quer
compromisso com os outros.
As pessoas gostam da gente como apreciam uma
laranja: depois que chupa joga o bagaço no lixo!

117

Birck Junior

CLXVI
É fácil saber como se apaixona, difícil é aprender como
se sair de uma paixão!
CLXVII
Quem coberta um erro de alguém, tem merecimento de
errado também.
Quem “lava as mãos” como Pilatos em um erro, não está
livre de queimá-las no fogo do inferno! A omissão também é
crime!
O perdão não nos isenta da culpa de pagar pelos nossos
pecados!
Deus perdoou Adão e Eva, mas os expulsou do Paraíso
do seu olhar!
CLXVIII
A criança não tem noção de tempo, por isso, vive o aqui e
agora intensamente!
O adulto não quer ter a noção de morte, por isso vive se
escondendo no passado ou viajando no futuro com medo de
viver abundantemente se lembrando de que vai morrer!
Preferimos usar mascaras que caem, rótulos que soltam e
falsas imagens que deformam a encarar a realidade de que
somos efêmeros, limitados e frágeis como uma flor ou um
cristal.
CLXIX
Nunca confie em ninguém sem antes testar a sua
confiança!
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Lembre-se que o outro é o seu avesso e um ponto de
interrogação, não o travesseiro para o seu coração!
Faça criticas e somente elogie depois para não se
equivocar.
De tempo ao tempo para poder dar algum crédito ao
outro!
Como nos ensina o dito popular: “confiança é um burro
que morreu de velho. Desconfiado ainda vive”.
Acredite em si mesmo e siga sempre a sua intuição...
“Canja de galinha” e desconfiança não faz mal a ninguém.
A certeza é o caminho mais curto para a suspeita, a
dúvida e a decepção!

CLXX
Na mulher o corpo é capital e muito poder!
Quanto mais bonita e atraente, mais venenosa como a
serpente!
Quanto mais irresistível e apetitosa, mais vaidosa e
poderosa!
A mulher tem que cuidar do corpo como um objeto de
desejo, pois precisa camuflar interiormente seu egoísmo, sua
vaidade, seu instinto vingativo, além de não saber perder, tem
mania de mandar!
A mulher é uma verdadeira capetinha que se faz de
santinha!
A mulher tem que ser assim com razão, pois se não fosse
tão inconsequente não seria essa armadilha infalível para a
procriação!
CLXXI
O nosso cérebro aprende por repetição!
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Quem cai na tentação de obedecer alguém uma vez, acaba
por ficar seu freguês!
“Nós somos o que fazemos” dizia em Atenas o filosofo
Aristóteles.

CLXXII
Por que teria que amar, confiar e cuidar dos outros e não
de mim?
Tudo que fizer faça por você e não pelos outros.
Os outros gostam de nós como apreciam um cigarro:
depois que fuma joga as cinzas no lixo.
Amigo verdadeiro que temos é o cão, pois mesmo depois
de comer a carne, ainda continua roendo o osso! Ao passo que
nós humanos não passamos do filé. E ainda vendemos lenço se
acaso o amigo chorar...
CLXXIII
Ninguém pode mudar ninguém. Mesmo que tente e se
esforce, mas você pode mudar a si mesmo e em consequência
disso o outro muda para lhe acompanhar ou deixa de lhe
atanazar!
Ninguém pode mudar o mundo, mas quando você muda o
mundo muda junto com você!
Quando as coisas não vão bem a nossa volta achamos que
o problema é o outro, quando na verdade nós somos o problema
a ser resolvido! O outro apenas nos indica onde esta a ferida!
Nenhuma mudança acontece no outro ou no mundo, sem
antes não passar por você.
O néscio cobra muito dos outros para compensar o
pouco que da de si mesmo!
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O sábio cobra muito pouco dos outros, pois sabe que
sua vida não prospera quando opta por não cobrar muito de si
próprio!

CLXXIV
Quem ama mais o outro do que a si mesmo, acaba
perdendo ele e a si próprio!
É mais fácil amar alguém do que a si mesmo, pois é mais
cômodo por a culpa nos outros quando não conseguir ser feliz
do que assumir seus erros por sua infelicidade!
Somente quem cuida de si mesmo tem a capacidade de
exigir dos outros o mesmo tratamento que dispensa a si
próprio.
Quem se ama, se cuida e se protege, coloca antivírus e
senha em seu notebook, levanta muros de alto lá e sabe dizer
“não” ao outro e “sim” a si próprio!
Ninguém cuida, ama ou confia em quem se descuida se
joga e desconfia das suas próprias capacidades! Em outras
palavras, ninguém acha quem não se acha e se perde na vida!
As pessoas gostam da gente como apreciam um perfume:
depois de usar a ultima gota jogam o vaso no lixo!
Somos úteis ao outro por um determinado tempo e
depois somos descartados como carta de um baralho, mas
somos úteis a nós mesmos pela vida inteira!
CLXXV
“Só percebemos o valor da água quando a fonte seca”.
Adágio Popular
Só percebemos o valor do casamento quando estamos
separados.
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Só percebemos o valor do amigo depois que perdemos a
sua amizade.
Só percebemos o valor da saúde quando estamos
doentes.
Só percebemos o valor da fé quando somos enganados
por falsos deuses.
Só percebemos o valor do amor quando sofremos por
uma paixão avassaladora.
Só percebemos o valor de um preservativo quando
adquirimos o HIV.
Só percebemos o valor da vida depois que passamos por
um risco de morte!

CLXXVI
As árvores que não aceitam perder os seus galhos
permanecem arbustos, porém, as que se deixam ser podadas se
transformam em Jequitibá, Vinhático, Sucupira ou Sequoia.
Quem se apega demais aos galhos, acaba perdendo a
oportunidade de se transformar em madeira de lei.
O asno que optou pela carga jamais conseguiu correr no
jóquei.
Quanto mais leve, livre e solto, mais veloz e rápido se
torna o cavalo.
Os atletas não correm com os sacos nas costas ou
distraídos com a beleza da paisagem, mas apenas livres e
concentrados na vitória!
CLXXVII
Quando eu dou um dez para o outro, as possíveis notas
que restam para mim é nove, oito, sete, seis cinco, quatro...
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Enquanto o outro vai se envaidecer, a minha baixa
autoestima vai descer...
Enquanto ele vai se achar e ainda por outro em meu
lugar.
“Quem dá o que tem, a pedir vem”, pense nisso antes de
endeusar alguém!
Seja como as crianças: egoístas, egocêntricas, intuitivas,
instintivas e felizes!

CLXXVIII
O verdadeiro amigo diz o que a gente precisa ouvir.
O amigo da onça ou do copo o que você quer escutar.
E o amigo bajulador nos fala aquilo que a gente nunca
ouviu!
“Quem na ausência fala mal de alguém, falará mal de
você também!”.
Nunca chame de seu “amigo” alguém antes de testar ou
de provar.
Quem quiser ser meu amigo, que me prove, pois até que
me prove o contrario não passa de um colega de trabalho ou de
roda de cerveja!
CLXXIX
Quem quiser ganhar a sua vida, as pessoas e as coisas têm
que 123perde-las, mas quem arriscar perder a sua existência, as
criaturas e os objetos vai encontra-las!
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier
a perder a sua vida?
Jesus Cristo
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Não são se apegando as pessoas ou as coisas que
conseguimos segurá-las, mas nos desapegando delas!
Quem tem medo de perder acaba fazendo de tudo para
perder, mas quem não tem medo de perder acaba fazendo de
tudo para ganhar!
O apego a um carro velho pode lhe impedir de comprar
um carro novo!
Ficar apegado às pessoas com relações desgastadas vai
nos impedir de recomeçar uma amizade renovada ficando longe
delas!

CLXXX
Ninguém é mais inseguro em sua casa do que aquele que
bate na mesa e diz: aqui mando eu?
CLXXXI
Quando uma moça ou rapaz não namora ou vai ficar pra
titia (o) ou é mal amada! (o).
Mal amada (o) não é quem não namora, mas quem
arruma alguém para lhe amar! Vai ficar na mão ou será mal
amado!
O outro gosta da gente como aprecia um bom vinho:
depois que bebe o ultimo cálice joga a garrafa no lixo!
O outro pode até chamar de meu bem,
Mas apenas enquanto ele nos convém!
.
Somente nós nos amamos como somos e como tal nos
aceitamos com todas as virtudes e defeitos, por mais absurdos
que sejam para os outros!
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CLXXXII
Seja feliz agora! Não deixe para ser feliz amanhã, pois
não sabemos quanto tempo ainda nos resta!
Viva a vida intensamente como se fosse uma criança! Ela
sorri, chora, esperneia pelo que quer, valoriza as coisas simples
como uma balinha, um abraço, um presentinho, um passeio,
mas não guarda rancor, pois sabe que isso lhe adoece!
Se você fosse morrer amanhã? Pense nisso! E viva o
aqui e agora, como se não existisse o futuro!
CLXXXIII
A crise é um divisor de águas: são separados os tolos dos
sábios, os desistentes dos oportunistas, os acomodados dos
audaciosos, os covardes dos corajosos...
Na crise os fracos recuam, excluem tentativas, fecham as
portas, decretam falência, desistem dos seus sonhos e dos
ideais!
Já os fortes, na crise, avançam, descobrem e exploram
oportunidades, abrem janelas novas, retomam sonhos
abandonados, tomam novos rumos e fazem das dificuldades
degraus para a sua vitória!
É na crise que ressurgimos das cinzas mais fortalecidos
como a Fênix que alçou voo das cinzas para o sucesso nos céus!
CLXXXIV
Decida ou tudo ou nada com Deus, pois o meio termo já
está decidido a favor do diabo!
O chove e não molha, nem quente nem frio, o morno, o
mais ou menos e o comodismo são estados de espírito de
acordo com o maligno. Basta saber que entre o amor e o ódio
esta a traição e entre o sim e o não está à hipocrisia!
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E que Deus “vomita” a hipocrisia e a falsidade do
comportamento de tais criaturas!

CLXXXV
O amor romântico é uma “cilada”, pois projetamos na
pessoa amada virtudes angelicais e cedo ou tarde,
descobriremos que não passa de um ser humano qualquer.
Enxergamos no outro somente á paixão que queremos
enxergar não a enxergamos como realmente é: com defeitos e
qualidades!
Por mais belo, bom e gostoso que seja o outro é e sempre
será o outro para nós!
Só seremos donos de si próprio quando tivermos coragem
de dizer “não” a quem gostamos!
O néscio constrói sua realização na areia do outro, mas o
sábio edifica a sua felicidade na terra firme de si mesmo!
CLXXXVI
Os abnegados renunciam a si mesmo, se sacrificam pelos
outros e são crucificados como Jesus Cristo!
Os néscios se alienam e se odeiam a si mesmo e por isso,
cometem no próximo todo tipo de violência!
Somente quem se ama se respeita e cobra respeito, sabe
valorizar a sua vida, além de exigir do outro o mesmo
tratamento que dispensa a si próprio!
CLXXXVII
Por não se amar, a mulher não crer no amor do homem.
A mulher vale muito pouco pra ela mesma, embora se
cuide como um cartão postal!
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Fazer declaração de amor, ficar apaixonado, jurar
fidelidade e amor eterno ou deixar entender que é carente soa
como superfaturamento para a mulher!
Ela vai dizer que não merece que não é digna e que você
vai encontrar alguém especial.
A mulher só fica com quem lhe paga o justo preço, ou
seja, lhe despreza ou com quem lhe trata mal como ela mesma
se trata a si própria!
A mulher tem um tesão masoquista por quem lhe
despreza e despreza quem por ela sente tesão!

CLXXXVIII
Curta qualquer mulher sem se apaixonar, que tudo fica no
seu lugar!
Mulher gosta de quem lhe trata como ela se trata: com
desdém, pouco caso ou não tá nem ai pro que der e vier!
Amar somente a você mesmo, para o outro, no máximo,
gostar enquanto lhe for útil como uma laranja: depois de chupar
o suco se joga o bagaço no lixo!
“Nunca diga que ame uma mulher, pois ela vai fazer com
você o que bem quiser” me disse certo dia, uma garota!
CLXXXIX
A mulher não se ama e nunca vai se amar! É como as
ondas do mar que nunca vai se inquietar!
A inquietude feminina é que a torna um ser tão
maravilhoso e envolvente...
Os homens a caracterizaram como sexo frágil, pois não
admitem que apenas um sorriso de mulher seja capaz de
escravizar um imperador!
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CLXL
Nunca tome decisões apaixonado, pois pode pegar o
bonde errado!
Quem não manda em si mesmo, não pode mandar em
mais nada nesta vida!
Como é deprimente a vida daqueles que não mandam
mais em si próprios: os apaixonados, os viciados, as prostitutas,
os delinquentes, os maníacos sexuais, os alcoólatras...
Quem leva o outro em consideração, quase sempre leva
uma decepção!
Quem ainda ouve os lamentos da paixão, não tem ouvidos
para a voz da razão!
Primeiro se cure da paixão, depois sóbrio tome a decisão!
CLXLI
Enquanto a prostituta fantasia ter várias relações com um
homem só, a casada sonha em ter vários homens em suas
relações sexuais!
Todos nós desejamos ter o que não temos, poucos estão
satisfeitos com o que tem!
O sonho de quase todo solteiro é se casar, tiver filhos e
construir um lar. Mas o desejo de quase todo casado (ou
separado) é voltar à vida de boemia do solteirão
descompromissado!
Quem é burro de carga não desfruta das mordomias dos
cavalos no jóquei!
A vida depende das nossas escolhas e muitas coisas que
escolhemos hoje não farão sentido algum amanhã!
O viver é tão dinâmico quanto à própria natureza, a
paixão, o saber, a tecnologia e a mulher!
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CLXLI
Consciência de mulher é como lágrima de crocodilo: não
tem pesar algum!
Abandona até o noivo no altar, se por outro se apaixonar!
E até depois de se casar, corneia o marido se de outro
gostar!
Quando a mulher diz que põe a mão na consciência, na
verdade queria ajeitar o penteado, endireitar o brinco, retocar a
maquiagem...
CLXLII
As facilidades nos tornam medíocres, apagados,
previsíveis, monótonos, rotineiros como filme de um artista só
ou enfadonho como às respostas de um apaixonado; mas as
crises, as dificuldades, os conflitos e os obstáculos nos testam
os limites, nos impulsiona para o progresso, (ou retrocesso para
os fracos), nos separa dos derrotados, nos ajudam a superar os
desafios e a encarar as provocações, além de trazer um que de
interessante para a vida!
Pode observar qualquer casal só sai da rotina e da
monotonia, após uma discussão, uma briga ou um arranca rabo.
Muitas mentiras são desmascaradas e os dois reconhecem seus
erros e tentam por todos os lados uma reconciliação! Namorar
como nos tempos de namoro somente depois de um estouro!
As ameaças apressam as decisões e a tomada de decisão
acelera as mudanças! O viver se torna dinâmico como era antes
no namoro, na criação da empresa, no tempo colegial...
Retomamos os abandonados sonhos e ideais! E novamente
voltamos a viver e a sonhar!
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CLXLIII
Só faz “escolhas” quem tem possibilidades de fazê-las.
“As nossas angustias nascem das nossas escolhas.”
Sartre.
Precisamos querer mudar o tempo todo. O tempo não
para e a natureza é dinâmica. Quando não reciclamos as nossas
ideias, acumulamos preconceitos, pessimismo e guardamos
pensamentos inúteis de nosso lixo mental.
“Quando paramos de “escolher”, nós permitimos que os
outros escolham no nosso lugar”.
Padre Fabio de Melo
E eles “escolherão” o que é pior para nós. Ninguém vai se
abnegar ao ponto de dar o melhor para o outro e ficar com o que
tem de pior!
Escolher é mudar o que é ruim para o que é melhor. E o
que é bom para o ótimo. É optar entre uma coisa e outra. Entre
o que nos valoriza e o que nos deprecia.
Como é triste a vida de quem não tem mais “escolhas”: as
crianças, os idosos, os miseráveis, os apaixonados, os drogados,
os embriagados, os casados...
Nunca sepulte em você qualquer chance de fazer novas
“escolhas”. Não decrete a si mesmo a sepultura dos seus sonhos
e dos seus ideais. Ou a possibilidade de “escolher”, ainda que
seja o desejo de como queira ser sepultado!

CLXLIV
Em seu lugar ninguém é o que é, mas apenas uma
“etiqueta”, um “rotulo”, ou o que o outro quer que você seja. E
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com certeza o que é pior para você. Ninguém é otário de achar
que o outro é uma estrela e ele uma estrela cadente.
Por isso, quem quiser ir além de ser um ser humano
qualquer, tem que sair da sua terra e ir para um lugar distante...
Na terra natal somos nivelados por baixo, pois todo
mundo é igual.
Já nas terras estranhas, somos medidos pelo alto, pois
somos diferentes. Por isso, somos mais valorizados.
Em seu local de origem, a nossa fama passa vertigem.
Ninguém é Poeta, Cantor, Profeta...

CLXLV
Entre os homens o que se deprecia é o pior homem, pois
não lucra nem dos seus bens. Trabalha para satisfazer os
desejos dos outros e não os seus sonhos de consumo.
Precisamos cuidar de nós como se fossemos um cartão
postal ou um salão de visitas.
De que adianta você cuidar de filhos e de cônjuge ou de
coisas materiais, se não cuidar de si mesmo?
Nós não somos qualquer um nesta vida, somos a obra
mais perfeita do nosso Deus!
CLXLVI
“Há em nós uma dignidade a ser salva”!
Quando nós nos esquecemos de quem somos, o
outro nos fará ser qualquer coisa!
Quando você não decide por sua vida, os outros
decidem por você!
Você é “quem decide por sua vida e não os outros”!
Padre Fabio de Melo
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CLXLVII
Mulher gosta de desafios, de provocação, de amar quem
não lhe quer. Não da facilidade de amar quem lhe ama. Ela acha
bobo, tolo, imbecil, jogo ganho facilmente, passarinho na mão...
Dizer “sim” ou elogiar uma linda mulher soa pra ela
como o obvio, o esperado, ou até mesmo uma obrigação.
Por outro lado, falar “não”, lhe desconcerta lhe deixa
atônita, atarantada, chocada, pasmada...
Quem quiser conquistar uma mulher, a trate como se não
quiser ou como um bem-me-quer!
Pois para 132perdê-la depois, basta lhe tratar como
princesa, donzela, especial... Adjetivos que nem ela mesma
admite em si própria!
CLXLVIII
O ser humano é em potencial um gênio ou um imbecil.
O gato nasce gato. O cão nasce cão. O lobo nasce lobo,
mas o homem não nasce homem, torna-se humano de acordo
com a educação que recebe.
Muito embora o instinto maternal dos animais seja mais
perfeito que a humanidade de muitas mães que jogam seus
filhos no lixo, no esgoto, no vaso sanitário, quando não
assassinam no próprio ventre. O instinto funciona melhor nos
bichos que a humanização dos que se dizem humanos.
A lapidação transforma o diamante bruto em uma joia
preciosa e a educação faz de um homem ignorante uma pessoa
maravilhosa!
O saber é o nosso suprassumo: o único bem que levamos
para o tumulo!
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CLXLIX
Preferimos à intensidade enganosa da efêmera paixão a
suavidade do olhar nos olhos do outro no amar!
Preferimos a suave bebida que nos entorpece a
sobriedade de um suco que nos alimenta.
Preferimos à hipocrisia de um sorriso estereotipado de
um desconhecido a um olhar carinhoso de um amigo.
Preferimos se esconder atrás das mascaras do carnaval a
encarar a vida de cara limpa no real.
Preferimos o carro alegórico da mentira, da ilusão e da
fantasia ao coletivo superlotado da verdade.
Preferimos o “Me engana que eu gosto” da falsidade a
lealdade do “Você precisa ouvir umas verdades”.
Preferimos as facilidades que nos passam pra trás aos
sacrifícios que nos passam pra frente.
Preferimos à tentação da obesidade do “queijo do reino
do diabo” a dieta saudável da ricota de Deus!
CLX
De uma amizade colorida pode nascer o amor de nossa
vida!
Das amizades pequenas e verdadeiras costumam brotar
paixões avassaladoras e traiçoeiras!
A paixão é sempre uma loucura, pois vira a cabeça da
criatura!
Faz do sábio um completo imbecil e o joga na sarjeta do
mulheril.
Nas curvas da mulher bonita, acredite: muitos homens
explodem mais que dinamite!
Quando um homem se apaixona por uma mulher, ela
acaba fazendo dele o que bem quiser!
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Para aquele que crer,
Tudo se torna possível.
Basta fazer o seu dever
Que Deus faz o impossível!
Pensar positivamente
Bota o astral pra cima!
Melhora o corpo e a mente
E levanta nossa autoestima!
CLXII
Quem acredita em
Tudo que se diz?
Acaba crendo em coisas
Que não lhe faz feliz!
(Prov. 14,15)
CLXIII
Não elogie uma pessoa
Por sua grande beleza,
Porque de aparência boa?
Veste-se a malvadeza!
Ninguém deixa o diabo entrar em sua festa, mas dança
com ele se vier disfarçado de milionário!
Todo mundo repudia as obras do maligno, mas aceitam
de bom grato as suas facilidades e tentações: propina, furar fila,
privilégios, a inveja, comida gordurosa, falar mal dos outros
para comprar amizades, a mulher do próximo...
Lembre-se que quem é um lixo por dentro, é obvio que
tem que apresentar um luxo por fora!
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As aparências nos enganam se não nos enganassem no
namoro, poucos seriam os casamentos!

CLXIV
Quando o dinheiro grita: a justiça se cala, o sentimento
emudece, o orgulho prevalece o direito expirar e o ser humano
o preço que merece!
Compra-se um político com muita grana e um Zé
Ninguém a preço de banana!
Neste mundo governado pelo dinheiro, cada um tem seu
preço neste puteiro!
Veja como sobrevivem aqueles que não rendem graças ao
deus moeda: mendigos, pedintes, esmoles e moradores de rua!
CLXV
As primeiras coisas que o casamento enterra são: o gosto
de se enfeitar para o namorado, a privacidade, a
individualidade, a liberdade de fazer o que quer a identidade e a
autenticidade!
Depois de casados, a mulher se arruma para os outros e
não para o companheiro.
Quem não aceita se tornar hipócrita, acaba se separando
mais precocemente.
Tenho certeza que no futuro os casais vão morar em casas
separadas e no lugar do até “que a morte nos separe”, as
clausulas de até que a paixão termine e até uma indenização por
danos morais em caso de traição!
CLXVI
O casamento é um consorcio que se finda com o divorcio!
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O matrimonio é uma união que termina quando finda a
paixão!
O casamento é uma aliança que tem fim quando a rotina
alcança!

CLXVII
O inseguro não acha que o amanhã pode ser melhor que o
hoje. Ele não crer em si mesmo.
O inseguro se apega muito as pessoas e as coisas e tem
medo de perdê-las.
Tem horror a fazer escolhas e a mudar!
Quando não temos segurança no que somos, fazemos ou
amamos, ficamos tremendo suando frio, nervosos e acabamos
metendo os pés pelas mãos e nos perdendo como individuo,
fazendo mau o que fazemos e nos perdendo quem amamos!
Quem tem segurança não tem medo de perder, pois sabe
que cedo ou tarde tudo volta pra você!
CLXVIII
“Cesteiro que faz um cesto faz um cento tendo cipó e
tempo”.
Todo alcoólatra começou com o primeiro copo de
cerveja.
Todo fumante se iniciou tomando o primeiro trago.
Todo drogado se originou da primeira seringa que usou.
Toda adultera puxou fila com o primeiro beijo que deu
em seu amante!
Todo corrupto deu inicio com a primeira propina que
ganhou.
Toda prostituta encabeçou a lista com o seu primeiro
freguês.
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Todo fantoche nasceu da primeira vez que obedeceu a um
pedido da sua amada.
Todos dizem junto com o diabo: “não é nada de mais, é
uma vez só, além do mais, ninguém é de ferro, a carne é
fraca...”, pois hipocritamente, sabem que basta uma única vez
para seduzir o ser humano a ser mais um idiota na prostituição,
na embriagues, no adultério, na corrupção...
O pecado é sempre sedutor, atrativo e carnavalesco. E
quando vem em forma de uma mulher linda é uma tentação
irresistível.
O mal vem sempre vestido de plumas e paetês e ainda se
faz de cortês: “não é nada de mais, tudo tem a primeira vez”,
porém, faz uma diferença para a vida inteira.
“Ninguém brinca com fogo para não se queimar”.

CLXIX
Quando o outro deixar de ser saudade, novidade e
surpresa em nossa vida, muito em breve, também, deixará de
ser amado em nosso coração!
Quando o beijo não contagia,
Pois o amor entrou numa fria.
O sexo gostoso virou nostalgia
E a separação do casal se anuncia!
CLXX
Entre os estranhos, você é o que pensa e “apresenta”
sobre si mesmo, entre os conhecidos, pelo contrario, você
“representa” o que os outros pensam de você!
Quanto mais perto de uma pessoa, mais distante ficamos
dela e menos a conhecemos.
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Quanto mais longe de alguém, mais perto dela estamos e
mais a conhecemos. Nas cartas ou e-mails somos o que somos,
enquanto que nas conversas triviais somos o que
“representamos” para o outro, pois se não mentimos, pelo
menos, omitimos algumas verdades.
É na distância que contemplamos o esplendor do pôr-dosol e a beleza de um quadro renascentista e não ficando muito
próximo.
A proximidade nos rouba a visão, mas a distância amplia
os nossos horizontes.
Quem quiser ser alguém especial, tem que partir da sua
terra natal.

CLXXII
Evoluir é uma necessidade para ser um sobrevivente e
vencedor.
Na natureza os animais que se excluíram da evolução
foram extintos.
Na sociedade os indivíduos que não se evoluíram foram
excluídos dos benefícios da evolução tecnológica, da inclusão
digital e do conforto material.
Quem se acomoda ajunta lixo mental, se atrasa, fica
ultrapassado e acaba sendo passado pra trás nas esferas
econômica, intelectual, social e amorosa!
Somente nas crises é que o ser humano evolui, pois é o
tempo todo desafiado, forçado a ultrapassar seus limites e a dar
o melhor de si mesmo.
CLXXIII
Cemitério é a cidade futurista.
De todo e qualquer cidadão.
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Nela ninguém é um turista
Mas dono do próprio torrão!
Pode ser louco, normal ou artista?
Tem sete palmos de chão!
Somente lá tem reforma agrária
E nenhuma discriminação de cor.
Milionário ou de vida precária,
Para a morte todos têm seu valor!
Mas o nosso governo e a funerária
Ainda tiram lucro da nossa dor!

CLXXIII
Quando quiser calar a mulher
E ainda deixa-la louca?
Agarre-a como quiser
E aplique um beijo na boca!
Mulher gosta de mandar
E também de ser possuída.
Quem quiser lhe conquistar?
Tem que ter atitude atrevida,
Pois quem pensa em lhe adular?
Nunca entra em sua vida!
CLXXIV
A nossa mente é como uma casa ou um quintal: se não for
limpa diariamente ajunta teia de aranha, poeira, mato e lixo de
toda espécie!
O lixo mental é tão nocivo quanto o lixo material! Pense
nisso e recicle suas ideias e se atualize com o passar dos anos
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para que não transforme sua cabeça em um enorme lixão ou um
museu de coisas velhas e obsoletas!

CLXXXV
Não se paga para sonhar
E sonhar não custa nada.
Mas o seu medo de arriscar
Torna sua vida atrasada.
Pois quem não sabe sonhar?
Leva uma vida derrotada!
CLXXVI
Toda “conquista” é perigosa! Ou você se acomoda com a
vitória e comete deslizes de falta de atenção ou julga o jogo
ganho e subestima o conquistado e seus adversários. O perigo
de quem perdeu é ganhar, mas o perigo de quem conquistou é
perder. E o medo de perder pode acelerar a perda mais
rapidamente desencadeando um ciúme neurótico ou uma paixão
obsessiva.
Toda “conquista” envolve um conquistador que subjuga
um conquistado.
Faz parte da relação à inversão de papeis, ou seja, o
conquistador pode cair para o lado do conquistado e sofrer na
pele os desprezos de ser um dominado.
Prefira ser dono de si mesmo a cair na tentação de se
apropriar de alguém ou de ser “conquistado”, manipulado,
dominado e usado como um simples objeto ou fetiche de
alguém inescrupuloso.
CLXXVII
Ninguém cuida de quem não se cuida.
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Ninguém gosta de quem não se gosta.
Ninguém ama quem não se ama.
Ninguém desperta paixão nos outros se não for
apaixonado por si mesmo.
Ninguém presta atenção em quem é desatencioso consigo
próprio.
Aquilo
que
muitos
rotulam
de
“vaidade”,
“egocentrismo”, “egoísmo”, na verdade não passa de um
instinto de sobrevivência. Ninguém é mais feliz que a criança,
em compensação, ninguém é mais egoísta e o centro das
atenções que um bebê. Quem não se tornar como uma criança
não entra no reino da felicidade.
Por isso, se cuide se goste se ame, pois quem vive para
os outros e não para si mesmo, acaba como Jesus Cristo:
desprezado, abandonado e crucificado!
Não jogue a sua cruz para os outros e nem carregue a
cruz alheia. Todo ser de luz carrega a sua cruz.
Deus nos deu uma vida só para que cada um cuide da sua
como o seu bem mais valioso e não como um objeto pirata ou
algo descartável.

CLXXVIII
As pessoas que “gostam” da gente nos iludem com os
seus elogios, mas os entes que nos odeiam nos criticam ou nos
invejam; mostram-nos nossos erros, defeitos e fraquezas, com
isso, nos indicam onde devemos lutar para corrigi-los, fortalecer
os pontos fracos e trabalhar para combater os nossos vícios!
As vitórias podem até nos deixar acomodado, displicente
e vaidoso, mas as derrotas com certeza nos ensinam que o
comodismo é o inicio da queda e que devemos evitar qualquer
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falha ou deslize para que não sejamos pegos de surpresa pelos
nossos adversários!
Fique certo que ninguém é atacado pela frente ou pelo
lado protegido, mas pelo lugar mais vulnerável, pela porta
aberta, pelo quintal ou pelo local que julgou ser seguro e
confiável?
Nada nos é tão inseguro quanto à sensação de segurança,
pois ela nos permite cometer erros infantis, primários e
consequentemente perder o jogo, o dinheiro, o amigo ou a
pessoa amada!
Nenhum Império ou casamento foi destruído antes de ser
consolidado.

CLXXIX
Cultive as sensações, os sentimentos e as lembranças
saudáveis. Sinta uma, duas ou mais vezes essas emoções
agradáveis.
Enterre os desgostos, expectativas frustradas e as traições
do outro e as suas por não ter ouvido os gritos da sua intuição.
E jamais os alimente ou os ressuscite em videoclipes de
ressentimentos cheios de raiva, ódio e vingança. Será que é bom
sofrer duas vezes? Então, por que nos ligamos tanto nas
experiências negativas? Ao ponto de esquecermos mil beijos
em mil bocas diferentes, mas não nos esquecemos de uma
bofetada ou ingratidão que recebemos!
Na tentativa cega de atingir o outro quem primeiro é
atingido é você que pode até desenvolver uma neurose, uma
ulcera crônica ou um ataque cardiovascular.
Será que vale a pena se ferir para poder prejudicar o
outro? Além do mais, ninguém planta vento para não colher
tempestade. Ninguém faz cama para o outro dormir. Na cama
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que você fez de espinho de junco ou de flor, vai deitar nela
minha senhora ou senhor.

CLXXX
Quem nós amamos é quem nos pode fazer sofrer. Pareceme que somos reféns das pessoas que amamos sejam elas pai,
mãe, cônjuge, filho ou amigo, pois são as únicas que nos podem
trair, magoar ou nos decepcionar.
Quem nós odiamos, somos indiferentes ou não nutrimos
nenhuma expectativa, não nos causam nenhum sofrimento.
As paixões nos levam aos céus ou aos infernos, todavia, o
“ficar” é uma maneira de ter sexo sem emoção e sem dor!
Funciona mais ou menos como uma masturbação a dois ao
invés de solitária.
De que adianta trancarmos a nossa porta para o ladrão ou
o inimigo, se não vigiarmos os que estão ao nosso redor?
Acho que foi por isso que Cristo nos exortou a “orar
pelos nossos inimigos e a vigiar os nossos parentes e aqueles
que consideramos amigos”.
CLXXXI
É fácil dizer “sim” e se prejudicar para agradar o outro,
difícil é falar “não” e ser honesto consigo mesmo, ainda que
desagrade a outra pessoa.
Quando não somos sinceros com a gente, acabamos
sendo “traídos” pelos outros!
O outro pode até nos pedir ou exigir “fidelidade” a ele,
mas se não quisermos provar o gosto amargo de uma
infidelidade devemos ser “fiéis” a nós próprios.
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CLXXXII
Quando digo “não” ao outro, mostro que me preocupo
com ele. Porém, quando falo o “sim” dou a entender que não
estou nem ai...
Você se torna responsável por aqueles que aceitam sua
afeição! E sabe que o outro pode fazer o que quiser, mas nem
tudo lhe convém.
Quem ama deve ser como um agricultor: tem que saber
podar a arvore para que produza mais frutos.
Quem faz o que quer é como uma planta rebelde que não
produziu frutos porque não permitiu que lhe cortasse os galhos
inúteis.
CLXXXIII
Quando construímos na areia dos fetiches materiais ou
das paixões lascivas, acaba sempre desabando o castelo das
nossas quimeras!
Quando somente edificamos sobre a terra firme de nós
mesmos, é que ninguém poderá derrubar ou demolir quando
quiser a casa dos nossos sonhos!
CLXXXIV
Os preparados e determinados não escolhem caminhos.
Os inseguros e desesperados vão pela estrada mais fácil
ou pegam um atalho mais próximo.
Ao invés de assumir, amar e cuidar de si mesmo e ser
feliz, procura alguém para lhe cuidar, lhe assumir, lhe
escravizar e lhe fazer infeliz!
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CLXXXV
Amar é respeitar as idiossincrasias de cada pessoa, sem
jamais querer mudar ou moldar o outro, por melhor que sejam
as nossas intenções. Ainda que para isso usemos
equivocadamente o vocábulo amor.
Se não estamos aptos para aceitar o outro como é, com
suas fraquezas, defeitos, vícios e manias... O que buscamos não
é alguém para amar ou gostar de nós, mas um fantoche, um
idiota, um bobo para ser escravo dos nossos desejos e vontades
mais absurdas!
Imbecil é todo apaixonado, pois é servo dos caprichos
mais descabelados da pessoa amada! Age como uma laranja:
interessa apenas ao outro enquanto tem suco, depois é
descartado como carta de baralho ou se torna um bagaço a ser
jogado no lixo.
Precisamos ser autênticos, ter identidade própria, ser
honesto consigo mesmo e donos não de alguém, mas de si
mesmo. E amar acima de tudo não o outro, mas a si próprio.
Somente assim estaremos preparados para amar alguém.
Amar é querer e fazer o bem ao outro! Ainda que para
isso, se preciso for, precisamos abrir mão da sua convivência!
Ser amigo, companheiro, um porto seguro nos momentos de
tempestade ou nas situações sinistras da nossa vida. Não pode e
nem deve ser confundido com qualquer aventura erótica,
impulso carnal ou paixão passageira.
Quando deixamos de zelar de nós mesmos, para cuidar do
outro, nos traímos a nós próprios e inevitavelmente seremos
“traídos” pela pessoa que amamos!
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AME AO PROXIMO

Ame muito a Deus e os pastores explorarão a sua fé e a
boa vontade!
Ame muito ao próximo e este lhe desdenhará do seu
sentimento!
Ame muito os seus filhos (as) e eles vilipendiará os seus
bens e na velhice lhe jogará no asilo!
Ame muito a sua mulher e esta lhe zombará do seu amor
nos braços do amante!
Ame muito a si mesmo e os outros lhe virão como
acréscimo!
Ame muito a si próprio e os outros lhe adularão para ser
seu escravo, pois sabem que ninguém pode usar ou abusar de
quem é senhor de si mesmo!
Quem se ama não se permite ser alienado, ser usado ou
manipulado pela vontade inescrupulosa de quem quer que seja!
Ame a si mesmo sem a nada se apegar,
Pois quem se apega é muito inseguro...
Além de permitir o inimigo lhe explorar,
Jogando você contra um grande muro...
Sem ação você na existência vai ficar,
Sendo vitima do próprio amor seguro!

CCIV
Ame muito a si próprio e os outros lhe adularão para ser
seu escravo, pois sabem que ninguém pode usar ou abusar de
quem é senhor de si mesmo!
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Quem se ama não se permite ser alienado, ser usado ou
manipulado pela vontade inescrupulosa de quem quer que seja!
Ame a si mesmo sem a nada se apegar,
Pois quem se apega é muito inseguro...
Além de permitir o inimigo lhe explorar,
Jogando você contra um grande muro...
Sem ação você na existência vai ficar,
Sendo vitima do próprio amor seguro!

CCV
Quando você esta no centro de sua vida,
Tudo ao seu redor converge para você!
Quando perde o “parafuso de centro” ou a rota orbital, as
coisas começam a se dissipar para os lados ou pra baixo...
Culpa os outros, foge das responsabilidades e vira um
tolo que se perdeu na vida!
Pare! Pense! Volte para si mesmo, se ame se cuide, e se
respeite... Aos poucos vai perceber que tudo vai convergindo
novamente para você!

CCII
A beleza que ninguém segura,
A velhice que ninguém quer!
Mesmo com um jogo de cintura,
O tempo nos leva como a maré...
Pois a certeza de uma sepultura?
Faz de todo mundo um esmoler!
Ser humano costuma respeitar quem teme,
Nunca quem por ele ama, suspira ou geme!
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CCVI
A vida toda passou aprendendo o que é bom e proveitoso
para os outros: a obediência, submissão, ser “bonzinho”, a
manipulação, baixa-estima, e tudo sem questionar nenhuma das
ordens recebidas. Você acabou por se ligar no automático!
Viveu para os aproveitadores em vez de você!
Somente quando você levou uma grande queda, se
frustrou e se decepcionou com quem lhe amava na vida é que
viu que o aprendizado foi inútil e a partir dai abriu os olhos e
acordou!
Aprendeu a dizer “não”, “basta” ou “vá se ferrar”. Os
outros começaram a lhe rotular e criticar de egoísta, avarento,
gente ruim, imprestável...
Aprendemos a viver para si mesmo quando pomos limites
nas manipulações alheias, dizendo “não” as chantagens
emocionais de fêmeas ou filhos, e um “basta” e um “fora” nas
regalias de quem se acha mais importante do que você!
Ser humano costuma respeitar quem teme,
Nunca quem por ele ama, suspira ou geme!
(Inspirado em frases de Maquiavel)
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VIDAS ALHEIAS

Quantas pessoas são manipuladas
Ao fazer o que todo mundo quer.
E jamais agem como malcriadas,
Pois são peixes carregados na maré.
Elas têm medo de serem retalhadas
Ao tentar a alforria que lhe prouver!
Usam as mesmas e sempre roupas,
Lendo apenas os livros do vestibular,
Pois sabem que não são tão loucas
Pra nada em sua vida querer mudar.
Até mudanças que parecem poucas,
Não se arrisca pro outro não frustrar!
Nós temos que qualquer coisa ser:
Um extraterrestre sem identidade.
Ou um fantoche guiado pra valer
Que não demonstre personalidade!
Quem sabe o “big brother” na tevê...
Com o destino para o povo escolher.
Ninguém aceita ninguém como se é...
Seja um amigo, o colega ou mulher.
Faça sua vontade como lhe aprouver
Que se dane o outro se não quiser.
Não seja mais um peixe na maré...
Mande em si mesmo como chanceler!
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CCX
Seja você o primeiro a crer na realização dos seus sonhos,
caso contrário, será o primeiro a desencorajar os demais a
duvidar deles!
O vento que os acomodados ou preguiçosos reclamam faz
levantar o voo dos aviões aos céus!
A crise que os pessimistas lamentam ou se arruínam se
transforma para os otimistas em oportunidade de sucesso!
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A LÓGICA DO ENDIVIDADO

Comprar

o que lhe é supérfluo, usando o seu cartão

estourado, a fim de agradar quem no fundo não gosta de você e
apenas lhe explora!
Salario é o mesmo que sal e suor, portanto, não se
empresta. É como o seu sangue: não pode ser doado á toa! E
finalmente salario é como o seu vinho: tem que ser gasto com
moderação.
“Quem poupar se precisa tem”
Quem investe ganha bem mais...
Quem faz graça com seu vintém?
Quando precisar acabou o gás...
Não conta com mais ninguém...
Quem nesta vida gastou demais!
Nunca ninguém se endividou na vida por gente que lhe
ama e lhe admira, pois esse pessoal não nos cobra nada além de
atenção.
Por trás de cada pessoa cheia de dividas, sempre tem
alguém que lhe extorque e lhe força gastar mais do que o que
pode e deve...
Quer acabar com essa exploração?
Quer acabar com a sua escravidão?
Diga com vontade um grande “não”!
Bote para trabalhar aquele glutão!
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Deixe de ser aquele ingênuo bobão,
E voltar a ganhar grana de montão!

CCVII
Ser permissivo ou bonzinho,
Tira qualquer um do caminho.
O outro toma conta ligeirinho,
E faz de você aquele tolinho!
CCVIII
O computador é o gabinete, centro de tomada de
decisões, enquanto o mouse, o monitor, o teclado e as caixas de
som são os periféricos. A periferia perde toda a importância se
não estiver conectado a CPU assim como o homem se não
estiver ligado a sua autoestima e sua fé em Deus!
A cidade tem seu centro industrial, financeiro, comercial
e politico onde são tomadas todas as decisões. Existem também
os subúrbios, mas nestes nenhuma decisão é tomada nas
cercanias dos bairros.
Assim também como a CPU e a cidade, nós somos o
centro de tomada de todas as decisões de nossa vida! Os outros
são apenas a periferia ou periféricos, como o mouse e as
vizinhanças, beiradas ou adjacências. Nada podem fazer nada
conosco, se não lhe permitir que façam. Não tem nenhuma
importância em nosso viver, se nós não lhe dermos. Quem toma
posse de si mesmo, acaba deixando os outros na saudade de que
perdeu mais um fantoche!
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Nunca permita que os outros façam as suas “escolhas” ou
suas “compras” na loja da vida, como se você fosse um débil
mental ou idiota, e não fosse capaz de saber o que é belo, bom e
útil para lhe servir e lhe dá prazer! Nada do vender querer lhe
empurrar qualquer produto que quer sobre o pretexto de que é
melhor para você e com isso mandar até em seu gosto! Fique
esperto em agrados e boas intenções, pois é o caminho mais
perto para o inferno!
“Algumas pessoas até gostarão de você, se permitir que
lhe controle”, que lhe bote uma coleira, lhe manipule, que
façam “escolhas” que beneficiam a elas em seu lugar, lhe passe
receita pronta de felicidade que nunca fez com elas, e de que a
sua idiotice e derrota não se transforme em saber e vitória, pois
do contrário, você terá pela frente o mais terrível dos inimigos:
o seu antigo amigo!

CCVII
Os amigos caem do céu de paraquedas, os inimigos, ao
contrario, você mesmo tem a incumbência de alimenta-los!
Um cavalo no cio é como um (a) amigo (a) adulador:
relincha de baixo de qualquer cavaleiro!
CCVII
Amar alguém ou algo pode ser perigoso:
Se for mulher pode ser traído, explorado!
Se for filho pode ser rebelde, preguiçoso!
Se for um imóvel qualquer desvalorizado.
Ame a Deus e a si mesmo e seja tinhoso,
Para que frente aos outros seja valorizado!
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CCVIII
Ame muito a si próprio e os outros lhe adularão para ser
seu escravo, pois sabem que ninguém pode usar ou abusar de
quem é senhor de si mesmo!
Quem se ama não se permite ser alienado, ser usado ou
manipulado pela vontade inescrupulosa de quem quer que seja!
Ame a si mesmo sem a nada se apegar,
Pois quem se apega é muito inseguro...
Além de permitir o inimigo lhe explorar,
Jogando você contra um grande muro...
Sem ação você na existência vai ficar,
Sendo vitima do próprio amor seguro!

CCIX
Quando você esta no centro de sua vida, tudo ao seu redor
converge para você!
Quando perde o “parafuso de centro” ou a rota orbital, as
coisas começam a se dissipar para os lados ou pra baixo...
Culpa os outros, foge das responsabilidades e vira um tolo que
se perdeu na vida!
Pare! Pense! Volte para si mesmo, se ame se cuide,
e se respeite... Aos poucos vai perceber que tudo vai
convergindo novamente para você!
CCX
Quando você não se leva a sério... Todo mundo lhe leva
na brincadeira!
Quando você não se respeita... O outro acaba lhe
perdendo o respeito.
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Quando você não se valoriza... As pessoas acabam lhe
desvalorizando!
Quando você não cuida de si mesmo... Os outros acabam
lhe desdenhando!
Quando você não se põe em lugar de mestre sala de
escola de samba... As pessoas acabam lhe botando para
empurrar escondido o carro alegórico!
Quando você se veste de servo nesta vida... Os outros
acabam achando que é um escravo de suas vontades ilimitadas.
Quando você não se faz de príncipe... As pessoas acabam
lhe tratando como um sapo!
Quando você se faz de macaco... Os outros acabam lhe
trazendo um cacho de bananas!
Quando você se faz de galinha... As pessoas acabam lhe
trazendo um saco de milho!
Quando você se faz de bobo... Todo mundo acha que
pode lhe enganar!
Quando você se faz de almofada... Os outros aproveitam
se sentam e ainda lhe faz de peteca!
Quando você não se ama e nem é dono de si mesmo...
Acaba por se perder na paixão pelos outros se tornando escravo
de seus desejos, manias e taras!

CCXI

MÁXIMAS DE BOM VIVER
Ninguém muda ninguém. Ninguém aprende se não
sofrer! Ninguém aprende evitar gastos se não depois que pagar
um baita prejuízo! Ninguém muda rebelde se não fizer pagar
pelas suas consequências. Ninguém conhece mulher se não
depois de ser corno e pagar pensão!
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Geralmente quando estamos mal consigo mesmo, sempre
optamos pelas decisões paliativas, porém, quando estamos com
autoestima elevada e amor próprio zelado, tomamos decisões
duras e até nos contrariamos, mas sabemos que no fim resolve!

CCXII
Você percebe que ninguém vai lhe amar do jeito que é...
Então finge ser outra pessoa para que seja aceita e amada!
Quando você deixa de ser você mesma, perde a
identidade, se desfigura, se desvaloriza, se escraviza para
agradar aos outros e acaba sozinha sem a si própria e sem
ninguém!
Amar é uma partilha, uma troca de carinho espontânea, e
um querer bem ao próximo, nada a ver com a paixão sexual
cega, surda, idiota, egoísta, soberba, escravista e que nos faz
servo e capacho dos desejos mais insanos e loucos da amada!
CCXIII
Cobra só anda se arrastando,
Invejoso só vive se lastimando!
Preguiçoso vive mendigando!
E o maldoso prejuízo levando!
Junto com o pobre invejando
E a vida como víbora vegetando!
Quem a vida alheia vive olhando...
A riqueza do outro se preocupando!
A mulher do próximo desejando...
E a casa do vizinho bisbilhotando...
É um ser que a vida vai piorando
E mais no fundo do poço ficando!
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CCXIV
Na vida da selva como na selva desta vida, os animais
mais perigosos são os crocodilos, ou seja, as pessoas mais
invejosas que se camuflam de prestativas acima de qualquer
suspeita e que não se cansam de nos bajular!
Por serem os “reis da camuflagem”, os crocodilos se
adaptam muito bem a sua casa, ao seu trabalho e a sua diversão!
São tão crocodilos que chegam a chorar de pesar falso pelo
próprio mal que lhe causou! E não é de se estranhar se lhe
matar e ainda vir chorar e ajudar a pagar o caixão!
Quem é que não tem ao seu redor um sujeito que ri de sua
piada sem graça e ainda vem contar um fuxico de seu inimigo?
CCXV
O vento que os acomodados ou preguiçosos reclamam faz
levantar o voo dos aviões aos céus!
A crise que os pessimistas lamentam ou se arruínam se
transforma para os otimistas em oportunidade de sucesso!
CCVII
“Qual foi a ultima vez que você fez uma coisa pela
primeira vez?”
Não deixe que as coisas aconteçam ou assista os outros
acontecerem, pelo contrario, faça as coisas acontecerem em sua
vida!
Não permita que os outros limitem seus sonhos, lembrese que toda inovação tecnológica ou criação literária, foi antes
um sonho de algum inventor, poeta, cientista ou pensador.
Os sonhadores foram sempre os grandes homens que
fizeram as coisas acontecerem no mundo, ao contrario dos
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pessimistas que sempre deixaram as coisas entregues ao acaso!
Se eu acertar na loteria, se eu arranjar trabalho, se eu conquistar
uma mulher, se eu fosse rico...

CCVIII
Desde criança que a primeira coisa que as pessoas nos
“furtam” é a capacidade de sonhar! O matrimonio ou mesmo ter
um filho independente soa como um “túmulo” para os sonhos
da juventude! E ao invés de sonhar aquelas coisas grandes nós
passamos apenas a sobreviver! E assim vamos até a velhice no
asilo. Passamos a vida inteira vivendo para os demais...
Alienado de si mesmo, sem sonhos, sem quimeras e sem
vontades próprias.
A gente deve aprender a “voltar a sonhar” e a sonhar alto
tendo os olhos de águia, ou seja, aprender a ter projetos, metas e
sonhos de curto, médio e longo prazo!
Onde pretendo está daqui a três, quatro e cinco anos?
Será no mesmo lugar? Na mesma casa? Com o mesmo carro
usado? No mesmo jardim? Na mesma praça? No mesmo banco
com o mesmo sorveteiro? Se a resposta for “sim” para todas as
questões? Que pena! Você esta estagnada nesta vida! Não sai
do lugar como poste inerte...
A realidade é fruto dos pensamentos pequenos ou
grandes. Os nossos sonhos que acalentamos hoje nos moldam a
realidade que queremos amanhã! A certeza de um amanhã
ensolarado nos faz viver melhor um agora tempestuoso...
Nenhuma grande realização futura acontecera na vida de quem
cultiva sonhos medíocres, medianos e ínfimos! Não sejamos
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como Esaú irmão de Jacó que vendeu a benção paterna por um
prato de lentilhas!

CCIX
Quem tem medo de brilhar, nunca será uma estrela!
Quem tem fobia por altura, geralmente sonha baixinho!
Quem tem complexo de inferioridade, sonha
pequenininho!
O mundo nos ensinou desde menino a não sonhar, a não
subir no palco, a temer os estranhos, (aqueles que nos
reconhecem como poeta, profeta e cantor) a não arriscar a
perder ou a ganhar, a se conformar com o fracasso, a ter medo
das criticas, a temer o olhar dos outros, ficar branco com as
vaias no recital, a se envergonhar das suas qualidades, a se
apavorar com o seu sucesso e principalmente, a não saber
ganhar dinheiro!
Quem tem medo de ouvir críticas, geralmente se enterra
na areia como uma avestruz!
Aquele que não tem sonhos, também não tem realizações!
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Oportunidade e chance acontecem para todas as pessoas,
porem, o ser humano não conhece o seu tempo. Na desgraça se
comporta como peixes na rede traiçoeira ou como pássaros
presos na arapuca.
(Ecle. 9,12).
O ser humano se esquece de que aquilo que ela mais ama
é que agora lhe leva ao fracasso. Ou ele mesmo com seus vícios
ou quem escolheu como protegidos? Alpiste e isca leva a morte
aos pássaros e peixes. Quem fez Sanção perecer foi a sua
luxuria e não Dalila!
Somando a isso tudo ainda nos descuidamos da vigilância
dos nossos da casa, não ligamos para enxergar os avisos
inúmeros das coisas maléficas que estavam debaixo dos nossos
olhos. Ninguém vai para a cama antes de ter trocado uns dois
ou três olhares! Ninguém lhe desrespeita antes de ter gritado
com você e nem lhe passa por cima antes de ter lhe desafiado!
Por conveniência permitimos que os outros façam de nós uma
peteca!
“Uma ovelha ruim põe o rebanho a perder”. “Diga-me
com quem anda que lhe direi quem é você”. “Boa romaria faz
quem em sua casa esta em paz”. Avisos até de provérbios
populares.
Não queremos acreditar e admitir que a perda do presente
se originasse no passado onde pequenos grãos se multiplicaram
se transformando em uma montanha intransponível. Pensamos
logo em culpar alguém para se isentar da malfadada derrota.
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Nada acontece por acaso, somente os loucos culpam o
destino pelas suas oportunidades perdidas na vida! Quem é o
culpado de você abdicar de sua “escolha” para agradar os
outros?
Tem coisa mais idiota do que deixar de ser você mesmo
para agradar quem lhe despreza?
O pessimista ver na crise um problema, ao passo que o
otimista enxerga uma oportunidade bem clara de vitória!
A crise econômica que furta os direitos dos trabalhadores,
para os banqueiros é uma fonte de riqueza de bilhões. O próprio
analfabetismo politico e abecedário do povo vira uma fonte de
renda fabulosa para os parlamentares. Com isso quero dizer que
o que nos faz pobre é o pessimismo, o pensar pequeno, a
inercia, a morte dos sonhos, a preguiça e o nosso comodismo e
não a crise, as intempéries e os muitos obstáculos... Ao invés de
lutar contra os ventos tempestuosos, ajuste as velas e aproveite
os ventos contrários para velejar por mares nunca dantes
navegados!
Amar a si mesmo começa por se aceitar como é gordo,
magro, feio, bonito, inteligente, rude, sei lá... Com os seus
defeitos, vícios, manias ridículas, fraquezas sensuais, mas
também reconhecendo as suas virtudes, seus dons e
aperfeiçoando os seus talentos. Sou a criatura mais importante
de todo o universo para Deus. E devo ser também para mim.
Por isso, sou único diferente e original de fábrica. Deus quando
me criou jogou a forma no oceano! Não há ninguém como eu
na terra entre bilhões de seres humanos nenhum é igual a mim!
Temos uma única impressão digital! Nem os nossos dedos são
iguais! Como não adquiri autoestima pensando nesses elogios
da natureza! Só de pensar na maravilha de ser único para mim e
para o Cosmos, já nos deixa de astral lá em cima!
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Agora vem uma sociedade miserável, corrupta, invejosa e
decadente me dizer que “somos todos iguais”, me medindo por
baixo pelo lixo humano, me abaixando a autoestima e querendo
que eu acredite que ser “diferente” é coisa de louco! Querem
que eu seja apenas mais um na “manada”, um ente desfigurado,
sem identidade, sem personalidade, teleguiado pela opinião dos
outros... Querem que eu me envergonhe de ser eu mesmo! O
que fazem? A toda hora relembram os meus fracassos, mas
ignoram o meu sucesso! Querem que eu me sinta uma tragédia
humana! Como? É simples! Comparando-me com qualquer
imbecil que se julga melhor que a minha pessoa!

EU

ME AMO, EU ME CUIDO E EU ME SOU

FIEL... Seu autografo: _______________________________
Pois cansei de amar cônjuge que debochava da minha
paixão, filhos (as) que me exigiam eletrônicos e roupas de grife,
mas não me agradeciam, além de “amigas” (os) que me faziam
de gênio ilimitado para pedir favores!
Segundo o Psicólogo Luís Gasparetto: “os outros nos
tratam como nós nos tratamos”, por isso, EU ME AMO!
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PRECISAMOS DE AUTOESTIMA
NESTE MUNDO

Hoje mais do que nunca, outrora!
Neste mundo “cão” cheio de peste!
Preciso de autoestima sem demora,
Para se salvar dessa gente agreste!
Onde o “consumismo” nos devora,
E nos deprime de norte, sul a leste!
Quando nossa família já se acabou,
E saiu de moda nossa fraternidade!
O povo se esqueceu: o que é o amor?
E só se alegra mesmo na maldade!
Ridiculariza com o querido vovô,
E joga em qualquer asilo da cidade!
A vida perdeu o seu “porto seguro”,
Não podemos contar com amizade!
Toda casa é cercada de grande muro,
Para se evitar qualquer intimidade!
Muita gente com o lixo do monturo,
Sem nos causar menor contrariedade!
O dinheiro “surtou” nossa população,
O Shopping Center é templo sagrado!
Ninguém pensa mais em seu irmão,
Quando se esbarra? Chama de veado!
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Este mundo virou uma “arena do cão”,
Com toda gente de espirito armado!
Quem um “amor próprio” não tiver?
Ainda lhe faltar uma autoestima legal?
Receberá dessa gentalha uma ponta pé...
Um desprezo para além do Pantanal!
Será excluído como criatura qualquer,
Sem a menor piedade deste pessoal!
Se aceite como gordo, feio e magrinho,
Pare de se engravidar pela população!
Assim sua baixa autoestima, ligeirinho...
Vai se enjaular nas grades da “opinião”!
Melhor enterrar aquele ser “bonzinho”
E ressuscitar em si o ser que diz: “Não”!
Nem tudo esta perdido, meu irmão!
Você pode ainda ser feliz no mundo!
Basta se amar com zelo e dedicação,
E parar de se jogar neste submundo!
Fazer da sua autoestima grande balão,
E olhar de cima aproveitador imundo!
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