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Para meus passarinhos: Isa, Bê e Belinha
...
Para G.D.
No dia do enterro do seu jovem ﬁlho, que morreu
tragicamente num terrível acidente de trânsito, ele
me abraçou e disse: “O que você tem a me dizer?”
Depois de uma longa pausa e vendo que eu
continuava atônito, ele então completou:
“Você não tem nada a me dizer!”
Com certo atraso, aqui está tudo o que eu gostaria
de dizer naquele dia triste.
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Instantes
Se eu pudesse novamente viver a minha vida,
na próxima trataria de cometer mais erros.
Não tentaria ser tão perfeito,
relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido.
Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério.
Seria menos higiênico. Correria mais riscos,
viajaria mais, contemplaria mais entardeceres,
subiria mais montanhas, nadaria mais rios.
Iria a mais lugares onde nunca fui,
tomaria mais sorvetes e menos lentilha,
teria mais problemas reais e menos problemas imaginários.
Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata
e profundamente cada minuto de sua vida;
claro que tive momentos de alegria.
Mas se eu pudesse voltar a viver trataria somente
de ter bons momentos.
Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos;
não percam o agora.
Eu era um daqueles que nunca ia
a parte alguma sem um termômetro,
uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um pára-quedas e,
se voltasse a viver, viajaria mais leve.
Se eu pudesse voltar a viver,
começaria a andar descalço no começo da primavera
e continuaria assim até o ﬁm do outono.
Daria mais voltas na minha rua,
contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças,
se tivesse outra vez uma vida pela frente.
Mas, já viram, tenho 85 anos e estou morrendo.
(atribuído a Jorge Luís Borges)
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A indefinível felicidade
Este é um livro em que um especialista no estudo do sistema nervoso, suas relações e transtornos, narra acontecimentos de seus pacientes
e da sua própria vida. O objetivo é buscar caminhos para a única coisa
que realmente importa na vida: a felicidade.
Mas, aﬁnal, o que é felicidade?
Na cultura grega, felicidade é eudaimonia e signiﬁca “que tem um
poder divino (daimon), bem disposto (eu)”. Ou seja, a felicidade seria
uma condição concedida por favor divino.
Não muito satisfeito com a origem da palavra, resolvi então olhar
no dicionário e lá diz: “A felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento ou satisfação até a alegria
intensa ou júbilo”. A felicidade tem ainda o signiﬁcado de bem-estar
ou paz interna. Em linguagem cotidiana, quando se diz “estou feliz”,
está sendo utilizado o primeiro signiﬁcado — o da emoção. Já quando
se fala “sou feliz”, refere-se ao signiﬁcado de bem-estar.
Sim, mas em que consiste exatamente este bem-estar? Por exemplo,
uma pessoa feliz seria aquela que tem tudo o que quer? Em tese, ela
teria muito bem-estar, mas, mesmo assim, pode ser infeliz. Isto signiﬁca que a felicidade não pode depender do que está fora do indivíduo, de bens materiais. E quando a deﬁnição fala em contentamento,
satisfação e júbilo, a confusão parece só aumentar. A impressão é de
uma completa imprecisão quanto ao conceito e, por mais que eu me
delongue nesta apresentação, você só vai encontrar respostas vagas e
clichês. Como já dizia Vinicius de Moraes, talvez a felicidade seja mesmo como a pluma que o vento vai levando pelo ar e que voa tão leve,
mas como tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar.
Em minha opinião, felicidade é uma sensação individual, que cada
um percebe de uma forma. Talvez seja o sabor da conquista, talvez
esteja no contato com a família, talvez esteja proporcionando felicidade aos outros, talvez esteja na somatória dos momentos felizes. Mas,
talvez seja, simplesmente, a ausência de tristeza e dor.
Portanto, escrevi um poema que fala de tristeza - e de felicidade para comprovar que cada um o perceberá de forma diferente. Assim
como a felicidade.

13
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Ponto de luz
Tristeza volta a me invadir
Pergunto-me por quê?
Não sei para onde ir...
Dor forte dói profundo
Sinto-me sozinho
Preso dentro de mim
Calafrio racha a alma
Lágrima quase seca ameaça
Inércia me domina
Sono me consome
Entediado sem em frente
conseguir
Para outros caminhos quero
partir
A felicidade quero encontrar
Não tenho forças de seguir...
Não consigo reagir
Por mais que eu lute
Eu tente
Me esforce
A moleza
E o sono me dominam
Quero deitar
E só acordar quando ela chegar
Olhar vazio
Tristeza profunda
Não consigo produzir
Apenas poemas escrever
Um após o outro

Mais uma estrofe
Eu sei que consigo
Mesmo sem inspiração
Pelo menos esse texto terminar
Quero ﬁcar sozinho
Buscar a minha paz
Poder não fazer nada
E nenhuma voz ouvir
Minha solidão é minha
companheira
Ela e eu nos completamos
Quando estamos sozinhos
Sinto-me aliviado
Não quero lutar
Derrubar muralhas
Quero apenas ﬁcar quieto
E expressar meus sentimentos
Lá fora o frio castiga
Eu me aproximo da janela
A minha respiração embaça o
vidro
Fico ali por alguns minutos
Tomo um gole do meu café
amargo
Olho os brinquedos enferrujados
Minha solidão é quebrada pelo
vento que balança as árvores
Dá para imaginar as crianças em
dias de sol
Sopro novamente sobre o vidro
Agora me distraio com as formas
de vapor que se formam e se
apagam

14
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Passo a mão sobre a minha face áspera
Tomo mais um gole de café
Lá fora o frio castiga
A tarde cai
E a sombra atinge a minha parede
Quanto mais a noite se aproxima
Maior a sombra
Até que a parede ﬁca toda escura
Das trevas
Surge um ponto de luz na parede
Que ajuda a iluminar o ambiente
O contraste agora é inverso
Mas a noite é longa
E o ponto de luz não se modiﬁca
Quando começa a amanhecer
A luz some e a parede ﬁca cinza
Até que o sol ilumina toda a parede
E ela ﬁca branca e brilhante
Sinto a felicidade voltar?
Sinta quem lê!

15
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Hey Jude

The Beatles

Hey, Jude, don’t make it bad,
take a sad song and make it better
Remember, to let her into your heart,
then you can start, to make it better.
Hey, Jude, don’t be afraid,
you were made to go out and get her,
the minute you let her under your skin,
then you begin to make it better.
And anytime you feel the pain,
Hey, Jude, refrain,
don’t carry the world upon your shoulders.
For well you know that it’s a fool,
who plays it cool,
by making his world a little colder.
Hey, Jude, don’t let me down,
you have found her now go and get her,
remember (Hey Jude) to let her into your heart,
then you can start to make it better.
So let it out and let it in,
Hey, Jude, begin,
you’re waiting for someone to perform with.
And don’t you know that is just you?
Hey, Jude, you’ll do,
the movement you need is on your shoulder.
Hey, Jude, don’t make it bad,
take a sad song and make it better,
remember to let her under your skin,
then you’ll begin to make it better

17
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Ei Jude
Ei, Jude, não ﬁque mal,
Escolha uma música triste e torne-a melhor.
Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração,
Então você pode começar, a melhorar.
Ei Jude, não tenha medo,
Você foi feito para sair e conquistá-la,
No minuto que você deixá-la entrar na sua pele,
Então você começará a melhorar.
E sempre que você sentir a dor.
Ei Jude, detenha-se.
Não carregue o mundo nos ombros.
Você bem sabe que é um tolo.
Quem ﬁnge que está numa boa.
Tornando seu mundo um pouquinho mais frio.
Ei, Jude, não me decepcione,
Você encontrou-a, agora vá e conquiste-a,
Lembre-se (Hey Jude) de deixá-la entrar em seu coração,
Então você pode começar a melhorar,
Então coloque prá fora e deixe entrar
Ei Jude, comece,
Você está esperando por alguém com quem realizar a performance,
E não sabe que é somente você?
Ei Jude, você consegue
O movimento que você precisa está nos seus ombros
Ei, Jude, não deixe mal
Escolha uma música triste e torne-a melhor,
Lembre-se de deixá-la debaixo da sua pele,
Então você começará a melhorar

18
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Bloqueie pensamentos
ruins. Essa é a primeira
reflexão.
Semana passada, fui ao enterro de um amigo do meu pai. Depois
deste episódio, e do difícil ﬁm de semana que gerou a poesia que abre
o livro, decidi que estava cansado de sofrer. Naquele momento, foi
impossível não me colocar no lugar do pai, do irmão e, por ﬁm, do
próprio morto.
Para que vivemos? Para acabarmos dentro de uma caixa de madeira
cercada de ﬂores? Como será o meu enterro? Vão sofrer a minha falta?
Que tristeza a minha não poder mais ver a minha família e brincar
com os meus ﬁlhinhos.
Veja o que o pensamento melancólico não faz: transferi toda a tristeza para a fantasia da minha própria morte. É claro que é difícil, ele
vem de forma quase incontrolável e a ruminação mental só faz com
que aumente a sensação interna de tristeza.
Outro dia, atendi uma paciente que tem um ﬁlho com retardamento mental. Até hoje, 40 anos após o seu nascimento, ela se responsabiliza pela condição dele, sem aceitar que não tem nenhuma culpa por ele
ter um atraso no desenvolvimento psíquico. Pelo contrário, o pouco
que ele alcançou na vida foi por sua exuberante atuação como mãe.
Reordenar os pensamentos e “racionalizar” as emoções ajudam a
lidar com as diversidades e sofrimento mais facilmente. Às vezes, escrever a situação em questão, seus sentimentos diante dela e, numa
terceira coluna, a resposta ideal de como agir com o problema pode ser
um bom caminho para aclarar a situação.
Frequentemente magniﬁcamos, generalizamos ou personalizamos
alguma questão rotineira tornando mais difícil o controle do problema.

19
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Como uma onda

Lulu Santos

Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo inﬁnito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo
Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar
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Reflexão número 2 –
Move your ass.
Eu me divirto com os ﬁlmes americanos em que os sargentos falam
para os recrutas: “move your ass” – que, numa tradução simples, signiﬁca “mexa-se, idiota”.
Tomar uma decisão para sair da inércia é fundamental para a melhora do estado de humor. Ou seja, realizar uma ação que o faça sair da
cama ou do sofá, que parecem engoli-lo.
Tente começar uma dieta, rever suas rotinas, iniciar uma atividade
física, olhar para a sua família. Faça um brainstorm e procure listar
quais são suas atividades mais prazerosas. O processo de tomada de
decisão é difícil, mas só pelo fato de fazê-lo, você já se sentirá um
pouco melhor. Ordenar as atividades lúdicas num papel, com horários
e datas, e dar notas ao grau de satisfação alcançado depois de realizar
cada uma delas pode ajudar, não só na organização do calendário de
ações a serem tomadas, mas também na percepção de prazer atingido.
Mesmo que produza pouco, que não esteja conseguindo sair ou
que a “dieta” esteja difícil de seguir, o importante é lutar contra a inércia. Quando você começar a emagrecer, por exemplo, você se sentirá
mais motivado. É importante dizer para si mesmo que é um caminho
sem volta. Não se entregue!
É como diz a frase do teólogo inglês Willian G. Ward: “Há os que
se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram
ajustar as velas”.

23
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We are the champions
I’ve paid my dues
Time after time
I’ve done my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I’ve made a few
I’ve had my share of sand
Kicked in my face
But I’ve come through
And we mean to go on and on and
on and on
We are the champions - my friends
And we’ll keep on ﬁghting
Till the end
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions of the
World
I’ve taken my bows
And my curtain calls

Queen

You brought me fame and fortune
And everything that goes with it
I thank you all
But it’s been no bed of roses
No pleasure cruise
I consider it a challenge before
The whole human race
And I ain’t gonna lose
And we mean to go on and on and
on and on
We are the champions - my friends
And we’ll keep on ﬁghting
Till the end
We are the champions

25
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Nós somos os campeões
Eu paguei minhas dívidas,
Vez após vez.
Eu completei minha sentença
Mas não cometi nenhum crime.
E enganos sérios
Eu cometi uns poucos.
Tive minha porção de areia
Chutada em meu rosto,
Mas eu permaneci vivo. E
nós pretendemos continuar
e continuar e continuar e
continuar.
Nós somos os campeões - meus
amigos,
E vamos continuar lutando
Até o ﬁnal.
Nós somos os campeões.
Não há tempo para perdedores,
Pois nós somos os campeões do
mundo.
Eu tenho feito minhas
reverências,

E atendido aos chamados das
cortinas.
Vocês me trouxeram fama e
fortuna
E tudo que vem com isso,
Eu agradeço a vocês todos.
Mas não tem sido nenhum
canteiro de rosas,
Nenhuma viagem de prazeres.
Eu considero isso um desaﬁo
perante
Toda a raça humana
E eu não vou perder.
E nós pretendemos continuar
e continuar e continuar e
continuar.
Nós somos os campeões - meus
amigos,
E vamos continuar lutando
Até o ﬁnal.
Nós somos os campeões.

26
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Reflexão número 3 Faça atividade física.
Atividade física não deve ser encarada só como lazer. Fazer exercícios
regularmente é uma obrigação. Mas cada um deve procurar algo que
goste, até para não desistir. A atividade deve ser prazerosa e estar na
agenda como um compromisso da pessoa com ela mesma, para que não
seja a primeira coisa que ﬁca de lado quando o tempo aperta. É preciso
haver uma mudança de paradigma. Atividade física é fundamental para
o equilíbrio físico e mental do indivíduo, funcionamento cardiorrespiratório, memória e sono. Inúmeros estudos cientíﬁcos demonstram isso.
Antes ou depois de um dia de trabalho a prática de exercícios só
vai fazer que você funcione melhor. Além de aliviar a carga de estresse,
aumentar o limiar de tolerância a “engolir sapos” e diminuir a irritabilidade do dia a dia. Exercícios periódicos são tratamentos preventivos
de quase todas as doenças. E você? Já tomou seu remedinho hoje?
Além disso, tem o clima da academia, normalmente alegre, com pessoas saudáveis e de bem com a vida. Sem mencionar a música animada
que também é um fator de distração. Enﬁm, os exercícios associados à
interação social são grandes antidepressivos e ansiolíticos naturais.
Preferencialmente, faço aulas de spinning e recomendo a todos tentarem em algum momento. É uma atividade aeróbica em que você
vence os próprios limites a cada ciclo de aceleração. O professor o estimula e você pedala forte, sente-se vivo, quebra barreiras, sua bastante
e, além disso, tem a música o embalando.
Veja o relato do professor de educação física e personal trainer Silvio
Cezar sobre os benefícios da atividade física na promoção do bem-estar
físico e mental:
“A Sra. Maria era uma pessoa muita ativa em sua proﬁssão e também em sua rotina pessoal.
Mãe de quatro ﬁlhos, com dez netos, viúva e recém-casada, seus 58
anos de vida foram dedicados em grande parte à família e à proﬁssão.
Nunca teve grandes experiências e se importou em fazer atividade física “contra resistência”. Isso mesmo! Em outras palavras: nunca havia
feito musculação.
27
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Um certo dia, Maria sentiu uma dor forte em seu ombro esquerdo
que a levou ao médico. No diagnóstico ﬁnal, ela tinha lesões múltiplas.
Sua ressonância preencheu uma folha inteira. Descobriu-se que sua
massa muscular e óssea eram insuﬁcientes.
Foi então que, por orientação médica e com grande apoio da família, Maria conscientizou-se em iniciar um programa de treinamento
em musculação.
Ela passou por várias fases de treinamento, onde pude observar sua
evolução na força, ﬂexibilidade, melhorando seu quadro de deﬁciência
muscular para aumento de tônus, que visivelmente se manifestava em
seu corpo. A veriﬁcação de suas medidas só conﬁrmava.
Com o passar dos meses, também introduzi técnica de caminhada
e, em seguida, corrida.
Caminhar e correr não são simplesmente colocar um tênis bonito e
sair por aí. Tem que se observar e corrigir a marcha, a postura do corpo
inteiro, movimentos dos braços e até a respiração. Maria tinha tudo isso
deﬁciente. Pude então contribuir para minha aluna se encontrar nesses
exercícios. Logo passou da esteira para o calçadão da praia da Barra da
Tijuca. Correndo com seu marido, evoluiu em distâncias maiores.
Um ano se passou e Maria já está fazendo vários exercícios que
antes não podia, pois suas limitações impediam. Ganhou mais massa
muscular, as dores que sentia hoje não são lembradas e seu último exame de densitometria óssea veio apresentando melhora.
Em uma corrida dessas que são organizadas com o apoio da prefeitura e divulgadas nas redes de rádios e televisões, sua ﬁlha a convidou
na última hora, apenas para acompanhá-la, pois havia uma inscrição
em aberto. Para surpresa da família, Maria topou e pôde avançar mais
uma etapa, não mais só em seus treinos, mas também em sua vida.
Eram 5 ou 10 km, a escolher. Passagem pelo calçadão e areia da praia.
Maria optou por correr 10 km e conseguiu acompanhar sua ﬁlha, que
tinha grande experiência neste tipo de corrida.
Hoje aos 60, Maria continua treinando musculação e correndo.
Seu treino teve que ser dividido, pois a adoração ao esporte é tanta que,
pela manhã bem cedo, corre diariamente no calçadão (5 a 10 km) e das
17h às 18h, três vezes por semana, faz musculação. Isso tudo depois de
trabalhar das 8h às 16h. É feliz com a família e trabalha com mais disposição, podendo produzir mais e melhor. Adotou dieta para aumento
de massa muscular, orientada pelo seu médico, e adicionou novos projetos em sua vida. Está mais vaidosa e curte melhor seus lazeres”.
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Quando crianças, aprendemos que a tartaruga carrega a sua própria
casa, que na realidade é o seu casco, onde se protege. Pois bem, nós
também temos que cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo e a nossa
mente. Porque se não o ﬁzermos, vamos morar onde?
Eu recebo muitos pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais e quando pergunto sobre fatores de risco, muitos têm hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, fumam, bebem e levam uma
vida estressante. Quase digo: “Meu amigo, você estava pedindo para
isso acontecer”. Estas doenças têm um curso silencioso, lesam a parede
das artérias, as endurecem e favorecem o acúmulo de gordura dentro
delas. Medidas simples como controle da alimentação e atividade física
regular são excelentes remédios para auxílio no controle dessas doenças. O curioso é que muitas pessoas ainda acham que fazer atividade
física durante a semana é coisa de vagabundo, o que é uma grande
ignorância. Eu costumo perguntar: “O senhor não escova os dentes todos os dias? Então também deve fazer atividades físicas pelo menos três
vezes por semana”. Muitos falam que não têm tempo e eu pergunto:
“Qual é a pessoa mais importante do mundo depois dos seus ﬁlhos?”.
E as pessoas respondem: “Sou eu”. Então você tem uma reunião com
essa pessoa, vai desmarcar? Para qualquer reunião de trabalho, com
fornecedor, funcionário, direção, você está lá. Mas a reunião consigo mesmo você sempre adia. Um dia, o organismo vai cobrá-lo com
juros e correção monetária estas faltas. Porque essas doenças, quando
descontroladas ao longo de anos, podem apresentar um sintoma neurológico (derrame) ou cardíaco (infarto). Isso mudará a sua vida para
sempre.
Um dos maiores arquitetos do mundo, o centenário Oscar Niemeyer disse certa vez: “Arquitetura não é importante, importante é a
vida”.
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Your Song

Billy Paul

My gift is my song... and this one’s for you
And you can tell everybody that this is your song
It maybe quite simple, but now that it’s done
I hope you don’t mind, I hope you don’t mind
That I put down in words...
How wonderful life is now you’re in the world
I sat on the roof and I kicked off the moss
Well some of these verses, well they’ve, they’ve got me quitecross
But the sun’s been kind while I wrote this song
It’s for people like you that keep it turned on
So excuse me forgetting, but these things I do
You see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue
Anyway, the thing is, what I really mean
You got the sweetest eyes I’ve ever seen
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Sua canção
Meu presente é minha canção... E essa é para você
E você pode dizer a todos que essa é a sua música
Pode ser bem simples, mas agora está pronta
Espero que não se importe, espero que não se importe
Por eu ter colocado em palavras...
Como a vida é maravilhosa agora que você está no mundo.
Eu sentei no telhado e comecei a escrever
Bem, alguns desses versos me deixam bem entediado
Mas o sol tem sido gentil enquanto eu escrevia esta canção
É para pessoas como você que eu continuo a escrevê-las
Então me perdoe por ter esquecido, mas essas coisas eu faço...
Como você vê, eu esqueci se eles são verdes ou azuis
De qualquer modo, o fato é que o que realmente eu quero dizer é
Seus olhos são os mais doces que já vi.
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Reflexão número 4 –
Namore. Agende uma vez
por semana para sair com
seu marido, namorada,
ficante...
Mesmo com ﬁlhos, dívidas, afazeres domésticos, trabalho extra, é
possível sair por algumas horas. Nem que seja para tomar sorvete e
andar de mãos dadas. Isso é muito importante para a saúde do relacionamento. Ter um dia sagrado para sair na semana é uma boa dica.
Terça é o dia do cinema, por exemplo. É como já postulou Tim Maia:
“Namorar é bom pra celulite, pro coração, pra concentração, pra tudo.
É uma longa e duas rapidinhas. Ráu, ráu ráu”.
Se o casal não tem mais tempo próprio, passa a brigar, a se aturar e
o convívio torna-se insuportável. O humor piora e você acha que a sua
tristeza é causada pelo cônjuge, quando, na verdade, não é. Se todo casal não tomar sempre certas medidas de manter “regando a plantinha”
da relação, vai acabar infeliz. Não importa com quem for.
É neste momento que se abre espaço para um terceiro, o que só
serve para confundir ainda mais a cabeça da pessoa que se deixou envolver. Tenho dois pacientes, ambos casados, um homem e uma mulher que, por estarem vivendo momentos difíceis em seus casamentos,
acabaram se envolvendo em relações extraconjugais.
Hoje, têm vidas divididas, sentem-se culpados por não aceitarem
essa contravenção social, este desvio moral, por estarem traindo pessoas que são suas amigas e importantes nas suas histórias. Sentem-se
inescrupulosas com seus pais e ﬁlhos. No entanto, não resistem ao
apelo emocional e sexual do amante. É como se, naquelas horas, os
problemas do mundo acabassem e houvesse apenas espaço para o prazer. É como se a pessoa ﬁcasse inebriada, viciada e sem conseguir se
desvencilhar do amor bandido. E, como estamos ilustrando os textos
com músicas, aqui caberia One more night, do Phil Collins.
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Mas, vale dizer que, passadas essas horas, o “castelo de areia” se
desfaz, a realidade volta, e ela tem que se deparar novamente com a sua
realidade: seus ﬁlhos, marido, família, o trabalho e seus problemas. E,
como num círculo vicioso, retornam a culpa e o sofrimento até que as
lembranças dos momentos de êxtase voltem a dominar novamente a
cabeça, e a pessoa passe a viver novamente em função do novo encontro. O ciclo se perpetua assim.
As opções de ação então são:
• continuar do jeito que está (A + B). Neste caso, permanece a insatisfação de ter as coisas pela metade e a chance de alguém descobrir
é enorme. Isso magoaria, e muito, as pessoas que fazem parte da sua
vida e a sua imagem ﬁcaria bastante degradada.
• terminar o affair (Só A). Manter o casamento será muito difícil para
o envolvido, uma vez que o envolvimento aconteceu justamente
porque o casamento não estava bom. Agora a pessoa abrir mão da
única fonte de felicidade não lhe parece justa.
• terminar o casamento (Só B). Ficar com o amante geralmente não
se concretiza, principalmente por parte do homem.
• terminar com o casamento e com o affair (Nem A, nem B). Isso
geralmente só ocorre quando o cônjuge descobre. Aí literalmente
“a casa cai”. Curiosamente, sem o amor do outro, o relacionamento
extraconjugal parece não fazer mais sentido.
O que eu costumo aconselhar é uma viagem de coração aberto
com o parceiro. Desta forma, corta-se o ciclo vicioso de contato com
o amante e o casal pode reencontrar o amor que, lá atrás, fez com que
a história deles começasse. O que tenho visto é que este momento
serve de profunda reﬂexão para a pessoa envolvida que, na maioria das
vezes, se deixa reconquistar pelo parceiro. É o começo de um segundo
casamento, onde, naturalmente, passam a rechaçar a ﬁgura do amante.
Nos casos em questão, após profunda reﬂexão, a mulher decidiu
ﬁcar com o marido. No caso do homem, após ter sido desmascarado
pela esposa, entrou em desespero, terminou com a amante e jurou
amor eterno a sua mulher. É como dizem: a pessoa só dá valor depois
que perde.
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Tempo Perdido
Todos os dias quando acordo
Não tenho mais
O tempo que passou
Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo...
Todos os dias
Antes de dormir
Lembro e esqueço
Como foi o dia
Sempre em frente
Não temos tempo a perder...
Nosso suor sagrado
É bem mais belo
Que esse sangue amargo
E tão sério
E Selvagem! Selvagem!
Veja o sol
Dessa manhã tão cinza

Legião Urbana

A tempestade que chega
É da cor dos teus olhos
Castanhos...
Então me abraça forte
E diz mais uma vez
Que já estamos
Distantes de tudo
Temos nosso próprio tempo
Não tenho medo do escuro
Mas deixe as luzes
Acesas agora
O que foi escondido
É o que se escondeu
E o que foi prometido
Ninguém prometeu
Nem foi tempo perdido
Somos tão jovens...
Tão Jovens!
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Reflexão número 5 –
Produza.
Quando estou atendendo, não sinto nem fome. O prazer de estar
atendendo e ajudando outras pessoas com o meu conhecimento é tão
grande que a consulta também é uma terapia para mim. Acho que é
da natureza humana ajudar as pessoas, e os médicos têm a capacidade
de fazer isso diariamente no seu trabalho. É alimento para a alma.
Quem ajuda o próximo sabe que faz bem para si mesmo, porque a
sensação interna de poder compartilhar é muito boa. Mas, só atender
a população não basta para mim. Preciso sempre de um novo projeto.
Fiquei bastante triste quando acabei de escrever meus outros livros.
Em vez da realização do dever cumprido, entrei em luto pelo ﬁm, pois
sinto que preciso escrever continuamente. Parece ser o meu hobby, ou
minha sina. De alguma forma espero ser um difusor de informações e
do bem, pois Verba volant, scripta manent (As palavras voam, as escritas
ﬁcam). Como certa vez disse o Padre Antonio Vieira: “Para falar ao
vento bastam palavras. Para falar ao coração, é preciso obras”.
Você também pode procurar projetos a curto, médio e longo prazos, para se completar como ser humano, que não necessariamente são
de trabalho. Você pode se programar para aprender uma língua estrangeira, correr uma maratona, escrever um livro, perder peso, fazer um
MBA, reconquistar sua namorada, ganhar mais dinheiro, aumentar a
sua fé, ou, acredite, tudo isso junto. O importante é ter projetos e é
o planejamento de agora que vai determinar o resultado do que será
colhido depois. As coisas que você faz são as que ﬁcam da vida.
Certamente, nem sempre é fácil resolver os problemas que a vida
nos impõe. Não raro, as pessoas maximizam a diﬁculdade do problema a ser ultrapassado ou minimizam a sua capacidade para resolvê-lo.
Posturas evitativas podem prejudicar a pessoa no trabalho, numa apresentação, por exemplo. O medo do desempenho, não assimilar bem
críticas, diﬁculdades na interação interpessoal podem ser alguns dos
fatores para aumentar o seu pessimismo diante do próprio potencial.
Um erro comum é focar diretamente no momento de maior diﬁculdade e falar para si mesmo: “não vou conseguir, não sou capaz”.
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Ora, ninguém sai do sofá de casa para cobrar o pênalti na ﬁnal da
Copa do Mundo. Existe toda uma preparação, anos de treinamento e
muitos jogos decisivos no currículo. Da mesma forma, você não vai
pegar um microfone e dar uma aula em inglês, apresentando gráﬁcos
com um laser pointer para 300 especialistas, na primeira vez que você
mexer no programa power point.
Einstein, há algum tempo, já postulou que “nada acontece até que
algo se mova”. Isso é um exemplo de que a inércia impede o funcionamento normal de qualquer ação. Além de perder a oportunidade de
ser o primeiro a desenvolver ou melhorar alguma coisa. Reﬂetir até tomar a melhor decisão é diferente de procrastinar, que é simplesmente
“empurrar com a barriga”. Procrastinatus: pro- (à frente) e crastinus (de
amanhã). Logo, um procrastinador é um indivíduo que evita tarefas e
perde oportunidades.
O mundo diﬁcilmente vai criar um set perfeito para você. Se você
esperar que tudo se acerte para depois agir, provavelmente nunca dará
o primeiro passo. “Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado”, arrebata o grande Rui Barbosa.
Siga os passos:
1 - Acalme-se.
2 - Estude, entenda e procure simpliﬁcar o problema em questão.
3 - Deﬁna soluções em potencial e estude estratégias de ação.
4 - Deﬁna a solução e estratégia mais sensata.
5 - Siga para o plano de ação.
6 - Avalie os resultados periodicamente.
Obs.: Se necessário, redeﬁna os passos.
Obs 2: Tenha plano B na manga, isto o deixará mais tranquilo.
A decisão ﬁnal pode ser até a de não resolver algum problema, mas
não antes de seguir os passos. É preciso estar bem consigo mesmo e não
com a sensação de que existe algo por resolver.
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Smile

Charles Chaplin

Smile, though your heart is aching
Smile, even though it’s breaking
When there are clouds in the sky
You’ll get by...
If you smile
With your fear and sorrow
Smile and maybe tomorrow
You’ll ﬁnd that life is still worthwhile if you’ll just...
Light up your face with gladness
Hide every trace of sadness
Although a tear may be ever so near
That’s the time you must keep on trying
Smile, what’s the use of crying?
You’ll ﬁnd that life is still worthwhile
If you’ll just...
If you smile
With your fear and sorrow
Smile and maybe tomorrow
You’ll ﬁnd that life is still worthwhile
If you’ll just Smile...
That’s the time you must keep on trying
Smile, what’s the use of crying
You’ll ﬁnd that life is still worthwhile
If you’ll just Smile.
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Sorria
Sorria, embora seu coração esteja doendo
Sorria, mesmo que ele esteja partido
Quando há nuvens no céu,
Você conseguirá...
Se você sorrir
Com seu medo e tristeza
Sorria e talvez amanhã
Você verá que a vida continua se você apenas...
Ilumine sua face com alegria
Esconda todo rastro de tristeza
Embora uma lágrima possa estar tão próxima
Este é o momento que você tem que continuar tentando
Sorria, qual a utilidade do choro?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas...sorrir
Se você sorrir
Com seu medo e tristeza
Sorria e talvez amanhã
Você verá que a vida continua
Se você apenas... sorrir
Este é o momento que você tem que continuar tentando
Sorria, qual a utilidade do choro?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas...sorrir
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Reflexão número 6 –
Avalie seu estado de
humor.
E se o médico recomendar, use um antidepressivo.
Os transtornos do humor são desordens crônicas e acompanham o
indivíduo por anos a ﬁo, às vezes, por toda vida. A especialidade habilitada para tratá-los é a psiquiatria. O médico avalia se a tristeza é situacional ou se é algo mais sério que precise de remédio, psicoterapia ou
de ambos. Existem inúmeros tipos de antidepressivos, antigos e novos,
caros e baratos, mais ou menos potentes, com diferentes perﬁs de efeitos
colaterais. O que nós geralmente fazemos, além de escolher a potência e
dose adequadas para cada caso, é tentar que o próprio efeito colateral do
remédio seja um fator a mais de ajuda para aquela pessoa. Por exemplo:
se a pessoa tem insônia associada, podemos escolher um que tem maior
efeito sedativo; se está perdendo peso, um que aumente o apetite; se tem
ansiedade, um que melhore esta sensação de inquietude.
Mas fundamental é não abandonar o tratamento após achar que
melhorou. O uso do antidepressivo deve ser usado por períodos que
excedam a fase de remissão dos sintomas. Em alguns casos, é preciso –
inclusive - fazer uso contínuo da droga.
Veja o depoimento dessa paciente que sofre de depressão e decidiu
parar o remédio por conta própria e, apenas depois de alguns meses,
retornou à consulta:
“Tem momentos que você não é forte o suﬁciente. Li seu livro de
poemas e ele nos manda sorrir. Como é que eu vou sorrir? Eu estou
muito triste, com a autoestima muito baixa. Estou lutando muito, mas
está sendo difícil. Tenho orado tanto. Meu Deus... Só que tem horas
que eu perco a esperança. Estou preguiçosa, mas não consigo dormir.
Fico na cama e luto para ver se eu adormeço um pouquinho. Cheguei
a tomar várias vezes rivotril, ia ﬁcando numa ansiedade para ver se eu
dormia e acabava tomando o remédio.
E tem aquele corpo pesado, preguiça de fazer comida. As coisas faltando lá em casa e eu sem ânimo de ir ao mercado. Não tem explicação.
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Procuro me ajudar, mas eu não sei onde eu mexo que parece que
este edifício vai desabar. É uma dor, me faz sofrer muito.
Quando venho aqui, parece que tiro uma rolha no meio do oceano,
vou aliviando um pouco a minha tristeza. Eu estava tão bem. Eu estava
tão bem”.
Não precisa ﬁcar receoso de usar um remédio cronicamente. Muitos portadores de diabetes mellitus ou hipertensão arterial usam remédio a vida toda. Sabe-se, e isso está comprovado cientiﬁcamente, que
ocorre um mau funcionamento da serotonina e noradrenalina em certos circuitos cerebrais. O remédio, ao aumentar a concentração, principalmente da serotonina no cérebro, ajuda na melhora da depressão.
Mas é como eu digo aos meus pacientes: “O remédio tira a tristeza,
mas não gera felicidade, é preciso também fazer por onde. Não existe
cápsula de felicidade”.
Os antidepressivos não causam dependência, diferente dos benzodiazepínicos (calmantes) que são os chamados tarja preta para ansiedade e insônia. Os antidepressivos são facilmente retirados quando
“desmamados” aos poucos.
Os calmantes são drogas que geram dependência - já na primeira
dose - e tolerância, ou seja, necessitam de doses cada vez maiores para
se obter o mesmo efeito ao longo do tempo. Apesar de terem um efeito
sedativo, pioram a qualidade do sono como um todo por diminuírem
a quantidade de sono profundo. É aquela sensação de dormir e não
descansar. Além disso, diminuem a atenção e a memória de trabalho,
aquela que usamos no nosso dia a dia para a resolução de problemas
imediatos, gerando lapsos no meio de uma conversa ou tarefa. Enﬁm,
os calmantes são drogas que, se necessárias, devem ser usadas pela menor quantidade de tempo e dose possíveis.
Já a terapia cognitivo-comportamental tem o objetivo de fazer uma
reestruturação em pensamentos automáticos, em sua maioria negativos, de ruína ou menosvalia. O psicólogo ajuda o indivíduo a assimilar
esses “erros cognitivos” no sentido de gerar um pensamento, sensações
e padrão de resposta (comportamento) realistas diante dos problemas
da vida.
Segue um texto explicativo e bem-humorado sobre terapia cognitivo-comportamental que o amigo e psicólogo Luiz Ainbinder escreveu
para o livro:
“Buda disse há 2500 anos que “somos o que pensamos.” De fato,
ninguém sente nada sem antes ter um pensamento. Assim, se eu pensar
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em coisas alegres, me sentirei alegre. Da mesma forma, se pensar coisas
tristes, ﬁcarei triste. Os pensamentos são as causas, e os sentimentos,
os efeitos.
A maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um
pensamento ao invés de outro.
Se você está sofrendo na vida neste exato momento, eu posso garantir que isso está ligado a algum tipo de ﬁxação quanto ao modo
como as coisas deveriam estar acontecendo.
Nada do que acontece é, em si mesmo, bom ou mau. Nada tem
um valor intrínseco, um valor próprio. As coisas têm o valor que lhes
atribuímos. Por exemplo: você compra uma determinada roupa porque achou linda. Algum tempo depois – que pode ser até muito curto
-, você acha feia. Sendo a roupa a mesma, o que mudou? Resposta: a
sua avaliação.
Outro exemplo: se um anão olha para você, ele irá classiﬁcá-lo
como alto. Se um gigante avalia sua altura, irá classiﬁcá-lo como sendo
baixinho. Se sua altura permanece a mesma, como você pode ser visto
como alto ou baixo? Resposta: sua altura é a sua altura. O que varia é
o que cada pessoa pensa a respeito.
As coisas geralmente têm muito menos a ver conosco do que pensamos.
Mas para que este blá-blá-blá todo? Para mostrar que a qualidade de
sua vida está intimamente vinculada à qualidade de seus pensamentos.
Infelizmente, ao longo da vida, fomos aprendendo alguns conceitos
e valores, ou seja, maneiras de pensar que atrapalham a nossa felicidade
e aumentam nossa infelicidade.
De certa forma, é como se olhássemos a realidade com óculos
com as lentes tortas. Tudo que vemos através destas lentes estará distorcido.
Por exemplo: uma dessas lentes se chama “tragiﬁcação do banal”.
Quando você a usa, você faz a famosa tempestade em um copo d’água,
vê um grão de areia do tamanho de uma montanha. Vive uma tragédia, sendo a situação trágica ou não.
Outra lente que se usa muito: “leitura mental”, quando você acredita que sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa.
Certa vez, atendi um casal em meu consultório depois que eles tiveram uma briga terrível, dessas em que os vizinhos socavam a parede
e ameaçavam chamar a polícia. Motivo? A mulher disse que o marido
estava com o olhar perdido, pensando na amante. Em outra consulta,
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desta vez só para o marido (que na época não tinha nenhuma amante),
perguntei-lhe o que pensava na ocasião do dia de fúria. A resposta foi
singela:
— Doutor, eu estava deitado vendo uma mosca no teto do quarto
e pensava: como é que ela pode ﬁcar no teto, de cabeça para baixo???!!!
Uma ocasião, um cliente que sofria de um mau-humor crônico
(distimia) chegou, à noite, em meu consultório, muito zangado. Perguntei-lhe o que havia ocorrido. E a resposta foi que naquele dia nada
dera certo, tudo saíra errado. “Como assim?”, perguntei. “Você não
está aqui na consulta, vivo, inteiro, no horário?”. Ele explicou que, pela
manhã, o pneu de seu carro estava furado. Nome dessa lente: “abstração seletiva”. Em sua ótica ele deletou tudo que deu certo, selecionou
e supervalorizou um único episódio que conﬁrmava sua visão negativa
do mundo. Em outras palavras, olhar só para o buraco do pudim é
tolice.
Enﬁm: nós não pensamos impunemente. Pensamentos têm consequências, inclusive e principalmente sobre nossa saúde física. Igualzinho ao vento, nós não podemos vê-lo, mas percebemos claramente
seus efeitos.
A terapia cognitivo-comportamental é a técnica psicológica que
nos ajuda a jogar fora as lentes distorcidas e ver a vida como ela realmente é. Ser infeliz é fácil, não dá trabalho nem exige esforço. Por isso,
a maioria das pessoas o é. Lembre-se: “o mato cresce sozinho, mas ﬂores
precisam de cultivo”.
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Se essa rua fosse minha

Cantigas Populares

Se essa rua
Se essa rua fosse minha
Eu mandava
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas
Com pedrinhas de brilhante
Só pra ver
Só pra ver meu bem passar
Nessa rua
Nessa rua tem um bosque
Que se chama
Que se chama solidão
Dentro dele
Dentro dele mora um anjo
Que roubou
Que roubou meu coração
Se eu roubei
Se eu roubei teu coração
Tu roubaste
Tu roubaste o meu também
Se eu roubei
Se eu roubei teu coração
Foi porque
Só porque te quero bem
m
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Reflexão número 7 –
Tenha filhos e dê atenção
a eles.
Lembro-me de quando minha esposa estava grávida da minha ﬁlhinha. Como era lindo saber que tinha uma vidinha crescendo ali,
alguém para nos encantar e aumentar a nossa razão de viver. Tão gostoso... Quando eu colocava a cabeça no barrigão, ela dava cada chute...
A mãe falava com ela, chutava ainda mais, como se realmente estivesse
se comunicando. Meu outro ﬁlho beijava muito a barriga da mãe, dava
bom dia e boa noite, falava que estava juntando dinheiro no cofrinho
dele para comprar presentes para a irmãzinha. Muito engraçado! Um
dia, ele perguntou para a minha esposa se ela tinha comido o bebê.
Ora, se estava na barriga, pela lógica, fora comida pela mãe. Minha
esposa, então, disse que não, disse que o papai havia colocado uma
sementinha na barriga da mamãe. No dia seguinte, ele chegou à escola
e falou para uma coleguinha: “Quando você crescer, vou colocar uma
sementinha na sua barriga”. Imagina se ela falou isso em casa.
Nossos ﬁlhos são parte de nós, nossos pedaços. Quando você olha para
eles tudo parece fazer sentido. Nada é mais maravilhoso na vida do que um
ﬁlho. Por ele você mata, morre, abdica dos seus sonhos, enfrenta qualquer
diﬁculdade. É um sentimento incondicional e um amor inenarrável.
Tenho um amigo que é executivo de uma multinacional e seu trabalho exige viajar mensalmente para algum canto do mundo. Certa
vez, ele me conﬁdenciou, que quando busca na memória os momentos
em que foi mais feliz, as imagens sempre se repetem. “É quando eu
chego em casa de uma viagem, dou um forte abraço na minha esposa,
tomo um banho quente e depois deito na minha cama e adormeço
abraçado aos meus dois ﬁlhos. Cada um sobre um braço meu.”
Só quem tem ﬁlhos sabe o que é brincar de cavalinho ou de princesa, depois de um dia inteiro de trabalho. Os pais têm no ﬁlho a
melhor parte de si e projetam nele um ser humano melhor do que ele
é. Quando o ﬁlho ﬁca doente, a dor é maior nos pais, assim como a
alegria dele são como cócegas na alma dos pais. São anjos de Deus sob
a nossa custódia. A forma mais simples de se perpetuar.
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Devo confessar que tenho incentivado algumas brincadeiras não
muito educativas com meu ﬁlho, mas é tão engraçado quando ele fala:
“Papai, quando a mamãe sair, a gente pode fazer muita bagunça? Guerra de almofada também? E jogar bola na sala, pode?” (Espero que a
minha esposa não leia esta parte.)
Segue uma passagem que vivenciei há alguns anos:
“8h15 - Finalmente estou tomando o meu café. Olhos marejados,
silêncio, pão Pullman com requeijão e Nescau (não que seja o café da
manhã da minha preferência, mas é certamente o mais prático).
O meu dia começou às 5h35, quando o meu ﬁlho despertou, abriu
aquela boca pequenina e deu um berro estrondoso (como será que eles
conseguem isso?). Quando eu levantei, minha esposa já estava lá, então
aproveitei para ir ao banheiro e depois fui dar um apoio moral. Percebi
que ela estava pior que eu (como se mais ou menos ela tivesse tomado
uns 17 comprimidos de Lexotan), por isso falei que ela poderia dormir
e eu ﬁcaria com o Bernardo.
A mamadeira acabou, ele ﬁcou de pé no berço, abriu um sorrisão e
começou a pular. Brincamos ali alguns minutos, depois no chão, no corredor, na cozinha, na sala, embaixo da mesa, no escritório, até que seus
brinquedos acabaram... Então começamos a brincar com as bolsas da mãe
dele. Andamos a casa toda (e como ele ainda não sabe andar, tive que segurá-lo numa posição não muito confortável). E eu pensava comigo: “Caramba, ainda bem que eu ﬁz aquele xixi... Nossa, que horas foi aquilo?”.
Estava indo tudo bem, até que nós nos desentendemos porque ele
queria abrir uma gaveta que eu insistia em não deixar. Não sei, mas
tenho a impressão de que ele estava me xingando na língua dos bebês.
Quando o sol ﬁnalmente apareceu, resolvi levá-lo para dar uma voltinha no play do prédio. Que otimista eu! Dei tantas voltas que sinto
vertigem até agora quando fecho os olhos...
Subimos novamente por um pequeno incidente. Fui veriﬁcar sua
fralda, usando um método muito legal que a minha sogra ensinou, e
saí com dois dedos sujos de m. Tudo bem, ainda bem que tinha outros
oito para chamar o elevador.
Ao trocar a fralda, notei que alguma coisa só podia estar errada, era
muito fedor! Empesteou o quarto, ﬁquei novamente impressionado e,
pensando comigo: “Onde eu estava com a cabeça naquele dia que não
usei a camisinha?”.
Até que às 8h12 resolvi chamar a mãe. Ela o pegou no colo e em 2
minutos ele já dormia novamente. Não é brincadeira!
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E aqui nós estamos, tomando café, ou melhor, Nescau, pão Pullman e requeijão”.
As crianças têm um grande poder de percepção, sabem dimensionar
a presença dos pais. Outro dia, li uma mensagem sobre esta capacidade
dos pequenos que até me emocionou. É mais ou menos o seguinte:
“O pai sempre chegava cansado e irritado do trabalho, sem tempo,
nem vontade, de dar atenção ao seu ﬁlho. E volta e meia resmungava:
— Não tenho tempo a perder, eu ganho por produção, por hora.
O ﬁlho então perguntou:
— Papai, quanto você ganha por hora?
E ele respondeu:
— R$3.
— Então o senhor pode me dar R$1?
O pai, muito bravo, começou a gritar dizendo:
— Então é por isso que você quer saber quanto eu ganho, para me
pedir dinheiro. Vá agora para o seu quarto e não sai mais de lá.
Próximo à hora de dormir, o pai foi ao quarto de seu ﬁlho, já mais
calmo, que novamente pediu:
— Papai, o senhor pode me dar R$1?
O pai, sem entender muito bem, pegou a moeda e deu ao ﬁlho.
Ele rapidamente levantou da cama, foi ao cofrinho dele, juntou a
moeda dada pelo pai com outras moedas e notas velhas. Juntou tudo
na sua mãozinha e esticou na direção do seu pai. Então disse:
— Aqui, papai, gostaria de comprar uma hora do seu tempo.
O pai não se conteve, começou a chorar, abaixou-se e abraçou o
ﬁlho. A partir desse dia, ele reserva diariamente um tempo, por menor
que seja, para ﬁcar com seu ﬁlho”.
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Noite feliz

J.Mohr / F.Gruber

Noite feliz, noite feliz
Ó senhor, Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa Jesus, nosso bem
Dorme em paz, ó Jesus
Dorme em paz, ó Jesus
Noite feliz, noite feliz
Ó Jesus, Deus da luz
Quão afável é teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar
E a nós todos salvar
Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vêm cantar
Aos pastores, seus anjos no céu
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus salvador
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Reflexão número 8 –
Dormir bem é fundamental.
Outro dia tive insônia e resolvi escrever sobre o sono. Na verdade,
não deveria procurar algo estimulante, que exigisse raciocínio ou mesmo ﬁcar diante dessa luz forte, à noite. Estes, certamente, são fatores
que não ajudam na promoção de sono. Enﬁm, a insônia atinge cerca
de 30% da população e muitas vezes está relacionada a transtornos
do humor. Insônia é a diﬁculdade para iniciar ou manter o sono. Na
insônia, existem os chamados fatores predisponentes, precipitantes e
perpetuantes.
Os fatores predisponentes são a bagagem de predisposição genética
para ter ou não insônia. Os fatores precipitantes aqueles que, geralmente, são o gatilho (trigger) para o início da insônia. Pode ser a perda
de um emprego, início de uma dívida, término de um relacionamento,
morte de um ente querido, mudança domiciliar, entre outras.
Mas são os fatores perpetuantes os responsáveis pela croniﬁcação da
insônia. A pessoa passa a ter um conjunto de hábitos e pensamentos
que atrapalham a promoção do sono. Muitas vezes o indivíduo sofre
de ansiedade antecipatória, um verdadeiro medo quando vai chegando
a hora de dormir e ele sabe que vai passar mais uma noite em claro. À
noite, a cama passa a ser vista como um monstro.
No entanto, rotinas como refeições copiosas ou atividade física, à
noite, ﬁcar na internet ou assistindo TV na cama, até tarde, também
são fatores que favorecem o atraso do início do sono.
O correto é usar a cama só para o sexo e o sono. Mas as pessoas
comem, jogam e assistem à TV deitadas na cama. Além disso, é importante procurar dormir e acordar sempre no mesmo horário. Assim,
o organismo cria uma rotina.
Preparar a mente para dormir também é importante. Não é incomum o cérebro começar a trabalhar quando as luzes se apagam. Pensamentos como ”tenho que pagar isso, comprar aquilo” e “meu Deus,
amanhã minha mãe vem aqui” são alguns exemplos comuns. Procurar
resolver tudo antes de dormir é a melhor estratégia. Mas, mesmo assim, se vier algum pensamento na hora que você tenta iniciar o sono, é
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melhor levantar e anotar num papel. Assim você transfere aquela informação e não ﬁca veriﬁcando a cada cinco minutos se esqueceu ou não.
Perto da hora de dormir, já devemos ir desacelerando para facilitar
o sono. Alguns rituais podem ajudar, como tomar um banho morno
ou ler um livro até o sono bater. Medidas como meditação e ioga são
válidas, mas não na hora de dormir. É interessante porque a pessoa
aprende a relaxar. Mas se ﬁcar relacionada ao evento sono e a pessoa
não dormir, ela pode ﬁcar ansiosa e se perguntar: “Ora, eu ﬁz a meditação então porque é que eu não estou dormindo?”.
E se tudo isso for feito, o que chamamos de higiene do sono, e a
pessoa não dormir, o recomendado é sair da cama e só voltar quando
estiver com sono. Virar-se na cama, para lá e para cá, só aumenta a
ansiedade e atrapalha a promoção de sono. Uma outra técnica bem interessante é a intenção paradoxal. Normalmente a pessoa ﬁca na cama,
“ai meu Deus eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. A técnica
consiste em mandar a ordem: “Eu vou permanecer acordado!”. A pessoa acaba desligando, se tranquiliza, relaxa, tira o foco do seu pensamento da insônia e dorme.
Existem terapias comportamentais breves, com o objetivo de resgatar o sono das pessoas com insônia, onde essas técnicas são usadas. O
objetivo não é o de curar o problema em oito sessões, mas o de matar o
monstro chamado insônia e dar ferramentas para a pessoa atuar contra
os fatores perpetuantes da insônia, além de auxiliar a descontinuar os
remédios calmantes e sedativos tarja preta.
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Everything is gonna be
alright

Bob Marley

Rise up this mornin’,
Smiled with the risin’ sun,
Three little birds
Sit by my doorstep
Singin’ sweet songs
Of melodies pure and true,
Sayin’, (“This is my message to you-ou-ou:”)
Singin’: “Don’t worry about a thing,
‘Cause every little thing is gonna be all right.”
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Tudo vai ficar bem
Levantei esta manhã,
Sorri com o sol nascendo,
Três passarinhos
Pousaram na minha porta
Cantando doces músicas
De melodias puras e verdadeiras,
Dizendo (“Esta é minha mensagem para você”)
Não se preocupe com isso
Tudo vai ﬁcar bem.
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Reflexão número 9 Perceba as coisas belas da
natureza e as mensagens de
paz que elas nos trazem.
Estava decidindo qual seria o título do livro. Pensei em frases como:
“Tudo vai ﬁcar bem” ou “Não se preocupe, seja feliz”.
Então decidi por “Três passarinhos”, fazendo uma alusão direta a
música Everything is gonna be alright, do Bob Marley. A ideia é que a
felicidade está nas pequenas coisas, no contato diário com a sua família, na natureza, no sol que esquenta a sua pele ou mesmo no prazer de
pegar um pouco de chuva. Para que sair correndo? Meu ﬁlho sempre
me fala quando está chovendo: “A gente gosta de pegar um pouquinho
de chuva, não é papai?”. E você? “Have You Ever Seen the Rain?” (John
Fogerty).
Quando eu morei na Suíça, passava o dia todo me abraçando como
se estivesse morrendo de frio e sofrendo por isso. Até que um colega do
hospital me disse: “Oscar, qual o problema de sentir um pouco de frio?
Vamos lá fora sem casaco”. Atravessamos o jardim do hospital coberto
de neve e, naquele dia, estava alguns graus abaixo de zero. Foi ótimo! A
partir daquele dia, passei a cruzar sempre o jardim, mesmo nos dias de
inverno. O corpo reage, você sente um calafrio, mas ainda pode soltar
vapor pela respiração e ﬁngir que está fumando. Por que não?
Moro no Rio de Janeiro, aqui todos os dias passo pela orla da praia para
ir trabalhar e vejo aquele encanto de cores. Sol e mar, montanha e verde.
Céu e areia. É uma pintura que muda a cada instante. As cores, amarelo,
azul, verde, marrom, branco, todas se misturam de forma harmônica para
criar uma belíssima paisagem dinâmica. Procure prestar mais atenção a
esses encantamentos de uma obra maior e procure se inserir, entender a
sua missão dentro deste mundo maravilhoso em que vivemos.
Na música, ele fala de acordar bem pela manhã, sorrir ao ver o
nascer do sol e encantar-se com o canto de três passarinhos, que estão
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ali para lhe trazer uma mensagem, como se fossem enviados de Deus
que cantam: “Não se preocupe, tudo vai estar bem”. Como se eles
soubessem que algo o aﬂige.
Meus três passarinhos são minha esposa e meus dois ﬁlhos, que
mesmo sem saber, com seus gestos carinhosos, me dão uma força impressionante e me ajudam a vencer qualquer obstáculo. A vida ganha
um sentido extra, porque além desses “meus pedaços” dependerem de
mim, eles são a expressão máxima do meu amor.
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Desafinado

Tom Jobim

Se você disser que eu desaﬁno, amor
Saiba que isso em mim provoca imensa dor
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu
Eu possuo apenas o que Deus me deu
Se você insiste em classiﬁcar
Meu comportamento de antimusical
Eu mesmo mentindo devo argumentar
Que isto é bossa nova
Isto é muito natural
O que você não sabe nem sequer pressente
É que os desaﬁnados também têm um coração
Fotografei você na minha Rolleyﬂex
Revelou se a sua enorme ingratidão
Só não poderá falar assim do meu amor
Este é o maior que você pode encontrar viu
Você com a sua música esqueceu o principal
É que no peito dos desaﬁnados
No fundo do peito bate calado
Que no peito dos desaﬁnados
Também bate um coração
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A reflexão número 10 é:
Keep walking.
Fiquei um tempo sem escrever. Estava atolado de trabalho. Esses
picos de trabalho em que você se empenha por um resultado ou meta,
mergulha com aﬁnco no que está fazendo, engrandecem muito. Geralmente, se há recompensa, o fator motivador é ainda maior. O importante é não se agredir, ou seja, fazer o que gosta. E, uma grana extra
na hora do merecido descanso, não faz mal a ninguém. Mas é preciso
fazer bem feito, dedicar-se ao máximo.
Você tem feito isso? Tem vencido os próprios obstáculos?
Não vá competir com ninguém, mas consigo mesmo. Procure melhorar a cada dia. Ultrapasse os seus próprios limites porque o bem-estar ao cruzar a linha de chegada, ao chegar ao topo da montanha, ao
preparar o relatório, ao passar no concurso ou ao conquistar a pessoa
amada são incomensuráveis.
Levantar de manhã e ter um objetivo é muito bom. Isso move a
pessoa. Faça planos e os coloque em prática.
Mas, como diz a fábula de Esopo mais tardiamente reeditada por La
Fontaine, ”A assembleia dos ratos”, falar é mil vezes mais fácil do que fazer.
Para quem não lembra, é mais ou menos assim: Numa casa vivia
uma comunidade de ratos felizes e tranquilos, até que um morador
indesejado passou a dividir o espaço com eles, o gato. Os ratinhos estavam acuados, não podiam mais sair para comer e já estavam passando
fome. Numa certa noite, esperaram o gato dormir e saíram sorrateiramente para buscar comida. Foi quando o gato acordou e eles tiveram
que correr em desespero para dentro da toca. O líder dos ratinhos convocou uma assembleia na tentativa de solucionar o problema, já que
eles não podiam mais viver assim. Inúmeras ideias foram discutidas,
mas nenhuma parecia ideal. Até que um jovem rato pediu a palavra e
disse: “Por que não colocamos um guizo no gato? Assim, todas as vezes
em que ele se aproximar ouviremos o barulho do sininho e poderemos
nos esconder.” A aclamação foi geral e todos aplaudiram o jovem ratinho. O líder então perguntou: “Quem se voluntaria para colocar o
guizo?”. E o silêncio foi geral...
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Mas você vai reparar que nada é tão simples como você imaginou
inicialmente e que as coisas, geralmente, não saem exatamente conforme o planejado. Para concluir os projetos e levá-los a cabo mais
facilmente, uma boa dica é subdividi-los em subprojetos mais simples,
menos custosos e mais viáveis. Assim, os resultados aparecem mais
rapidamente. Pode-se fazer avaliações mais periódicas e moldá-los de
acordo com a realidade. Mesmo que o foco ﬁnal esteja lá na frente.
Isso vale para tudo na vida. Se você focar em algo muito longe do
alcance das mãos, provavelmente nunca irá alcançá-lo. Melhor é conquistar um pouco por dia, até chegar ao objetivo ﬁnal.
Tenho um amigo que fala que esse é o método KISS (keep it stupid and simple) que signiﬁca “mantenha isso estúpido e simples”. Ou
seja, faça o “feijão com arroz”, que dá certo. Se começar a “enfeitar
muito o pavão”, a coisa pode não sair. Veja bem, isso não é o convite
à acomodação ou à mediocridade, muito pelo contrário. Pense que o
caminho é parte integrante de uma coisa maior e que só experiência
e o know-how vão lhe permitir alçar voos mais altos. Aí sim, você vai
poder aprimorar suas ações. É preciso disciplina e trabalho diários, o
sucesso não acontece do dia para a noite. Pense grande sem perder o
foco, tenha uma atitude vencedora, mas dê um passo por dia. Não
deixe a ansiedade vencer sua paciência.
Ah, não se esqueça de olhar pela janela, ou seja, de aproveitar a
caminhada. O objetivo pode ser chegar ao cume do Everest, mas o projeto envolve todo o estudo de alpinismo, a conquista da montanha. O
choro da emoção geralmente não é porque pisou no topo do mundo,
mas por toda a superação pessoal. Além disso, se você estiver aproveitando ao mesmo tempo em que alcança seus objetivos, o caminho ﬁca
mais curto, com menos ansiedade. E, claro, com prazer, o trabalho ﬁca
muito melhor.
Certa vez, Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei masculina, disse o seguinte: “A vontade de se preparar tem que ser maior
do que o desejo de vencer, que será consequência da boa preparação”.
Depois de muito trabalhar em cada conclusão dos subprojetos,
é preciso parar um pouco para espairecer. Posteriormente, é preciso
avaliar o que foi feito, corrigir os erros e, então, partir para novos caminhos. Sim, o ócio é produtivo. Este ﬁnal de semana vou viajar com
minha esposa e ﬁlhinhos e curtir minha família. Mas certamente minha cabeça voltará fervilhando de ideias. Você também, keep walking!
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Emoções
Quando eu estou aqui
Eu vivo esse momento lindo
Olhando pra você
E as mesmas emoções
Sentindo...
São tantas já vividas
São momentos
Que eu não me esqueci
Detalhes de uma vida
Histórias que eu contei aqui...
Amigos eu ganhei
Saudades eu senti partindo
E às vezes eu deixei
Você me ver chorar sorrindo...
Sei tudo que o amor
É capaz de me dar
Eu sei já sofri
Mas não deixo de amar
Se chorei ou se sorri
O importante

Roberto Carlos
É que emoções eu vivi...
São tantas já vividas
São momentos
Que eu não me esqueci
Detalhes de uma vida
Histórias que eu contei aqui...
Mas eu estou aqui
Vivendo esse momento lindo
De frente pra você
E as emoções se repetindo
Em paz com a vida
E o que ela me traz
Na fé que me faz
Otimista demais
Se chorei ou se sorri
O importante
É que emoções eu vivi...
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Acredite, lute pelos seus
sonhos e não esmoreça.
Reflexão número 11.
É muito comum a pessoa se queixar e dizer que as coisas não acontecem, que o emprego não melhora, não ganha aumento, não passou
no concurso, que o casamento está estagnado etc. E sempre encontra
culpados para essas coisas. É o chefe que persegue, é o concurso que
tinha esquema, a esposa que não colabora.
Posso dizer que, em geral, o problema não está em alguma conspiração secreta para atrapalhar seu sucesso, mas na sua própria autoestima. Primeiramente é preciso ter uma atitude vencedora, pró-ativa.
Ninguém quer trabalhar ou estar casado com alguém que só olha para
baixo ou para trás, um pessimista crônico. Mas não basta acreditar
nos seus sonhos. É preciso lutar por eles continuamente e ter várias
frentes de ataque, para que você não desmorone quando perder uma
batalha. Por exemplo, se possível, marque várias entrevistas de emprego. Além disso, é preciso ter projetos correndo em paralelo para
controlar a ansiedade diante do tempo, do processo natural para uma
coisa ocorrer ou não. Assim, suas manobras (ligações, e-mails) serão
feitas estrategicamente e não por impulso. Caso o projeto principal
não saia a contento, você não vai ter a impressão de que ﬁcou parado
este tempo todo. Por exemplo, procure emprego, vá à academia e faça
um MBA ao mesmo tempo. Lembre-se, nada na vida é fácil e ninguém
vai lhe dar nada. Você vai precisar conquistar.
Theodore Roosevelt tem uma frase que diz tudo: “É muito melhor arriscar coisas grandiosas, mesmo expondo-se à derrota, do que formar ﬁlas com
os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque
vivem numa penumbra cinzenta e não conhecem vitória nem derrota”.
Mas não basta ser audacioso para alcançar um objetivo. É preciso
trabalho constante, diário, habitual. Quem não lembra do conto da
lebre e da tartaruga? A lebre perde a corrida para a tartaruga, que vai
devagar e sempre. Isso prova que, na vida, é preciso ter humildade,
disciplina, perseverança, determinação e foco.
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Não há ganho sem dor. Esta frase é muito conhecida dos praticantes de musculação. No mais simples dos seus signiﬁcados quer dizer
que é preciso suar a camisa, fazer careta e pegar pesos cada vez mais
pesados para que os músculos apareçam. Podemos transportá-la para
qualquer área da vida, pois sabemos que nada vem “de mão beijada”.
Efetivamente, a primeira declaração desta frase vem do poeta Robert Herrick em 1650, no seu Hespérides:
NO PAINS, NO GAINS.
If little labour, little are our gains:
Man’s fortunes are according to his pains.
Sem sofrimento, nenhum ganho.
Se trabalha pouco, poucos são seus ganhos:
A fortuna do homem é proporcional às suas dores.
Dentro desse contexto, lembro também a paródia de um rei que
pediu aos seus sábios para pesquisarem e explicarem qual é a “sabedoria
do mundo”. Os sábios debruçaram-se sobre os livros e debateram dia
após dia. Anos depois, trouxeram ao rei dez volumes de manuscritos.
O rei, então, disse a eles: “Não, aqui há muita coisa. Voltem e tragam-me a ‘sabedoria do mundo’ em uma folha apenas”.
Os sábios pareciam não acreditar no que haviam ouvido, mas ordem é ordem. Recolheram-se novamente e, após alguns anos, retornaram trazendo ao rei a “sabedoria do mundo” em uma folha.
O rei, então, olhou o papel e novamente disse a eles: “Não, aqui
ainda há muita coisa. Voltem e tragam-me a ‘sabedoria do mundo’ em
uma frase apenas”.
Os sábios do reino, alguns já falecidos durante o processo, quase se
desesperaram. Mas temendo uma punição, recolheram-se e, após um
ano, trouxeram ao rei a “sabedoria do mundo” em uma frase.
O rei leu a frase, reﬂetiu por alguns minutos, mexeu nos seus longos bigodes, sorriu e repetiu a frase em voz alta: “Nada é obtido sem
esforço!”.
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O tempo não pára

Cazuza

Disparo contra o sol
Sou forte, sou por acaso
Minha metralhadora cheia de mágoas
Eu sou um cara
Cansado de correr
Na direção contrária
Sem pódio de chegada ou beijo de namorada
Eu sou mais um cara
Mas se você achar
Que eu tô derrotado
Saiba que ainda estão rolando os dados
Porque o tempo, o tempo não pára
Dias sim, dias não
Eu vou sobrevivendo sem um arranhão
Da caridade de quem me detesta
A tua piscina tá cheia de ratos
Tuas idéias não correspondem aos fatos
O tempo não pára
Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades
O tempo não pára
Não pára, não, não pára
Eu não tenho data pra comemorar
Às vezes os meus dias são de par em par
Procurando uma agulha num palheiro
Nas noites de frio é melhor nem nascer
Nas de calor, se escolhe: é matar ou morrer
E assim nos tornamos brasileiros
Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro
Transformam o país inteiro num puteiro
Pois assim se ganha mais dinheiro
A tua piscina tá cheia de ratos
Tuas idéias não correspondem aos fatos
O tempo não pára
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Reflexão número 12 Não reclame da vida!
Atendi um jovem de 25 anos que sofre de paralisia cerebral decorrente de complicações no parto. Ele mal consegue andar, tem retenção urinária, o que exige que sua mãe retire a urina diariamente com
sonda. E sofre de epilepsia e retardamento mental, sua idade mental é
de cerca de 4 anos. Sua mãe é uma guerreira e tem uma força física e
mental descomunal. Ela o leva para todos os lugares e oferece tudo que
está a seu alcance para aquele jovem.
Durante a consulta, perguntei a ele como estava e se havia alguma coisa
o incomodando. Ele balbuciou que queria trabalhar. Então, combinei com
a mãe que ele faria algum artesanato, o que estivesse ao seu alcance, nem
que fossem rabiscos num envelope, que nós colocaríamos para vender na
clínica. Não importa o quê, o primordial era ele se sentir útil e produzir.
Ele então começou a mexer as mãos como se fosse passarinho e a
gritar: “vou trababar, vou trababar”. Ele estava muito feliz e não parava
de gritar. Deu para ver o brilho nos olhos daquela mãe ao ver que o
ﬁlho estava tão feliz, independente de toda a sua limitação. O que,
obviamente, também me emocionou. Dei meu cartão na mão dele e
disse: “Olha, assim que você preparar alguma coisa, envie para mim.”
Tempos mais tarde, chegou pelo correio uma pintura que ele fez
com o auxílio de bolinhas de gude. Foi emocionante! Atualmente, ele
faz as pinturas durante a semana e as vende numa feirinha de artesanato próxima de sua casa.
É praticamente impossível não lembrarmos dos nossos ﬁlhos e de
agradecermos a Deus pelo fato de eles serem tão perfeitos. Além disso,
muitas vezes reclamamos da vida, da nossa rotina de trabalho, que
andamos muito ou de coisas menores.
Tenho uma outra paciente que perdeu quase tudo no período de três
anos. Seu marido a deixou, seus pais, ﬁlho, tia - e, até seu gato - morreram.
Mas ela está indo bem. Claro que sofre, tem saudades, mas está lutando.
Será que seus problemas são tão grandes assim? Ou será que você
os está superdimensionando? Está com pensamento ﬁxo neles e não
consegue ver outras coisas boas na vida...
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No ﬁlme “Mar aberto”, um jovem casal viaja para o Caribe para
mergulhar e a lancha em que eles estão acaba esquecendo-os no mar.
Eles ﬁcam perdidos e se veem cercados por tubarões. Só aí passam a
dar o real valor de um para outro, a valorizar suas vidas corridas e suas
rotinas de trabalho estressantes.
Há uma paródia que diz o seguinte:
Um rapaz que morava no interior, de poucas posses e pouco estudo, estava muito infeliz com a sua vida. Resolveu ir ao centrinho do
vilarejo conversar com um velho sábio.
Disse ao sábio que sua vida estava muito ruim.
Ele, então, perguntou: “O que você tem, meu ﬁlho?”.
Ele respondeu: “Tenho um pequeno pedaço de terra onde planto,
para minha família ter o que comer, tenho uma casinha e uma vaquinha velha que ﬁca no quintal”.
O sábio então recomendou:
“Meu ﬁlho, coloque a vaca dentro da sua casa e volte aqui em uma
semana”.
Uma semana depois, antes do horário marcado, lá estava o rapaz.
O sábio perguntou: “Sua vida melhorou?”.
E ele respondeu: “Não, minha vida piorou muito. A vaca ocupa
todo o espaço da sala, não deixa ninguém dormir à noite, a casa está
cheia de moscas e fedendo. Minha vida está terrível”.
O sábio então recomendou:
“Meu ﬁlho, tire a vaca de dentro de casa e volte em uma semana”.
Na semana seguinte o jovem apareceu lá com a família, todo arrumado e com um presente para o sábio.
Disse: “Olha, o senhor mudou a minha vida, nunca estive tão feliz.
Minha casa é maravilhosa e eu lhe sou muito grato”.
Claro que, muitas vezes, temos que tomar medidas reais nas nossas
vidas, de mudança de rumo, mas esta paródia serve para mostrar que
devemos aprender a valorizar o que temos, antes de tudo.
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Parabéns pra você
Bertha de Mello
Parabéns a você,
nesta data querida,
muita felicidade,
muitos anos de vida.
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Reflexão número 13 Estude continuamente, seja
o melhor profissional que
puder e se autovalorize.
Charles Scott conta a seguinte passagem no livro “Ah, se eu soubesse”:
“Certo dia, um jovem estava andando pela ﬂoresta e encontrou um
senhor tentando serrar uma árvore enorme com um serrote enferrujado. Ele passou pelo senhor e, no caminho de volta do passeio, encontrou novamente o homem já muito cansado ainda tentando serrar a
árvore. Ele não se conteve e gritou:
— Meu amigo, o senhor não vai conseguir desta maneira. É preciso
aﬁar o serrote!
O homem olhou para ele, com o rosto tomado pelo suor, e balbuciou:
— Não tenho tempo, não tenho tempo”.
Essa história quer dizer que, em vez de ﬁcarmos imersos na nossa
rotina de trabalho, precisamos periodicamente “aﬁar o serrote”. Ou
seja, participar de seminários, congressos, programas de educação continuada etc.
Esses intervalos de aperfeiçoamento proﬁssional permitem reﬂexões para mudanças estratégicas no seu dia a dia. Isso pode, concomitantemente, melhorar a prestação de serviços a seus clientes e também
sua renda.
Não basta só trabalhar pesado, é preciso trabalhar com inteligência. Só determinação e força de vontade são insuﬁcientes. É preciso
estudar.
E se você não se valorizar, quem é que vai?
Talvez a proﬁssão mais difícil de o indivíduo se proﬁssionalizar seja
a medicina. Isso porque o estudante não vê no paciente um instrumento para ganhar dinheiro, mas uma forma de aprendizado. O professor
vai unir os sinais e sintomas que aﬂigem aquela pessoa e aluno, vai
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uni-los como peças de um quebra-cabeça para chegar a um diagnóstico. Depois, ele vai raciocinar qual o melhor tratamento para aquela
pessoa. Além disso, a relação médico-paciente é íntima, voltada para
a resolução de um problema de saúde. A questão comercial está em
segundo plano.
Por este fato, muitas vezes os médicos lidam mal com isso e os pacientes, apesar de reconhecerem valor do trabalho bem feito, não estão
acostumados a pagar o médico.
As pessoas vão ao salão de beleza, saem para jantar, viajam, pagam
a escola dos ﬁlhos, a professora particular, o mercado e até o remédio.
Mas falou em pagar o médico, a pessoa prefere morrer. Outro dia, ouvi
uma amiga da minha esposa dizer: “Não pago mesmo uma consulta
médica. Só para ele abrir a boca e conversar?”.
A questão é que, dependendo do que o médico falar e das medidas
que forem tomadas, muito da vida do paciente pode ser mudada.
Isso me fez lembrar uma paródia de um empresário que havia comprado um aparelho de última geração. Meses depois, o aparelho quebrou e ele ordenou que os engenheiros da empresa o consertassem,
mas ninguém conseguiu. Ele, então, foi buscar um proﬁssional na sua
cidade e também não conseguiu. Até que recebeu indicação para chamar um engenheiro de outra cidade. Esse engenheiro veio. Era um
senhor de olhos puxados, bem baixinho e careca. Ele olhou, olhou.
Deu a volta na máquina e tornou a olhar. Coçou o queixo, pediu uma
chave de fenda e apertou um parafuso que estava solto. Pronto! A máquina voltou a funcionar. Todos ﬁcaram boquiabertos. O dono da empresa então perguntou quanto ele cobraria pela visita e ele respondeu:
“R$1.000”.
O dono da ﬁrma gritou: “Que absurdo! Você não fez nada, R$1.000
para apertar um parafuso é um assalto. Faça um relatório com a descrição do trabalho e justiﬁcativa do preço”.
O engenheiro baixinho ajeitou os óculos e aﬁrmou: “Não há problema. Amanhã envio um fax para o senhor com a descrição do trabalho e justiﬁcativa do preço”.Virou-se de costas, colocou as mãos para
trás e saiu assoviando.
No dia seguinte, pela manhã, chegou o seguinte fax para o dono
da empresa:
“Visita técnica: Cortesia
Apertar parafuso: R$ 1,00
Saber qual parafuso apertar: R$ 999,00”.
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Hoje mesmo, atendi um casal que veio de São Paulo só para a consulta. Ou seja, eles saíram de casa, embarcaram em um avião, pegaram
um táxi até o consultório, pagaram a consulta, vão pernoitar no Rio
e amanhã vão fazer todo o caminho de volta. E quer saber qual foi o
remédio que prescrevi para eles? Nenhum! Quer saber qual exame eles
vão fazer? Nenhum! Nem sempre remédios e exames são necessários.
Às vezes, até atrapalham. Eles saíram de lá satisfeitos com as orientações e vão me enviar um e-mail em breve para dizer se estão bem.
Obviamente, a compaixão pelo ser humano e caridade devem estar
acima de qualquer relação comercial, seja na proﬁssão que for.
O verdadeiro generoso ajuda naturalmente. Ele dá sem solicitar ou
esperar alguma contrapartida espiritual ou mesmo de gratidão.
Engrandecer-se só por estar ajudando e reconfortar-se por estar
sendo útil a alguém que realmente necessita de sua ajuda é uma dádiva.
Conheço algumas pessoas com esse dom. Vale a recomendação
para nos exercitarmos continuamente e, assim, melhorarmos como seres humanos diariamente.
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Família

Titãs

Família! Família!
Papai, mamãe, titia
Família! Família!
Almoça junto todo dia
Nunca perde essa mania...
Mas quando a ﬁlha
Quer fugir de casa
Precisa descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe
Não dão nem um tostão...
Família êh! Família ah!
Vovô, vovó, sobrinha
Família! Família!
Janta junto todo dia
Nunca perde essa mania...
Mas quando o nenêm
Fica doente
Procura uma farmácia de plantão
O choro do nenêm é estridente
Assim não dá pra ver televisão...
Cachorro, gato, galinha
Família! Família!
Vive junto todo dia
Nunca perde essa mania...
A mãe morre de medo de barata
O pai vive com medo de ladrão
Jogaram inseticida pela casa
Botaram cadeado no portão...
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Família em primeiro
lugar, essa é a reflexão
número 14.
No intervalo de um curso de Gestão Empresarial que funcionava
das 18h às 22h, jovens brilhantes tomavam café e conversavam.
Um dizia: “Cara, estou muito cansado. Meu ﬁlho nasceu mês passado e ele chora de noite e acaba me acordando”.
Outro rapidamente retrucou: “Eu estou cansado porque ando trabalhando muito. Meu ﬁlho até pergunta se eu não gosto mais de ﬁcar
com ele”.
Outro integrante da rodinha completa: “Eu também estou cansado, mas é por outro motivo. Disse para minha esposa que tinha reunião e passei a tarde toda num motel”.
O professor passou e ouviu esta conversa. Mais à frente havia um
grupo de meninas.
Uma disse: “Minha irmã é um saco, ela ﬁca pegando as minhas
coisas”.
Outra completou: “Nem me fale, a minha faz aniversário e eu não
estou com a menor vontade de comprar um presente”.
A terceira ﬁnalizou: “O problema é a minha mãe que está doente.
Ela ﬁca reclamando o dia todo. Tenho que dar banho, dar comida, me
consome”.
O professor, então, chamou o grupo para a segunda parte da aula e
propôs para eles um desaﬁo.
Apresentou uma jarra com pedras grandes, médias e pequenas. Perguntou à turma o que aquilo signiﬁcava e qual a melhor forma de
caber no jarro.
As pessoas achavam que estavam num case de sucesso ou que o
professor fosse dar uma lição de como eles poderiam arrecadar mais
dinheiro. Várias ideias surgiram, mas nenhuma era a correta.
O professor, então, pegou a jarra e falou: “Isso aqui é a vida de
vocês. As pedras grandes, sua família. Elas devem entrar em primeiro
lugar nas suas vidas. As pedras médias, seus amigos e trabalho, devem
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entrar em segundo lugar. As pedras pequenas entram por ﬁm. Elas
constituem todo o resto e vão se moldando e ocupando os espaços
como for possível”.
Os alunos se entreolharam e entenderam o recado. Se eles não valorizarem as suas famílias e colocarem outras coisas em primeiro lugar,
é possível que a pedra maior não caiba no jarro. Ou seja, que a família
não encontre o devido espaço nas suas vidas. E é a família que é o arcabouço, a sustentação para qualquer projeto maior na vida, até para ter
sucesso no MBA e ser um empresário de sucesso.
Dois dias antes de falecer, meu sobrinho Wersinho, de quatro anos,
estava passeando comigo num shopping e, ao passar por uma vitrine,
falou: “Titio, compra isso!”.
Eu respondi, sem nem olhar o que se tratava, como fazemos mil
vezes com as crianças: “Tá, depois a gente vê isso”.
Fato é que dias após a sua morte, voltei ao tal shopping para cumprir a minha promessa. E também porque fui tomado de uma incontrolável curiosidade.
Ao chegar à loja vi que se tratava do livro “Os três mosqueteiros”.
Comprei o livro, sentei dentro da própria livraria e comecei a ler.
Talvez numa tentativa de buscar algo que aliviasse a dor daquele momento. Nada achei.
Mais tarde, já em casa e mais tranquilo, li todo o livro. Curiosamente, ele termina com a célebre frase dos mosqueteiros: “Um por
todos e todos por um”.
Conclusões? Cada um tire a sua. Mas foi quando eu entendi a mensagem que a família deveria permanecer unida e, caso um precisasse,
os outros deveriam prestar-lhe ajuda. A força da família está no todo e
quando unida, ﬁca mais forte ainda.
O avô deste meu sobrinho, o desembargador Gilberto Rêgo, é um
grande defensor da “instituição” família. Inúmeras vezes repete que os
ﬁlhos são nossos nervos expostos e nosso nome são como nossos glóbulos vermelhos. “Família é o nosso DNA, o núcleo de tudo”, ﬁnaliza.
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Tente outra vez
Veja!
Não diga que a canção
Está perdida
Tenha em fé em Deus
Tenha fé na vida
Tente outra vez!...
Beba!
Pois a água viva
Ainda tá na fonte
Você tem dois pés
Para cruzar a ponte
Nada acabou!
Não! Não! Não!...
Tente!
Levante sua mão sedenta
E recomece a andar
Não pense
Que a cabeça agüenta
Se você parar

Raul Seixas

Não! Não! Não!
Há uma voz que canta
Uma voz que dança
Uma voz que gira
Bailando no ar
Queira!
Basta ser sincero
E desejar profundo
Você será capaz
De sacudir o mundo
Vai!
Tente outra vez!
Tente!
E não diga
Que a vitória está perdida
Se é de batalhas
Que se vive a vida
Tente outra vez!...
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Faça a sua parte e pense
positivo que no final
tudo dará certo. E´ a
reflexão número 15.
Às vezes parece tão difícil... Por mais que a gente faça tudo conforme o recomendado parece que tem um bichinho lá dentro que não
para de te puxar para baixo. Mas esmorecer ou desistir signiﬁca aumentar a força do “parasita”. É preciso lutar, sem parar, dia e noite,
com todas as forças. Às vezes, uma gota de lágrima transborda da face
entristecida, como se tivesse chegado ao limite. Parece mesmo que a
tristeza tinha que sair por algum lugar. E ela escolhe logo os olhos.
Chorar parece aliviar um pouco a tristeza. Mas o importante é que
abre caminho para reﬂexão e um recomeço.
“Faça sua parte e tenha pensamento positivo que no ﬁnal tudo dará
certo.” É como minha experiente mãe, Drª Maria Bacelar, costuma incentivar. E arrebata conﬁante: “E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao ﬁnal”. O universo, efetivamente, parece conspirar a
seu favor quando você está preparado e luta para conseguir o que quer.
Exemplo recente é a eleição do presidente americano, negro, protestante e que se chama Barack Hussein Obama II. É mais ou menos como se
um loiro e católico chamado Bob fosse eleito presidente do Iraque. Uma
prova de que tudo na vida é possível, “yes we can !” (sim, nós podemos!)
Curioso o relato da jovem atleta Ana Mesquita que bateu o recorde
latino-americano ao atravessar o Canal da Mancha, a nado, em nove
horas e meia.
Ela já tinha uma história de desistência na travessia e voltou lá para
“vencer o Canal”.
Quando chegou ao meio, local onde havia desistido da primeira
vez, exatamente pela questão psicológica de ainda faltar a metade, ela
modiﬁcou o pensamento da seguinte forma: “Puxa! Agora só falta a
metade!”. E não: “Meu Deus, ainda falta a metade!”.
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Além disso, aliviou a ansiedade do teste pessoal, mentalizando
que na primeira parte da prova nadou “morro acima” e agora ia nadar
“morro abaixo”, uma vez que a Terra é redonda. Foi desta forma inusitada que ela conseguiu a paz interior necessária para conquistar seu
objetivo.
Estimular o seu lado espiritual e desenvolver a própria fé costuma
ajudar muito, principalmente em momentos de diﬁculdade. O fato de
haver um poder maior olhando pela sua causa, ajuda os que sofrem a
encontrarem forças para resolverem os mais terríveis reveses da vida
com extrema concentração, motivação e tranquilidade.
Observe como a passagem de otimismo escrita por Mary Stevenson
pode ser bem reconfortante:
“Uma noite eu tive um sonho…
Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do
céu, passavam cenas da minha vida.
Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares
de pegadas na areia: um era meu e o outro era do Senhor.
Quando a última cena passou diante de nós, olhei para trás, para as
pegadas na areia e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida,
havia apenas um par de pegadas na areia.
Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e
angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e perguntei então
ao Senhor:
— Senhor, Tu me disseste que, uma vez que resolvi te seguir, Tu
andarias sempre comigo, em todo o caminho. Contudo, notei que
durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de
pegadas na areia. Não compreendo por que nas horas em que eu mais
necessitava de Ti, Tu me deixaste sozinho.
O Senhor me respondeu:
— Meu querido ﬁlho. Jamais eu te deixaria nas horas de provas e de
sofrimento. Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, eram as
minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços.”
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Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões
Estão todas perdidas
Os meus sonhos
Foram todos vendidos
Tão barato
Que eu nem acredito
Ah! eu nem acredito...
Que aquele garoto
Que ia mudar o mundo
Mudar o mundo
Frequenta agora
As festas do “Grand Monde”...
Meus heróis
Morreram de overdose
Meus inimigos
Estão no poder
Ideologia!

Cazuza
Eu quero uma prá viver...
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex and drugs
Não tem nenhum rock ‘n’ roll
Eu vou pagar
A conta do analista
Prá nunca mais
Ter que saber
Quem eu sou
Ah! saber quem eu sou..
Pois aquele garoto
Que ia mudar o mundo
Mudar o mundo
Agora assiste a tudo
Em cima do muro
Ideologia!
Prá viver...
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Reflexão número 16 Você é o arquiteto do seu
destino. Faça por onde.
Pessoalmente, descobri que ler para o meu ﬁlho até ele dormir é uma
coisa que me traz um prazer imenso. É um momento em que interagimos naturalmente, em que ensino coisas a ele, o educo e trocamos
carinho. É maravilhoso. Muitas vezes, adormecemos juntos e quando
acordo no meio da madrugada, ele está com a mãozinha segurando o
meu braço ou com a perninha sobre a minha. É lindo. Dou um beijo no
meu anjinho e vou para a minha cama feliz e realizado de ter uma coisinha tão linda que digniﬁca todos os meus dias. Deito e durmo com os
pés encostados nos pés da minha esposa. É muito bom saber que temos
uma pessoa para amar e ser amado por todos os nossos dias.
A vida é composta por momentos. Nós os vivemos e lembramos das
diversas fases que passamos. A época da escola, da faculdade. Quando
se era solteiro e morava com os pais, não tinha carro, não tinha ﬁlhos,
trabalhava em determinado lugar, era casado com fulano... Enﬁm, nossa vida é a somatória desses momentos. Eles se misturam, acabam, se
repetem. Sua vida será melhor ou pior, dependendo do que você ﬁzer
no seu cotidiano. Porque o agora parece fugaz, mas quando olhar a vida
em retrospecto, esta fase vai ser lembrada. E pode ser lembrada como a
fase em que você lutou, trabalhou, fez o seu melhor. Ou a fase em que
você se entregou ao desânimo, ﬁcou deitado esperando a vida passar,
inerte. Mesmo que seja difícil, não se entregue, levante, tome um banho, acorde para a vida. Há uma frase de Gandhi que diz o seguinte:
“Não existe caminho para a felicidade; a felicidade é o caminho”.
Procure olhar a sua volta. Ao invés de reclamar que sua mulher o está
perturbando e que seu ﬁlho não o respeita, pense que tem uma família
para cuidar. Ao invés de reclamar do chefe e que não tem dinheiro, agradeça que tem trabalho. Ao invés de reclamar das suas dores, lembre-se
que neste momento seria difícil encontrar um leito livre num CTI em
qualquer hospital. Enﬁm, aproveite os seus momentos e transforme sua
vida, seus passos, numa jornada fantástica, e não numa tortura diária.
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Lanterna dos afogados
Os Paralamas do Sucesso
Quando tá escuro
E ninguém te ouve
Quando chega a noite
E você pode chorar
Há uma luz no túnel dos desesperados
Há um cais de porto
Pra quem precisa chegar
Eu estou na lanterna dos afogados
Eu estou te esperando
Vê se não vai demorar
Uma noite longa
Pra uma vida curta
Mas já não me importa
Basta poder te ajudar
E são tantas marcas
Que já fazem parte
Do que eu sou agora
Mas ainda sei me virar
Eu tô na lanterna dos afogados
Eu tô te esperando
Vê se não vai demorar
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Supere e cresça com os
obstáculos que a vida
lhe traz, essa é a reflexão
número 17.
Existem algumas pessoas que demonstram uma capacidade incrível
de superação. Vou citar aqui o Herbert Viana que, no auge da sua
carreira, sofreu um acidente de ultraleve, que levou à morte de sua esposa e o deixou paraplégico. Isso poderia ter decretado o seu ﬁm. Mas
não, segundo o que acompanhamos pela imprensa (e eu como fã posso
dizer), ele lutou desde o início. Não foi emocionante aquele show que
ele fez ainda no hospital? Ali ele falou para si mesmo e para quem
quisesse ouvir: “a doença não vai me abater.” E parece que realmente
não abateu. Ele continua fazendo shows com os Paralamas, compondo
e até casou de novo.
Certa vez, por coincidência, eu estava acompanhando uma paciente na clínica de ﬁsioterapia e ele chegou. Minutos antes de entrar na
piscina, ele se concentrava, fechava os olhos e respirava profundamente. Permanecia assim por alguns instantes como num momento de
profunda introspecção. Acredito que seu objetivo era tirar todo o proveito do tratamento ﬁsioterápico.
Outro caso de fantástica demonstração de superação é a do pianista, e agora maestro, João Carlos Martins. Começou seus estudos no dia
em que seu pai comprou um piano, ainda menino. Aos oito anos, seu
pai o inscreveu em um concurso para executar obras de Bach e ele venceu seu primeiro de tantos outros que estavam por vir. Com 11 anos, já
estudava piano por seis horas diárias. Sempre buscou a perfeição para
se tornar um verdadeiro intérprete. Aos 20 anos, estreou no Carnegie
Hall. Tocou com as maiores orquestras norte-americanas e gravou a
obra completa de Bach para piano.
Um amor tão grande pela música, uma dedicação tão intensa é
merecedora de admiração e respeito. João Carlos Martins viu-se por
91

tres passarinhos revisado 2.indd 91

30/11/2010 14:25:26

diversas vezes privado de seu contato com o piano. Ele teve um nervo rompido e perdeu o movimento da mão direita em um acidente
ocorrido durante um jogo de futebol, tem deformidades na mão que o
impedem de mantê-las abertas devido a outras doenças na mão. Já foi
submetido a inúmeras cirurgias. Mas nunca desistiu.
Diante dos novos eventos que teimavam forçá-lo a parar de tocar,
ele sempre encontrava uma nova maneira de continuar. Utilizava os
dedos que podia em cada mão, mas quanto mais o tempo passava,
menos podia tocar com o estilo e maestria de antigamente.
“Eu estava sem rumo, em 2003, já sabendo que não poderia mais
tocar nem com a mão esquerda. Sonhei, então, que estava tocando
piano, com o Eleazar de Carvalho, que me dizia: ‘Vem para cá, que
eu vou te ensinar a reger’.” Palavras de João Carlos em uma entrevista.
Incapaz de segurar a batuta ou virar as páginas das partituras dos
concertos, João Carlos faz um trabalho minucioso de memorizar nota
por nota em inúmeras páginas de partitura, demonstrando ainda mais
sua dedicação ao mundo da música.
João Carlos realiza, também, na Faculdade de Música, um programa de introdução à música com jovens carentes. A intenção é resgatar
a música para as pessoas que a conhecem e apresentá-la para quem
ainda não teve contato com ela. Tudo isso faz parte deste “momento
mágico” em que vive o maestro João Carlos Martins. Trabalha diariamente com pessoas de todas as camadas sociais por querer mostrar que
realmente “A música venceu!”. E consegue.
A frase de um jogador da seleção paraolímpica de volêi que ouvi
outro dia numa entrevista é autoexplicativa : “Não é a deﬁciência física
que vai determinar o meu limite e sim a minha capacidade de superação”.
Tenho um amigo, ex-atleta proﬁssional, que, no auge da carreira,
sofreu um acidente de trânsito e acabou com traumatismo medular e
subsequente paraplegia. Hoje ele está preso a cadeira de rodas. Conversar com ele é impressionante. É uma pessoa ativa, que trabalha, vive,
namora e está sempre feliz. Para ele, a cadeira de rodas é como se fosse
um instrumento para se locomover. Um tênis, como ele mesmo diz.
Ele a vê como a solução, e não o problema da sua vida, pois é o que lhe
permite ir e vir. Anedoticamente, conta relatos de pessoas que ﬁcam
desajeitadas ao lidar com ele.
Cito também meu velho pai, Carlos Bacelar, que dizia: “Quanto
mais paulada eu recebo, mais forte eu ﬁco” e “a vida começa após o
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câncer”. O que ele queria dizer é que o fracasso não está na queda, mas
na incapacidade de se levantar. E que, quando sofria alguma coisa e se
recuperava, sentia-se ainda mais forte. Nos seus discursos ele costumava dizer: “Tenho várias cicatrizes, todas no peito”. Dando a entender
que enfrentava os problemas de frente. Ele também fazia essa brincadeira paradoxal por estar com câncer no cérebro. Depois de descobrir
a doença, passou a encarar a vida de forma diferente, a dar valor ao
que realmente é importante na vida. Enﬁm, apesar de doente e ciente
de que a doença o levaria à morte, numa questão de meses, enxergou
nisso uma oportunidade para um recomeço, uma reestruturação, uma
“catarse”, como ele mesmo dizia.
Lembro também de quando ele atendia os pacientes e alguém começava a se queixar da vida, que não tinha o que queria, era infeliz
etc. Ele simplesmente pegava o telefone e falava: “Dona Maria, dá um
pulinho aqui”.
E perguntava:
“O que a senhora faz na clínica?”
E ela respondia: “Sou cozinheira”.
“A que horas a senhora acordou?”, perguntava ele.
“4h30”, ela respondia.
“Quantos ônibus a senhora pegou para chegar aqui?”.
“Três”, ela continuava.
“Quantos ﬁlhos a senhora tem?”.
“Oito”, ela respondia.
“Dona Maria, a senhora ganha quanto?”.
“Dois salários”, ela respondeu.
“A senhora é feliz?’
“Muito”, ela respondeu.
“É só isso, Dona Maria, muito obrigado”, ﬁnalizava ele.
Os pacientes viam depois daquela demonstração de superação, esforço e luta diária, que seus problemas não eram tão grandes assim.
Muitos agradeceram pela lição de vida que receberam ali.
Para os mais pragmáticos, cito a frase de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial:
“Never, never quit”, que signiﬁca nunca desista!
Imagine só o que era manter-se ﬁel a esse pensamento enquanto
milhares de bombas dos nazistas eram despejadas sobre Londres.
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Ronda

Paulo Vanzolini

De noite eu rondo a cidade
A te procurar sem encontrar
No meio de olhares espio em todos os bares
Você não está
Volto pra casa abatida
Desencantada da vida
O sonho alegria me dá
Nele você está
Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse
Esse alguém me diria
Desiste, esta busca é inútil
Eu não desistia
Porém, com perfeita paciência
Volto a te buscar
Hei de encontrar
Bebendo com outras mulheres
Rolando um dadinho
Jogando bilhar
E neste dia então
Vai dar na primeira edição
Cena de sangue num bar
Da avenida São João
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Reflexão número 18 Tome suas decisões e seja
responsável por elas.
Num dia normal de atendimento no consultório, dirigi-me até a
sala de espera para me despedir do paciente que estava comigo e chamar o próximo. Sempre faço esta rotina por entender que a pessoa
que vai à consulta é como se fosse uma visita indo a sua casa. E muitas
vezes não se sente à vontade, principalmente se for a primeira vez, para
falar coisas tão íntimas. Ao buscar o paciente na sala de espera, começa ali a se estabelecer uma aliança de conﬁança, carinho e cuidado.
Cumprimentar as pessoas também é um ato de estabelecimento de
uma relação. É completamente diferente um aperto de mão ﬁrme, um
olhar nos olhos e um “como vai?” realmente mais interessado do que
um mero ato social.
Além disso, ao buscar o paciente na sala de espera, eu já examino a
sua marcha sem que o mesmo perceba. Já vejo se é uma marcha de pequenos passos, sem mobilização dos braços que é típica no Parkinson.
Vejo se a pessoa está pendendo para algum lado, que pode falar de alguma desordem do labirinto, ou para os dois, referindo-se ao cerebelo
ou ebriosa, se há algum lado mais fraco, mais duro (marcha ceifante),
se está mancando (componente álgico? Escarvante?). Enﬁm, a marcha
nos ajuda no diagnóstico. Posso dizer que na doença de Parkinson o
diagnóstico, muitas vezes, é feito antes de o paciente entrar no consultório, até porque as pessoas, na tentativa de buscar um evento para justiﬁcar o início dos seus sintomas, podem até confundir o médico. No
Parkinson ou no Alzheimer é comum se ouvir frases do tipo: “Fiquei
um pouco duro depois que carreguei umas caixas numa mudança” e
no Alzheimer: “O esquecimento teve início depois que ele começou a
tomar aquele remédio para emagrecer”.
Enﬁm, fui à sala de espera e me deparei com uma senhora, sua jovem ﬁlha e o netinho lindo, de uns dois anos. Quando vi os três, meus
olhos brilharam, assim como os olhos da mãe. Já a avó desviou o olhar,
ﬁngindo prestar atenção em alguma brincadeira da criança.
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Fato é que há cerca de dois anos e meio, a mãe e a ﬁlha foram ao
meu consultório. E a situação era a seguinte: A jovem chorava muito
por estar grávida, ter feito uso de drogas no início da gestação (sem
saber que estava esperando um ﬁlho) e fazia uso de medicamento
controlado (contraindicado para a sua situação). A mãe estava revoltada com a sua irresponsabilidade, ameaçava não ajudar em nada, dizia que ela não tinha maturidade para ter um ﬁlho, que não aprovava
seu relacionamento e que sua vida se tornaria um caos. A todo custo,
tentava convencer a ﬁlha de que o aborto seria a melhor solução. Por
outro lado, a ﬁlha estava muito confusa, mas relutava inicialmente à
opção do aborto. Dizia que o rapaz iria assumir, ela iria trabalhar etc.
Enﬁm, o que eles queriam na realidade era que eu ﬁzesse a “escolha
de Soﬁa”.
Falei inicialmente com as duas e depois com cada uma separadamente. Examinei a ultrassonograﬁa e falei para elas que os erros até ali
não tinham causado dano ao feto. E, agora, tomaríamos as condutas
necessárias para proteger a criança, como a troca de medicação, sendo,
portanto, do ponto de vista médico, uma gestação viável.
Ao conversar com a ﬁlha, falei que naquele dia ela estava virando
adulta. Era ela quem deveria decidir sobre seu futuro e o do bebê. Se
ela decidisse abortar, teria que ser uma decisão pessoal e ela deveria
arcar com todas as demandas que poderiam advir. O que não podia
acontecer era ela carregar no ombro um aborto decidido pela sua mãe.
Ofereci, então, acompanhamento psicológico para ela.
Com a mãe fui um pouco mais ríspido. Expliquei que entendia sua
atitude de repúdio como forma de proteger a ﬁlha, mas que não era
correta. Sua ﬁlha era jovem, imatura, estava confusa e grávida, precisando do apoio incondicional da mãe, do seu ombro, atenção e apoio
para poder tomar a melhor decisão para a vida dela. Aﬁnal de contas,
ela era maior de idade. Ressaltei que estas lições de moral que ela não
parava de repetir eram uma covardia diante dos fatos.
Enﬁm, as duas desapareceram do consultório.
Agora estavam ali de novo, mas acompanhadas de uma terceira
pessoa. Um menino lindo, saudável e muito esperto que, durante todo
o tempo da consulta, ﬁcou trazendo luz e alegria para todos nós. Ah,
adivinha quem não largava o bonitão? Nem preciso dizer, não é?
O mesmo ocorre no outro extremo da vida. Como neurologista,
atendo muitos portadores de doença de Alzheimer. Não raro, os ﬁlhos
mostram impaciência com os velhinhos, perguntam quanto tempo
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eles ainda vão durar ou não querem administrar a melhor droga para o
tratamento, uma vez que não é barata.
Eu sempre me lembro de um vídeo que vi no Youtube sobre Alzheimer. O idoso está no jardim, aponta uma borboleta e pergunta a seu
ﬁlho:
— Filho, qual é o nome daquele bicho?
O ﬁlho, folheando uma revista, responde:
— Uma borboleta.
Passados alguns minutos, o idoso novamente pergunta:
— Filho, que bicho é aquele?
O ﬁlho, após um longo suspiro, responde entre os dentes:
— Uma borboleta!
Mais alguns minutos, o pai repete a pergunta. E o ﬁlho grita:
— Que inferno, pai! É uma borboleta! Borboleta! BOR- BO-LE-TA!!!!
E fecha a revista com força.
O pai calmamente levanta-se, entra em casa, pega um caderno com
a capa rasgada e folhas amarelas, já consumidas pelo tempo e senta-se
novamente ao lado do ﬁlho no jardim.
Folheia o antigo caderno com diﬁculdade, mas com extrema cautela. Minutos depois o entrega a seu ﬁlho e pede para que ele leia.
O ﬁlho pega o caderno e começa a ler:
— Hoje, levei meu ﬁlho no jardim e lá tinha uma borboleta. Incrível como ele ﬁcou impressionado, foi lindo! A toda hora ele vinha
e perguntava: “Papai, que isso? Papai, que isso?”. Mais tarde, ele falava
para mim: “Papai, mostra a babaleta”. Era tão engraçado...
O ﬁlho após ler a passagem da sua própria infância, abraçou seu pai
e começou a chorar copiosamente. Ele apenas dizia:
— Entendi, papai, entendi. Desculpe-me!
Claro que a grande maioria dos meus pacientes são bem tratados
pelos ﬁlhos, principalmente os de Alzheimer. Esses, depois que seus
pais falecem, sentem-se em paz, com a certeza de que ﬁzeram tudo de
melhor pelos seus pais.
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New York New York

Frank Sinatra

Start spreadin’ the news
I’m leaving today
I want to be a part of it
New York, New York
These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York
I want to wake up in a city
That doesn’t sleep
And ﬁnd I’m king of the hill
Top of the heap
These little town blues
Are melting away
I’ll make a brand new start of it
In old New York
If I can make it there
I’ll make it anywhere
It’s up to you
New York, New York
I want to wake up in a city
That never sleeps
And ﬁnd I’m a number one
Top of the list
King of the hill
A number one
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Nova Iorque Nova Iorque
Comece a espalhar a notícia, estou partindo hoje
Eu quero ser parte dela
Nova Iorque, Nova Iorque
Estes sapatos vagabundos, estão desejando passear
Bem direto ao coração de, Nova Iorque, Nova Iorque
Eu quero acordar na cidade que nunca dorme
E descobrir que sou o rei da montanha - O maioral
Estes blues de periferia se derretendo
Eu farei um novo recomeço do blues - Na velha Nova Iorque
Se eu conseguir lá, eu consigo em qualquer parte
Só depende de você, Nova Iorque, Nova Iorque
Nova Iorque... Nova Iorque
Eu quero acordar na cidade que nunca dorme
E descobrir que sou o número um, no topo da lista
Rei da montanha, número um
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Reflexão número 19 –
Pratique qualidade.
Meu pai, certa vez, me contou que, na época da faculdade, encontrou um professor de neurologia que muito admirava embriagado
num bar. Ele então disse espantado: “Mestre!?! O senhor assim?”. E o
seu professor respondeu, sem perder a oportunidade de lhe dar uma
lição: “Meu ﬁlho, tudo o que ﬁzer na sua vida faça bem feito. Até as
coisas erradas”.
Essa passagem não é – nem de longe – um estímulo ao alcoolismo.
Mas tem o objetivo de introduzir o próximo tema: qualidade.
Ao longo da minha formação, inúmeras vezes meu pai dizia: “Oscar, listen to the patient. He is trying to give you the diagnosis” (Oscar,
ouça o paciente. Ele está tentando lhe dar o diagnóstico). Certa vez,
estava atendendo um paciente e pedi que ele esperasse um pouco. Fui
até a sala do Bacelar tirar uma dúvida. Sabe o que ele disse? “Volte lá e
listen again” (ouça de novo). Esta foi uma lição muito maior do que se
ele me dissesse o diagnóstico.
Mais ou menos na mesma época, meu professor de neurologia na
universidade, Professor Hélcio Alvarenga, complementava: “Quem
não sabe o que procura não vê o que acha.” Parece até a frase de Lênin:
“A prática sem a teoria é cega. A teoria sem a prática, inútil.”
São lições de vida que carrego até hoje. Não basta só fazer, é preciso
saber fazer e fazer bem feito.
Temos a capacidade constante de aprimoramento e isso pode nos
fazer pessoas melhores todos os dias. O compromisso de praticar qualidade geralmente é um caminho sem volta. Uma vez que se está fazendo
sempre o melhor, a pessoa não consegue mais fazer de qualquer jeito,
abandonando assim a inércia e gerando um processo contínuo de motivação. Esse compromisso individual com a qualidade está comprometido profundamente com a excelência, desenvolve o crescimento da
pessoa que passa a buscar valores mais nobres.
Viver e oferecer o máximo do seu potencial em tudo o que se faz,
certamente o fará uma pessoa melhor e um proﬁssional mais capacitado.
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Mas não espere aplausos, assobios ou holofotes. Vaidade demais
atrapalha. Quem é bom não precisa ﬁcar se mostrando. O reconhecimento acadêmico, ﬁnanceiro ou dos clientes virá com o tempo e deve
ser consequência do trabalho bem feito, não a causa.
O exemplo de Susan Boyle poderia entrar em vários capítulos deste
livro. Mas eu escolhi colocá-lo neste que fala de qualidade porque ela
representa uma vitória da competência diante de uma sociedade extremamente preocupada com a aparência.
Tornou-se famosa aos quarenta e poucos anos após sua participação
no programa de calouros Britain’s Got Talent. Antes de cantar, tanto os
jurados quanto o público demonstraram desconﬁança pelo seu desleixo, feiura e idade. Após surpreendente apresentação, foi ovacionada
pelo auditório e pelos juízes, que a aplaudiram de pé.
Artigos sobre ela foram publicados em jornais do mundo todo e o
vídeo de sua apresentação foi acessado mais de 100 milhões de vezes no
Youtube (Não perca!). Seu CD foi o mais vendido do ano de 2009,
atingindo mais de 9 milhões de cópias ao redor do mundo.
Mas Susan Boyle não teve vida fácil. Filha de um vendedor e uma
datilógrafa, ambos imigrantes irlandeses, nasceu de parto complicado
quando sua mãe tinha 47 anos.
Disse ter sido vítima de bullying (violência escolar) durante a infância e, após concluir os estudos, foi trabalhar na cozinha de sua antiga
escola.
O pai de Susan morreu nos anos 90, ﬁcando para ela a responsabilidade de cuidar sozinha da mãe, que veio a falecer em 2007, aos 91
anos.
Susan continuou a viver na casa da família, sozinha com seu gato.
Conta que, após a morte de sua mãe, levou mais de três dias para
contactar as irmãs, que não a atendiam. Aﬁrma nunca ter sido casada,
nem mesmo beijada.
Susan Boyle venceu todos os paradigmas sociais, culturais e do
showbiz e se tornou uma estrela. E conseguiu isso através da qualidade.
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Monte Castelo

Legião Urbana
(Recortes do Apóstolo Paulo e de Camões)

Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor, eu nada seria...
É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja
Ou se envaidece...
O amor é o fogo
Que arde sem se ver
É ferida que dói
E não se sente
É um contentamento
Descontente
É dor que desatina sem doer...
É um não querer
Mais que bem querer
É solitário andar
Por entre a gente
É um não contentar-se
De contente
É cuidar que se ganha
Em se perder...

É um estar-se preso
Por vontade
É servir a quem vence
O vencedor
É um ter com quem nos mata
A lealdade
Tão contrário a si
É o mesmo amor...
Estou acordado
E todos dormem, todos dormem
Todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face
É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade...
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Reflexão número 20 –
Apaixone-se.
Outro dia, fui colocar meu ﬁlhinho (na época com quatro anos)
para dormir e enquanto eu lia uma história , fui interrompido por
aquela doce voz:
— Papai?
— O que foi, meu amor? - respondi.
— Você nem sabe o que eu sou da Carol? - ele perguntou, escondendo o rosto sob o travesseiro.
— Amigo ué! - desconversei.
— Não! - gargalhou ele.
— Coleguinha? - entrei na brincadeira.
— Não! - gritou ele.
— Namorado?
— Não, papai! O que eu estou da Carol? - explicou.
— Hum, gostando?
— Não, mais!
— Apaixonado?! - enruguei a minha testa.
— É papai, estou apaixonado pela Carol. Eu e o Bruno.
— Como assim, “eu e o Bruno”. Vocês falam sobre isso? – perguntei.
— Não, o Bruno gosta dela há mais tempo. Ele não sabe que eu
gosto dela.
— E ela? Sabe? - perguntei preocupado.
— Claro que não, tá maluco! (Aqui eu ganhei um soco)
— Mas Bê, você não gostava da April. - tentei desvirtuar.
— Mas eu nem lembro mais dela... – choramingou.
— Eu não consigo parar de pensar nela, na Amazona e no Max Steel.
— Amazona? O que é isso? - perguntei curioso.
— Na mulher maravilha, pai. Ela não é amazona?
— Por que você pensa nela?
— Porque a babá sempre coloca essa ﬁta...
— Hahaha - gargalhei um pouco mais aliviado.
— Papai, quando eu vejo a Carol, meu coração faz tum tum tum,
rapidão, eu acho até que eu vou morrer - falou com a voz embargada.
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Passamos alguns segundos mudos olhando para o teto, recomecei o
diálogo da pior maneira possível.
— Bê, ano que vem, acho que você vai mudar de escola, o que você
acha disso?
— E a Carol, eu vou sentir muitas saudades dela.
— Vem Bezinho, preste atenção na história - ﬁnalizei nossa conversa.
Você acabou de presenciar a revelação da primeira paixão de uma
pessoa. Mesmo sem entender muito bem os sentimentos nem saber
lidar com eles (na verdade, quem sabe?), meu ﬁlhinho de quatro anos
explanou de forma perfeita como é a sensação de estar apaixonado.
O frisson ao encontrar a pessoa desejada, o pensamento dominando a
mente e saudade quando está longe. Estar apaixonado é sentir-se vivo,
demonstrar e dividir isso com alguém faz bem para o corpo e para a
alma.
Quando você encontrar alguém que faça seu coração bater mais
forte, não deixe que escorra por entre os dedos. E se você passar dia
pensando nesta pessoa, cuidado, seu coração pode ter sido ﬁsgado!
Se você achar esta pessoa linda na hora que vocês acordam e se
sentir a pessoa mais feliz do mundo de estar ali ao lado daquela(e)
descabelada(o), ligue um sinal de alerta no seu cérebro!
E se você ﬁcar bêbado e cantar num karaokê e, mesmo assim, no
dia seguinte, esta pessoa estiver lá ao seu lado e rir com você da situação, pode ser que você tenha encontrado sua/seu cara-metade.
E se num momento de diﬁculdade, você escolher esta pessoa para
estar ao seu lado para se apoiar, possivelmente você encontrou o amor
da sua vida.
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Raindrops keep falling
on my head

B.J. Thomas

Raindrops keep falling on my head
And just like the guy
Whose feet are too big for his bed
Nothing seems to ﬁt
Those raindrops keep falling on my head
They keep falling
So I just did me some talking to the sun
And I said I didn’t like
The way he got things done:
Sleeping on the job
Those raindrops keep falling on my head
They keep falling
But there’s one thing, I know,
The blues they sent to meet me
Won’t defeat me;
It won’t be long
Till happiness steps up to greet me
Raindrops keep falling on my head,
But that doesn’t mean
My eyes will soon be turning red
Crying’s not for me
Cause I’m never gonna stop the rain
By complaining
Because I’m free,
Nothing’s worrying me!
It won’t be long,
Till happiness steps up to greet me.
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Gotas de chuva estão
caindo em minha cabeça
Gotas de chuva estão caindo em minha cabeça
E que nem o sujeito
Cujos pés são muito grandes para sua cama,
Nada parece se ajustar.
Esses pingos de chuva estão caindo em minha cabeça
Eles continuam caindo
Então eu bati um papo com o Sol,
E falei que não gostava
Do modo que ele fazia as coisas:
Dormindo no trabalho
Esses pingos de chuva estão caindo em minha cabeça
Eles continuam caindo
Mas há uma coisa, eu sei,
Tristeza que eles me enviaram
Não me derrotará;
Não vai demorar muito
Prá felicidade me encontrar
Pingos de chuva continuam caindo em minha cabeça,
Mas isso não signiﬁca
Que meus olhos logo ﬁcarão vermelhos.
Eu não sou de chorar
Porque eu nunca vou parar a chuva
Reclamando
Porque eu sou livre,
Nada está me preocupando!
Não vai demorar muito,
Prá felicidade me encontrar
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Reflexão número 21 – Tire
proveito de tudo, até das
coisas ruins.
Todos os indivíduos têm problemas para resolver. Uns mais sérios,
outros menos. Alguns apresentam problemas graves de saúde associados a diﬁculdades ﬁnanceiras, que é um fator complicador para tudo.
Mas não é o tamanho do problema que determina a reação da pessoa
frente a ele, e sim seu estado de humor. É como dizem: Um copo pela
metade é visto pelo otimista, meio cheio, e pelo pessimista, meio vazio.
Atendi recentemente um senhor em franca crise de ansiedade porque sua ﬁlha, que não conseguia engravidar, fez inseminação artiﬁcial
e, agora, seus quatro netos nasceram. Claro que é motivo de muita
preocupação ter quatro ﬁlhos de uma só vez nos dias de hoje, mas não
deixa de ser uma notícia maravilhosa.
Outro dia, vi um grupo de para-atletas que estava viajando o mundo pela seleção brasileira de futebol. Um deles disse o seguinte: “É
um paradoxo, mas agora, depois que eu sofri esse acidente, pude me
proﬁssionalizar, ganho um salário, sustento a minha família e viajo o
mundo defendendo o meu país. Coisa que eu nunca conseguiria se eu
não tivesse esse problema”.
Fernando Pessoa já postulou: “Pedras no caminho? Guardo todas,
um dia vou construir um castelo.”
O objetivo aqui não é fazer uma apologia dos problemas e das doenças, mas, mesmo que a coisa mais terrível aconteça, você deve procurar tirar algum proveito, nem que seja uma lição de vida.
Imagine a vida como um organograma, onde diversos “balões” (família/pais/ﬁlhos, social/lazer/amigos, proﬁssional/ﬁnanceiro, pessoal/
relacionamento/sexo, emocional e projetos) das mais diferentes áreas
da vida fazem interseções de maior ou menor intensidade entre si. Em
determinado momento, ocorrendo problema em um dos “balões”, este
poderá afetar outros.
Ao organizar a vida desta forma, a identiﬁcação onde se encontra
o foco primário do “problema” ﬁcará mais fácil. O fundamental é não
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deixar que o balão “emocional” seja contaminado, assim o problema
ﬁcará menor.
Os problemas, as adversidades, as injustiças são parte da vida e sempre existirão. O que deve mudar é nossa forma de encará-los. Com
tranquilidade e serenidade tudo ﬁca mais fácil. Agir de maneira eﬁciente, pró-ativa, pragmática para resolver problemas reais e não aumentá-los, transformando-os em grandes monstros que parecem que
vão engoli-lo. A vantagem é que quanto mais você soluciona problemas, mais hábil você ﬁca para resolvê-los, pois é na adversidade que se
cresce.
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Yesterday

The Beatles

Yesterday
All my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly
I’m not half the man I used to be
There’s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly
Why she had to go I don’t know
She wouldn’t say
I said something wrong now I long
For yesterday
Yesterday
Love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday
Why she had to go I don’t know
She wouldn’t say
I said something wrong now I long
For yesterday
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Ontem
Ontem
Todos os meus problemas pareciam tão distantes
Agora parece que eles vieram pra ﬁcar
Oh, eu acredito no “ontem”...
De repente
Não sou metade do homem que costumava ser
Há uma sombra sobre mim
Oh, “ontem” veio de repente
Por que ela teve de partir eu não sei
Ela não teria dito
Eu disse algo errado
Agora quero tanto meu “ontem”...
Ontem
O amor era um jogo fácil de se jogar
Agora preciso de um lugar para me esconder
Oh, eu acredito no “ontem”...
Por que ela teve de partir eu não sei
Ela não teria dito
Eu disse algo errado
Agora quero tanto meu “ontem”...
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Reflexão número 22 –
Evite erros estratégicos na
vida.
Na vida, às vezes, oportunidades aparecem para aqueles que estão
preparados e abertos a elas. Você terá uma única chance de causar uma
primeira boa impressão. Isso vale para qualquer coisa. Assim, além de
estar sempre com as antenas ligadas, procure não errar em escolhas que
o seguirão por toda a vida, como sua proﬁssão ou seu cônjuge.
Um passo mal dado, em momentos que existam bifurcações, pode
lhe fazer voltar à estaca zero depois de algum tempo. Às custas de perda
de tempo, dinheiro e aborrecimento. Mesmo a compra da sua casa no
bairro errado pode ser um grande fator de estresse. Tenho um amigo que morava em Copacabana e trabalhava no Centro. Ele acordava
todo dia às 7h, tomava café, corria na praia, voltava a casa para tomar
banho e às 9h já estava sentado em seu escritório. Pouco antes das 18h
já estava em casa. Resolveu comprar um apartamento no Recreio e fez
um ﬁnanciamento de dez anos. Hoje, acorda às 6h30, não leva mais
seu ﬁlho à escola e nem corre na praia, porque o tempo em que fazia
isso, agora perde no trânsito em direção ao Centro. Para fugir da hora
do rush no ﬁnal da tarde, tem trabalhado até mais tarde no escritório,
chegando a casa por volta de 20h30. Não raro, quando chega, seu ﬁlho
já está dormindo, tem saído menos com a sua esposa, ganhou peso
e tem se queixado de irritabilidade. Fora isso, está endividado pelos
próximos dez anos. Enﬁm, não sou contra o Recreio dos Bandeirantes,
mas acho que esse meu amigo cometeu um grande erro estratégico na
sua vida.
Sempre que eu tenho que tomar uma decisão, eu escrevo os prós e
os contras num papel e procuro analisá-los no decorrer de vários dias
seguidos. Além disso, peço a opinião das pessoas, sem argumentar,
para que eu não inﬂuencie o seu ponto de vista original. Faça isso,
você vai se surpreender como até a mais humilde das pessoas é capaz de
grandes tiradas de sabedoria. Muitas vezes são opiniões inúteis, mas, às
vezes, alguém foca numa coisa que você não tinha visto ou dá o argu115
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mento que faltava para você tomar a decisão ﬁnal. É importante fazer
isso porque às vezes ﬁcamos tão entusiasmados com um “empreendimento imobiliário” que esquecemos as “três horas de trânsito por dia”
que vamos enfrentar. A localização é talvez a principal coisa a se pensar
quando se for comprar um imóvel. Porque o trajeto casa-trabalho-casa
vai determinar se você terá mais ou menos horas livres a serem aproveitadas no seu dia.
Atendi uma paciente que estava demonstrando certa insatisfação
com sua realidade atual. Havia sido demitida do emprego e, por isso,
vivia em função dos ﬁlhos, para levá-los e buscá-los da escola, do inglês, e para cuidar da casa. É digniﬁcante estar sempre presente na vida
dos ﬁlhos, mas algumas pessoas precisam completar-se proﬁssionalmente para sentirem-se realizadas plenamente. Então, ela tinha como
estratégia: “Vou entrar num curso de inglês porque quando pintar uma
entrevista de emprego, vou ter um diferencial”.
Não que estudar inglês não seja importante, mas essa estratégia
para um futuro a curto e médio prazos estava me parecendo um pouco utópica. Ao se engajar num projeto, é preciso saber exatamente o
que esperar deles e quais as conseqüências que suas escolhas e decisões
podem gerar.
Procure fazer reﬂexões periódicas sobre seus projetos em andamento, e não se acanhe de sair correndo, caso esteja dando tudo errado.
Não caia no erro de continuar no jogo para tentar recuperar o dinheiro
perdido num cassino, por exemplo.
Sair de um mau negócio já é, por si só, um bom negócio. Aﬁnal de
contas, toda estrada tem quebra-molas... E retornos também.
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You’ve got a friend
When you’re down and troubled
and you need a helping hand
and nothing, ooh, nothing is going
right.
Close your eyes and think of me
and soon I will be there
to brighten up even your darkest
nights.
You just call out my name,
and you know wherever I am
I’ll come running, oh yeah baby
to see you again.
Winter, spring, summer or fall,
all you have to do is call
and I’ll be there, yeah, yeah, yeah
You’ve got a friend.
If the sky above you
should turn dark and full of clouds
and that old north wind should
begin to blow
Keep your head together and call
my name out loud
and soon I will be knocking upon
your door.
You just call out my name,

James Taylor

and you know where ever I am
I’ll come running to see you again.
Winter, spring, summer or fall,
all you go to do is call
and I’ll be there, yeah, yeah, yeah
Hey, ain’t it good to know that
you’ve got a friend?
People can be so cold.
They’ll hurt you and desert you.
Well they’ll take your soul if you let
them.
Oh yeah, but don’t you let them.
You just call out my name,
and you know wherever I am
I’ll come running to see you again.
Oh babe, don’t you know that,
Winter, spring, summer or fall,
Hey now, all you’ve go to do is call.
Lord, I’ll be there, yes I will.
You’ve got a friend.
You’ve got a friend.
Ain’t it good to know you’ve got a
friend.
You’ve got a friend.
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Você tem um amigo
Quando você estiver abatida(o) e
preocupada(o)
E precisar de uma ajuda,
E nada, nada estiver dando
certo,
Feche seus olhos e pense em
mim
E logo eu estarei aí
Para iluminar até mesmo suas
noites mais sombrias.
Apenas chame alto meu nome
E você sabe, onde quer que eu
esteja
Eu virei correndo
Para te encontrar novamente.
Inverno, primavera, verão ou
outono,
Tudo que você tem de fazer é
chamar.
E eu estarei lá, sim, sim, sim,
Você tem um amigo.
Se o céu acima de você
Tornar-se escuro e cheio de
nuvens
E aquele antigo vento norte
começar a soprar,
Mantenha sua cabeça sã e chame
meu nome em voz alta
E logo eu estarei batendo na sua
porta.
Apenas chame meu nome
E você sabe, onde quer que eu
esteja

Eu virei correndoo para te
encontrar novamente.
Inverno, primavera, verão ou
outono,
Tudo que você tem de fazer é
chamar
E eu estarei lá, sim, sim, sim.
Ei, não é bom saber que você
tem um amigo?
As pessoas podem ser tão frias,
Elas te magoarão e te
abandonarão
E então elas tomarão sua alma se
você permitir-lhes.
Oh, sim, mas não permita-lhes.
Apenas chame alto meu nome
E você sabe, onde quer que eu
esteja
Eu virei correndo para te
encontrar novamente.
Você não entende que
Inverno, primavera, verão ou
outono,
Ei, agora tudo que você tem a
fazer é chamar?
Senhor, eu estarei lá, sim eu
estarei,
Você tem um amigo,
Você tem um amigo.
Não é bom saber? Você tem um
amigo...
Você tem um amigo...
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Reflexão número 23 –
Seja grato e trate bem as
pessoas.
Todos são clientes de todos na sociedade. Como médico, meu trabalho é consultar e tratar diversas pessoas que me procuram, ou seja, lido
diretamente com o público. Mas, mesmo quem trabalha com produtos
ou outros serviços, lida indiretamente com as pessoas. Veja o exemplo:
Para a compra do meu apartamento e assinatura da escritura, era necessária uma certidão negativa do apartamento velho, uma vez que seria
uma operação casada. Isto é, venderia o apartamento antigo e com o
dinheiro compraria o novo. Enﬁm, havia três famílias envolvidas, a que
comprou o apartamento velho, a minha e a que me vendeu o apartamento novo, além da imobiliária. No dia determinado para a assinatura
da escritura, faltava a tal certidão, então, liguei para o despachante e ele
solicitou ao boy que fosse ao cartório. Horas depois recebi a certidão.
Veja que o futuro imediato de pelo menos 15 pessoas dependia da ação
deste jovem. E ele, provavelmente, não sabia disso. O objetivo deste relato é demonstrar que qualquer trabalho e ação inﬂuenciam a vida de
muitas outras. Então, não só por educação, todas as pessoas devem ser
bem tratadas. Esta ação natural gerará uma reação que voltará a você no
momento em que menos esperar. Tenha certeza de que as pessoas que
acolher vão devolver em dobro com o que têm de melhor.
Outra coisa que vejo é um verdadeiro assédio moral em empresas,
onde cargos de maior hierarquia não só chamam a atenção do funcionário (ou melhor, colaborador) de menor patente, mas chegam a
humilhá-lo. É importante dizer que os colaboradores são seus clientes
internos. Então, se tem alguém maltratando o outro colaborador é
como se estivesse fazendo isso ao seu próprio cliente. E, como este colaborador humilhado vai atender o cliente direto? Mal, é claro. Potencialmente ele irá descontar no cliente. E quem é o chefe da empresa?
Eu costumo dizer aos meus colaboradores que o chefe é quem paga
a conta. E quem paga a conta? Sou eu? Não. Quem paga a conta é o
cliente. Logo, o chefe é o cliente!
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Por diversos motivos, tratar e atender bem devem ser compromissos individuais da pessoa com ela mesma. Curiosamente, quando a
pessoa faz este pacto consigo mesma, ela passa a ser mais pró-ativa,
mais amiga, mais útil para empresa e para a sua família. É uma ﬁlosoﬁa
que a pessoa leva para a vida.
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Aquarela
Numa folha qualquer
Eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo...
Corro o lápis em torno
Da mão e me dou uma luva
E se faço chover
Com dois riscos
Tenho um guarda-chuva...
Se um pinguinho de tinta
Cai num pedacinho
Azul do papel
Num instante imagino
Uma linda gaivota
A voar no céu...
Vai voando
Contornando a imensa
Curva Norte e Sul
Vou com ela
Viajando Havaí
Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela
Brando navegando
É tanto céu e mar
Num beijo azul...
Entre as nuvens
Vem surgindo um lindo
Avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo
Com suas luzes a piscar...
Basta imaginar e ele está
Partindo, sereno e lindo
Se a gente quiser
Ele vai pousar...
Numa folha qualquer
Eu desenho um navio
De partida
Com alguns bons amigos

Toquinho
Bebendo de bem com a vida...
De uma América a outra
Eu consigo passar num segundo
Giro um simples compasso
E num círculo eu faço o mundo...
Um menino caminha
E caminhando chega no muro
E ali logo em frente
A esperar pela gente
O futuro está...
E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo, nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença
Muda a nossa vida
E depois convida
A rir ou chorar...
Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá
O ﬁm dela ninguém sabe
Bem ao certo onde vai dar
Vamos todos
Numa linda passarela
De uma aquarela
Que um dia enﬁm
Descolorirá...
Numa folha qualquer
Eu desenho um sol amarelo
(Que descolorirá!)
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo
(Que descolorirá!)
Giro um simples compasso
Num círculo eu faço
O mundo
(Que descolorirá!)
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Reflexão número 24 –
Melhore diariamente.
Seja naturalmente entusiasmado, acredite no seu feeling, arrisque
com responsabilidade (após observar o mercado, o público-alvo). Você
vai se arrepender mais se não tentar do que se eventualmente fracassar
uma vez ou outra. Faça bem feito, o que quer que seja, deixe sua criatividade e suas ideias aﬂorarem, seja persistente.
Como gestor de empresa, adoro quando alguém me traz uma ideia.
Melhor ainda é quando já vem com a solução. Ao invés de pedir um
aumento, se pergunte quanto você vale para a empresa ou o quanto
de lucro você traz para a ela. Se você criar uma forma de aumentar o
lucro da empresa e demonstrar isso ao seu chefe, tenho certeza de que
ele lhe dará um aumento ou uma participação sobre a ação que você
desenvolveu. Se isso não acontecer, sua empresa não o merece. Demita
o seu chefe. Mas, por favor, não seja medíocre. O ser humano é capaz
de realizar tudo o que realmente quer.
Você faz e é o que escolhe. Dependendo das escolhas que você ﬁzer,
melhor ou pior sua vida será. Se você não ﬁzer suas escolhas, das duas
uma: sua vida ﬁcará estagnada ou será levada de acordo com o interesse
de outras pessoas.
Existe um ciclo de melhoria contínua simples, muito utilizado em
empresas, que pode ser facilmente utilizado na vida pessoal. Chama-se
ciclo de Shewhart, de Deming ou ciclo PDCA.
Ciclo PDCA quando praticado de forma cíclica e ininterrupta promove melhoria contínua e padronização nas ações. Seja na ﬁrma, seja
na vida.
PDCA signiﬁca Plan (planejamento), Do (execução), Check (veriﬁcação) e Act (agir corretivamente).
Ora, para tudo na vida precisamos de planejamento, que é o estabelecimento das metas e objetivos. Antes de iniciar qualquer coisa é
preciso responder três perguntas: O quê? Por quê? Como? Saber o que
quer fazer, ter uma boa razão e conhecer a viabilidade é fundamental
para que qualquer projeto seja bem-sucedido. Ainda na fase de planejamento, deve-se deﬁnir a melhor estratégia, metodologia, organizar,
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padronizar os procedimentos e obter as orientações técnicas necessárias. Essas subfases quando bem estabelecidas ajudam a extinguir preocupações ou ansiedades desnecessárias ao longo do processo. Ficar sem
dormir, roer as unhas, desesperar-se, gritar, chorar, fofocar ou sofrer só
atrapalham.
O segundo passo é fazer, executar, colocar em prática. Aqui é necessário disciplina, seguir a metodologia, força de vontade, manter o foco,
determinação e obstinação. As pessoas geralmente desistem nesta fase
quando ﬁzeram um mau planejamento.
Depois, deve-se veriﬁcar o que foi feito na data estabelecida durante o planejamento. Vale dizer que não é um dado subjetivo, lembre-se
de que a meta foi deﬁnida no momento do planejamento e não na execução. Porque é comum entusiasmar-se durante a execução do projeto
e esperar mais do que conquistou. E isso não é o correto.
Agir corretivamente. Nesta fase inclui-se o Learn (aprender). É o
momento mais importante para aprimoramento pessoal ou proﬁssional. Aqui se deve reﬂetir sobre os objetivos que foram inicialmente
propostos, o plano de ação e resultados alcançados para propor mudanças ou melhorias de forma que os erros cometidos não se repitam,
seja no âmbito institucional ou pessoal.
Usar este método simples, que é o ciclo PDCA, permite o compromisso contínuo com elevados níveis internos de qualidade e a manutenção diária da melhoria como indivíduo.
Exemplo prático:
Planejamento
- O quê?
Passar no concurso X.
- Por quê?
Exercer a proﬁssão, bom salário e estabilidade.
- Como? Deﬁnir viabilidade.
Investimento durante 24 meses em cursos, transporte e apostilas.
- Deﬁnir estratégia e metodologia:
Cursos W, Y e Z, estudo sozinho 3x/semana, grupo de estudo
2x/ semana.
- Organização e requisito técnico:
Agenda para curso pela manhã e estudo durante três horas diariamente na parte da tarde, formação acadêmica especíﬁca.
Execução
- Disciplina / Determinação.
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- Padronização de procedimentos.
Seguir religiosamente a agenda.
Veriﬁcação
- Observar resultados da execução e comparar com o planejamento.
Passou na prova ou não?
Correção / Novo planejamento
- Aprendizado (interpretar os resultados).
- Modiﬁcar ações que saíram erradas.
Caso não passe no concurso, remodele a estratégia de estudo ou
foque em outros projetos.
Obs.: Ansiedade e preocupação não ajudam.
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Brigas

Evaldo Gouveia e Jair Amorim

Veja só
Que tolice nós dois
Brigarmos tanto assim
Se depois
Vamos nós a sorrir
Trocar de bem no ﬁm
Para que
Maltratarmos o amor
O amor não se maltrata não
Para que
Se essa gente o que quer
É ver nossa separação
Brigo eu
Você briga também
Por coisas tão banais
E o amor
Em momentos assim
Morre um pouquinho mais
E ao morrer
Então é que se vê
Que quem morreu
Fui eu e foi você
Pois sem amor
Estamos sós
Morremos nós
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Reflexão número 25 Cuidado com as suas
palavras. Há um incrível
poder nelas.
Elas podem magoar profundamente e abrir feridas eternas em pessoas queridas. Então, ouça com atenção e conte até dez antes de falar
alguma coisa de cabeça quente. Curiosamente, conseguimos engolir
sapos enormes no nosso dia a dia e, perdemos a paciência com as pessoas que mais amamos. Às vezes, por coisas pequenas e sem importância, atingimos o nosso limiar de irritabilidade e descarregamos palavras
duras para o(a) nosso(a) companheiro (a), pais ou ﬁlhos. Não demore
para se desculpar!
Por outro lado, elogiar é muito importante. O reforço positivo ajuda – e muito – qualquer relacionamento. Note se ela cortou o cabelo
ou fez as unhas, elogie se seus ﬁlhos tiveram alguma ação correta e
reconheça a importância dos seus pais. Aﬁnal de contas, eles ﬁzeram e
fazem tanto por nós.
As palavras também têm um incrível poder construtivo. Noutro
dia, estava no consultório, a paciente ao entrar colocou a mão dentro
da blusa e disse: “Dr., quero lhe mostrar uma coisa”. Eu ﬁquei atônito
por alguns segundos. Foi quando ela retirou do sutiã um anel. “Aqui
está Dr., consegui me formar e foi graças ao seu aconselhamento”. Veja
que coisa incrível, as palavras que eu disse em determinado momento,
das quais eu nem me lembrava mais, serviram como uma mola propulsora para o êxito desta paciente, que só por um detalhe, é cega.
Assim que ela saiu, entrou um jovem acompanhado do pai que eu
não via há cinco anos. Na época que ele foi meu paciente, havia sido
atropelado por um ônibus e teve um politraumatismo. Ao retornar do
coma, ﬁcou com algumas disfunções na memória.
Nesse período, eu o incentivei a continuar estudando por acreditar que essa seria a melhor ﬁsioterapia para o seu cérebro. Depois de
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algumas tentativas, ele conseguiu passar no vestibular e hoje cursa geograﬁa. Disse que o primeiro convite de formatura será para mim, o
que muito me honrou. Ah, o motivo da consulta atual? Ele queria uma
declaração para apresentar num processo seletivo de emprego...
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Só de Sacanagem
Ana Carolina
Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes minha esperança será posta à prova?
Por quantas provas terá ela que passar?
Tudo isso que está aí no ar: malas, cuecas que voam entupidas
de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro que reservamos
duramente pra educar os meninos mais pobres que nós, pra cuidar
gratuitamente da saúde deles e dos seus pais.
Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha conﬁança vai ser posta
à prova?
Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais?
É certo que tempos difíceis existem pra aperfeiçoar o aprendiz, mas
não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no
nosso nariz.
Meu coração tá no escuro.
A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe,
minha avó e os justos que os precederam:
“ - Não roubarás!”
“ - Devolva o lápis do coleguinha!”
“ - Esse apontador não é seu, minha ﬁlha!”
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até
habeas-corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste: esse é o tipo de benefício
que só ao culpado interessará.
Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e ﬁel fé do meu povo
sofrido, então agora eu vou sacanear: mais honesta ainda eu vou ﬁcar.
Só de sacanagem!
Dirão:
“ - Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo o mundo rouba.”
E eu vou dizer:
”- Não importa! Será esse o meu carnaval. Vou conﬁar mais e outra
vez. Eu, meu irmão, meu ﬁlho e meus amigos. Vamos pagar limpo a
quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a
gente consegue ser livre, ético e o escambau.”
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Dirão:
“ - É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem
que veio de Portugal”.
E eu direi:
” - Não admito! Minha esperança é imortal!”
E eu repito, ouviram?
IMORTAL!!!
Sei que não dá pra mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar
pra mudar o ﬁnal.
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Reflexão número 26 –
Seja ético !
Em qualquer roda de conversa, a corrupção que assola nosso país
é tema recorrente. Costuma-se dizer que está em todos os níveis da
sociedade, desde os mais pobres aos mais altos poderes. E que a falta
de exemplo dos políticos é o que estimula tal prática.
Ora, as crianças, enquanto espelho dos pais, repetem ações aprendidas dentro de casa. Levar vantagem sobre o coleguinha e retribuir
uma agressão são a regra, por exemplo. Qualquer jovem gaba-se de
“colar” na prova ou de conquistar várias namoradinhas, tudo isso com
a aprovação e incentivo dos pais.
Outro dia ouvi uma pessoa comentando com a outra: Fulano se
queimou por R$60,00. Quase perguntei, por quê? Por R$ 1 milhão de
reais valeria o risco? Na nossa sociedade, feio não é roubar. Feio é ser
pego roubando.
A palavra ética vem do grego “ethos”, quer dizer valores, hábitos.
Os romanos traduziram para o latim “mos” (plural “mores”), que quer
dizer costume, de onde vem a palavra moral. Nossos padrões de comportamento diante um fato são determinados pelas associações entre
as experiências de vida que foram previamente armazenadas nas nossas
memórias.
No nosso cotidiano encontramos situações que nos obrigam a enfrentar questões morais e éticas. São problemas práticos e concretos da
nossa vida em sociedade, e que necessitam decisões, escolhas, ações e
comportamentos - os quais exigem avaliação e julgamento entre o que
socialmente é considerado bom ou mau, certo ou errado.
Fato é que não costumamos reﬂetir e buscar os “porquês” de nossas
escolhas. Agimos por força do hábito, dos costumes de uma cultura enraizada pelo “jeitinho” e, assim, perpetuamos a realidade social,
política, econômica e cultural. Com isto, perdemos nossa capacidade
crítica diante da realidade.
Nunca é tarde para mudar! Nossos ﬁlhos e netos nos agradecerão!
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A paz

Gilberto Gil

A paz invadiu o meu coração
De repente, me encheu de paz
Como se o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão
Onde eu já não me enterro mais
A paz fez um mar da revolução
Invadir meu destino; A paz
Como aquela grande explosão
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão da paz
Eu pensei em mim
Eu pensei em ti
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz
Eu vim
Vim parar na beira do cais
Onde a estrada chegou ao ﬁm
Onde o ﬁm da tarde é lilás
Onde o mar arrebenta em mim
O lamento de tantos “ais”
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Reflexão número 27:
“Uma viagem de mil milhas
começa com o primeiro
passo”. Mao Tse-tung
Claro que precisamos planejar o futuro, seja em relação a trabalho,
família, vida pessoal, ter um ﬁlho, comprar um carro. Mas sempre existe
o momento mágico da tomada de decisão: É a hora da verdade, onde a
pessoa ﬁrma um compromisso consigo mesma para alcançar seu objetivo
ﬁnal. Eu considero estes momentos muito importantes na construção do
ser humano. É ali que os frutos do futuro serão ou não colhidos.
Quando a pessoa cruza a linha de chegada de uma maratona e cai
em prantos, todos os momentos de diﬁculdade e superação são extravasados ali. Aquela realização pessoal só foi alcançada devido à decisão
interna de mudar e ao processo de preparação ocorridos anteriormente. E isso vale para tudo. Para perder peso, parar de fumar, passar num
concurso. A decisão do primeiro passo é fundamental e pessoal. Dependendo do grau de comprometimento da pessoa consigo mesma,
ela conseguirá manter força e motivação nos dias de luta até alcançar
o destino esperado. Mas lembre-se de aproveitar cada passo até chegar
lá, pois o momento da vitória é muito fugaz.
O crescimento ocorrerá durante todo o processo de mudança,
treinamento, trabalho e esforço. E, ainda mais importante, não existe
“chegar lá”. É comum as pessoas dizerem: “Quando eu chegar lá”.
Isso acontece porque quando você chegar lá, ou seja, alcançar o seu
objetivo, você vai reavaliar e buscar novos projetos. Assim deve ser a
vida, uma constante busca pelo crescimento e aprimoramento pessoal,
sem esquecer-se de sentir prazer e felicidade no seu dia a dia.
Tenho um paciente jovem e brilhante que é recém-formado em
direito. Ele tem o objetivo na vida muito nobre, que é tornar-se juiz.
No entanto, para isso, ele deﬁniu uma estratégia básica, imersão 100%
nos estudos. Considera-se um assexuado, não sai com os amigos, abriu
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mão da atividade física e de qualquer forma de lazer. Sua vida se resume atualmente a frequentar um curso preparatório para concurso na
parte da manhã e estudar com aﬁnco durante tarde e noite. Inclusive
nos ﬁns de semana.
Resultado. Sua motivação está se esvaindo, sua autoestima está em
baixa, tem-se sentido triste e não consegue enxergar a luz no ﬁm do túnel. Como está completamente “bitolado”, estudando para o concurso, há momentos em que se sente em desespero devido à autocobrança
e à possibilidade de não passar.
Obviamente, seu comportamento está afetando o estudo e ele não
está desenvolvendo todo o potencial, pelo contrário, está rendendo muito abaixo da sua capacidade. Diferente seria se estivesse se preparando
para o concurso com aﬁnco, mas sem abrir mão do relacionamento social, atividades físicas e de lazer, em intervalos bem estruturados.
E por que não discutir eventualmente com os amigos sobre um
determinado tema jurídico na mesa de um bar? Estes debates são sempre tão interessantes e acalorados. Conversar e trocar opiniões funciona como uma boa revisão, aprofundamento do tema. Provavelmente,
aquele que discutiu em grupo as diferentes correntes ou posições sobre
determinado tema fundamentará melhor numa prova escrita ou oral
do que quem ﬁcou apenas com a sua visão individual sobre o assunto.
O importante da vida é saber que um dia vem após o outro. Assim como numa casa, é preciso colocar um tijolo ao lado do outro e,
depois, um sobre o outro. Se você só pensar no dia da inauguração da
“casa”, isso provavelmente vai lhe gerar ansiedade. E se você projetar a
sua vida assim, só irá comemorar no ﬁm? Agindo desta forma, terá que
pedir para alguém brindar em sua homenagem ao lado do seu caixão.
Paz interior é fundamental para seguirmos nossos dias. Os problemas ﬁcam menores e as diﬁculdades passam a ser um somatório de
coisas simples. Aqui vai a dica, não coloque um tijolo atrás do outro,
compulsivamente. Sempre que realizar parte de alguma coisa, reﬂita,
respire profundamente, olhe para a sua família, olha a sua volta e diga
para si mesmo: “Viu, não foi tão ruim assim, agora estou mais próximo do meu objetivo.” Então, abra os olhos e pegue o próximo tijolo.
O conhecimento é inﬁnito, assim como a ignorância do homem. A
vida é muito breve para aprendermos um pouco que seja de cada matéria. Mas se meu paciente soubesse que, mesmo se estudarmos toda
uma vida, pouco saberemos, talvez não tivesse tanta pressa para tudo,
característica típica dos jovens.
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Candle in the wind
(Princess Diana Tribute)

Elton John

Goodbye England’s rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed
itself
Where lives were torn apart
You called out to our country
And you whispered to those in
pain
Now you belong to heaven
And the stars spell out your name

Loveliness we’ve lost
These empty days without your
smile
This torch we’ll always carry
For our nation’s golden child
And even though we try
The truth brings us to tears
All our words cannot express
The joy you brought us through
the years

And it seems to me you lived your
life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall
you
Along England’s greenest hills
Your candle’s burned out long
before
Your legend never will

And it seems to me you lived your
life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall
you
Along England’s greenest hills
Your candle’s burned out long
before
Your legend never will
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Vela ao vento
Adeus, rosa da Inglaterra,
Que você sempre ﬂoresça em nossos corações.
Você foi a bênção que plantou a si mesma
Onde vidas eram dilaceradas.
Você bradou para nosso país,
E sussurrou para aqueles que sofriam.
Agora você pertence ao céu,
E as estrelas soletram seu nome.
E me parece que você viveu sua vida como uma vela ao vento,
Nunca enfraquecendo com o pôr-do-sol, quando a chuva começa.
E suas pegadas sempre permanecerão aqui,
Ao longo das mais verdes colinas da Inglaterra.
Sua vela apagou-se muito antes que sua lenda
Encanto que perdemos,
Naqueles dias vazios sem seu sorriso
Esta tocha sempre carregaremos
Pelas crianças douradas de nossa nação.
E mesmo que tentemos
A verdade nos leva às lágrimas.
Todas as nossas palavras não conseguem expressar
A alegria que você nos trouxe através dos anos.
Adeus, rosa da Inglaterra,
Que você sempre ﬂoresça em nossos corações.
Você foi a bênção que plantou a si mesma
Onde vidas foram dilaceradas.
Adeus, rosa da Inglaterra,
Do país perdido sem sua alma,
Que sentirá falta das asas da sua compaixão
Mais do que você algum dia saberá...
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Controle o seu orçamento,
esta é a reflexão número 28.
Grandes milionários já faliram. Elton John, que compôs a bela
canção que abre o capítulo, frequentemente leiloa suas roupas para
pagar dívidas, Michael Jackson, antes de morrer, estava alugando o
rancho Neverland para equilibrar as contas. Isso nos diz que, independente da riqueza e da sua receita no ﬁm do mês, basta gastar mais
do que ganha que no ﬁnal do mês o saldo será negativo. A conta é
simples assim.
Então é preciso organizar o orçamento familiar para saber quando
e quanto se pode gastar. Assim, você conseguirá eliminar uma enorme
fonte de estresse pessoal e grande parte das discussões domésticas. Existem hoje planilhas de simples preenchimento que podem ser baixadas
na internet que dão uma visão bem interessante, até em gráﬁcos, da
receita versus despesa.
Uma recomendação boa é procurar deixar os cartões de crédito e
talão de cheques no fundo de uma gaveta e só utilizá-los caso forem
realmente necessários. É muito fácil se perder nos gastos usando uma
dessas duas formas de pagamentos. Só que um dia a fatura chega ou o
cheque bate na conta e os juros são abusivos. Portanto, fuja destas duas
“pragas” como vampiro foge da cruz.
Uma outra maneira de aumentar recursos é reavaliar a forma que
você está vendendo seus produtos ou serviços. Aqui é impossível fugir
dos fundamentos do marketing, onde estão os básicos 4 P’s: Produto,
preço, praça e promoção.
Produto ou serviço é aquilo que vai ser vendido ou prestado ao
cliente. O preço deve ser realista de acordo com o mercado, seu público-alvo e qualidade do produto ou trabalho. Praça é o local onde o
produto é vendido ou serviço é prestado, e isso - obviamente - interfere
nas vendas. Promoção é a publicidade, propaganda e distribuição do
seu produto ou serviço. De que adianta querer comprar determinada
coisa, mas não achá-la? A diferença básica entre publicidade e propaganda está no dinheiro. Quando se paga para aparecer numa mídia é
propaganda e, quando não, é publicidade.
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Postas estas questões teóricas, ﬁca a pergunta. Será que vou obter
sucesso?
Aqui eu insiro mais 4 P’s: Planejamento, preparação, perseverança
e paciência. No planejamento, deve-se conversar muito, colocar suas
ideias, ouvir opiniões, realizar pesquisas, observar a concorrência. Uma
vez traçado o caminho deve-se iniciar a preparação. Quantas vezes você
já deixou de fazer uma compra porque o vendedor estava despreparado?
Perseverança. Se o seu projeto foi bem deﬁnido, bem estruturado
e você está obedecendo todos os P´s até aqui, diﬁcilmente seu negócio
dará errado.
Por ﬁm, muita paciência. Existe uma ansiedade natural para que
as coisas ocorram rapidamente. O sucesso não ocorre da noite para
o dia. Eu gosto muito de ver as entrevistas e documentários sobre as
celebridades, a maioria delas têm uma história de muita luta antes de
atingir o estrelato.
Lembre-se de que você precisa se reinventar todos os dias para
manter os clientes que conquistou e os produtos que vende. Reavaliações periódicas são fundamentais uma vez que nada sai exatamente
como se planejou, portanto pequenos ou grandes ajustes podem ser
necessários. Por exemplo, rever o preço do produto ou serviço, mudar
de ponto, focar mais na propaganda, vender algo diferente, preparar-se mais. Tenho em mente que um erro básico em negócio é esperar
“ganhar para melhorar”, onde na realidade deve-se fazer exatamente o
contrário, melhorar o negócio para ganhar, lucrar.
Se por ventura você conseguir obter sucesso, junte algum dinheiro
e guarde-o. Uma reserva estratégica vai deixá-lo mais tranquilo. Mas
lembre-se que rico não é aquele que mais tem, mas aquele que menos
precisa para viver. Aqui você conquistou o último P, prosperidade.
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Don’t worry be happy
Bobby McFerrin
Here’s a little song I wrote
You might want to sing it note for
note
Don’t worry, be happy

Ain’t got no cash, ain’t got no style
Ain’t got no girl to make you smile
Don’t worry, be happy

In every life we have some trouble
But when you worry you make it
double
Don’t worry, be happy

‘Cause when you worry your face
will frown
And that will bring everybody
down
So don’t worry, be happy

Don’t worry, be happy now

Don’t worry, be happy now

Ain’t got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don’t worry, be happy

Don’t worry, don’t worry, don’t do
it, be happy
Let the smile on your face
Don’t bring everybody down like
this

The land-lord say your rent is late
He may have to litigate
Don’t worry, be happy
Look at me, I’m happy
Don’t worry........ be happy

Don’t worry, people will soon pass
what ever it is
Don’t worry, be happy
I am not worried, “I am happy”

let me give you my phone number
when you worry, call me I will
make you happy
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Não se preocupe, seja feliz
Aqui está uma pequena canção
Não tem dinheiro e nem estilo
que escrevi
Você pode cantá-la nota por nota Não tem garota para fazê-lo sorrir
Nao se preocupe, seja feliz
Não se preocupe, seja feliz
Em toda vida existem problemas
Mas enquanto se preocupa você
os duplica
Não se preocupe, seja feliz

Porque quando você se preocupa
sua face franze
E isso leva todos para baixo
Então não se preocupe, ﬁque feliz

Não se preocupe, seja feliz agora

Não se preocupe, ﬁque feliz agora

Não tem um lugar para deitar a
sua cabeça
Alguém levou a sua cama
Não se preocupe, seja feliz

Não se preocupe, não se
preocupe, não faça isso, seja feliz
Deixe um sorriso na sua face
Não deixe todos pra baixo

Seu senhorio diz que o aluguel
atrasou
Ele terá que questionar em juízo
Não se preocupe, seja feliz

Não se preocupe, já vai passar
logo
O quer que seja

Olhe para mim, Eu sou feliz
Não se preocupe, seja feliz

Não se preocupe, seja feliz
Eu não estou preocupado, eu
estou feliz

Deixe me dar o meu telefone
Quando você se preocupar, me
telefone eu te farei feliz
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Celebre a vida todos os
dias, reflexão número 29.
Só o fato de estarmos vivos e saudáveis deve ser motivo de comemoração e alegria.
Se há coisas que me chocam muito são os desastres naturais. Está
tudo bem, tudo certo e, de repente, você perde a casa, a família. Alguém pode buscar explicações em reencarnações ou carmas, mas isso
me parece mais uma forma de justiﬁcar o injustiﬁcável para amenizarmos a nossa dor e tentarmos entender tamanhas tragédias.
Avalie o acontecido no réveillon de 2009 numa pousada na Ilha
Grande:
Imagine que você trabalha, forma uma família, tem uma vida regrada, paga suas contas, vai à missa aos domingos, estuda e brinca com
seus ﬁlhos. Enﬁm, não faz nada de errado. Aliás, só faz o certo.
Aí, para comemorar como sua vida é maravilhosa, organiza uma
viagem perfeita, num lugar paradisíaco, para celebrar a passagem do
ano. No momento dos fogos, você faz suas promessas para o ano que
está vindo. Promessas essas que nunca cumprirá porque, num piscar de
olhos, sua festa de réveillon será trocada pelo terror de estar, junto com
a sua família, soterrado sob a lama.
Então, apesar de se voltar para o futuro, é importante não demorar
muito para colocar os projetos em prática e aproveitar e celebrar o dia.
Quem não lembra do ﬁlme “A Sociedade dos Poetas Mortos”, em que
o professor Robin Williams inspira os seus alunos a perseguir suas paixões individuais e tornar suas vidas extraordinárias diariamente com a
expressão carpe diem?.
Mas a expressão é originalmente encontrada em “Odes” do poeta
romano Horácio (65 - 8 a.C.), onde se lê:
Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem quam minimum
credula postero.
“Enquanto falamos, terá fugido ávido o tempo: Aproveite o momento, sem conﬁar no amanhã”.
Dias atrás estava passando pelos canais da televisão distraidamente,
até que parei num show. Era do rapper Túlio Dek. Ele cantava para
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milhares de jovens: “O que se leva da vida?”, gritava. O público respondia: “É a vida que se leva!”, berravam de volta. E ele repetia: “O
que se leva da vida?”. E o público se esbaldava: “É a vida que se leva!”.
Eu realmente não sei se aquelas pessoas, em algum momento, ﬁzeram
uma reﬂexão da profundidade desta frase. Mas tenho certeza de que
meu leitor fará. Meu irmão Guilherme Bacelar, médico detentor de
uma alegria contagiante, começa a trabalhar às 8h , mas pratica surf
diariamente das 6h às 7h. Ele costuma profetizar: “A vida é boa para
quem a vive”.
O que passou serve apenas como lembrança e o futuro é algo que
ainda não chegou. Quem vive no passado ou no futuro perde a mágica do momento. A felicidade está no caminho, nas coisas do dia a
dia , no abraço do ﬁlho, na emoção da conquista, no beijo carinhoso,
na natureza. A felicidade está dentro de nós e só pode ser vivida no
presente. A vida é muito curta e, portanto, não deixe para depois tudo
que pode fazer agora. É como diz o provérbio: “Um hoje vale mais que
dois amanhãs”.
Exemplo de que, às vezes, adiar coisas fundamentais na vida pode
vir acompanhada de algum risco de não realizá-las ocorreu com um
casal amigo. Após o casamento, ela adiou a maternidade por alguns
anos com a intenção de se preparar para concursos públicos. Certo dia,
seu marido foi abatido de forte dor abdominal e após ser submetido a
exames, descobriu que sofria de um tumor no intestino. Felizmente,
tudo correu perfeitamente. Hoje ele está curado e o casal tem uma
linda ﬁlha. Mas foi certamente um baita susto!
Lembro-me de quando recebi a notícia de que meu pai estava com
câncer no pulmão e metástases no cérebro. Nesta época, eu estudava
na Suíça e falei para o meu professor da Universidade que precisava dar
um pulo no Brasil. Ele então disse, com a sensibilidade característica
de um alemão:
— O que você vai fazer lá?
Respondi:
— Não sei, mas acho importante ir.
Comprei uma passagem para sexta-feira e sábado, por volta de
meio-dia, já estava tocando a campainha do apartamento do meu pai.
Ele, com voz de repreensão, disse da porta:
— O que você está fazendo aqui?
Por sorte, dei a resposta certa:
— Ué, vim jogar tênis com você!
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Ele me ﬁtou por alguns instantes e, já virando de costas, falou:
— Vou buscar as raquetes.
Descemos no elevador sem falar uma palavra. Não sei, mas tinha a
impressão de que havia tanto a ser dito, tanto a ser ouvido, tanto a ser
discutido, mas respeitei o momento dele.
Começamos a jogar e simplesmente nos divertimos. Esquecemos
por alguns instantes que a morte batera a sua porta.
Mais tarde, na piscina, ele falou:
— Estou com câncer.
Como quem diz: “estou com frio”.
Então perguntei:
— E agora?
— Agora o quê? Vou morrer, vocês vão chorar um pouquinho e
depois vão continuar a vida de vocês.
Hoje, quando faço um retrospecto daquele sábado, penso que talvez nada mesmo houvesse a ser dito. Pois não seria em alguns conselhos ou numa conversa emocionada que ele me daria um manual para
a vida. De fato, ter decidido naquele ﬁnal de semana ter vindo para o
Brasil foi excelente. E são decisões que só se tomam no presente, isto é,
que tomei na semana que antecedeu a viagem.
Ainda neste contexto, tem o relato de Randy Pausch que, aos 38
anos, casado e pai de três ﬁlhos, descobriu tumor no pâncreas e sabia
que teria meses de vida. Após a primeira série de tratamento e um dia
antes da revisão médica, foi com sua esposa num parque aquático e
disse a ela quando deslizava num tobogã:
— Mesmo que amanhã o resultado dos exames seja ruim, quero
que você saiba que é ótimo estar vivo e estar aqui hoje, vivo e com
você. Quaisquer que sejam as notícias, não morrerei ao ouvi-las. Não
morrerei no dia seguinte, nem daí a dois ou três dias. Portanto, hoje,
neste exato momento, o dia está sendo maravilhoso. E quero que saiba
quanto estou gostando.
É como outrora cantava Renato Russo: “É preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã.”
É incrível como as pessoas que veem suas mortes se aproximarem começam a aproveitar e dar mais valor ao presente. Efetivamente, o otimismo e a esperança desempenham um papel mágico no organismo. Inúmeros estudos demonstram que indivíduos que mais acreditaram na sua cura
conseguiram diminuir a velocidade da evolução de suas doenças. Provavelmente porque seguiram mais à risca as rotinas propostas de tratamento,
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alimentação, sono, atividade física e lazer”. Isto, associado à diminuição
da excessiva carga de stress e baixa do humor que uma doença grave traz
permite que o organismo combata a doença mais eﬁcazmente.
Tenho pensado no desperdício de tempo que todos nós fazemos
com nossas vidas ao passarmos horas em engarrafamentos intermináveis todos os dias ou contando as horas no trabalho. É uma verdadeira
eutanásia diária, lenta e progressiva. É como diz a frase de Millor Fernandes: “Quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida.”
Voltando ao exemplo mais próximo que tive. Lembro-me de ter
agradecido ao oncologista do meu pai, o fantástico Dr. Gilberto Salgado, a oportunidade de passarmos mais um Dia dos Pais juntos. Minha
carta começava assim: “Quanto vale um segundo?”
O fato que mais me impressionou em relação à ânsia de viver do
Bacelar e aproveitar cada segundo foi quando, em determinada fase
da doença, teve hemoptóicos (tosse com sangue). Fomos correndo ao
hospital, onde ele fez um procedimento e o sangue estancou, mas o
indicado seria ﬁcar internado por 48 horas.
Ele falou para a jovem médica: Minha ﬁlha, não tem a menor possibilidade de eu ﬁcar internado por nem mais um segundo. E tem
mais, não vou desperdiçar a viagem. Daqui a vinte minutos estarei
degustando um bom vinho com uma picanha aqui do lado.
A médica sorriu e dando pouco crédito falou: O senhor pode morrer se houver um sangramento, não posso deixar que o senhor saia.
Vamos apostar que eu não vou morrer? Ele disse.
Vamos apostar que o senhor não vai sair? Ela disse.
Vamos. Ele retrucou. Se eu sair, mando a conta para você. Caso
contrário, ﬁco devendo um jantar para você e seu marido, completou.
Fato é que passaram pelo seu leito diversos médicos tentando convencê-lo e no ﬁnal, após assinar vários papéis, fomos comer a tal picanha e tomar o vinho.
A conta? Ele mesmo pagou.
Ele costumava tomar transfusão de sangue devido à quimioterapia e
seguia diretamente para o clube. Eu dizia: Pai, você não quer repousar?
Ele respondia: Eu estava com anemia. Agora, depois de duas bolsas
de sangue, estou curado.
É mais ou menos como disse Mário de Andrade:
“Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas.
As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. “
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Sinceramente, nós nos preocupamos com cada bobagem! Pedro
Bial disse certa vez: “Pré-ocupação é tão eﬁcaz quanto mascar chiclete
para tentar resolver uma equação de álgebra.”
Na vida, não há espaço nem tempo para discussões, invejas, fofocas, conversas inúteis, reuniões intermináveis, divórcios judiciais.
Outro dia bateram no meu carro e nem saí para olhar. O outro
motorista não acreditou. Qual o problema do carro ter um ou outro
arranhão? Simplesmente não valia a pena o aborrecimento.
Procure também dar menos importância à opinião dos outros. Outro dia, o amigo e neuroﬁsiologista Luis Carlos Pinto me contou uma
história curiosa. Eu havia enviado o livro para ele avaliar e, quando o
encontrei, perguntei: E aí, gostou do livro?
E ele disse: Oscar, não caia no “pero” (“mas”, em espanhol).
Ele quis dizer que em geral as pessoas não têm a menor ideia da diﬁculdade que existe por trás da realização de alguma coisa, fazem uma
análise superﬁcial e mesmo assim criticam como se tudo fosse muito
simples. Por exemplo: Gostei “pero” (mas) faria assim, assim, assado.”
Dê atenção a sua família, seus amigos e seu trabalho. Dê mais atenção a quem está na sua frente do que ao celular. Não perca seu tempo
com pequenices. Ninguém é melhor do que ninguém. No ﬁm, estaremos todos juntos sete metros embaixo da terra. Atualmente, até mais
rasos, devido ao alto preço dos terrenos fúnebres. Time is life. (Tempo
é vida). Portanto, Carpe Diem.
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What a wonderful world

Louis Armstrong

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world
I see skies so blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world
The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands, saying, “how do you do?”
They’re really saying, “I love you”
I hear babies cry, I watch them grow
They’ll learn much more, than I’ll never know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world
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Que mundo maravilhoso
Eu vejo as árvores verdes, rosas vermelhas também
Eu as vejo ﬂorescer para nós dois
E eu penso comigo... que mundo maravilhoso
Eu vejo os céus azuis e as nuvens tão brancas
O brilho abençoado do dia, e a escuridão sagrada da noite
E eu penso comigo... que mundo maravilhoso
As cores do arco-íris, tão bonitas no céu
Estão também nos rostos das pessoas que se vão
Vejo amigos apertando as mãos, dizendo: “como você vai?”
Eles realmente dizem: “eu te amo!”
Eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescer
Eles aprenderão muito mais que eu jamais saberei
E eu penso comigo... que mundo maravilhoso
Sim, eu penso comigo... que mundo
do maravilhoso
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Reflexão número 30 A beleza da vida está nas
pequenas coisas.
Tenho uma foto que representa o meu ideal de felicidade. Ela está
na minha mesa de trabalho e na capa deste livro.
Estou deitado numa praia, minha mulher e meu ﬁlho brincam próximos ao mar calmo. Tiro uma foto deles, de longe, e deixo propositalmente que meus pés apareçam. Só para demonstrar que também sou
protagonista daquele momento tão especial.
Sempre que olho para a foto, vejo que a paz daquele momento é a
minha única aspiração na vida. Contemplo a imagem e desejo, sempre
que possível, vivenciar momentos similares ao lado da minha amada
família.
Nas próximas férias, Belinha completará a foto! Espero que um dia
ela saiba que eu fui o primeiro homem que se apaixonou por ela.
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Posfácio
Este livro foi abrilhantado com textos, pensamentos, passagens da
vida de pessoas que cruzaram a minha história e me marcaram. Como
todos sabem, passamos por muitas pessoas e muitas passam por nós,
mas existem aquelas que não passam, ﬁcam.
Além disso, letras de músicas especiais que nos fazem reﬂetir são
usadas para ilustrar cada capítulo com tema aﬁm.
Para ﬁnalizar este livro, segue um “bis” para os meus queridos leitores.
Primeiro I feel good e depois, como tudo acaba em samba, a belíssima “O que é, o que é?”. Aﬁnal, “quem canta seus males espanta”.
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I feel good

James Brown

Whooooau! I feel good, I knew that I would now
I feel good, I knew that I would now
So good, so good, I got you
Whooooau! I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you
When I hold you, in my arms
I know that I can’t do no wrong
And when I hold you in my arms
My love won’t do you no harm!!
Whooooau! I feel good, I knew that I would
I feel good, I knew that I would
So good, so good, I got you
Heey!!
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Me sinto bem
Oh, Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria
Eu me sinto bem, sabia que me sentiria
Tão bem, tão bem, por ter você
Oh, Eu me sinto bem, como açúcar e tempero
Eu me sinto bem, como açúcar e tempero
Tão bem, tão bem, porque tenho você
Quando te tenho em meus braços
Sei que não posso fazer nada de errado
E quando te tenho em meus braços
O meu amor não te fará mal algum
Oh, eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria
Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria
Tão bem, tão bem, porque eu tenho você
Ei, oh, sim
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O que é, o que é?
Eu ﬁco
Com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita...
Viver!
E não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz...
Ah meu Deus!
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita...
E a vida!
E a vida o que é?
Diga lá, meu irmão
Ela é a batida
De um coração
Ela é uma doce ilusão
Hê! Hô!...
E a vida
Ela é maravilha
Ou é sofrimento?
Ela é alegria
Ou lamento?
O que é? O que é?
Meu irmão...
Há quem fale
Que a vida da gente

Gonzaguinha

É um nada no mundo
É uma gota, é um tempo
Que nem dá um segundo...
Há quem fale
Que é um divino
Mistério profundo
É o sopro do criador
Numa atitude repleta de amor...
Você diz que é luxo e prazer
Ele diz que a vida é viver
Ela diz que melhor é morrer
Pois amada não é
E o verbo é sofrer...
Eu só sei que conﬁo na moça
E na moça eu ponho a força da fé
Somos nós que fazemos a vida
Como der, ou puder, ou quiser...
Sempre desejada
Por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte
Só saúde e sorte...
E a pergunta roda
E a cabeça agita
Eu ﬁco com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita...
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