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Tentar evitar o sofrimento a qualquer custo
é garantia de mantê-lo firme e forte.

*

Não é tempo o que nos falta,
mas modéstia para reconhecer limites
e fazer escolhas.

*

Os pais deveriam deixar claro
para as suas crianças que elas não são um eixo
em torno do qual giram as vidas deles.
Para o bem de todos! Do mundo todo!

*

O imaginário humano busca uma vida sem altos
e baixos, quer só os altos.
Seria uma vida sem relevos.
Seria uma vida, obviamente, irrelevante.

*
Um homem estará mais pronto
para uma relação de casal quando adulto,
quanto mais a sua mãe lhe deixar claro
na infância que ela não é a sua mulher.



Quanto mais observo como é a vida,

COMOVIDA mais e mais eu fico.

EU COMO VIDA.

ELA ME CO-MOVE.





Diante de uma crítica temos astuciosas
justificativas para nos retirar dela.
Já um elogio nos assola!
Emburrecemos, esquecemos
que também nele
deve haver justificativa.

*

Querem que as coisas mudem
mas agem sempre da mesma maneira.
O mundo muda quando você muda primeiro.
Quase sempre cada um tem
o mundo que merece.

*

A ideia triunfalista me soa tão ruim
quanto a catastrofista.
Nada será tão bom quanto desejamos
que seja, nem tão ruim
que nos impeça de ir adiante.

*

A qualidade da vida não é determinada
pelos fatos, mas por aquilo que pensamos
sobre eles, como reagimos
a eles e às atitudes que tomamos
mediante eles.



O trabalho, quando excessivo, pode ser
uma droga poderosa como outra qualquer.
Pode ser usado para nos distrairmos daquilo
que é concreto em nossas vidas.

*

A crítica sem análise aprofundada
dos fatos é sempre burra e preconceituosa.
Precisamos ouvir sempre
com neutralidade o outro lado da história.

*

Pior do que a existência das más línguas
é quem as escuta, pois estes são,
quase sempre, péssimos ouvidos!

*

Nos enganamos sobre a famosa pressão externa.
Esta, na verdade, quando excessiva,
reflete a nossa própria exigência interna.

*

Seria bom não confundir seriedade com braveza.
Muitas vezes falo sério e não estou
nem um pouco brava por isso.
A afetação é de quem recebe.



Para quem é estressado, acreditar em férias
como fonte de descanso pode ser decepcionante,
afinal, ninguém consegue tirar
férias de si mesmo.

*

O RUIM eleva o BOM.
O desprazer valoriza o prazer.
A solidão faz desejar a presença.
Então, sofrer faz bem à saúde mental, certo?

*

Perfeição? Ser humano ERRA.

E não há nada de errado nisso! É perfeito errar.

*

Melhorar o nosso futuro exige uma relação
pacificada com o nosso passado.
Acolhê-lo, acolher-se, escrever uma nova estória.
Ressignificar-se.

*

A sensação de falta de sentido não é ruim,
ao contrário, é o mínimo necessário
para poder se inventar e, só então,
sentir-se bem dentro da sua própria história.



Sucesso também é Perda

Etimologia de sucesso: do Latim SUCCESSU, 'avanço,

seguimento, resultado propício', de SUCCEDERE, 'vir

depois, chegar perto de', formado por SUB-, no caso

'depois, o seguinte', + CEDERE, 'ir, mover-se, deslocar-se'. O

sentido de 'resultado favorável' começou a se firmar no

século XV.

Sucesso, como se sabe, não é só possuir grandes
finanças. Falo de ascendência ao desejo, quando
alguém alardeia por conseguir o que desejava. Há
também perda ao atingir este sucesso, portanto,
prepare-se!

A palavra sucesso vem da palavra ceder que, do
avesso, pode significar cair de algum lugar.

Pode custar, por exemplo, o afastamento do gru-
po ao qual você pertence afetuosamente e que
lhe custará caro, já que eles não puderam chegar
onde você está ou porque você já não se vê igual
aos outros do grupo, uma vez que os gostos e os
interesses se distanciaram, fazendo com que as
afinidades, enfim, diminuíssem.

Alguns dirão que você mudou depois de enri-



quecer, mas você perceberá que também os ou-
tros mudaram com você.

Os amigos também poderão confundir lealdade
com exigência de igualdade e sua ascensão pode-
rá parecer aos amigos uma traição ao pacto de
'irmandade'.

Portanto, sublinho, prepare-se!



Não são os fatos que nos fazem sofrer,

mas sim como os interpretamos.

Não sofremos por um passado triste,

mas pelo apego a ideias que,

de alguma forma,

querem justificar nossos fracassos atuais.






