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INTRODUÇÃO  
 

Não sei para onde vou ou o que farei, 
nem tenho uma meta definida. Às vezes, 
me sinto muito bem; outras, não reco-
nheço valor na vida que levo. O que 
posso fazer? 

QUALQUER UM DE NÓS 

Não sei se você alguma vez pensou assim. Eu 
mesmo já pensei dessa forma várias vezes na vida. Também 
ouvi isso de pessoas de classes sociais e crenças diferentes: 
“O que posso fazer com a vida que tenho? O que posso fazer 
para mudar?”.  

Atualmente, trabalho como consultor de empresas. 
Dou cursos de liderança e comunicação e, no decorrer de um 
desses cursos, tive a ideia que serve de base a este livro. Fiz a 
seguinte pergunta para um grupo heterogêneo de pessoas: 
“Qual é a sua missão nesta empresa?”.  

Esperava respostas como “desenvolver-me”, “pro-
gredir”, “compartilhar talentos e ideias”; porém escutei 
“trabalhar”, “produzir” e até “trabalhar com eficiência”. 
Fiquei consternado, pois não esperava este tipo de respostas. 
A minha intenção ao formular esta pergunta relacionava-se 
com a missão na vida que transcende as ações comuns.  

Vacas produzem leite, cachorros latem com efi-
ciência e gatos miam. Mas eu sou um ser humano, tenho a 
capacidade de raciocinar e de ir além de tudo o que é su-
perficial e visível, de captar o que não se vê.  
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Sob esse ponto de vista, o ser humano desempenha 
quatro funções básicas:  

 Produzir – Pode ser trabalhar no escritório ou na 
fábrica, cozinhar, acariciar alguém, lembrar-se 
do aniversário, levar flores, contar dinheiro; ou 
seja, concentrar-se nas coisas externas.  

 Processar – É organizar o que vem de fora aliado 
ao que está acontecendo dentro de nós mesmos. 
Quantas vezes você já se perguntou: “Como 
realmente estou?”. Quantas vezes acontecem 
coisas pelas quais não esperávamos? Pelo fato de 
não processarmos os acontecimentos, muitos 
casamentos se desfazem antes da hora e muitos 
problemas que poderiam ser evitados acabam 
acontecendo. É que as pessoas simplesmente não 
percebem o processo que as leva ao desenlace.  

A habilidade para processar o que está aconte-
cendo ao redor e analisar todos os acontecimen-
tos sob a perspectiva dos sentimentos pode evitar 
muitos acidentes e tragédias. Contudo, o mais 
importante é processar o próprio estado mental e 
emocional. Depois de processarmos algo, a 
produção é muito mais efetiva, exige menos es-
forço e menos técnicas.  

 Ampliar a consciência – Quando a criança se 
torna adulta, amplia a consciência que tem do 
mundo em que vive. Essa é uma função básica do 
ser humano: a capacidade de “ver” o transcen-
dental. Ampliar a consciência significa trans-
formar a realidade em algo abstrato e sutil.  

Vacas comem pasto e com isso, produzem leite. 
Sem ruminar, ou seja, sem processar os próprios 
valores e qualidades, também não se pode pro-
duzir algo que valha a pena. Assim como muitas 



Vencendo limites 11

coisas podem ser feitas com o leite – como o 
queijo e a manteiga –, com a ampliação da 
consciência, podemos criar novas formas de 
expressão: um livro pode ser escrito; um filho 
criado; um projeto elaborado.  

Essa é a função da criatividade e faz muita falta 
ao ser humano contemporâneo. Existem pessoas 
que processam, mas muito poucas ampliam sua 
consciência enquanto produzem. Com o tempo, 
como consequência, pessoas que um dia falaram 
com uma mente aberta, hoje pregam suas ideias 
como dogmas.  

 Compartilhar – Parece que todos comparti-
lhamos algo com outras pessoas: ideias, talentos, 
roupas, dinheiro. A solidariedade humana é uma 
característica inata. Mas eu questiono sua since-
ridade natural: só se pode compartilhar o que se 
tem e poucas são as pessoas que processam os 
acontecimentos; entre essas, poucas ampliam a 
consciência. São raras as pessoas que realmente 
compartilham seus pertences físicos ou mentais. 
Doam, é verdade, mas existe uma diferença entre 
compartilhar e doar, algo que veremos mais 
adiante. O fato é que muitas pessoas, apenas 
“compartilham”, quando não se apresenta algu-
ma distração. Isso ocorre porque não estão 
compartilhando de verdade.  

 

Como ressalta Stephen Covey em seu livro: Os sete 
hábitos das pessoas altamente eficazes 1 , atualmente se 
destacam os conceitos de produzir e de compartilhar, mas 

                                                            
1  COVEY, Stephen R. Os sete hábitos das pessoas altamente efi-

cazes. São Paulo: Best Seller, 2000. 
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foram totalmente esquecidos os de processar e de ampliar a 
consciência2.  

Este livro é fruto da ampliação da minha consciên-
cia, a partir de um processamento da realidade que me cerca.  

A ideia de escrever um livro surgiu há muitos anos, 
quando um consultor amigo escrevia sua segunda ou terceira 
obra. Inicialmente, propôs-me que escrevêssemos juntos, mas 
não foi possível. Nessa ocasião, eu já começava a pensar 
sobre o trabalho na área de desenvolvimento humano.  

Trabalhar com pessoas sempre me causou um certo 
temor. Ao vencer essa barreira, descobri que é a melhor coisa 
que se pode fazer. Meu tema de interesse naquele momento, 
paralelo à liderança, era o empowerment (potencialização). 
Em linhas gerais podemos dizer que é uma técnica que dá 
autonomia às pessoas para que elas se desenvolvam nas suas 
funções. Agora a pergunta era: dentro do empowerment, que 
tópico seria importante abordar no meu livro? Não demorou 
muito para que eu constatasse a falta de profundidade nessa 
colocação. Não se pode potencializar alguém simplesmente 
oferecendo-lhe treinamento e esperar retorno no dia seguinte. 
Estou consciente de que vivemos em um mundo onde se dá 
muita importância ao dinheiro e a quantidade de trabalho é 
cada vez maior, mas creio que o tempo empregado na edu-
cação pode trazer resultados melhores do que os oferecidos 
pelos treinamentos e até com grande rendimento econômico.  

Essa ideia nova foi sendo assimilada à medida que 
fui aprendendo a arte de ser sábio. Vivo em contato com 
muita gente na mesma situação que eu e que me vai ensi-

                                                            
2  Ao fazer um estudo sobre o sucesso e a liderança na literatura dos 

últimos duzentos anos – desde a independência dos Estados 
Unidos (1776) – concluiu que, nos primeiros cento e cinquenta 
anos, o material pesquisado se concentrava no que ele chamou de 
ética do caráter, enquanto nos cinquenta anos finais da pesquisa 
fala-se de ética da personalidade. 
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nando que as coisas não são o que parecem ser, que algumas 
delas inclusive só se revelam com o tempo. Espero conseguir 
transmitir a você um pouco de minha aprendizagem.  

Foi depois de uma conferência que resolvi escrever 
sobre o autoempowerment, neste caso específico, sobre o 
trabalho com os oito poderes.  

Em 1937, Prajapita Brahma, um indiano visionário, 
fundou uma universidade diferente, a Universidade Espiri-
tual Mundial Brahma Kumaris, cuja principal atividade é 
ensinar meditação e como essa arte pode beneficiar a vida de 
uma pessoa.  

Entre os temas abordados nos cursos ministrados 
nessa universidade está o dos oito poderes. Eles consistem em 
oito habilidades humanas, atitudes mentais que servem como 
uma arma no campo de batalha do mundo. São eles: intros-
pecção, tolerância, ajustamento, discernimento, julgar, 
enfrentar, cooperar, empacotar.  

 

Empacotar 
esquecer o 

passado 

Introspecção 
situações que 

exigem 
reflexão 

Tolerância 
enfrentar o 
inevitável 

Ajustamento 
mudanças 
constantes 

Discernimento
verificar várias

alternativas

Julgar 
tomar decisões

Enfrentar 
implementar 

as ações

Cooperar 
compartilhar 
ideias e ações 
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Há alguns anos, dois membros da universidade, 
Brian Bacon e Marc Fourcade, consultores, criaram um curso 
para diretores baseado no conhecimento espiritual adquirido. 
Esse curso foi dado em diversas empresas espalhadas pelo 
mundo, fazendo parte, por exemplo, do currículo da Acade-
mia Naval da Suécia. Nesse trabalho, eles retomaram a ideia 
dos poderes em um novo contexto, como mostra a figura a 
seguir.  

 

Os oito poderes estão distribuídos por capítulos, 
cada um com uma introdução e três partes. Em cada capítulo, 
existem duas séries de exercícios e um resumo no final – o 
que, espero, irá facilitar o aprendizado. Um esclarecimento: 
os poderes estão em uma ordem diferente da utilizada na 
universidade, pois me baseei em minha experiência pessoal. 

Eles estão dispostos por ordem de utilização. É 
possível que você queira ir diretamente a um e depois saltar 
para outro. Nesse caso, deve levar em conta o fato de que 
algumas coisas mencionadas num capítulo foram abordadas 
em outro; portanto, sugiro que você faça primeiro as anota-
ções e depois a pesquisa.  

Alguns exercícios são mais demorados e podem 
retardar a leitura. Sugiro que leia o livro de uma vez, fazendo 
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os exercícios de forma rápida, e depois volte a eles traba-
lhando-os mais demoradamente.  

Agradeço o envio de sugestões ou comentários para: 

BRAHMA KUMARIS 

Rua Germaine Burchard, 508 

CEP 05002-062 – São Paulo – SP 

Fone: (11) 3873-3304 / 3564-8947 

Site: www.editorabk.org.br. 

E-mail: editora@bkumaris.org.br

Ou, se você dispõe de correio eletrônico, pode en-
viar para marcelo@bkcolombia.com ou marcelowin-
ning@hotmail.com. Farei o possível para responder a todas 
as mensagens que me forem enviadas.  

Meu amigo, espero que, depois desta leitura, você se 
sinta mais confiante e possa ajudar outras pessoas com o que 
aprendeu. Desejo-lhe uma viagem feliz!  



INTRODUÇÃO À EDIÇÃO 
EM PORTUGUÊS  

 

Por um desses acasos da vida, meu primeiro livro foi 
publicado em espanhol, uma língua que não domino, mas que 
é a do país onde resido hoje, a Colômbia. Assim, quando a 
proposta de uma publicação em português se consolidou, 
decidi fazer a tradução e, para justificar a globalização mun-
dial que vivenciamos, vim fazê-la aqui na Índia, na sede da 
Brahma Kumaris, um oásis do mundo atual.  

Assumo esse desafio para que você possa ter um 
trabalho que venha da experiência, pois sinto que não estou 
realmente traduzindo o livro, mas escrevendo-o de novo, 
especialmente para a terra onde nasci. Como diz a música Mi 
bella tierra, cantada por Gloria Stefan: “A terra onde nas-
cemos guarda raízes dentro de nós”.  

Agradeço àqueles que corrigiram o livro por sua 
paciência e disposição para sugerir novas formas de expres-
são. Por último, gostaria de agradecer à Editora Gente, es-
pecialmente a Rosely, pela confiança que depositou em mim.  

Depois do sucesso das duas primeiras edições, o li-
vro passou para a Editora da Brahma Kumaris. Foi com or-
gulho que recebi essa proposta da própria Brahma Kumaris. 
Espero que ele possa apoiar o processo de aprendizagem 
espiritual das pessoas que frequentam as sedes dessa mara-
vilhosa universidade. Ou, pelo menos, facilitar o entendi-
mento do progresso espiritual, onde os oito poderes são um 
tema importantíssimo. Eles são a garantia de uma vida feliz, 
próspera e saudável.  





INTROSPECÇÃO  
 

É mais nobre entregar-se por completo a 
um indivíduo do que trabalhar com di-
ligência para a salvação das massas.  

DAG HAMMARSKJOLD  
Ex-Secretário-Geral da ONU  

A frase de Hammarskjold apresenta uma contradi-
ção da formação da sociedade ocidental. Durante séculos 
aprendemos o valor humano de ajudar o próximo, de ter 
solidariedade, compaixão e piedade. À primeira vista, a epí-
grafe deste capítulo pode parecer muito individualista; mas, 
depois de uma leitura mais atenta, tenho certeza de que você 
vai considerá-la muito bonita e correta.  

Especialmente no Oriente, existe a mentalidade de 
que o indivíduo deve ser cuidado e formado – só quando 
estiver pronto poderá sair para ajudar o próximo. Muitos 
gurus indianos do século XIX passavam até 20 anos na selva 
e, só então, saíam para tentar ajudar outras pessoas com base 
no que haviam aprendido.  

De fato, no Ocidente, vivenciamos uma grave crise 
de egoísmo – uma das razões é que tentamos ajudar sem antes 
cuidar de nós mesmos. As diversas tentativas para ajudar o 
próximo em tais condições fizeram com que o homem oci-
dental se voltasse cada vez mais para dentro de seu mundo, 
esquecendo-se dos demais.  

Um exemplo: imagine um menino de dois anos 
brincando com os brinquedos recebidos durante sua festa de 
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aniversário. As outras crianças também querem brincar, mas 
ele não permite sequer que elas os olhem. Com seus braços, 
protege sua “propriedade” e a defende aos gritos. Uma cena 
típica. Porém, mais típica ainda é a reação dos pais: inicial-
mente tentam convencê-lo a compartilhar os brinquedos com 
seus amigos, até um limite de paciência, digamos cinco mi-
nutos, quando então tiram, de suas mãos, à força, vários 
brinquedos e os distribuem pelos amiguinhos. O filho chora, 
mas por fim se conforma.  

Stephen Covey, um dos grandes nomes no desen-
volvimento humano, narra uma situação idêntica protagoni-
zada por sua filha caçula e diz que não permitiu que ela ex-
perimentasse ter algo pois só assim se pode compartilhar3 
verdadeiramente. Passei por essa experiência, mas do outro 
lado, quando ganhei de aniversário um autorama, o mais 
moderno no momento. Obviamente, quando as outras crian-
ças quiseram brincar com ele, reagi como qualquer criança, 
mas fui obrigado a ceder diante da imposição de alguns 
adultos. Resultado: aqueles jovens quebraram meu brinquedo 
e eu nunca pude brincar com ele. Senti-me desiludido e im-
potente.  

A introspecção é uma oportunidade para experi-
mentar situações internas únicas e exclusivas, que são natu-
rais. Situações únicas num mundo onde cada vez menos 
podemos experimentar algo exclusivo.  

Em 1990, mudei-me do Brasil para o Chile. Hoje, 
olhando para trás, percebo o valor dessa mudança.  

De longe, pude observar meu país, meu povo e seus 
costumes por um ângulo menos crítico. Consegui compre-
ender o porquê de muitas situações que vivi lá e descobri em 
mim um potencial que nunca havia utilizado. A ida para o 

                                                            
3  COVEY, Stephen R. Os sete hábitos das pessoas altamente efi-

cazes. São Paulo: Best Seller, 2000. 
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Chile foi uma espécie de introspecção em relação a uma 
determinada realidade.  

Ao falar sobre introspecção, quero dizer que é um 
tipo de retrocesso necessário para analisar melhor as cir-
cunstâncias vividas, reconhecer certos potenciais que, por 
causa do ambiente, não costumam vir à superfície. É reco-
nhecer tudo o que se tem para compartilhar.  

Assim, espero que você possa me acompanhar numa 
viagem em três etapas. Primeiro, vou falar sobre o começo do 
processo de introspecção, quando você se torna observador 
de suas próprias ações; na segunda parte, empreenderemos o 
começo de uma viagem, e, na terceira, terminaremos com a 
autorrealização.  

Quero que você considere o quanto é nobre entre-
gar-se por completo a um indivíduo que o acompanha desde o 
seu nascimento: você mesmo.  

OBSERVADOR DE SUAS PRÓPRIAS AÇÕES  

Por um momento, gostaria que você parasse. Tente 
suspender o que está fazendo e leia este livro.  

Observe os sons, as cores, as imagens, as pessoas. 
Escute, respire, sinta o aroma. Observe com atenção que 
sempre existe algo acontecendo. Sempre existe movimento, 
sons, aromas.  

Vivemos num mundo assim e criamos uma socie-
dade que foge assustada do silêncio. As pessoas que vivem 
sozinhas, ao chegar em casa, normalmente ligam a televisão 
ou o rádio, ainda que não possam prestar atenção. É uma ação 
para escapar do silêncio.  

Misteriosamente, o homem não tem o conceito de 
nada. Sempre deve existir alguma coisa. Dessa forma, 
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criamos várias maneiras de evitar a ausência das coisas (si-
lêncio, escuridão, nada). Passo a citar alguns exemplos inte-
ressantes:  

 O zero foi criado pelos indianos, passou pelos 
árabes e chegou aos nossos dias. Para os gregos, 
o zero era um absurdo e os romanos nunca o 
usaram. De fato, o zero não significava nada, 
mas o começo de tudo.  

 A ideia dos buracos negros vem do fato de que, 
nas observações espaciais, foram vistos pontos 
vazios, ou seja, nadas que absorvem toda a luz e 
não podem ser vistos. Como não pode existir o 
nada, algo foi criado.  

 Em certos idiomas, como o português e o espa-
nhol, as frases criadas com a palavra nada são 
bastante interessantes, pois refletem uma dupla 
negação. Por exemplo: “Eu não comi nada”. Essa 
frase nega que alguém comeu nada.  

 

Para viver, precisamos que as coisas aconteçam. A 
sociedade nos dias de hoje é cada vez mais rápida, tem cada 
vez mais ruídos, aromas, movimentos. Vivemos constante-
mente para fora, esperando que isso nos dê algum tipo de 
satisfação, ou tentando satisfazer alguém. As poucas vezes 
em que mergulhamos dentro de nós mesmos não são agra-
dáveis e estão associadas à depressão. Em termos psicoló-
gicos, existe o autismo, que é uma possibilidade de deter o 
processo externo. O autista passa a viver dentro do seu pró-
prio mundo, fugindo da realidade. Para muitos, sair da rea-
lidade externa é ser uma espécie de autista.  

As empresas também não podem parar. Mesmo que 
a única solução para resolver situações críticas como confli-
tos entre diretores ou com a comunidade local seja suspender 
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certas atividades, a pressa em produzir impede que isso 
aconteça.  

Por isso, podemos entender o medo da introspecção, 
de parar de atuar e viver como nos ensinaram. Aqueles que 
tentam entrar na introspecção não são normais: autistas, 
empresas em falência, tímidos.  

Eu, por exemplo, passei a maior parte da minha vida 
dentro de um castelo interno. Por alguma razão, nunca me 
adaptei ao ambiente em que nasci e fui criado, o que me 
atormentava bastante e me fazia sentir como um ET.  

A timidez me fechou dentro de mim mesmo sem que 
eu pudesse impedir. Criei desculpas para justificar minha 
atitude, e muralhas muito altas para tentar me proteger de 
qualquer ameaça externa. Assim vivi durante anos.  

Certamente, você pensará que, para romper essa 
timidez, tive de passar por algum tipo de terapia ou começar a 
sair com outras pessoas. De forma paradoxal, foi a intros-
pecção que matou minha timidez: eu já não aguentava mais os 
“ataques” e resolvi abrir as portas do castelo. Decidi que 
devia ser como qualquer rapaz de 18 anos normal, como a 
lógica aconselha. E foi nesse momento que aprendi a meditar.  

A meditação me ajudou a perceber meu próprio 
potencial e me ensinou que não posso realmente culpar outras 
pessoas por meus próprios problemas. Foi um processo muito 
especial, principalmente quando percebi que o meu potencial 
estava limitado; tinha me fechado num ovo e precisava que-
brar a casca para sair.  

A introspecção implica voltar-se para os processos 
internos; a produção passa para segundo plano. Compreen-
didos e melhorados os processos, a produção automatica-
mente melhora. Não é uma fuga, mas uma saída estratégica de 
uma situação negativa, ou potencialmente negativa, para 
tentar enxergar as alternativas que podem nos fazer enfrentar 
os problemas e vencê-los.  
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Lembro-me de uma vez, quando criança, em que 
entrei num lago sem saber nadar e não senti o chão. Senti um 
medo terrível. Havia muitos banhistas por perto – se eu ti-
vesse gritado, certamente teriam me socorrido. Não obstante, 
contive a respiração e me movi dentro da água até um ponto 
onde podia sentir o chão. Quando uma pessoa está se afo-
gando, a tendência é bater mais e mais os braços e as pernas, 
porém, bastaria que o indivíduo refletisse por um segundo 
para lembrar-se de que seu corpo não pode afundar, pois é 
menos denso do que a água.  

Assim, poderia tranquilamente segurar a respiração 
e nadar até um lugar seguro ou esperar que o corpo boiasse. 
Da mesma forma, quando os problemas tratam de afundar as 
pessoas, dificilmente elas se lembram de que são menos 
densas do que eles. O estresse existe porque as pessoas 
tentam lutar inutilmente contra certas forças, esquecendo-se 
de pensar, de refletir e de ver onde está a solução para o 
problema. Dentro do estudo da meditação, o símbolo usado 
para a introspecção é o de uma tartaruga. Como explicação, 
leiamos a seguinte fábula:  

O avestruz e a tartaruga 
 
Certo dia, os animais começaram a 

discutir sobre qual era o animal que melhor 
sabia se defender. Depois de um grande 
debate, a discussão ficou entre o avestruz e a 
tartaruga. O avestruz afirmava que facil-
mente podia evitar qualquer animal selva-
gem, escondendo sua cabeça na areia. “O 
resto do corpo”, dizia, “vai parecer uma 
moita”.  

A tartaruga, calma, afirmava que, 
em caso de emergência, se meteria dentro 
de seu casco e dessa maneira estaria pro-
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tegida. “Só tenho de esperar que o animal 
vá embora.”  

No meio da discussão, de repente, 
ouviu-se o rugido de um tigre. Todos os 
animais se retiraram rapidamente, o aves-
truz, no entanto, decidiu provar como o seu 
método era eficaz. Assim, rapidamente, fez 
um buraco no chão e enfiou a cabeça.  

A tartaruga, por ser muito lenta, 
escondeu-se dentro do casco – e foi a pri-
meira coisa que o tigre viu. Diante da tar-
taruga, parou, olhou, tocou com suas patas e 
pensou: “Uma pedra com cheiro esquisito”. 
Seguiu adiante até o avestruz, e com um só 
golpe acabou com a vida do animal. Dessa 
maneira tão desafortunada, acabou a dis-
cussão na floresta.  

Tomando a fábula como exemplo, posso dizer que 
somos capazes de enfrentar os perigos de uma forma efetiva 
olhando-os de dentro, com uma forte proteção. E, depois, 
elaborar uma estratégia para vencê-los ou esperar que vão 
embora. Com a introspecção, torno-me um observador de 
minhas próprias ações, capaz de analisar o que realmente está 
acontecendo comigo e ao meu redor. Sou capaz de perceber o 
verdadeiro contexto no qual estou inserido, como mudá-lo e 
em que modificá-lo.  

Para realizar a introspecção, é importante seguir os 
dez passos de uma técnica bem fácil e prática. Convido você a 
dedicar alguns minutos de reflexão a estes passos:  

1.  Busque um lugar onde não possa ser perturbado. 
Leve consigo duas folhas de papel em branco e um 
lápis.  
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2.  Agora, preste atenção nos sons à sua volta; tente 
identificá-los.  

3.  Pouco a pouco, baixe os olhos para o papel e pergunte 
a si mesmo: como me sinto agora?  

4.  Anote em uma das folhas todas as respostas que for 
obtendo.  

5.  Solte o lápis, cubra a folha e fixe seus olhos num 
ponto adiante; pode ser uma porta ou uma parede.  

6.  Pergunte-se: quais são as minhas principais quali-
dades positivas? Tente visualizá-las, escutá-las, 
imaginá-las, senti-las.  

7.  Pense então em algum obstáculo ou problema.  
Analise-o de dentro, sob a proteção do seu casco.  

8.  Questione-se: o que posso fazer de forma efetiva para 
ultrapassar isso?  

9.  Escreva a última resposta na segunda folha.  

10.  Compare seu estado de espírito atual com o estado de 
espírito que dispunha antes de começar o exercício. 
Leia as anotações na primeira folha.  

Esse exercício, praticado diariamente, vai ajudá-lo a 
entrar no espírito da introspecção. Contudo, ainda falta saber 
como lidar com suas fraquezas e virtudes e também como 
usar o poder da introspecção no dia a dia. Convido-o a 
prosseguir a leitura com essa meta em mente.  

O COMEÇO DE UMA VIAGEM  

Como foi dito antes, o ser humano tem um incrível 
medo do silêncio, um dos maiores responsáveis pelo clima 
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dos filmes de suspense. O processo de introspecção implica 
reflexão e contemplação, silêncio. Durante esse processo, a 
pessoa vai sentir como se não estivesse progredindo. Cito 
como exemplo o de um empresário que para em plena ativi-
dade porque uma dor oprime seu peito. Ele só para depois de 
um enfarto, porque antes o trabalho, os clientes, a secretária e 
os empregados “não permitiam”.  

Podemos dizer que, a alma, assim como este em-
presário fictício, está doente, extremamente doente. Não 
importa a condição social, econômica ou política, todos pre-
cisamos parar por um tempo, isto é, entrar em um silêncio 
profundo, mais profundo do que o habitual.  

Lembro-me de um encontro que um consultor e eu 
tivemos com o governador de um Estado da Colômbia, que 
mais tarde seria presidente do mesmo país. Meu amigo, além 
de consultor, é professor de meditação há mais de vinte anos. 
Notando que o governador estava extremamente tenso, com 
muitos problemas, começou uma breve conversa – para que a 
tensão diminuísse um pouco – e convidou-o a meditar por uns 
instantes. Acho que durou menos de cinco minutos, mas o 
silêncio tocou a todos na sala – ouvia-se apenas a voz do meu 
amigo conduzindo uma meditação. Quando terminou, o go-
vernador sentia-se relaxado, solto e, claro, bem mais ani-
mado. Esse é o efeito real do silêncio.  

Mas, por que às vezes há medo? Creio que o silêncio 
atua como um espelho: pode ser que eu pense que sou a 
pessoa mais bela da Terra, mas o espelho não esconderá 
minhas falhas. Tentamos enganar o espelho de alguma ma-
neira: as mulheres passam maquiagem no rosto e os homens 
têm problemas com a gravata, o penteado etc.  

Existem muitos símbolos disso, como a clássica 
frase de Greta Garbo, Leave me alone! (Deixem-me em paz!), 
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ou histórias como a da madrasta que não suporta o fato de que 
haja alguém mais bonita do que ela, mitos como Narciso que 
se apaixona por ele mesmo, esquecendo-se de todo o mundo à 
sua volta. O espelho interior simboliza um medo: o medo de 
descobrir que você também tem fraquezas.  

Nos últimos anos, uma tendência forte apareceu: a 
espontaneidade. A forma de falar, as palavras, os sentimentos 
são mais espontâneos, mais claros. Atualmente, grandes 
modelos não usam mais maquiagem e alguns executivos se 
arriscam na selva do comércio sem o tradicional terno. As 
pessoas começam a olhar-se sem medo, tal como são. O 
espelho também mostra virtudes e especialidades.  

Vale a pena olhar-se – há muita coisa para ver! A 
falta de um espelho poderoso e preciso leva a alguns dos 
maiores problemas atuais:  

 Porque não se olham, os pais exigem dos filhos 
coisas que eles mesmos não cumprem. É como a 
mãe que proíbe seu filho de dizer mentiras, mas 
pede-lhe que diga que não está quando liga uma 
de suas amigas “chatas”.  

 Os chefes não percebem seus próprios erros e se 
concentram nos erros dos funcionários. Também 
não percebem as discrepâncias entre o que a 
empresa diz, na sua missão ou visão, e o que eles 
fazem.  

 A medicina já chegou à conclusão, há muito 
tempo, que o cigarro faz mal à saúde. Entretanto, 
quem nunca viu um médico fumar?  

 

A lista é longa. Fisicamente, quando não nos 
olhamos no espelho, as coisas mais engraçadas podem 
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acontecer: sair com os óculos mal colocados, com o cabelo 
despenteado, com pasta de dentes nos lábios etc. O mesmo 
ocorre quando não nos olhamos no espelho interno: quando 
não somos capazes de enxergar o que somos.  

Convido você a utilizar esse espelho.  

AS CAMADAS INTERNAS  

Quero fazer uma parada nesta nossa viagem. Às 
vezes, a introspecção é mal entendida e, obviamente, mal 
praticada. Na verdade, podemos pensar que estamos fazendo 
o processo, mas os resultados mostram o contrário. Veja este 
exemplo da minha vida. Para conseguir minha independên-
cia, adotei uma decisão drástica, cortei de vez o vínculo com 
o meu passado. Fiquei feliz por ver-me livre de uma série de 
correntes que me impediam de dar um salto mais alto; en-
tretanto, logo comecei a notar os problemas que resultaram 
dessa minha decisão.  

Como não tinha feito uma introspecção apropriada, 
não medi meu potencial e meus limites. Pensei que, livran-
do-me dos obstáculos físicos, o resto se organizaria sozinho. 
Confiei em algumas pessoas, tive fé em Deus e em mim, mas 
nada disso pôde evitar meu primeiro grande fracasso. Ao 
tentar sair do castelo, esqueci-me dos jacarés que o rodeavam.  

Demorou um pouco para que eu me recuperasse e, 
quando isso aconteceu, tive outros problemas parecidos e até 
piores. Contudo, já praticava a introspecção como parte da 
meditação, o que impediu a ocorrência de mais fracassos.  

Existem certas camadas que revestem o nosso ver-
dadeiro ser. Ken O’Donnell, autor de diversos livros, fala 
sobre as qualidades inatas e as qualidades adquiridas (veja o 
desenho a seguir).  
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Ao tentar a introspecção, aventuramo-nos inicial-
mente pelas qualidades adquiridas que compõem basica-
mente três camadas, da superfície ao interior4.  

1. Vemos a nós mesmos como os outros nos veem. 
A primeira coisa que descobrimos, ao começar a pensar sobre 
nós, é o poder da influência dos outros na nossa vida. Durante 
toda a vida, ajustamo-nos às suas expectativas, a favor ou 
contra. Um bom exemplo é o da rebeldia que só funciona 
quando alguém espera de outra pessoa um determinado 
comportamento. Ou seja, se os outros não insistissem em que 
eu fosse organizado no meu quarto, provavelmente eu tam-
bém não insistiria em deixá-lo o mais desorganizado possível.  

Uma consequência bastante grave disso é o estresse. 
Pessoalmente, não vejo conexão entre o estresse e o excesso 
de trabalho, mas entre o estresse e o excesso de expectativas 
que rodeiam nossas ocupações. Os jovens saem cheios de 
entusiasmo da universidade para o primeiro emprego e se 

                                                            
4  Na realidade, cada camada tem suas subcamadas, variando de 

pessoa para pessoa. Para aqueles que praticam algum tipo de 
meditação, como o Raja yoga, podem ser experimentadas mais 
camadas. 



Vencendo limites 31

deparam com o fato de que todo o mundo espera alguma coisa 
deles: sucesso, dinheiro, posição, uma carreira rápida etc. 
Será possível superar a influência da opinião dos outros em 
nossas vidas?  

Ximena Abogabir é uma chilena que decidiu romper 
com tudo. Bem-sucedida, Ximena desistiu de sua carreira 
para dedicar-se a uma causa maior: a ecologia. Para muitos, 
isso pode parecer uma atitude dos anos 60, do século XX, 
quando os jovens se mudavam para o campo; porém, sua 
saída foi bem planejada junto com as pessoas com as quais 
vivia. Em vez de ir morar numa floresta, instalou um escri-
tório num bonito lugar de Santiago. Dali, passou a coordenar 
as atividades de uma instituição de benefício universal que, 
sem dúvida, tem ajudado muita gente em todo o mundo.  

Casos como os de Ximena não são raros, mas 
obviamente não aparecem em revistas ou jornais. Particu-
larmente também experimentei algo parecido quando tive 
de adotar um estilo de vida absolutamente diferente do de 
minha família. Claro que houve oposição no começo. 
Entretanto, todos aqueles que me conheceram antes de 
tomar essa decisão poderão confirmar o quanto minha vida 
melhorou depois disso – até minhas relações familiares 
melhoraram incrivelmente.  

Assim, quando tomamos uma decisão, inicialmente 
não estamos em contato com nossas próprias ideias; de fato 
estamos em contato com as ideias que os outros inseriram em 
nós. É importante ter consciência disso e prosseguir a viagem.  

2. Vemos a nós mesmos dentro de um contexto. 
Vencida a pressão dos demais, ainda existe a pressão do 
ambiente. O poder do ambiente é tal que levou à criação de 
uma teoria comportamental, o determinismo. O romance: O 
Cortiço, de Aluísio Azevedo, conta a história dos moradores 



Marcelo Bulk 32 

de um cortiço que tentam, sem sucesso, mudar sua vida e 
serem pessoas melhores. O meio impedia que esse desejo 
desse frutos.  

Este é o nosso desafio: abstrair-nos, separar-nos do 
contexto em que estamos inseridos. Pode ser que as coisas 
lá fora pareçam mais fortes do que nós, mas não são. Se 
observar ao seu redor, perceberá que existem coisas positivas 
(o cheiro de um almoço bem preparado, um bom negócio, 
uma cachoeira), coisas negativas (o cheiro do almoço quei-
mado do vizinho, a perda de um bom cliente, os pernilongos) 
e coisas potenciais (quem preparou o almoço não parece estar 
muito feliz; o novo cliente percebeu uns gastos operacionais 
extras; as nuvens indicam chuva).  

Quando entramos dentro de nós, carregamos um 
pouco do mundo externo. Isso faz com que o nosso humor se 
ajuste às condições externas. O trabalho de uma pessoa tem 
tal influência sobre ela que, quando as coisas estão bem, ela 
está bem; quando tem excesso de trabalho ou algum problema 
mais sério, toda a sua boa vontade e amabilidade desapare-
cem. Porém, as coisas só têm o poder que a pessoa lhes dá. 
Mas, se é assim, por que o mundo externo nos domina?  

Na Programação Neurolinguística (PNL), um dos 
estudos relaciona-se com o quadro ecológico do indivíduo. 
Ou seja, ao tomar uma determinada decisão, quais serão as 
consequências em seu ecossistema individual: família, ami-
gos, parentes, companheiros de trabalho, chefes, subordina-
dos, vizinhos etc.? Baseados nesse conceito, precisamos 
entender as leis do tempo que regem as relações humanas. A 
tristeza ou a felicidade de um momento não são eternas. Toda 
mãe sabe que se deixar seu filho comer doces a toda hora, terá 
o filho mais agradecido do mundo agora mas, no futuro, um 
homem mimado e impaciente, incapaz de entender o ritmo da 
vida. Ao proibir o filho de comer doces fora de horário, a mãe 
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está dando uma formação que lhe vai ser muito útil quando 
ele precisar tomar decisões difíceis.  

Precisamos estar em contato com tudo o que nos 
cerca e analisar as consequências de nossas atitudes. Quando 
a relação com o contexto chega a esse ponto, é muito fácil 
separar-se dele, pois os fatos podem ser encarados sob os três 
aspectos do tempo: as consequências do passado, o momento 
presente e as sementes do futuro. Assim, a introspecção 
esclarece o presente, preparando um futuro promissor.  

3. Vemos a nós mesmos como pensamos – ou 
queremos – ser. Finalmente, eu! Mais ou menos. Para os que 
se aventuram nessa viagem de introspecção, é provável que 
fiquem a maior parte do tempo nas duas primeiras camadas. 
Somente bons arqueólogos são capazes de escavar cada vez 
mais fundo.  

A primeira vez que pensamos em nós sob nossa 
própria ótica, vemos uma projeção de como poderíamos ser. 
Na minha experiência pessoal, sempre me vi como o melhor, 
sem nunca entender por que os outros não me viam assim. 
Não compreendia os valores que eles tinham nem entendia 
meus próprios valores.  

Posso ser como quero ser; de fato, devo ser como 
quero ser, e isso não é mau. Contudo, o perigo está em quando 
passo a viver uma ilusão de que já sou isso, pois imediata-
mente passo a experimentar algo que não é real, que não é 
verdadeiro. Esse é o castelo interno que tenho: está localizado 
na metade do caminho dessa viagem interna.  

A realidade não é fácil. Os problemas estão por toda 
a parte. Porém, ser avestruz não nos salva dessa situação. Em 
uma das palestras mais sérias a que assisti, o exemplo que a 
professora dava era de que, segundo a mitologia oriental, se 
um tigre aparecer diante de você, o ato que deve realizar é... 
abraçá-lo!  
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Tem a sua lógica na medida em que não se pode 
vencer o tigre, não se pode correr mais rápido do que ele. Ou 
seja, não posso ser o que não sou: mais forte do que o tigre. 
Abraçá-lo pode adiantar seu almoço, mas também pode 
acontecer algo mágico – e, assim, quem sabe o tigre não me 
faça mal. Abraçá-lo é, pelo menos, mais nobre do que enfiar a 
cabeça na areia.  

No conto infantil: A Bela e a Fera5, uma bonita 
jovem tem de enfrentar uma criatura horrorosa de corpo e 
espírito. O amor e a força de caráter fazem com que ela dome 
a Fera e a transforme. Assim, no fim da história, a Fera 
torna-se uma personalidade integral que valoriza a vida. A 
Bela abraçou a Fera e a mudou totalmente.  

A realidade só espera que lhe demos amor e força. 
Ela não existe para nos machucar, mas para nos fortalecer. 
Essa nova mentalidade nos permite seguir adiante em nossa 
viagem, deixando para trás nosso castelo sem saudades.  

Nesse começo de viagem, o leitor pode perceber a 
influência que tem o que vem de fora. Os outros não são os 
culpados; de alguma maneira, o viajante da introspecção 
permitiu que eles entrassem.  

Como exercício leia a seguinte história e reflita 
sobre ela:  

Uma dona de casa, de forma muito 
cuidadosa, decora uma sala. Ela deixa a 
porta aberta e pouco a pouco, muitas pes-
soas começam a entrar. No começo, nada de 
mal acontece, mas elas vão se juntando até 

                                                            
5  Originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de 

Villeneuve, em 1740. 
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que tudo vira uma festa e, de repente, o ob-
jeto mais valioso se quebra.  

(Baseado na obra Beleza Interior6)  

AUTORREALIZAÇÃO  

A palavra em inglês realization significa, entre 
outras coisas, entendimento. Nesse contexto, traduz-se 
normalmente por “dar-se conta” ou “perceber”. 
Self-realization (autorrealização) significaria então o enten-
dimento de quem a pessoa realmente é.  

A vida perde-se nos remoinhos do estar e nós nos 
esquecemos de ser. A descoberta dessa concepção nos dá uma 
nova perspectiva humana, o paradigma pessoal muda radi-
calmente. Ao nos concentrarmos em quem somos, esque-
cendo um pouco de como estamos, somos capazes de solu-
cionar os problemas externos.  

Na meditação Raja Yoga, o último estágio é cha-
mado samadhi, que significa semente ou essência. A intros-
pecção pode nos levar à semente de nosso ser permitindo-nos 
mudar os galhos e frutas que não são de boa qualidade. Foi 
num dos seminários internacionais anuais, realizados pela 
Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris em sua 
sede, na Índia, que presenciei a autorrealização de uma 
senhora argentina. Ela havia dedicado toda a sua vida a ser-
viço de uma comunidade pobre na periferia de Buenos Aires. 
Depois de um profundo exercício de introspecção, começou a 
chorar, pois, percebeu pela primeira vez, que nunca havia 
parado antes para analisar seus próprios sentimentos.  

                                                            
6  CHURCH, Anthea. Beleza Interior: O Livro das Virtudes. São 

Paulo: Brahma Kumaris, 2005. 
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Para alcançar essa autorrealização, é preciso pros-
seguir a viagem, pois ainda faltam duas camadas:  

4. Vemos a nós mesmos como estamos. Os idio-
mas guardam uma sabedoria inata: em certas línguas, como o 
português e o espanhol, existem dois verbos, ser e estar, o que 
indica que há uma diferença entre os dois.  

Isso quer dizer que estar feliz é diferente de ser feliz. 
Estar feliz, é um estado; dura o tempo que durar determinada 
situação. Ser feliz independe de qualquer situação.  

Podemos dizer que um rio é água porque aprende-
mos isso. Mas, se alguém fosse criado sem nunca ter visto um 
rio, não pensaria que um rio poluído fosse água, já que 
poderia confundi-lo com uma mistura de óleo e outros 
componentes químicos. Apesar da sujeira, o rio continua 
sendo água. Enxergando-o como está, sinto nojo; enxergan-
do-o como é, sinto vontade de ajudá-lo a existir em coerência 
com o que é, água pura.  

A quarta etapa de nossa viagem consiste em 
enfrentarmos os nossos estados e convencermo-nos de que 
somos algo diferente. Todo o apoio que recebemos na vida se 
deve ao fato de outras pessoas terem conseguido perceber 
quem somos. Por outro lado, todos os obstáculos que impli-
caram críticas, insultos e tudo que é negativo se deve ao 
estado momentâneo.  

É nessa etapa que nos deparamos com nossas 
fraquezas, bem como com nossas virtudes. Na Índia, usa-se o 
termo maya para classificar as ilusões que vivemos. A crença 
é de que tudo é uma ilusão, o que não é verdade, pois você 
pode tocar o livro que tem nas mãos, isso é real. Mas pode-
mos interpretar como ilusão as sensações que as coisas pro-
duzem em nós.  
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Nossos estados são sempre ilusórios, belos ou feios. 
Mas são paradas obrigatórias nessa viagem.  

5. Vemos a nós mesmos como somos. Agora che-
gamos ao ponto final, ou quase. Você consegue lembrar-se da 
última vez que viajou? A viagem tem seus problemas, mas 
sempre nos faz olhar para frente, para o momento de chegar. 
E, quando se chega... desarrumam-se as malas, organizam-se 
as coisas, limpam-se etc. Esse é o ponto final e também o 
ponto inicial de uma série de mudanças pessoais profundas.  

A percepção de quem realmente sou pode mudar 
toda a minha vida de um momento a outro. Joel Barker, um 
futurólogo que se especializou em paradigmas, fala sobre o 
que chama de mudança paradigmática. Segundo Barker, 
depois que um paradigma é modificado, tudo volta ao zero, 
ou seja, depois que se inventaram os carros a motor, poucas 
pessoas pensam em usar a carroça, pelo menos nos centros 
urbanos.  

Entrar em contato com quem realmente somos abre 
nossas perspectivas de uma maneira única e devolve nossa 
vida ao ponto zero – não porque devemos começar tudo de 
novo, mas porque temos, diante de nós, um quadro em branco 
onde podemos reescrever a vida.  

Não posso descrever a paz que senti quando entrei 
em contato com meu verdadeiro ser, pela primeira vez. Antes 
vivia angustiado, era um jovem sem metas definidas, sem 
rumo nem rota a seguir. Para mim era claro o meu estado, mas 
não o meu ser. Quando percebo como estou, posso entender o 
que devo mudar: se estou intranquilo, é óbvio que a solução é 
tranquilizar-me. Porém, na etapa anterior, não conseguia a 
força para realizá-lo. É o contato comigo mesmo que me dá 
novos parâmetros e a força necessária para implementá-los.  
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Veja um esquema claro de nossa viagem a seguir:  

  

Gostaria de explicar um pouco sobre este processo 
usando outra palavra: iluminação. No século XVI, essa pa-
lavra ganhou a conotação ocidental de que iluminadas são as 
pessoas esclarecidas, as que têm mais conhecimento. No 
século XVIII, o Iluminismo destacou figuras como Rousseau, 
que influenciou muito as ciências humanas. Entre os ilumi-
nados do Oriente temos Buda, muito tempo antes.  

A palavra Buda, ou Buddha, vem do hindi buddhi, 
intelecto. A lenda conta que Buda, depois de uma série de 
penitências, alcançou um estado que, apesar de elevado, não 
era o de iluminação. Então, ele tomou a decisão de parar com 
todas as penitências; banhou-se num rio, aceitou comida de 
uma jovem e, debaixo de uma árvore, recebeu a iluminação 
dos cinco inimigos do homem, ou maya, as ilusões provo-
cadas pelas situações.  

O intelecto normalmente aparece relacionado com o 
saber, mas nessa história não era um conhecimento, mas uma 
realização: Buda percebeu o que devia fazer. A realização é 
uma das funções do intelecto.  

E por que toquei nesse assunto? Porque outra grande 
diferença entre ser e estar é que muitas vezes sabemos as 
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soluções, até mesmo as experimentamos momentaneamente, 
ou seja, fazemos da solução um estado. Mais profundo, po-
rém, é realizar, tornar a solução real, ser a solução.  

O mundo está cheio de livros. Na Biblioteca do 
Congresso dos Estados Unidos, há mais de 90 bilhões de 
livros, mas é impossível calcular todos os livros produzidos e 
vendidos no mundo. Porém presenciamos uma deterioração 
diária da vida e da sociedade humanas. Embora o mundo 
esteja passando por uma fase excitante de globalização, 
tecnologia etc., a qualidade de vida tem piorado muito. Existe 
um número alarmante de pessoas com estresse e angústia.  

Resumo  

Espero que este livro e todos aqueles cuja meta é 
servir como alavanca na mudança humana não terminem 
abandonados em alguma estante. Sempre que leio, costumo 
folhear; gosto das figuras, histórias, quadros, coisas que se 
destacam. Por isso, pensei em resumir os capítulos com frases 
que considero essenciais. Acho que isso vai facilitar a leitura 
e a assimilação do tema.  

 Sempre existe algo, pois o nada não existe.  

 Existe um certo temor da introspecção, mas ela 
permite encontrar os potenciais internos.  

 A introspecção implica voltar-se para os pro-
cessos internos – a produção passa para segundo 
plano.  

 Somos menos densos do que os problemas, por 
isso não podemos nos afogar neles.  

 Seja como uma tartaruga, não como um avestruz.  

 É importante seguir diariamente a técnica dos dez 
passos para a introspecção.  
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 O efeito real do silêncio é o relaxamento, a di-
minuição da tensão.  

 A falta de um espelho poderoso e preciso leva a 
alguns dos maiores problemas atuais.  

 As três camadas das qualidades adquiridas são:  

1. vermos a nós mesmos como os outros nos 
veem;  

2. vermos a nós mesmos dentro de um contexto;  

3. vermos como pensamos – ou queremos – ser.  

 O estresse não tem conexão com o excesso de 
trabalho, mas com as expectativas que rodeiam 
esse trabalho.  

 As coisas só têm o poder que você lhes dá. A 
introspecção esclarece o presente, preparando-o 
para um futuro brilhante.  

 A realidade não é fácil. Os problemas estão por 
toda a parte. Contudo, ser avestruz não o protege 
dos problemas.  

 A realidade só espera que lhe demos amor e 
força. Nossa vida se perde nos remoinhos do es-
tar e nós nos esquecemos de ser.  

 A percepção de quem somos realmente pode 
mudar toda a nossa vida, de um momento para o 
outro.  

 Quando entramos em contato com quem somos 
realmente, temos diante de nós um quadro em 
branco, onde podemos reescrever a vida.  
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