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INTRODUÇÃO
Há , contudo uma pergunta que
se faz, sobre tão delicado assunto: quem é o
responsável por trazer a humanidade, ou seja,
homens e mulheres em geral, semelhantes
martírios, tristeza e desolação? Quem? O próprio
homem! A própria mulher!

E isso muito

especificamente, numa ótica particular individual
de cada um , sem levar a coisa a uma comunidade
e a sociedade em geral. Depois, é claro, o flagelo ,
se espelha uniformemente. O certo é que, em
todas as camadas sociais, dificilmente o indivíduo
é educado com os limites necessários quando rico
e com o discernimento bastante claro sobre a vida,
quando

pobre.

Somatizadas

mais

tarde,

a

desigualdade social com a crescente apatia social
do

da

pessoa,

então,

surgem

algumas

personalidades, cheias de manias, (tem o samba
brasileiro, mas, é uma mania estranha) as quais,
sem controle, vão tomando vulto e formam figuras

verdadeiramente excêntricas. No final, mistura-se
um

comportamento

excêntrico,

um

certo

desequilíbrio emocional, uma certa falta de
controle mental e aí reside o perigo, quando
nasce, um desiquilibrado mental. É verdade, em
partes quando dizem: de perto, ninguém é normal.
O negócio fica tão confuso, que no final, confundese simples manias, com Esquizofrenia, com algum
distúrbio pessoal. Por isso, vez ou outra, é preciso
parar, se olhar no espelho e se auto-analisar,
perguntar para si próprio, como se está agindo,
como está se comportando. Avaliar friamente a
própria conduta e questionar se não está sendo
exagerado consigo mesmo e com o semelhante.
Para consigo mesmo, poderá e geralmente o faz,
colocar panos quentes, mas, para com o
semelhante, preciso se faz, redobrar a atenção e
se perguntar se tem sido justo para com seus
subordinados se for chefe, justo para com o
patrão, se for empregado etc., e acima de tudo,

perguntar, como tem agido como pai, senão, como
parte integrante do mecanismo de sobrevivência
de todos. Por fim, um adulto desequilibrado, é
fruto sim, (existe exceção) da criação de um pai ou
de uma mãe, desajustados, ou de ambos.

CAPÍTULO I
ATAQUE DE PÂNICO!
O nome já diz tudo.
Desespero. Alguma coisa atacando!
Algo

aterrador,

horror, angústia, dor!
Eis resumidamente, o
que vem a ser semelhante ataque!
Mas, conforme diria o
antigo pensador Chinês: “para quem costuma dar
nome as coisas... saiba que existe o inominável!”
(Láo Tsé – Tao Te King). Mas, eu diria também,
haver o indescritível.
Para

a

imensa

maioria das pessoas, existe um período na vida,
cujas relações com o exterior, depreende-se tão
somente

pela

objetividade,

ou

seja,

os

acontecimentos que fugirem as formas da

normalidade, simplesmente, não interessam, não
fazem sentido, isso, porque, em partes a
impulsividade da juventude e a impetuosidade dos
anos “glórios”, faz com que se preste pouco ou
nenhuma atenção a subjetividade, a sensibilidade,
aos pensamentos, etc.
A saúde plena do
corpo, não deixa o indivíduo sequer pensar no
sofrimento do semelhante e no geral não quer se
envolver muito nos problemas, que julga ser
somente da sociedade, uma vez que se acha
dispensado de pedir auxílio...
Mas, chega um dia
que tudo muda!
Observe-se o vento,
por exemplo. Sim. Como sopra de Norte a Sul,
muda repentinamente sua direção para soprar a
Oeste, a Leste...

Assim é a vida do ser
humano, de repente , não mais que de repente e
as coisas acontecem: casamentos sólidos se
acabam, fortunas se dissipam, beleza cai por terra,
poder passa , influencia acaba, etc e é aí onde
começa a aparecer as coisas... Sintomas outrora,
nunca imaginados começam a surgir do nada!
Eis aí o início daquele
mal, que tem a assolado a população mundial: a
depressão!
É

claro

que

a

depressão do rico é bem diferente da depressão
do pobre(?) Sim, é diferente!
O

rico

com

depressão, se isola em seu tripléx ou em sua
mansão, dispensa os mordomos, não quer mais
bajulação, nem mais a governanta, nada mais de
sofisticação! Muda a marca do carro, nada de
Jaguar, mercedes ou outro carrão, prefere

qualquer outro importado (nada de “busão”) corta
as viagens internacionais e os Cruzeiros perde toda
sua razão!
Com

efeito,

a

depressão do pobre é um pouquinho diferente!
Não tendo a quem
recorrer e nem outro expediente, tem que viver na
comunidade, nesse terrível ambiente, rodeado de
problemas, de fome, e claro, também de gente!
Não há como se isolar, não há como ser diferente!
Tem que descer para “ralar”, tem que conviver , é
preciso seguir em frente!
Mas, na somatória
geral, é sim, um rico e um pobre carentes!
Deixando

bastante

claro esses detalhes e já nesse ponto, excetuandose o poder aquisitivo e a miséria, que seja, o
cérebro humano, por não entender essas nuanças,
trata todo mundo igual!

Ou seja, essa série de
desacertos, cargas negativas e má influenciação,
vai lhe transformando, tanto o de um quanto o do
outro (o cérebro do rico e do pobre) de forma
exatamente igual!
Daí, em pouco tempo
começam

a

surgir

“manias”,

“trejeitos”

,

“repetições!”, etc., formas pelas quais, o cérebro
tem de “regurgitar” a quantidade insana de
acumulações

indesejadas

em

“suas

dependências!” Desse ponto , para a loucura é um
passo. É verdade , contudo, que muitos , já vão
direto para a parte final de sua decadência
individual como homens (mulheres ) e nem
percebem a diferença. Outros ainda, já possuem
desde

a

infância,

o

mecanismo

cerebral

comprometido e nunca sequer, terão acesso a luz
da razão, morrerão na escuridão!

A grande maioria, no
entanto, pode sim, se quiser, obter alguma
elucidação, felicidade mesmo e até realização!
Mas,
identificar o mal!

é

preciso

Se faz preciso interceptar a

doença um quanto antes!
O

enunciado,

entretanto, é verdadeiro! Existem sintomas bons
que nos dominam algumas vezes, aliás, bem
poucas vezes e existem sintomas que nos
dominam

sim,

desconfortavelmente,

cuja

sensação, mal estar e definição são de tal forma
indescritíveis, que não é possível ao semelhante,
que nunca passou por algo parecido, compreender
o ocorrido. Eu sei, porque eu era assim(?!)
Toda pessoa, que eu
observava
relativos

com
à

alguns

problema

comprometimento

sintomas

estranhos,

comportamental,

mental,

ignorava,

de

achava

mesmo que era frescura, fingimento, fraqueza de
caráter... até que um dia, eu também “fui
contemplado” , com alguns dos sintomas que
menosprezava e aí eu vi, o quanto são ruins, o
quanto são desagradáveis, ninguém mereceria tal
influenciação!
“É

morrer

sem

sucumbir! É desespero sem solução!”
Eis a priori, do ataque
de pânico e sua definição!
Imagine um medidor
de ondas! A crista da elevação e o fundo da
depressão (de profundidade), é algo mais ou
menos assim. As orelhas esquentam, a cabeça
lateja, o coração dispara, às vezes suor frio, às
vezes nenhum suor e o sofrimento vem com uma
força exacerbada, depois, ameniza um pouco
(desce na depressão), depois, sobe novamente
(crista da onda) e assim, por um período de

tempo, atinge o pobre “diabo(a)”. Nesse estágio,
não há remédio, mas, superado esse primeiro
“embate”, uma saída rápida para caminhar
(oxigenar o cérebro), respirar profundamente, a
experiência mostra ser uma boa maneira para
superar essa horrível batalha!
Quem jamais passou
por algo parecido, nunca deve se orgulhar de sua
posição e nem zombar de quem por isso passa,
porque, incrivelmente, o futuro satirizador, o
quanto muita gente, tem sempre a “velha mania”
de trazer para alguns, aquilo que ele repudia nos
outros! Isso, talvez, num espaço de tempo longo,
outras vezes, nem tão longo assim!

CAPÍTULO II
DISCORDO DO FREUD NO
TOCANTE A SEXO...
Concordo, contudo, sobre
influência definitiva, no quesito idade!
Verdade que um ou outro
mais exaltado clamará: “mas, que é você para
discordar do grande Psicanalista?!”
E eu respondo: “eu? Eu não
sou ninguém! Por isso, ouso discordar!”
Entretanto,

escola

por

escola, eu optaria pela do Jung (Carl Gustav Jung),
que por período de tempo, fora discípulo do
primeiro!
Isso

tudo,

porque,

num

Universo de bilhões de pessoas, numa infinidade
de comportamentos, coerentes ou distorcidos,
modos de se comportar e reagir, é impossível, que

o ser humano, se resuma pura e simplesmente a...
sexo!
Isso vale também para

o

origem das espécies, que não demarca ou
estabelece origem nenhuma, como também, para
Carl Seigan e seu discípulo recem falecido, o muito
esforçado Stephen Hawking e sua teoria do “Big
Bang!”
Mais

recentemente,

entretanto, pesquisas realizadas por um grupo de
pessoas e essas compartilhando suas experiências
testadas com outro grupo em diversas partes do
mundo

e

não

unicamente

por

“uma

só

autoridade”, chegou-se sim, a seguinte conclusão:
“que a criança até os cinco anos de idade é
totalmente suscetível a influência do meio, a
educação de seus pais, maleável a uma orientação,
ou não que aprende observando, repetindo e
perguntando!”

Ou seja, muitos traumas que

ocorre a criança, nesse período de sua vida, ela

pode carregar por toda a sua existência. Por isso,
entra sim em “xeque” a famosa educação das
“palmadas!” à moda antiga, o beliscão, o puxão de
orelha!

Sobre

isso,

sou

taxativo,

discordo

plenamente!
Eu sei. Tem horas que a
criança parece querer enlouquecer pai, mãe, etc.,
mas é justamente aí que reside a virtude da
tolerência ou o despraro da destemperança! Fui
vítima, inconsciente , da segunda! Mas, não
condeno e nem julgo meus pais por isso!
A não ser que se admita que
o ódio, a revolta, o desconforto, o desejo de
vingança, etc., podem ser de grande auxilio para o
crescimento sadio de uma criança, pois, é somente
isso, que sente, quando é espancado, humilhado,
etc., ou quando, sua pobre mãe, quanto a minha,
por exemplo, lhe põe, pimenta na boca, para não
falar

palavrões!

Para

coibir

um

certo

comportamento! A intenção é boa e o efeito?!

Ora, entenda-se bem, que
sei hoje e respeito sim, a limitação mental de
minha mãe, por exemplo, que acreditava que com
humilhação, pimenta, palmadas, poderia conter a
exasperação de uma criança rebelde, a coisa tende
a piorar e se tal não ocorre, num curto espaço de
tempo e mesmo num espaço longo, futuramente,
inevitalmente, essa revolta eclode como que
inconscientemente na vida do indivíduo, lhe
transformando, num adulto... senão problemático,
pelo menos não totalmente funcional!
Isso, sob o aspecto exterior,
sob os aspectos interiores, mentais, cerebrais, os
prejuízos são muito, muito maiores, como é
possível observar hoje, no mundo em todas as
partes do Globo terrestre!
Cada

personalidade

controversa que existe, desses bandidos vulgares,
até mesmo, a dos criminosos do “colarinho
branco!” Lá no fundo, lá no passado, pode

rebuscar que sempre haverá um abuso cometido.
Seja por inconsciencia dos pais, seja por influência
do meio, seja, por descaso, seja, por abandono. No
meu caso, abandono e descaso, por parte de um
dos genitores.
Hoje, apesar de tudo, já que
sobrevivi, consigo observar o passado e tudo que
ocorreu, e encaro como se tivesse sido, um imenso
laboratório de aprendizado, que outros talvez não
tenham oportunidade de

encarar da mesma

forma, com o qual, eu recordo, evitando a todo
custo, o despertamento do rancor, do ódio,
animosidade ou raiva dos meus pobres pais, pois,
fizeram o que podiam e entendiam, sobretudo,
naquilo que compreendiam com o que seria
educação!
Agora , pretender que tudo
que ocorre na vida de um ser adulto, tem a ver
somente com o sexo, é muita pretensão!

Quem

desdenha

a

importância do sexo?!
Não é isso que cogito, mas
sim, fazer entender que a função primordial do
sexo, seria a continuidade da espécie, não só dos
homens, mas, também, dos animais terrestres,
aquáticos,

aéreos,

etc.,

se

fosse

algo,

excepcionalmente maravilhoso, digno somente da
raça humana o possuir, os animais não o teriam,
assim, como as cobras, os reptilianos, etc. , como o
é atribuito da nossa espécie o grande cérebro, a
capacidade de pensar, interagir de forma clássica e
se comunicar através da subjetividade da música,
por exemplo! Aí sim, haveria o diferencial!
Quase

toda

tarde, onde

resido temporariamente, geralmente ao fim da
tarde, passa na rua o que eu acredito ser, um(a)
representante

da

espécie

bovina!

Berrando

estupidamente, aos quatro ventos. É óbvio, que
nesse seu linguajar, deve querer dizer alguma

coisa maravilhosa a seus pares, contudo, aos meus
talvez, estúpidos ouvidos, soa apenas como o urro
primitivo de uma criatura, que assim como passa o
dia pastando, bebendo e defecando, dentre em
breve estará emuldurando uma linda churraqueira
de pedra, com um cheiro delicioso... mas, aí é
outra história! Se tem lá, sua maneira de pensar,
sua trajetória desde milhares de anos, prova
exatamente o contrário, ou seja, ao que se tem
notícia, somente o instinto predomina!
Como dito anteriormente,
até os cinco anos de idade, a criança é sim, muito
mais maleável, sendo assim, sobre certo aspecto, o
sexo, tem lá uma influência, “positiva” do ponto
de visto de “algumas minorias”, a ser definido,
pela grande maioria!
Com efeito, pegue-se uma
criança do sexo masculino e trate-a como uma
menina, que espécie de adulto ela o será? Um
adulto do sexo masculino com tendência ao

femino, será assim, até o fim de sua vida. Veja por
exemplo o que ocorreu com o Cazuza, a Thammy,
são clássicos!
No

final,

todos

independetemente de sua posição ocupada no
tempo e no espaço, são meros aprendizes de uma
lição que ninguém até agora entendeu. Mas, a
persistência de qualquer um, num determinado
caminho em prejuízo de muitos, começa a causar
grandes prejuízos até dissociação da realidade, a
introdução da inconformidade, associada a um ou
outro vício, pode dar introdução a muitas manias.
Preparação

sem

dúvida,

para

uma

futura

incompatibilidade com o mundo, ou seja, início da
loucura!

CAPÍTULO III
NÃO

QUERO

PARECER

INCONVENIENTE...
Mas, não há como ser
diferente!
Pessoas

não

necessariamente normais, que jamais deveriam
entrar

por

“semelhante

caminho”,

inexplicavelmente, com o decorrer do tempo e de
suas vidas, acabam por ele adentrando!
Ao que me refiro?
Ao álcool. Ou melhor, o
efeito que ele causa!
O indivíduo, já nasce com um
problema sério de comportamento, não o
bastante, inexplicavelmente, concomitantemente
a isso, desenvolve esse apetite muito particular!

A questão é: fora conduzindo
a agir de tal ou tal maneira devido ao sintoma da
doença ou fora atraído pelo desejo de consumir?!
Seja como for, é como se
fosse “gasolina no fogo”, lenha na fogueira!
Enfim, indivíduos há que,
sem

ingerirem

verdadeiros

absolutamente

flagelos

à

nada,

sociedade,

são
quiçá,

“desgovernados” pelo efeito das drogas lícitas ou
ilícitas!
Ao se dizer a verdade, no
entanto, é certo, haverá muitos simpatizantes das
ideias e conquistar-se-a com muito mais facilidade,
potenciais inimigos, é isso o efeito do desenrolar
da questão proposta, quando inevitavelmente, se
põe o “dedo na ferida!”
Você deve ter conhecido e
eu também, pessoas que sobreviveram ao “fumo”
(de cigarro), por décadas. Uns ultrapassaram a

marca de oito ou nove décadas, fortes e com
saúde! É um feito? É uma predisposição orgânica
particular?! Talvez!
Talvez, porque para mim,
funcionaria bem diferente e com certeza, se eu
continuasse fumando, por exemplo, não estaria
aqui escrevendo, haja vista, aos catorze anos de
idade, já ter contraído uma fortíssima infecção
pulmonar, oriunda é claro, do consumo excessivo
de tabaco, em sua fórmula básica constituida,
nicotina outras dezenas de elementos químicos,
nocivos ao organismo humano!
Sendo assim, o indivíduo
com certa predisposição “a não normalidade”
(para não falar loucura), contrai o vício do cigarro,
associa esse ao consumo de álcool, para onde ele
está caminhando?

No mínimo, para um vida
curta. E diga-se de passagem, uma péssima vida
curta!
De tal forma, a grosso modo
comparando, é como se fosse “um imenso
transatlântico”

prestes

a

naufragar,

muitos

poderão se salvar e com efeito isso acontecerá,
mas muitos vão ficar no mar!
E “metendo colher” sim,
onde não sou chamado, sou franco em ser
inconveniente, antes que venham com a velha
desculpa do beber socialmente!
De uma vez por todas, o
“beber socialmente” não existiu, não existe e
nunca vai existir!
Então, o que existe?!
O nível de aceitação do
organismo ainda é “bom”, sim vai tomar umas e

outras e por um longo período nada acontecerá,
pode até ser, e faço votos, que se comporte assim
a vida toda!
Contudo, a experiência prova
o contrário!
Aos treze anos, (pode até
parecer demasiado cedo, mas foi) eu já percebi,
que iria ter sérios problemas com a bebida! Eu
sentia, devido ao poder destrutivo que logo de
cara

causava

em

minha

vida,

no

meu

comportamento e convenhamos a pouca idade
contribuiu!
Olhando para trás eu vejo
que tinha razão! Mas, parei?!
Mudei?!
Entretanto, vejo alguns dos
meus irmãos consanguíneos se afundando nela,

como se fosse o “elixir da longa vida” e me
oferecem!
Resposta? Claro!
“Eu já vi esse filme dezenas e
dezenas de vezes!”
Eles estáo descobrindo a
“sensação”, eu, me desculpem: “já vomitei ela!”
Se alguns indivíduos e talvez
eu me inclua nessa quantidade, permanecessem
sóbrios desde o nascimento, até a morte, já
estariam no prejuízo, devido a um comportamento
rebelde, doentio, possessivo, etc., criado por suas
mentes comprometidas!
Quando alguns sobrevivem
para contar a história, entendem o quanto
precisam

trabalhar

o

comportamento,

principalmente sua psique e seu espiritual!
Bom ânimo no entanto!

Não faça como o “Carlão”,
amigo meu de trabalho há muitos anos atrás, que
precisou passar por um grande vexame perante
toda sua família reúnida, quando apareceu de
madrugada, dentro da sala da casa de sua tia,
montando um “pangaré” branco!
Foi dormir e como sempre
acontece

com aqueles que ingerem grande

quantidade de alcoólicos (há excessão), acordou
com aquela cara de sono e não se lembrava de
nada!
Estranhou

todos

seus

familiares e parentes rindo e olhando para si!
Só lhe restou perguntar: “o
que está acontecendo?!”
Alguém lá respondeu: “Você
não se lembra de nada?!” E continuou: “você não
se lembra que entrou aqui na sala com um cavalo

branco, vindo sei lá de onde, doado não sei por
quem?!”
Enfiou a cabeça embaixo do
cobertor e “puxando pela memória”, finalmente,
recordou!
Voltava do baile, altas horas,
há décadas atrás, na Região da Zona Leste, grande
dificuldade

para

tomar

condução.

Sozinho,

andando, cansado, olhou num pasto e viu lá um
cavalo pastando. Não teve dúvidas, encostou o
bicho num barranco, mesmo cambaleante, subiu
no animal, tocou para a casa de sua tia, onde
estava morando, nem desceu, conseguiu abrir o
trinco de cima do quadrúpede e já foi entrando!
Esse fato, causou-lhe tal
abalo, que nunca mais bebeu. Ele me contou e já
fazia mais de cinco anos que não tomava nada!
Mas isso não é regra!

Existem

aqueles

completamente imunes a vergonha, vexame,
humilhação,

etc.

São

humilhados,

são

escorraçados, desprezados, mandados embora,
expulsos das empresas, dos bares, etc., e
simplesmente não conseguem dar seu grito de
liberdade, simplesmente porque, foram longe
demais e não tem mais forças de reação!
Agora, acredito mesmo, que
o velho tabu, fora ampliado(?!) Sim, antigamente
não se podia falar nem de religião, nem de política
e nem de time, cada um tem a sua, cada qual, tem
o seu. Agregou-se a esses “a bebida!”
Quer
pronuncie-se-lhe

a

frase:

perder
“você

um
não

amigo,
está

exagerando não, com a bebida?!” Ou: “Você não
acha que já bebeu demais não?!”
Pronto, acabou a amizade!
Isso é inadmissível!

Aí vem a retaliação: “fulano
de tal, falou de mim, que estou bebendo demais,
mas, eu bebo com o meu dinheiro eu bebo quando
eu quero e paro quando bem entender!”
Perde-se

a

amizade

e

quando “cicrano”, resolve parar de fumar e de
beber e de usar drogas (em casos mais avançados),
percebe que NÃO somente NÃO pode, mas, está
totalmente dominado!
Ora,

se

possuía

algum

problema mental, que mesmo tratado, teria
dificuldade

para

recuperar

a

sanidade

completamente, mesmo sem fazer uso de
qualquer substância que alterasse seu humor, com
elas e sua loucura, só um milagre para conseguir
se desprender de sua situação!

CAPÍTULO IV
MANIAS

SIMPLES

E

PERIGOSAS!
O

mais

grave

distúrbio

mental que atinge um indivíduo, sua origem por
certo surgiu lá atrás. Simples gestos, pequenas
atitudes, algumas contrariedades, somatizadas, no
decorrer da vida, toma grande vulto e deforma
sim, completamente o caráter!
Olhando

em

torno,

provavelmente você não irá encontrar motivos
para acreditar que em algumas pessoas, o limite
do descalabro, do excesso e da loucura, ultrapassa
tudo que imagina e as mais terríveis histórias de
filme de terror, que por acaso, tenha assistido.
Acredite! Existe gente má! Muito má!
Contudo, o Raul (Seixas)
estava certíssimo: “o ódio não é o real é só a
ausência do amor!” É verdade, uma pessoa só

age de tal forma, ou seja, com total brutalidade
para com o seu semelhante, porque lhe falta amor
no coração e crença nele!
E esse amor ao qual o
compositor/cantor saudoso se refere e ao qual eu
acredito ser

a referência, é o respeito mais

profundo ao próximo e acima de tudo a crença
num Ser Superior, que vai me dar em dobro, tudo
aquilo que eu desejar e fizer com qualquer um!
Ausente essa maneira de pensar e de ser, os
efeitos podem ser sentidos

na quantidade de

infelicidades que atinge a nossa tão sofrida
sociedade!
Em muitos casos e talvez em
todos, o indivíduo , quando tem um perfil
criminoso e não somente “louco”, adora submeter
a vítima, não tem misericórdia, não tem piedade,
porque acredita que foi humilhado no passado,
portanto, não tem que perdoar ninguém, o que se

transforma? Num ladrão e num executor sem
qualquer apelação!
Para preservar um pouco a
própria vida, aqui no Brasil, pelo menos, é preciso
se aprofundar um pouquinho na mente do
bandido/psicopata/criminoso

para

conseguir

sobreviver. Sendo assim, se faz necessário
compreender que: o criminoso típico não aceita
discussão! Foi interceptado, não adianta diálogo e
nem tentativa de mediação. Qualquer tentativa
nesse sentido, é morte certa sem apelação! Por
que isso ocorre?!
O criminoso acima de tudo é
um vagabundo! (Tanto os da ralé, quanto os lá de
cima).
O que observei? Acordam
cedo para roubar, (de madrugada mesmo), mas
não conseguem levantar cedo para trabalhar!

Geralmente

são

extremamente invejosos, indolentes, preguiçosos
e irrascíveis e de 10 que adentram ao “portal do
crime” por descaso social, mais de mil, se
desencaminham, por escolha pessoal, a estrada
obscura do mal!
Mas, como dito no início,
tudo teve lá sua fase inicial!
Na
conheci

algumas

minna

adolescência,

figuras

totalmente

“diferenciadas”. Por mais que seus pobres pais se
esforçassem, eles nunca seriam homens de bem.
Vieram a Terra, para o crime. Estavam para a
criminalidade, assim (sarcasticamente falando, é
claro) como o pastel está para o caldo de cana e o
feijão para o arroz (para nós brasileiros, pelo
menos).

Um deles, por incrível que
pareça, décadas e décadas depois, ouvi dizer que
se regenerou... faço votos, porque à época...
Menininho loiro, raquítico,
magricela, baixinho, andava lá com uma turma e
era o mais atrevido de todos. Fumava, bebia, etc.,
a impressão que dava quando viamos fumando,
era que o cigarro parecia ser maior que ele.
Ladrão, sim, a mando dos mais velhos, roubava
pessoas, geralmente mulheres, portando, faca,
arma mesmo de fogo e por aí afora. Era um terror.
Tão magricela era, que passava pelos vãos, dos
vitrôs das residências e de lá passava os
“produtos” para os comparsas. Chamavam-no de
“Gijo”. Um verdadeiro demônio. Existisse com
aquela atuação, seria imediatamente cooptado
pelo crime organizado, tal sua predisposição para
o crime!
Um outro, esse, chegou até a
estudar comigo, sua mãe, seu pai fizeram de tudo

para mantê-lo na linha. Na época em que eu não
tinha (aliás, nunca tive) nenhuma bicileta, seus
pais lhe deram a fim de lhe agradar (desconheciam
, é claro, alguns fundamentos da Psicologia, um
dos quais, não aconselha a barganhar tudo com os
filhos a fim de lhe verem feliz e comportado), lhe
deram nada mais, nada menos, do que um veículo
e uma motocicleta!
Mas, não tinha jeito. “Bil”
(era seu apelido), veio para furtar e roubar. A
adrenalina, fazia parte do seu dia a dia, não
conseguiria sobreviver sem “altas emoções”).
No meu primeiro emprego
como “office-boy”, trabalhei, por cerca de 30 dias.
Por motivos particulares que reside na cabeça de
um moleque de 14 anos, saí. Voltei dez dias
depois, para “receber!” Qual não foi minha
supresa, ao ver cara a cara o novo contratado da
empresa para ser o novo garoto de escritório!
“Bill!”

“E aí Jerema!” Era assim, que
me chamava! “E aí “Bill!” respondi!
Na saída, fui interceptado
por “Bill”, que queria a todo custo, que eu
“levasse” para casa, um rolo de tecido de mais de
mais de 100 metros!
Recusei, é claro! O que eu ía
fazer, andando na rua, seis horas da tarde, com
imenso rolo de tecido na cabeça?! Era besta, mas,
não era burro!
Enfim, aquele emprego para
o “Bill” era só faixada!
Alguns anos depois, só ouvi a
notícia que infelizmente, num roubo a carro, mal
sucedido, num confronto (sei lá) com a Rota, fora
metralhado e seu caixão, inclusive, teve que ser
lacrado, de tanto tiro que levou!

Sempre fui da “pá virada”,
mas graças a Deus, o crime, nunca conseguiu me
arrebatar. Sempre procurei sair de lado, apesar da
miséria, da fome , etc. Consegui ser, não
totalmente desonesto (?!)
Logicamente, “ninguém é de
ferro”. Um chocolatinho ali no mercadinho, um
“dinheirinho” aqui do meu pai, para a condução do
jogo do futebol do final de semana que ele não me
ali, e só!
Incrivelmente, àquela época
eu já conseguia “imaginar a cana, antes da
vantagem!” Por isso, me abstive! Fugi!
Incrível! Hoje posso falar que
ocorreu no começo e no fim de minha vida
profissional! Basicamente a mesma coisa!
Quando eu senti no ar, que
algo

não

estava

indo

bem,

desisti,

pedi

aposentadoria, semanas depois... “a casa caiu!”

Alguns foram presos e estão até hoje! Mas, isso é
outra história!
O criminoso não sabe, mas, é
puro instinto animal! Na natureza, o “bicho
dominante”, sempre exige a submissão de seu
inferior! Isso é feito durante uma batalha, após
ela, ou simplesmente antes de começar qualquer
conflito!
O crocodilo dominante no rio
dá o sinal, se o outro ultrapassar, além da batalha
vai perder a vida e vai virar almoço... ou jantar!
O leão tem lá seus sinais
particulares!

O

búfalo!

A

girafa!

Algum

ultrapassou... o “pau come!” Não há meio termo!
O leão, após submeter um macho dominante,
mata sem dó nem piedade, os filhotes do outro,
para que prevaleça sua futura prole!

É humilhante sim, ter que se
submeter a determinadas exigências, mas, é uma
questão de sobrevivência!
É melhor, às vezes, tomar
uma tapa na cara, um pé na bunda e ouvir alguns
palavrões do que tomar um tiro na testa ou uma
facada no coração! Nesse caso, cada um tem que
avaliar o que compensa mais e até quando ele
pode suportar e se prefere não ser humilha e NÃO
voltar para casa, do que ceder os anéis e voltar os
entes queridos, ainda com os dedos! Decisão de
cada um! Eu, eu tenho medo! Mas, meu instinto
de sobrevivência me diz: “não esboce nenhuma
espécie de reação!” E eu obedeço! Posso até
morrer se o bandido não for com a minha cara,
mas, a “cartilha, eu sigo direitinho!”

CAPÍTULO V
MEDO DO MEDO DE TER
MEDO!
O que a princípio possa
parecer mero trocadilho de palavras, tem um
significado bastante amplo, para aquelas pessoas
que se identificam com semelhante expressão e o
que parece completamente sem sentido para a
grande maioria dos outros, quem sofre do mal,
sabe exatamente do que eu estou falando e sabe
perfeitamente, a extensão da doença que lhes
afeta, cuja grande parte da sociedade desconhece
e discrimina. Mas, cada coisa a seu tempo, cada
coisa na sua vez!
O medo por si só, já causa
bastante estrago. Se bem que sendo plausível o
motivo que lhe desperta, faz sentido toda a
repulsa, pavor, temor, causado e o estrago que faz

despontar naqueles que são acometidos pelo
terrível mal!
Antigamente, quando eu não
compreendia as complexidades da vida humana,
desdenhava o futuro, pouco me importava o
passado e vivia o presente à “todo vapor”, nada
disso me dizia respeito e pouco me importava o
sofrimento e o desespero alheio, raras exceções
concedidas aos membros do meu clã e de minhas
amizades, o resto...
Mas, graças a Deus, tudo
nessa vida muda e nada como um dia seguinte ao
outro... Novas oportunidades, novos recomeços,
novas

perspectivas,

consequentemente,

novos

novos

desavios,

conhecimentos

e

logicamente, novas e incontroláveis dores!
Sempre,

no

entanto,

restando duas possibilidades e sempre duas
escolhas: permanecer nas dores e ficar com a elas

até o fim ou de alguma forma, motivo ou
circunstância, tentar encontrar uma saída, uma
nova perspectiva de escapatória, em suma, um
outro modo de agir e de se libertar, se for o caso!
Se eu soubesse disso no
passado. Ou ainda melhor, se eu tivesse condições
de sabendo tentar ser a todo custo ser

uma

pessoa melhor... quantas dores me teria poupado,
quantos

dissabores

teria

evitado,

quantas

amarguras deixaria à margem!
Mas, até então, eu tinha
“que aprender com a minha própria experiência” e
não com a experiência do próximo, como faria e
faz o sábio!
Assim
grosseiro modo:

um

exemplificando

determinado

a

indivíduo

retorna de uma dura jornada numa terrível e
implacável selva. Relata suas aventuras, que fora
atacado por feras selvagens, por pouco não se

perdia e não encontraria o caminho de volta, os
insetos quase comeram-no vivo, as formigas,
escorpiões, pernilongos, borrachudos, etc., os
animais peçonhentos, as víboras, as lacraias, etc.
Conta em minúcias... exatamente as peripécias da
selva, semelhante aos... dissabores da vida! No
entanto...
Pouca valia teria para o
homem insensato! Contudo pode ser uma forma
de sobrevivência, para uns tantos outros que
pretendem executar a mesma jornada!
Eu optei por dar ouvidos
moucos aos “esclarecedores relatos” e paguei um
preço bastante alto por minha insubordinação!
Contudo, acredito que uma
boa educação! Creio eu, que uma conversa muito
franca com alguém que se dá ouvidos, poderia de
alguma forma ter minimizado muitos dissabores,
estilo: pare de fumar, pare de andar em más

companhias, pare de beber meu amigo, usar
drogas ilícitas, etc., isso dito de uma maneira
construtiva, talvez daria certo! Mas, francamente
falando,

sem

meias

palavras?

Pelo

meu

comportamento rebelde e arredio, (no passado)
se o próprio Jesus Cristo, aparecesse em carne e
osso e me pedisse para mudar, ainda conseguiria
com

certeza

falar:

“Mestre,

só

mais

um

pouquinho!”
Por

fim,

após

inúmeras

crises, ataques e sensações completamente
desconfortáveis, surgira então, uma, bastante
devastadora e pode sim conduzir a morte, se não
tratada: “o ataque de pânico!” Ou seja, é verdade:
“o medo, do medo de ter medo!”
O indivíduo sente um medo
desesperador, avassalador, daquele medo que
sem controle invadirá sua mente e se coloca em
guarda para combater aquilo que nem aconteceu
e com certeza, jamais acontecerá. Mas, a mente

confusa, indisciplinada, viciada, etc., precisa fazer
um

esforço

descomunal

para

interpretar

positivamente alguma possível melhora, porém,
sozinho, sem procurar auxílio, sem compreender
porque sua mente está lhe pregando peça, não vai
se sobressair, sorte, se sobreviver!
E mais, não basta falar, não
basta escrever, pois, quem ler semelhantes linhas,
simplesmente vai

achar que isso é coisa de

“maluco” e de fato, “quase é”. O maluco, já passou
a fronteira... não vai retornar, este, está lá (do
outro lado da fronteira), com a ponta do pé, ainda
restando um pouco de consciência dificultando
sua ida em definitivo... ainda! Associada a alguma
esperança de que permaneça por aqui. Aqui no
mundo real!

CAPÍTULO VI
NÃO DESDENHE DO QUE NÃO CONHECE...
NÃO ZOMBE DO QUE IGNORA!
Não que eu já não tenha feito isso,
inúmeras vezes, talvez não recentemente, mas,
num passado não muito distante, no entanto...
“Nada que uma boa dor de barriga não
resolva certos problema!”(*)
Minha falecida mãe, Deus a tenha lá, com
todo carinho e respeito que lhe desejo, desdenhou
do “Manoel(?!)”
Um velho conhecido nosso, mas, poderia
ser um conhecido de qualquer um. Sujeito bom,
pacato, ordeiro, cordial, no entanto, com um
leve...

distúrbio

mental,

infelizmente,

tecnicamente diagnosticado. Mas, isso jamais fora
emprecilho para auxiliar o semelhante, me auxiliou

inúmeras vezes e tenho por ele o maior apreço,
como se respeitasse sim, a um irmão!
Minha mãe, infelizmente, desconhecedora
por completo dos sintomas de uma doença
gravíssima, voltada tão somente para as coisas da
família e trivialidades do dia a dia, não imaginou o
quanto “pecava”, quando seus netos muito
amados, exibiram ao Manoel (homem feito, à
época já com mais de 50 anos) , um boneco do
“Demônio da Tasmânia”, um personagem de
Hanna Barbera, e aquele, amedrontado, se
encolhera todo e ela, displiscentemente (por
ignorância, já o disse), achou muito, muito
engraçado!
Quando me relataram o fato, já na ocasião,
não achei nada engraçado. Ainda bem, pois seria
mais um episório ao qual lamentar em minha vida!
Vocês hão de convir comigo, que uma
pessoa esclarecida, exibindo um simples boneco

para um indivíduo adulto e este se retrai, no
mínimo, perceberia que não é normal, é certo? E
retrocederia, não desdenharia e procuraria não
fazer tal espécie de brincadeira, porque de
antemão se perceberia que aquela pessoa,
padeceria de alguma coisa, não necessariamente
normal!
Feliz aquele que do berço ao túmulo, não
sofreu, não sofre e não sofrerá, nenhum distúrbio
relativo à mente!
Uma das coisas mais frágeis que possui o
ser humano consigo, é sua sanidade, pois é algo
pessoal, interno, intelectual, etc. Muitos, por conta
disso, por erro de perspectiva de sua mente,
passarão a vida achando que são, por exemplo,
príncipes e princesas quando

não passam de

sapos e rãs horripilantes, estas últimas, dizem ser
deliciosa quando fritas, mas, sua aparência é
também repugnante!

Quanto a isso, HOJE, não tenho problema,
sei bem a posição que ocupo na vida e na
sociedade. Não tem jeito, além de alguns
probleminhas relativo ao comportamento, de
praxe, não consegui de deixar de ser menos feio.
No começo eu até queria mesmo acreditar que...
olhando de lado, os olhos, as sombrancelhas...
mas, a realidade é uma só e aceitei: o babuíno é
um ótimo espécie e exemplarmente desenvolvido
dentre os selvagens, gozando de uma inteligência
invejável, bonito até, contudo, não passa de um
símio! Não que eu próprio esteja me comparando
a um ser dessa espécie, mas, beleza que se põe na
mesa...
Por que nesse campo?!
Porque aparência física também gera mais
distúrbio, não aceitação e loucura, transformando
seres ansiosos em verdadeiros fanáticos por uma
melhora na aparência física e quando ricos, gastam

muito e mais um pouco em operações plásticas no
intuito de garantir uma aparência melhor...
Aí eu pergunto: aparência melhor para
quem e para o que?!
Assumindo meu exterior, resolvi me focar
no interior. Ainda bem, pois, vários problemas
começaram a surgir e se eu não estivesse
relativamente preparado, não teria suportado, as
investidas dos distúrbios e os disparates da
cabeça!
Não posso, seguir adiante sem mencionar
“um ser” que tive o desprazer de trabalhar consigo
em meu último serviço público e ainda hoje,
guardo comigo, obscuras lembranças de sua
personalidade!
Seu nome não importa muito mais que seu
comportamento

destoante

do

comunidade, da sociedade, do mundo!

resto

da

Mal educado, insubordinado, tresloucado,
afeminado, tagarela e retardado! No entanto, a
Administração Pública, armou semelhante criatura
com uma pistola .45, deu-lhe uma viatura, uma
carteira de “poliça” e como que disse-lhe: “vai
fulano, ‘malha protetora da sociedade’, defender
essa população!” E ele o foi...
E ele foi de sua maneira e do seu jeito!
Sua voz fina e estridente dava para se ouvir
do outro lado da rua a cerca de 40 metros de
distância!
Entretanto, esse tempo todo, ninguém teve
a capacidade de chegar bem perto de si e lhe dizer
cara a cara: “fulano, alguém nunca lhe disse que
você é muito, muito desagradável?!”
Enfim, citei essa espécie de pessoa, porque
esses, não tem cura!

É o seu comportamento, é sua índole, além
de tudo, são maldosos, mal caráteres, ardilosos e
desonestos! Não há muito o que fazer!
Quando a luz da razão despararecer de
suas vidas, eles nem o perceberão!
Diferente do meu amigo, Manoel, homem
bom, que sofre com sua condição, que é honesto,
que faz questão de ser partícipe da sociedade.
Aquele outro tipo, somente um acidente ou a
morte, serão capazes de colocarem freios as suas
insanidades!
Enfim, na dúvida é muito bom não
desdenhar! Se ignora algo, melhor não zombar
sem se inteirar completamente de todo o fato e do
porquê!
(*) – entenda-se isso, como os inúmeros
dissabores da vida doenças, por exemplo: úlcera (a
tive), problema renal (o tive), hemorróida (ainda
luto), problema de cabeça (ainda combato)

CAPÍTULO VII
PODE SER ATÉ QUE FAÇA
SENTIDO O “TAL PAI TAL
FILHO!”
No

que

diz

respeito

a

aparência física até que é normal os filhos
parecerem-se sim com o pai ou com a mãe!
Porém, no que tange as
atitudes, a coisa é um pouco mais complexa para
ser descrita em poucas palavras, mas, é verdade,
de vez em quando fica bastante claro quem é o pai
de fulano ou de beltrano, mais do que o
comportamento da mãe, por seu modo peculiar de
agir, se expressar, falar, gesticular!
Logicamente,

uns

mais

outros menos! Contudo, é forçoso reconhecer
nessa nossa sociedade, que o que mais “puxa” o
filho do pai e levará talvez para seu (s) próprio(s)

filho(s), são as más atitudes... como se já não
bastasse tantas!
O tal ditado, não “veio a
calhar” por um determinando indivíduo, ter
herdado, a “bondade magnânima de um pai”,
muito ao contrário disso, razão pela qual, é
imediatamente lembrado!
Pois foi, justamente por
estar me recordando de algumas atitudes do meu
falecido pai, somadas a algumas das minhas que
concluí verdadeiramente, sem sombra de dúvidas
que: “que sou filho do papai!”
Eu

posso

ser

bastante

orgulhoso para admitir um monte de outras falhas,
mas, nesse aspecto, sou humilde o suficiente para
reconhecer

muito

em

mim,

das

atitudes

“psicopáticas” do meu pai. E nem foi com grande
esforço que consegui herdá-las, já que tinha a

perfeita predisposição para determinadas manias,
maus hábitos, impaciência, etc.
Posso mesmo dizer, que,
ainda

conseguir

“melhorar”

(entenda-se

o

contrário disso, por favor) o quadro, porque
associado a herança óbvia genética, à moral, ainda
“intercalei” aos antigos maus hábitos de beber e
fumar (vícios já colocados na “geladeira”).
Antes, sou bastante franco
em acrescentar que devido a separação conjugal,
perdi de uma certa forma, o diálogo direto, claro e
objetivo, olhos nos olhos com meus filhos, mas,
ainda , indiretamente tento comtemporizar,
contudo, eu tento, eu tentei!
Acredito que costume dos
antigos, não sentar para conversar com os filhos,
não interagir, não explicar certas coisas, etc., no
entanto, não foi por isso, que o meio social, virou
de cabeça para baixo, assolado que poderia ter

sido,

por

uma

“safra”

de

desequilibrados,

revoltados e brigões, é verdade. Mas, devido
justamente a isso, não formou verdadeiros
homens de bens, na perfeita acepção da palavra,
missão das futuras gerações, que apesar das
dificuldades, das Redes Sociais, conseguem, amar
um pouco mais seus filhos, conseguem dialogar
um pouco mais, explicar alguma coisa, etc., e
quando aqueles, (os filhos) dão ouvidos moucos,
os pais, ainda bem, não tem que carregar grandes
frustrações!
Mudança dos tempos, eu
diria, novos conceitos virão!
Numa

das

leituras

costumeiras que costumo fazer, tem lá uma frase
bastante interessante, mas, infelizmente, toda vez
que

a

leio,

inevitavelmente

me

vem

imediatamente ao meu “presente” a figura
autoritária, enrigecida, insensível do meu pai, ela
(a frase) diz assim no meio do texto: “(...) pois,

qual o filho que pede pão ao seu pai e recebe uma
pedra? Ou pede um peixe e recebe uma
serpente?” (...) Sabe a minha resposta a isso? Sim,
eu sei qual o pai faria isso... meu pai faria isso!
Deixando bastante claro, que
isso posto apenas como esclarecimento, nenhum
ressentimento ou falta de perdão, preenche meu
coração nesse momento, tudo bem?!
Meu pai faria isso!
Num determinado Dia da
Criança, sei lá quantos anos atrás, contava eu
aproximadamente com 08/09 anos talvez, quando
influenciado por um
televisão,

fui

lhe

maldito comercial da

pedir

um

presente

em

comemoração... péssima ideia!
Tomei uma surra de alguns
minutos, sem entender muito bem por que ele
estava fazendo aquilo!

Por fim, quando ainda tinha
família, esposa, filhos e agregados, muitas vezes,
tive que me policiar para não cometer as mesmas
arbitrariedades que ele, meu pai, cometera, mas,
não

consegui

repreender

totalmente

os

“monstros” que trazia comigo e senti vontade de
bater em meus filhos e algumas vezes devo tê-lo
feito. Claro , que não se justifica, mas, nenhuma
delas, teve o aspecto de volúpia, vingança que
havia nas surras do meu genitor... ele precisava
daquilo, ele se divertia com aquilo, não era
normal, careceu sim, de um tratamento mental,
que nunca o teve!

COMO ESTÁ O SEU SONAR(1) O SEU
LASTRO(2)

E

O

SEU

EQUILIBRIO(3)?!
E sua respiração como está sendo
processada?
Acredite, não há outro órgão no
organismo humano que precise tanto do oxigênio,
quanto o cérebro, devido justamente ao fato de
necessitar estar bem abastecido para poder
resolver as questões de vida. Sejam as questões
mais simples de todas, até as mais complexas,
motivo pelo qual, requer estar sempre bastante
oxigenado. Está?!
Eu fiz parte de equipe de atletismo,
sabe-se que nesse esporte, como em todos os
esportes, futebol, tenis de mesa, basquetebol,
voleibol, rougbe, golfe, natação, etc., exigi-se
respirar adequadamente para se obter resultados
ou se esse não é o objetivo, pelo menos, praticar a

contento, e hoje, décadas depois, eu descobri
comparando e verificando dados, que uma das
trivialidades mais fúteis, que me poderia ter
levado a altas performances, eu negligenciei. Que
seria justamente essa: respirar direito!
E eu tive que aprender isso tudo da
pior maneira possível, ou seja, vivenciando cada
emoção, até inclusive, aprender ou reaprender a
respirar de acordo!
Teoria, meu amigo, é bom para
estudo, vivência sim, é necessária para salvar
vidas,

modificar

personalidades,

iluminar

pensamentos e minimizar dor do semelhante!
Há uns anos, após estar saindo de
uma “crise psicológica” braba, eu notei olhando
para o chão e para longe, que não conseguia me
equilibrar como também, não conseguia avaliar
como meu próximo passo se daria. Estava sem
perspectiva de profundidade... achei aquilo um

absurdo e acreditei estar “pirando” de vez! Mas
não era loucura, o sentimento era real, conforme
explicação detalhada do tópico número 3.
A

sensação,

era

simplesmente

aterrorizante! Alguma coisa que eu fizera ou me
aconteceu, mexeu com alguma parte do meu
cérebro e esse “passara espécie de mensagens
equivocadas” ao ouvido e sua parte interna,
responsável pelo equilíbrio deixando-me bastante
confuso, pisando com muito medo e me
deslocando com receio, distúrbios e desequilíbrios
ocorridos somente no interior da minha mente?!
Talvez, mas, com sérios reflexos no mundo
exterior!
E exatamente isso, assemelhandose sim ao sonar, possuindo seu lastro interior e o
seu próprio equilíbrio internos, se alguns deles são
afetados de alguma forma ou maneira, o corpo, a
mente, jamais funcionará corretamente até o
motivo que ocasionou o distúrbio seja reparado,

ou seja, fechar o buraco no tanque de lastro,
reparar os emissores de ondas do “sonar” e
verificar os “distorcedores” do equilíbrio pessoal.
Os danos, precisam ser reparados sob o risco de
ocasionar sim, de vez, o distúrbio total de todo o
conjunto!
Sozinho será possível realizar
tal façanha?
Não, acredito que não!
São

muitas

vertentes

e

ramificações para um só indivíduo, conseguir lidar
e superar, ainda mais se não entendeu ainda a sua
situação, eu mesmo, só me dei conta que algumas
coisas não estavam andando de maneira correta,
quando

fui

minuciosamente

fazer

algumas

pesquisas e fiquei estupefato com os resultados,
principalmente com alguns pequenos detalhes que
já íam passando desapercebidos e eu tivera que
reavaliá-los,

recomeçar

hábitos,

modificar

comportamentos e tentar a todo custo manter a
disciplina, sob o risco de perder o que de mais
precioso existe na vida de um ser: a sanidade
mental, pode acreditar!
Sendo

assim,

num

importante artigo sobre tão complexo assunto, fui
lá encontrar, para impedir o desencadeador de
todo o processo alucinante: compreender o que é
o Pânico, assumindo a atitude certa para lidar com
a ansiedade e as cria: auto-gerenciamento,
desenvolvendo

a

capacidade

de

regulação

emocional; aumentar a tolerância a excitação
interna, ou seja, LITERALMENTE ensinar ao cérebro
como

as

sensações

corporais

não

são

necessariamente perigosas, exemplo disso? Um
nariz entupido, uma pessoa com a doença (do
Pânico) instalada, tende a acreditar devido a
super-excitação criada pelas mensagens vindas do
cérebro, que é um sintoma de morte ou EQM
(quase morte) , se coloca em “guarda” e direciona

toda sua defesa naquilo, aí surge o mais
apavorante sintoma que um ser humano pode
sentir,

sendo

que,

compreendido

o

mal,

identificado, bastante, respirar fundo, a todo custo
mandar a mensagem correta para o cérebro (ex.:
isso não vai me matar, é um sintoma de gripe que
logo vai passar) e passados alguns segundos, tudo
voltará ao normal, pois, SÃO PICOS. Altos e...
baixos!
Finalmente, desenvolver um
“EU” , observador, permitindo assim, diferenciar
os pensamentos ansiosos que causam o distúrbio e
os sintomas de loucura, desespero e sensação de
que vai morrer! Demanda algum tempo, pode ser,
mas, é preciso levar a cabo tal empreitada, sob o
risco de se deixar conduzir a uma cilada, da qual,
não se conseguirá escapar! Sem danos psíquicos! E
isso não é bom!

Outra coisa eu aprendi, em
todo esse processo meio amalucado: como eu
respiro mal!
Foi a primeira grave falha
que me dei conta! Assim, procurei passar o dia,
sempre que possível, respirando profundamente,
expirando e foi somente aí que percebi, que N U N
C A na minha vida tive uma respiração correta.
Com efeito, um ser vivo
privado de água e comida como age? Com pouco
entusiasmo no mínimo ou tenta sabotar os outros,
só de raiva é certo? Sendo assim, o cérebro
privado de sua alimentação que chega a si através
do ar que respiramos, como se comportaria?
Ora, o oxigenio e outros
elementos

químicos

responsáveis

por

sua

manutenção, com o tempo, escassos, com o
tempo o deixaria debilitado e automaticamente,
começaria a falhar em seus conceitos de avaliação
sob âmbito geral! Devido a ausência de “alimento”

que lhe de forças e o torne apto e eficaz para
discernir com clareza e sagacidade!
Eis porque se faz urgente, principalmente
a

correção

dessa

terrível

falha

a

qual

denominamos, respiração!
Tem outras, é fato, mas, principalmente
essa!

CAPÍTUL VII
ALGUMAS

COISAS

PODERIAM

SER

DIFERENTES?! – PARTE I
Essa é uma pergunta que
geralmente me vem a mente, quando as coisas
não estão indi lá muito bem, seja no sentido
material, psíquico ou espiritual!
E forçoso me é ter que
admitir, a crucial resposta: sim, as coisas poderiam
ser, pelo menos no aspecto psicológico, um pouco
diferente!
Pois

que,

como

diz

o

estúpido e rebuscado dito popular: “quem planta
vento,

inevitavelmente

vai

sim,

colher

tempestade!” Ou seja, quem se mantem numa
vida desregrada se julgando acima do bem e do
mal e ainda se achando mais esperto que a imensa
maioria, vai ter desagradáveis surpresas num

futuro distante e em outras vezes, não tão distante
assim!
Mas, se nem tudo foram
flores, nem tudo foi espinhos, restou a experiência
e a certeza de que ninguém pode viver
perigosamente sem consequencias e a clara
evidência de que para garantir um futuro menos
doloroso, se faz preciso mudar de alguma forma o
comportamento!
Isso, no entanto, não é
regra! Existem aqueles que tanto fizeram em
prejuízo do semelhante, que ainda assim, nada
perceberam perceberam, retrocederam, e nem se
tornaram homens normais e nem mudaram
hábitos. Muitos sequer deixaram até de fumar,
quiçá, outros vícios!
Quer um exemplo clássico de
que existem pessoas, que irão ser o que são, até
o fim? Ei-lo aqui(?!)

Quase toda tarde, passa em
minha casa, de vez em quando vem de manhã
também!
Não conheço em minhas
“andanças” por aí, figura mais falante e ao mesmo
tempo, tão repetitiv quanto ele., Isso, em partes
porque a nicotina, o alcatrão, talvez,

já

cozinharam parte do seu cérebro e o álcool etílico
queimou a outra parte, restando-lhe uma porção
muito pequena de “massa cinzenta”, para realizar
todos

seus

afazeres,

tá

certo,

que

são

pouquíssimos, mas, o faz com grande dificuldade.
Acredito mesmo que a área que não sofreu dano
em seu neurênios, é menor do que o tamanho do
cérebro de um réptil, uma serpente, os quais,
basicamente, ainda são guiados pelo instinto.
Aliás, foi no que transformou, com tanta repetição
quando lhe falta “alcóol”. Quando enche o “caco”,
se torna um sujeitinho desagradável!

Eis o exemplo clássico de
que o progresso da humanidade não adiantou
nada! Seu estado quase selvícola devido ao
predomínio do consumo alcoólico em seu universo
particular, o torna abjeto, vil, indiscreto, etc., sem
que seja necessariamente maldoso,

mas, com

pessoas do seu quilate, nem a Tropa de Choque
tem paciência! Ninguém mais o suporta! Ninguém
mais o aguenta!
Algumas coisas poderiam e
podem

ser

diferentes

para

aqueles

que

compreenderam sua situação na Terra, aceitam
sem constrangimento sua limitação, necessitam
sempre da ajuda de outro. Esse pobre diabo, nada
vai ser possível fazer para lhe auxiliar. A única
coisa que se pode fazer por si, é fazer-lhe uma
prece antes de morrer e depois quando passar
dessa para melhor... para que apesar de tudo
consiga num local tão confortável quanto a sua
pós bebedeira, paz e descanso! Será?

Sou mais velho que essa
figura, outrossim, eu já percebia desde os 14 anos
de idade, que esse hábito não salutar causaria
“grandes devastações em minha vida!” Pois
acometido do mesmo mal!
E foi exatamente assim. Hoje,
não posso refazer o tanto que eu fiz de coisas
erradas e nem aliviar minha culpa perante o
desgaste que causei a minha mãe, particularmente
. Contudo, para não largar tudo ao meio do
caminho, devido ao peso terrível da consciência,
tenho optado, por tentar fazer somente aquilo que
me resta, que é um novo final!
Fato curioso acontece de
outras tantas inúmeras feitas. Nos seus alucinados
“delírios” que lhe causa a bebedeira, ele é ladrão
de banco, perigoso matador, conquistador, etc.,
quando na realidade, não passa de um bebedor
inveterado, sonhando que um dia vai ser
recompensado com algo grandioso(?!) Uma bola

de metal no pé? Não, aqui isso não é permitido!
Uma pena de 20 anos de cadeia? Isso, já seria mais
acessível, mas, por que?! Por chamar todos os
homens do lugar de “cornos e chifrudos?!’” Não,
no máximo uns “cola brincos”, já seriam o
suficiente. Mas, por não respeitar limites, por
desdenhar a lei, por satirizar, ridicularizar qualquer
um, quando está sob o efeito do amaldiçoado
álcool!
Passado o efeito, volta para o meio
social, achando que tudo que fez, aprontou, que
todo mundo que ele humilhou, já esqueceram
tudo e ele pode retornar sem problemas e ainda
reclama, quando não é aceito!
Ele talvez, não saiba, mas, anda no
“fio da navalha”, uma hora , alguém menos
tolerante dá cabo da vida dele e quando for
acordar, não vai ser mais aqui, vai ser em outro
lugar.

CAPÍTULO VIII
QUEM CONSEGUE MANTER
O FOCO?!
“Tá, foco no que e para
que?!” Dirão a maioria!
E

responderei:

“simplesmente para a minimização de muitos
sintomas que conduzem fatalmente a loucura, a
insanidade ou a depressão!”
As comodidades, da vida
moderna, pelo menos nas grandes cidades, levam
pessoas a não prestarem mais atenção em
pequenos detalhes que poderia auxiliar muito sua
sanidade mental, sua perspicácia intelectual e
mesmo sua ascensão profissional!
Com efeito, em linhas gerais,
você pode apreciar a melhor obra-prima criada por
um pintor, mas, são os detalhes que dão

significado a todo o conjunto! São os detalhes da
obra de Vicent Van Gogh, que a faz incomparável,
insuperável, sungular, assim como são os detalhes
também das pinturas de Dali (Salvador Dali), que
as fazem geniais. No caso da música (clássica, por
exemplo), as linhas melódicas de cada instrumento
de uma orquestra, que por si só já seriam uma
total genialidade, que fazem mestres: Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven, Johann
Strauss, Hendell, Rossini, Chopin, Vivaldi, etc.,
Em

suma,

todos

esses

artistas, (atletas, também), se não mantivessem o
foco em pequenos detalhes aparentemente
insignificantes, não alcançariam JAMAIS, o nível de
genialidade a qual chegaram! Ora, por que o resto
da humanidade, gozariam de privilégio diferente,
só porque surgiram as chamadas “redes sociais?!”
Acho que não!

Junto

com

todo

esse

processo de modernidade, a multiplicidade de
aspectos

inovadores,

as

diversidade

de

informações , vindas não sei de onde, as
propagandas de todas as formas e naturezas de
inúmeros e inimagináveis produtos, deixaram sim,
as pessoas, no mundo todo, “antenadas”, como se
costuma dizer e infelizmente, “informadas por
demais da conta”. É tanta informação e tanta
rapidez em sua transmissão, que não dá tempo
para o cérebro, criar mecanismos para sua total
assimilação, razão pela qual, não tem como haver
um foco determinado, um único objetivo, um filtro
para separar tudo o que não presta e somente se
fixar no que realmente poderia interessar...
Sem

foco,

sem

determinação... Sem objetividade, sem conexação
com a realidade. Enfim, aquém da realidade,
incapaz de olhar para a fonte de todo o problema!

Exemplos elementares de
que a falta de foco é responsável pela chamada
falta de concentração, esquecimento, divagação,
dúvidas e outras que tanto deixam as pessoas
preocupadas, muitas inclusive, acreditando, que já
estão sofrendo dos primeiros sinais da esclerose
ou do mal do esquecimento, o Alzheimer... Nada
como uma boa consulta a um especialista, mas,
geralmente, tudo não passa de uma grande falta
de... organização e é claro, foco!
Escute

isso:

estava

no

computador digitando algo, quando me “bateu”
aquela vontade de tomar um café... Fui lá fazer o
tal café, centrado na continuidade do que estava
fazendo na máquina. Coloquei a panela no fogo,
sem problema e retornei ao computador!
Quando foi por volta das
03:30

horas

da

manhã

aproximadamente,

lentamente fui despertando de um pesado sono e
ainda

com

os

olhos

semicerrados,

fiquei

observando, refletindo da cozinha, uma luz
azulada e tênue, muito suave... quase dormindo,
falei para mim mesmo: nossa que abajur azul
bonito, que linda luz, etc., aí que dei por mim, caí
na real!!! Que abajur p., nenhuma, que luz m.,
nenhuma, era a panela já sendo consumida pelo
fogo azul do fogão, era óbvio. Finalmente, dei um
salto, corri e apaguei aquilo que teria sido um
excelente café, talvez quatro horas antes!
Isso, se passou mais uma
vez! Só que ao invés de estar em casa, dormindo,
estava no trabalho. Coloquei a panela para fazer
café e só retornei para fazê-lo oito horas depois e
nem me pergunte como a casa não incendiou, que
não vou saber explicar... não obstante, o perigo de
lidar com fogo em semelhantes circunstâncias,
ocorreu outras tantas vezes, com a água também!
À

época,

consultei

um

médico, mas, não pode me ajudar muito, além de
me passar algumas vitaminas e nada mais!

O “preste atenção”, tem
mais que um significado de simples concentração,
está chamando o ser para a realidade, está
pedindo para que exista melhor observação!
Se quando dos primeiros
sintomas, for observado e alterado sua influência
negativa sobre aqueles aos quais são atingidos,
afastarão por antecipação para bem longe, os
fantasmas

daquela

doença

terrível

do

esquecimento, acima citada e trará o que tanto se
fala, mesma estando numa grande cidade: uma
“relativa” qualidade de vida!

CAPÍTULO IX
“UM BRINDE PARA A VIDA*”...
OU UMA COMEMORAÇÃO À MORTE?!
Tenho que falar somente por mim mesmo,
em detrimento do que foi dito, no IV péssimo filme
de

“Premonição”,

onde

desgraça

pouca

é

bobagem!
A simbologia descrita nesse filme e outros
do gênero, demonstram o total apego que se tem
a esta vida, a amigos, a esse mundo os
contemporâneos
“Wonderfull

americanos,

World!”

dizia

por
o

exemplo.
compositor

ratificando tudo isso, num contexto bem diferente,
sem pretender esconder a desgraça, apenas que o
mundo é bonito. E é bonito mesmo! É o qur ocorre
nele, que não é tão bonito assim!
Eu tinha uma amiga que costumava dizer,
que “nunca morreu” para saber como era essa
espécie de “futuro”. Uma outra, no entanto, dizia

não acreditar em nada mais além do que via! Sou
obrigado a discordar de ambas, tomando de mão,
os argumentos mais triviais e elemantares que
usamos, tão rotineiramente.
Quanto a essas amigas, forçoso me é dizer
a primeira era apenas uma colega de serviço, para
não plagear Senor Abravanel e chamá-la de colega
de trabalho, pouco dada sim, a questões mais
complexas e ainda pouco dada ao tirocínio mental.
A outra, também. Contudo, sua única preocupação
na vida, era conseguir arranjar um homem rico
para casar. (E com efeito, fiquei sabendo que o
conseguiu).
Como sempre, dirão uns pobres e ingênuos
homens: o amor de verdade não se compra e
algumas revoltadas mulheres: “não me vendo!”
Ambos

estão

equivocados.

Primeiro

porque, não existe romance que prevaleça,

casamento que dure, amor que se sustente,
quando falta pão, carne ou mesmo feijão!
E as minhas caras e revoltadas mulheres o
que mais vale: as seduções do coração ou uma
conta com um bilhão, seja de dólar, seja de euro,
libra ou outra moeda de opção?! Não se vendem e
isso é louvável, mas, qual a predileção?!
Todas falarão não... até o momento do
teste e da confirmação! Na verdade, na verdade, a
coisa mais séria que eu quero dizer é a seguinte:
apesar de eu ser um rapaz latino americano, sem
dinheiro no banco e sem parentes importantes e
vindo do interior (de Pernambuco)... muitas coisas
que agradam a alguns, com certeza, podem fazer a
desgraça de outros! Era por isso que Jesus falava
com Deus e se sentia bem e Judas (o Iscariotes)
falava com o diabo (suposto diabo, pois, se há algo
que tenho uma compreensão bastante particular
nesse sentido, é isso) e se sentia bem também!
Depois, não aguentou a pressão e matou-se!

Contudo, voltando ao tema, sob um
contexto geral, depreende-se e isso é natural, que
apesar de tudo, os americanos, são bastante
apegados aos bens materiais e as comodidades em
geral como um todo. Talvez, por essa razão, que é
lá onde existe (pode pesquisar) aqueles grupos
denominados “Caça Fantasmas” (de verdade,
mesmo), criados a partir de relatados sobre
supostas aparição de fantasmas, em vista da total
incredulidade,

dando

início

a

inúmeras

investigações paranormais em casas afastadas, em
casas habitadas mesmo e tanta teoria tem girado
em torno e a nenhuma conclusão se tem chegado!
Muito diferente, do brasileiro!
Pois que, à exceção dos Políticos e dos
pastores, todo o resto da sociedade está mais ou
menos exposta em maior ou menor grau, ao
crime! (Menor e maior grau, pois ainda aí
prevalecerá o fator dinheiro e a capacidade de
quantidade

das posses, para garantir uma

segurança ampla, mas, mesmo aí, no Brasil,
ninguém está 100% seguro, pois , além de tudo,
tem o fator Leis brandas, faltando prisão de
verdade, Ministros que NÃO

defendem o

interesse da comunidade, da sociedade e tão
somente o interesse desse ou daquele amigo
milionário, como é o caso do sr. Gilmar Mendes)
Pois é, direta ou indiretamente, todos somos mais
ou menos atingidos por esses atos insanos!
Todo e qualquer país do mundo, tem lá
suas dificuldades, seus dissabores, suas disputas
internas e externas, é verdade! Mas, nada se
assemelha ao Brasil, contudo, a quantidade de
pessoas que acreditam em algo melhor, em vista,
digamos assim, de tão pouca comodidade, supera
àqueles habitantes!
Então, (simbolizando, é claro) aqueles
personagens, após terem sobrevivido, do que seria
uma morte trágica, comemoraram como se

fossem,

viver

muito

mais

tempo

e

pelo

prolongamento indefinido de suas vidas!
Contudo, na vida real, a identificação, é
sim, análoga. Sendo assim, agem dessa forma,
porque

gozam

da

capacidade

ampla

de

locomoção, distração, ótima fonte de renda,
veículos, empregos bons, etc. Vivem “a todo
vapor!” o chamado (vou focar particularmente nos
EUA) “sonho americano!” . Sim, poderia ser algo
próximo de: “casa, comida, roupa lavada e
carros...” Aí, a facilidade para apego exagerado, é
mais propenso, mas, há o oposto disso tudo! O
oposto, que por incrível que pareça, ainda gera
apego!
O oposto disso tudo eu diria e o
representou bem esse papel, foi o do físico
teórico, Stephen Hawking, vítima de uma doença
degenerativa terrível, preso numa cadeira de
rodas, mas, justamente pelo fato, de não acreditar
em nada, (ateu) sonhava em permanecer em sua

“prisão!” para sempre... Felizmente, para ele, isso,
não foi possível!
E os cegos? E os coxos? E os estropiados?
Como diz à Bíblia, brindariam à vida se tivessem
oportunidade, ou comemorariam a possibilidade
de uma próxima ou distante morte, se fosse lhe
dado saber seu fim?!

(*) DO “PÉSSIMO FILME, ‘PREMONIÇÃO IV”

CAPÍTULO X
SERÁ
QUE
UMA
MODIFICAÇÃO NO DETALHE
NÃO
MELHORIA
SIGNIFICATIVAMENTE
O
CONJUNTO?!
A resposta é sim!
Ou seja, se num passado
relativamente remoto, algumas substâncias “ditas”
proibidas, não tivessem agravado ainda mais o que
parecia ser, um estado mental, NÃO muito
brilhante para um futuro não muito distante, dada,
é claro, as circunstâncias um ou outro detalhe teria
sim, ou agravado ou melhorado uma vida não
muito cheia boas lembranças!
Em outras palavras, seria a préadolescência e juventude, muito mais proveitosas,
continuasse tomando nos momentos de euforia,

“mate com leite”, ao invés de (1) stramônio, por
exemplo!
Essa droga, extraída de uma
aparente e exótica planta, consegue ser pior em
alucinação, desconexão da realidade, que o LCD,
maconha, haxixe e mesmo o “alcool!”
As

velhas

e

insasiáveis,

necessidades de provar, de ousar, de ser diferente,
talvez tenha cobrado seu preço, não na época,
mas, presentemente! O que, a meu ver, parece
justo e compreensível, embora pareça caro demais
hoje, para pagar!
Avalie o caso: “tem juízo um
sujeito que é levado a provar um alucinógeno que
vai tirá-lo completamente da realidade? Não
saberá no que se vai transformar, como vai se
comportar, o que vai falar?! É crível acreditar que
um indivíduo, abusando de seu livre arbítrio,

embarque, numa ‘viagem’ que nem volta poderia
ter?!”
“Como assim, não teve volta
para alguns?!”
Muitos,

morreram

atropelados, pularam de prédios, morreram
afogados, se suicidaram, etc. E o pior, sem sequer
se dar conta disso! Em grau significativo, costuma
acontecer isso, o “apagão” com o alcoólatra,
quando em estágio avançado de sua doença, mas,
acontece que alguma memória, uma ou outra
recordação , sempre lhe vem a mente... com o
stramônio, não!
“Nada!” Nada é a única
expressão que me força a descrever, no que se
transforma os incautos, após sua ingestão! O
indivíduo só sabe que tomou algo, quando passa o
efeito e se descobre cego (temporariamente),

boca seca e amarga e com a “suspeita” de que não
era aquilo que estava esperando!
Mas, de onde surgia essas
“ideias”, simplesmente “geniais” em minha vida?
Era pesquisa minha? Não!

De outros amigos?

Também não!
Tratava-se das descobertas
do “guru” do grupo , o “mestre” Genaro, o qual,
ainda existe, logicamente fumando algo mais leve,
a “marijuana” e devido estar com o cérebro
“comprometido”, já não funciona como uma
pessoa normal e sua “inspiração” estagnou!
Foi através de sua influência
à época, que fui ler um livro completamente
influenciador

para

uma

pessoa

frágil

de

personalidade “viajar” e desejar fazer igual. O tal
de Carlos Castagñeda e sua obra denominada
“Uma Estranha Realidade!” A qual, NÃO indico!
Porque hoje, ele, Genaro paga o preço! No livro,

particularmente, não influenciava a usar uma erva
indígena e não a outra citada!
Contudo, há a necessidade
da abertura de uma espécie de parêntese, para
especificar a diferença daquele alucinógeno
(“droga”),

de algumas drogas tão usadas, por

cabeças NÃO pensantes hoje em dia!
O “crack”, por exemplo, seu
efeito é devastador, porém, curto, limitado e
extremamente viciante, se o indivíduo tiver essa
predisposição!
Tão devastador quanto este
último, porém, mais barato, à base de gasolina, cal
e um pouco de cocaína, não fez muito sucesso por
aqui (mais na Rússia). Seu efeito colateral é bem
pior que qualquer efeito psiquico que possa vir a
causar, o “crocodille”, conforme aumenta-se seu
uso, ele vai abrindo buracos na carne, na face, nos
órgãos, até a morte...

A maconha, a heroína, o
haxixe, a cocaína, etc., nada em comum possuem
nem no preço, nem no efeito, somente nas
consequencias, no geral, entretanto, seus efeitos
são relativamente previsíveis, devastadores, é
verdade, mas, previsíveis!
Porém, nada se compara ao
efeito

multifacetado

da

“erva

do

bruxo”,

comumente conhecida por “stramônio!”
Só ao me lembrar que fiz
uso

daquilo,

descobrimento

influenciado
(adolescência)

pela
e

idade
por

do

aquele

“maluco”, tenho vontade de matá-lo. Embora na
época, tenha achado muito especial, diferente,
alucinante!
Ora, se pelas dificuldades,
pela miséria (miséria sim, não pobreza), a péssima
criação, (pai violento e dominador), abandono,
fome, “buillyng”, discriminação, desprezo, solidão,

etc., etc., já não fossem o suficiente para tornar
uma mente carente em perturbarda, ainda houve
esses pequenos “contratempos”, “atalhos”, se
assim me posso expressar, para dificultar ainda
mais o raciocínio, sobre o pretexto de aliviar o
carma, ainda mais se afundava na angústia, fora
óbvio, que tudo contribuiu, para trazerem à tona,
os piores sintomas que haviam sido superados e
há muito não se manifestavam, bastante um
“gatilho”

desencadeador,

exemplo

e

todos

psicologicamente

os

a

“pressão”,

problemas

falando,

por

passados,

somaram-se

aos

problemas presentes, receosos dos problemas
futuros e eis novamente o trauma de volta, apesar
dos esforços para mantê-los sobre controle!

(1) Estramônio (STRAMONIO) é o nome popular
de uma planta da família das Solanáceas. Trata-se de uma planta
herbácea que
produz flores brancas ou violáceas, grandes,

solitárias.
Seu fruto é uma cápsula, ovóide muito tóxico.
Também é
chamada de:
- erva-de-cão
- erva-do-bruxo
- erva-dos-mágico
(o ´neurótico´, o endemoniado violento´,
´revoltado´ da Matéria Médica)
Origem: Alcalóides, composto de hioscina,
hioscinamina e escolamina, são alcalóides
que dão convulsões e muita força; cresce
nos escombros e lugares incultos, não longe
dos habitantes o que faz com que os casos
de envenenamentos não sejam raros.
Toxicologia: Conhecida na terapêutica
clássica sob o nome de Datura e em
homeopatia sob o nome de Stramonium, é
uma planta da família das Solanáceas,
muito vizinha de Belladona e da Jusquiana;
chama-se vulgarmente de maçã espinhos
ou ainda ´erva dos mágicos´, pois era
conhecida das feiticeiras e mágicos para
produzir efeitos alucinatórios; gera extrema
agitação, é seguida de colapso, resfriamento
e morte, o mais das vezes, entretanto, as
alucinações param pouco a pouco, o delírio
termina e resta somente a dilatação pupilar,
obscurecimento da vista e uma cegueira

passageira, o delírio e a cegueira podem
persistir vários dias ou semanas, o deliro é
às
vezes
alegre,
mas
geralmente
terrificante, acompanhado de alucinações
singulares e de visões fantásticas.

Origem: Alcalóides, composto de hioscina,
hioscinamina e escolamina, são alcalóides que dão
convulsões e muita força; cresce nos escombros e
lugares incultos, não longe dos habitantes o que
faz com que os casos de envenenamentos não
sejam raros.
Toxicologia: Conhecida na terapêutica clássica sob
o nome de Datura e em homeopatia sob o nome
de Stramonium, é uma planta da família das
Solanáceas, muito vizinha de Belladona e da
Jusquiana; chama-se vulgarmente de maçã
espinhos ou ainda ´erva dos mágicos´, pois era
conhecida das feiticeiras e mágicos para produzir
efeitos alucinatórios; gera extrema agitação, é
seguida de colapso, resfriamento e morte, o mais
das vezes, entretanto, as alucinações param pouco
a pouco, o delírio termina e resta somente a
dilatação pupilar, obscurecimento da vista e uma
cegueira passageira, o delírio e a cegueira podem
persistir vários dias ou semanas, o deliro é às vezes
alegre, mas geralmente terrificante, acompanhado
de alucinações singulares e de visões fantásticas.

Alguns efeitos causados pelo uso da erva: (OBS:

“Um
dos
medicamentos
violentos da Matéria Médica.”

mais



abandono com isolamento e estranheza;
abandono como sentimento primário, se
sente abandonado, só num lugar deserto,
absolutamente desvalido, desprotegido,
desejando companhia e abraçando todo
mundo como que tentando escapar de suas
fantasias, aborrecido pelo escuro que o põe
ansioso porque lhe brotam as imagens que
tanto teme.



aberração mental.



acorda com um olhar retraído, como se
assustasse com o primeiro objeto que vê,
alucinações aterrorizantes; parece que
tudo e todos são absolutamente novos ao
seu olhar.



acorda subitamente à noite e diz ter cobras
em cima e embaixo dele, parece selvagem;
acredita estar em seu túmulo, confessa,
reza, pede para ser morto.



acredita estar caindo, por isto pede para
ser seguro, na cama diz estar sendo puxado
para baixo.



Adequado aos distúrbios de pessoas jovens
e pletóricas, especialmente crianças com
coréia.



afecções mentais, em pessoas jovens, às
vezes histéricas, que rezam, que cantam
devotadamente suplicantes, que imploram,
etc.



afetado por trivialidades, disposto a chorar.



Afrodisíacos (Indianos), os Árabes e os
Turcos a usavam para preparar filtros
amorosos.



agarra coisas no ar, pegando objetos
imaginários, sem uma estimativa de
distância e tamanho, tenta alcançar coisas
que estão distantes no quarto, colide com
pessoas e coisas que lhe parecem
distantes.



agita as mãos acima da cabeça,
movimentos convulsivos dos braços como
se procurasse pegar um objeto diante dele,

ou para repelir, notadamente no curso de
suas visões.


agitação, espasmos, delírio furioso,
alucinações contínuas, insônia; agitação
extrema e violenta diuturna.



agressividade em idéias homicidas.



alegria e jovialidade alternando com risos,
canto e choro



Alucinações que aterrorizam o paciente.



ambivalência entre o bem e o mal, uma
parte acredita estar em comunicação com
Deus e a outra parte acredita que é o
próprio demônio.



ansiedade de consciência como se houvera
cometido uma falta grave; teme perder os
objetos amados.

CAPÍTULO XI
NINGUÉM ESTÁ A SALVO DO PECADO
OU LIVRE DA MORTE!
Pode até tentar!
Mas, da alvorada até o anoitecer, ou
seja, da hora que se acorda até se adormecer,
estará exposto a eles! Alguém duvida?!
E uma coisa é bastante clara e bastante
certa e os homens e as mulhres, passam a vida
desdenhando. Ao primeiro choro da criança no
mundo, seu “relógio” regressivo do tempo, já está
cmarcando a contagem regressiva da partida. Em
outras palavras: mas certo que sua vida será sua
morte! Quanto ao pecado, propriamente dito, por
toda vida seré um “grande companheiro infiel”,
até o fim!
Relutante
pobres, pretos,

a

“massa

humana”

(ricos,

asiáticos, africanos, nórdicos)

inconformada gritará: “nós não somos pecadores...
assim!”
E eu lhes digo: “vocês sim!”
Não existe mulher santa e nem homem
abençoado e com certeza, nesse quadro, também
entram os pastores, os padres e os religiosos, em
geral! Como eu gostaria de falar, sinceramente,
algum argumento diferente, mais nobre ou talvez
mais esclarecedor!
Quando o homem pensa em não pecar,
geralmente já está pecando, no mínimo, já está
julgando!
Porque a natureza confusa e hostil da
criatura humana, ainda não lhe permite distinguir
plenamente, o certo do errado, o políticamente
correto, do politicamente corrupto, o bem do mal,
o amor da paixão e a advertência do ódio!
Isso tudo estou me referindo aos seres
relativamente normais, os quais, se foram
corrompidos, primeiro foram enganados, por seus

sentidos e não me refiro a esses seres rasteiros,
obtusamente sarcásticos, maldosos e desonetos,
que, com uma “revólver na mão!” Roubam, o
trabalhador, a mulher e seu próprio irmão e
aqueles outros, que com uma caneta, hoje, um
“lap top”, desviam milhões para suas contas
particulares, receitas de contas públicas!
A

esses,

estão

destinados

os

infernos da devassidão, quando deixarem a Terra e
entrarem na escuridão e quem dera para eles em
linhas gerais: “que o inferno fosse aqui!” Parte
dele sim, todo o resto está lá! “Um carnê com
suaves prestações de 64 anos, por exemplo. Pagase a primeira aqui e o restante na conta, que
deverá ser quitada, uma a uma até a última, cujos
prazos, são mais rígidos (não se pode atrasar) que
o próprio carnê do Silvio Santos!”
Enfim, grande parte da depressão
humana, acontece devido a acontecimentos
terríveis que foi feito contra o semelhante e sem

condições de serem reparados, geram uma
tamanha insatisfação mental, que obriga o
organismo a criar mecanismos de defesa, cujo
primeiro ser a sofrer as consequencias, é a própria
pessoa!
A falta de perdoar é outra coisa que
causa um profundo desequilíbrio no mental. E
“infelizmente” tudo nesse sentido aqui exposto, é
fruto da observação e essa , como se sabe só se
chega nela, com o labor da observação!
Pergunta do “Face Book”, lá num
grupo a respeito da vida, que tem a ver com a
morte: “quem acredita na vida após a morte?!”
A resposta de alguma pessoas, me
csa total perplexidade, quando afirmam não
acreditar! Isso porque, a lógica da existência
humana e os espaços infinitios hoje, observados e
fotografados, isso sem falar dos “ovnis” que a
NASA tem lá escondidos em suas instalações, etc.,
já serveriam de argumentos ao ser relativamente

sensato, para pelo menos abrir a mente e
reconhecer que existe algo diferente, além!
Lastimo, entretanto, esses pastores
do que essas pessoas!
Eles não fazem ideia o que é brincar
com as coisas divinas e coisas sagradas, sem
nenhuma

responsabilidade

e

sem

nenhum

comprometimento, falando em nome de Deus,
mas, da maneira que agem, sabe-se que não
acreditam em Deus nenhum, do contrário não:
mentiriam, aplicariam golpes, desviariam recursos
para seu bem estar, extorquiriam, etc.,
Um

desses

homens

(pastores) , por exemplo , acorda, já pensando em
“tomar” R$ 7.000.000,00/R$ 8.000.000,00, a todo
custo do fiel. Sendo que, em nenhuma parte das
Escrituras da Bíblia, está escrito essa passagem, ao
contrário, Jesus Cristo e todos os Profetas,
pregavam acima de tudo, o desprendimento, a
renúncia, o amor ao próximo, a humildade, o

respeito, etc., e ainda mandaram “daí de graça o
que de graça recebestes!” E o que esses homens
receberam de graça, que vendem a preço de ouro?
Receberam o dom da pregação, a capacidade de
comunicação com as massas, no entanto, só usam
isso, para sua vaidade e os recursos, para suas
viagens ao exterior, melhores hoteis, aviões, jóias,
roupas, etc., sendo que Francisco de Assis, por
exemplo, renunciou a riqueza, renunciou aos
desejos de sua família, no tocante a dar
seguinmento

na

linhangem,

dentre

outros

motivos, porque tinham muitas posses . Depois,
em andrajos, andou lá pelas ruas de Assis, pedindo
de casa em casa, um tijolo para construir a
“igrejinha do Cristo!”
Edir Macedo, um dos mais
ricos

de

controversa,

todos

eles,

calculista,

figura
etc.,

emblemática,
com

recursos

inimagináveis usurpados do bolso dos fiés,
constrói um verdadeiro templo faraônico, para

adorar não sei que Deus. Não sou profeta e devido
aos meus tantos e infindáveis pecados, jamais o
poderia ser, contudo, em nome de todos aqueles
que de verdade o foram e corroborado em suas
experiências e em suas vidas, posso ser portador
de

péssima notícia para esses “cavaleiros do

apocalípse” que se auto-denomimam profetas, em
particular, esse Macedo, “caro homem (bispo, foi
ele que se autodenominou), pode acreditar, Deus,
Jesus, qualquer santo, passaram longe do seu
templo de orgulho, devassidão, luxúria, morte e
corrupção!”
No fundo, eu entendo o
ponto de vista, de determinadas pessoas. Tudo
que lhes importa, resta e valorizam é o dia a dia!
Desdenham sim, completamente o futuro e
consequentemente ignoram o evento morte!
Passam a vida pecando de manhã, achando que
podem ser regenerar a tarde, esquecendo que a
noite,

podem

ser

surpreendidos

por

ela

inesperadamente e portanto, não haverá, um
possível novo dia e o que vai ser?!
É

preciso

levar

em

consideração e isso é muito ruim, que a
quantidade de pessoas que gostam da vida,
ignoram o próximo e esquecem da morte, é
bastante significativa. E esta última jamais poderia
ser menosprezada, ao contrário, deveria ser
motivo de comemoração e de felicidade, se for
levado em conta, quanto nos custa e o sacrifício
dos animais(?!)
Só por aí, qualquer um já
poderia imaginar que essa Terra, não é um
paraíso!
Quanta maldade gratuita,
praticada contra aqueles que vão lhes favorecer a
existência, que vão alimentar seu corpo e vão
saciar seu apetite!
Em resumo: a visão daqueles
que se prendem, por exemplo, num salão de

festas, músicas, luxo, guloseimas, carnes, frutos do
mar, etc., e se recusam a analisar ou se aprofundar
sua origem e como fazem a maioria, não querem
“nem saber” de onde vem, estão relativamente,
cegos pelas circunstâncias. Estão felizes na
escuridão!, Caminham para ao bismo sem
imaginar que outros estão sofrendo, que muitos
estão morrendo para lhe trazer à vida, a água e o
pão!
Não, de maneira nenhuma a
vida é só isso!
Como

eu

poderia

ter

esperanças na absolvição de todos os meus
pecados, se somente acreditasse no que essas
mulheres

e

esses

homens

do

banquete,

deliciando-se acreditam?!
Mesmo

porque,

as

dificuldades que enfrento e quase aquela certeza
que modificar alguma coisa fora e principalmente
em mim, é muito, muito difícil, que mais além do

amanhã, eu tenho para sonhar com uma outra
chance?!

CAPÍTULO XII
SE JÁ NÃO BASTASSE OS TRAUMAS
DE INFÂNCIA, A BEBIDA, A DROGA,
AS MÁS COMPANHIAS, AINDA TEVE
O TRABALHO...
Duas décadas e meia!
Não foi muito tempo, é verdade,
mas, o suficiente para atordoar mentalmente, um
incauto que já vinha relativamente desequilibrado
ao longo da vida, que acreditava piamente, pelo
menos, por um longo período, haver encontrado
sua “tábua de salvação”, seu “porto seguro!” Nem
de longe imaginava que aquela “tábua” estava
podre e o “porto” na calmaria de um ancoradouro,
não passava de um “Pearl Harbor!”(1)
Ademais

(seguindo

a

recém

descoberta e orientação dos Psicólogos), no
período de minha vida em que mais necessitei de
atenção e de carinho, estivesse basicamente órfão
de pai e sozinho e tive que me virar, ou seja, no

período

da

infância!

E

isso,

contribuiu

sobremaneira, para eu nunca ter um total controle
sobre as coisas, sobre meu comportamento e
sobre mim mesmo, levando-me a quase que
impulsivamente adquirir amizades, tão destituídas
de bom senso quanto eu e formamos, por algum
período, uma espécie de “clã” da estupidez e da
maldade!
Foi com semelhantes amizades que
“orgulhosamente” eu aprendi a fumar, aprendi a
beber, comecei a “cabular” aulas e a perder o
interesse pelos estudos. Em suma, a “somatória”
real dos prejuízos sofridos, em linhas gerais, foram
incauculáveis!
Desconhecedor por completo, de
uma certa predispoção orgânica, mental e até
mesmo espiritual, ou seja, a doentia predileção
por algumas substâncias físicas e mesmo líquidas,
conduziu essa “espécie de alma” fraca a caminhar

em direção ao caos, ao vício e por longo período
ao insucesso, principalmente com as mulheres!
Nessas “andanças” conheci sim,
dezenas, de indivíduos de má índole, péssimo
colegas,

amigos

e

companheiros,

mas

“cumpridores” do seu papel na existência e nem
adianta dizer o contrário, pois, até a lesma, possui
lá alguma importância, na ordem geral do
Universo!
É simples assim: o chamado código
das pessoas que não são necessariamente do bem
é este, pisou na bola, está morto! E interessante
como a coisa flui! Um indivíduo do meio, que
digamos assim, que está pouco se lixando para a
polícia, MP, PM, Magistratura, etc., treme de
medo ao saber que vai ser caçado ou mesmo
“julgado” por seus pares!
Necessário

acrescentar

alguns

parágrafos relativamente “pesados”, para dar

enfoque ao que realmente desejo me referir, o
trabalho na instituição policial!
Nem faço ideia e nem me interessa
como é o relacionamento dos PMs, Policia Federal,
etc., o que eu sei é o que se passa, aliás, o que eu
passei na instituição policial civil, a chamada
polícia judiciária!
Vinte e cinco anos, saí e não deixei
um único amigo!
Além do ambiente de trabalho,
completamente insalubre, “pesado”, violento, etc.,
ainda foi preciso lutar com a pressão vinda da
outra classe, tida como privilegiada (e de fato o é),
dentro da própria polícia, gerando uma total onda
de insatisfação e desconforto a todo instante!
Chego

mesmo

a

concluir

que

mesmo se não tivesse tido, nenhum problema
mesmo durante a infância, nenhum trauma

infantil, digamos assim, não sairia ileso daquele
meio!
Mesmo porque existe uma pergunta
que se faz constantemente e ninguém responde
de bom grado: por que um organismo que deveria
ser o exemplo de dignidade, o divisor de águas
entre as boas pessoas e as más pessoas, o bom e o
mal, é simplesmente a mais “não honesta” (?!)
corporação que existe no Brasil e talvez no
mundo? Por que muitos ainda que ainda na
instituição, já não possuem mais nenhuma função
policial, visto que , somente atentam para seus
próprios interesses?! Exemplo? Claro, o último
delegado que trabalhei! Ambicioso além da conta,
estabelecido

na

carreira,

bem

estabilizado

socialmente, financeiramente, vai responder por
09 artigos do CP, vai ser julgado (ainda está em
curso) e dificilmente não encerrará sua carreira
como o Lula lá! Por causa do que? Desejo de

posse! Vontade de usufruir além das próprias
condições!
O problema geral do policial, pelo
menos o civil, é de caráter(?!) Sim, não
necessariamente de salário, pois, assim, como na
policia federal, sendo o salário quatro vez maior
que o dessa, ainda existe lá alguns, que se deixam
levar pelo desejo de posses e mais posses. E
embora isso não seja um “privilégio” somente da
PC, ela é mais “influente” nessa matéria, porém,
como os “valores” cobrados, não realmente
insignificantes, muitos sucumbem a tentação,
depois de uma suposta ou futura

prisão, vão

amargar na solidão a desgraça por ter caído,
porém, durante o transcurso, nenhum pensa nas
consequencias e nesse ínterim, conheci os
“melhores”,

digamos

assim,

no

ramo

da

desonestidade e nem adianta usar daquela velha
frase: se não denunciou é conivente! (uma ova!)

Vai denunciar o “bobo da corte” ao rei? Mas, o rei
também é suspeito e aí?!
Aí na somatória geral, os prejuízos
são grandes!
Por não saber lidar totalmente com
tais situações e devido ter família para alimentar,
não poder dar um basta e se mandar, o corpo
físico fora atingido primeiro, por essa chamada
“carga energética conflitante e negativa” e por
último a mente!
Então, uma gastrite se transforma
em úlcera, uma dor de cabeça pode se transformar
num câncer, pedra nos rins, entupimento dos
mesmos,

etc. Finalmente, um desconforto

intestinal, numa terrível, dolorida e dolorosa
hemorróida, até o último estágio chegar, quando
os efeitos maleficos da pressão e do ambiente,
eclode no mental!

E aí prevalece a velha máxima:
“quem vê cara não vê coração!” Ou seja, quem vê,
muitos

desses

delegados

felizes,

dando

entrevistas, como se fossem superheróis, não
sabem que por trás deles (não necessariamente,
em alguns casos), existe uma equipe de policiais,
infelizes e descontentes, mas, que trabalham
arduamente, para que ele possa dizer nos
programas sensacionalistas, por exemplo: “eu
investigo” (quando fala nós), “logo chegaremos ao
culpados” (quer dizer que os outros chegarão aos
culpados e ele vai lá dar entrevista dizendo que foi
ele), “tudo faremos” (ele, fala que fará alguma
coisa mas, não fará nada e se algo for feito, não vai
ser por ele). Enfim, o governo conivente e muito
satisfeito com essa espécie de disparate, é
cúmplice na decadência mental de todo e
qualquer policial, que sucumbe sob esse peso e
essa incoerência: paga-se , por exmplo, R$
15.000,00 início de carreira ao delegado que tudo

que faz é mandar o “tira” e o escrivão fazerem isso
e aquilo e aquilo outro e a estes, que fazem tudo, a
bagatela de R$ 3.000,00.
Mas, no “frigir dos ovos”, é
possível “entender” a posição do governo (?!) Sim,
se ele está dando a mínima para a população, que
por exemplo, procura auxílio num plantão policial
e passa em média 4 horas, numa espera, para
registrar um BO de Roubo de celular ou Furto de
Habilitação, desde que os cofres públicos, tenha
qualquer melhora, no quadro de apropriação,
ainda que indébita! Quiçá o desvalido policial!
Odiado pela população, pelos bandidos, pelo
governo e segregado, na própria instituição!
Enfim, entrei quando estava
desiludido com a profissão nas empresas que
trabalhava...

mas, saí dessa instituição pública,

completamente

alucinado e com apenas duas

coisas em mente: agradecer a Deus por ter

suportado e ter a mais clara certeza, de ter sido
sobrevivente!
(1) Porto Americano que ficava (em atividade
plena) no Havai. Na verdade, uma base
Naval. O qual fora atacado e basicamente
destruído, pelos Japoneses em 07 de
dezembro de 1941. 2403 militares
morreram, 11 navios foram destruídos, 188
aviões, 68 civis também morreram e a
desgraça só não foi maior, pois, por sorte,
03 grandes porta aviões, não se
encontravam ancorados no momento do
ataque.

CAPÍTULO XIII
SE
DESDENHA COMPLETAMENTE A
MORTE... RESERVE ALGUNS SEGUNDOS
PARA REPENSAR A LOUCURA!
Não, nós não precisamos falar sobre isso!
Se toco no assunto, pode acreditar, é
simplesmente no intuito de querer lhe ajudar. É
certo que esse tipo de auxilio, ajuda e divisão, não
faz muito sentido na atualidade e dificilmente
acreditará em uma só palavra do que digo, mas, é
verdade!
Eu

não

conseguia

entender,

porque

comumente dizia-se que o egoísmo “era a fonte de
toda a miséria que assola a humanidade!” Mas,
acabei entendendo e de maneira simples e
elementar!
Isso através do comportamento de uma
amiga, esta muito apaixonada pela vida, pelo
conforto, por viagens, por dinheiro, etc. enquanto

concomitantemente, observei outras tantas numa
“draga” desgraçada, sem dinheiro, sem casas, sem
possibilidades de viajarem, sem capacidade de
galgarem posições sociais, etc., foi aí que passei a
acreditar que o egoísmo, ou seja, a pessoa
acreditar que o “mundo deve girar em torno de
seus pés”, sem levar em consideração o próximo, é
o responsável sim, pelo flagelo que dominou o
mundo até então!
Ou seja, enquanto uns, “rolam” e ganham
milhões de Euros, outros “batem cabeça” e não
ganham nada. Questionada a sociedade, esta
rapidamente responde: “é assim mesmo!’ ‘é
sorte!” Raciocínio simplista demais, até para mim,
que primo por pouca complexidade!
Tudo seria muito bom e para algumas
pessoas, até que fica relativamente agradável, mas
não totalmente, por alguns poucos motivos!

Primeiramente, seria muito bom, se duas
leis, “fatais” não atingissem em cheio aos homens
(e as mulheres): a lei do nascimento e a lei da
morte!
É lógico que não está escrito em nenhum
lugar que essas não devem ser interpretadas como
leis, mas, o são!
Nascidos, todos estarão destinados ao
mesmo

fim!

Mas,

a

grande

maioria

vive

desdenhando completamente isso!
A outra maioria, além de ignorar e
desdenhar, fazem questão de desprezar o
semelhante e sob qualquer circunstância, fazem
de tudo para encontrar a felicidade! Estranham
porque

pegam

milhões

e

não

conseguem

satisfazer todos os seus anseios! Trocam de
parceiros como trocam de camisa, vestido, sapato,
etc., mas, ainda aí não encontram paz, felicidade,
amor...

No entanto, mais perigoso que a morte,
muito mais pernicioso que a vida e mais temeroso
que a baixa dignidade, é aquilo que pode
transformar qualquer ser, em absolutamente
“nada!” Estou me referindo a loucura!
De

modos

que,

aquele

que

pouco

importância dá a vida e a morte, deveria gastar
alguns segundos e repensar seus conceitos sobre
ela!
A morte às vezes dá alguns sinais! Em
outras circunstâncias, dá-se súbita e rapidamente!
Assim também pode acontecer com a “perda do
juízo”. Ou seja, vez ou outra, dá alguns avisos,
mas, geralmente, ocorre abruptamente, sem
prévio aviso, transformando para sempre, a vida
de seus portadores ou ainda, conviver lado a lado
com seus portadores, sem sequer seu portador,
ter plena consciência de sua existência!

Com efeito, desde os primórdios da
humanidade, não tão fatalmente como a morte, a
loucura tem feito lá suas vítimas e tornando a vida
de muita gente, bastante “desconfortável”, ou
aparentemente muito “boa” , até um fim
repentino ou abrupto (assassinato por exemplo),
mostrarem

que

não

vinham

agindo

adequadamente para com a sociedade e para
consigo mesmo. Nesse patamar, tomo por
exemplo: “Caio Júlio Cesar Augusto Germânico (31
de agosto d.C.

/ 24 de janeiro d.C.), ou

simplesmente, “Calígula”. O qual, depois de uma
crise mais grave de uma doença que lá possuía, ao
recobrar os sentidos, tornou-se simplesmente, um
dos seres mais pernicioso, mais execrável, mais
medíocre, que ocupou posto de comando nessa
Terra.
O Rei Charles VI, também era conhecido
como Charles, o Louco. Ele reinou na França de
1380 a 1422. Doze anos após tomar o trono, os

transtornos mentais começaram a aparecer. Certa
vez, ele ficou tão mal que não conseguia se
lembrar do próprio nome! Em outros episódios,
ele se esqueceu que tinha mulher e filhos. Em
1405, Charles se recusou a tomar banho por cinco
meses e ficou todo o período sem trocar as
roupas. O rei também acreditava que era feito de
vidro, por isso não permitia que ninguém
encostasse em sua pele, por medo de quebrá-la.
O

famoso

compositor

Ludwig

Van

Beethoven tinha transtorno bipolar, de acordo
com autores. Quando jovem, sofreu muito com o
pai - que o agredia fisicamente e o pressionava a
estudar música. As surras constantes contribuíram
para que ele perdesse a audição. Beethoven tinha
períodos de grande excitação e energia , seguidos
de momentos de extrema depressão. Para se ver
livre das crises, usava drogas e álcool.
Abraham Lincoln é conhecido por seus
grandes feitos como presidente dos Estados

Unidos. Mas apesar do sucesso, ele era descrito
como um indivíduo de tendências melancólicas.
Tinha crises profundas de depressão e ficava
debilitado

com

frequência.

Alguns

autores

afirmam que Lincoln tentou cometer suicídio.
Isaac Newton, grande gênio, o qual, dentre
outras coisas, inventou o cálculo, desenvolveu a
Lei da Gravidade e construiu o primeiro telescópio
refletor, mas

apesar do brilhantismo, era

conhecido por seus transtornos mentais. Newton
era

uma

pessoa

de

difícil

convivência

e

apresentava mudanças drásticas de humor. Alguns
autores sugerem que ele tinha transtorno bipolar
e esquizofrenia.
A loucura também esteve presente na vida
de Vincent Van Gogh, John Nash e também de
Edgard Allan Poe.
Em suma, ela, a loucura, está muito mais
presente na vida da humanidade, do que se

imaginara a princípio. Por isso, alguns fatores
devem ser reconsiderados até a próxima “onda”
levar outros tantos para sempre!

CAPÍTULO XIV
SE
DESDENHA COMPLETAMENTE A
MORTE... RESERVE ALGUNS SEGUNDOS
PARA REPENSAR A LOUCURA!
Não, nós não precisamos falar sobre isso!
Se toco no assunto, pode acreditar, é
simplesmente no intuito de querer lhe ajudar. É
certo que esse tipo de auxilio, ajuda e divisão, não
faz muito sentido na atualidade e dificilmente
acreditará em uma só palavra do que digo, mas, é
verdade!
Eu

não

conseguia

entender,

porque

comumente dizia-se que o egoísmo “era a fonte de
toda a miséria que assola a humanidade!” Mas,
acabei entendendo e de maneira simples e
elementar!
Isso através do comportamento de uma
amiga, esta muito apaixonada pela vida, pelo
conforto, por viagens, por dinheiro, etc. enquanto

concomitantemente, observei outras tantas numa
“draga” desgraçada, sem dinheiro, sem casas, sem
possibilidades de viajarem, sem capacidade de
galgarem posições sociais, etc., foi aí que passei a
acreditar que o egoísmo, ou seja, a pessoa
acreditar que o “mundo deve girar em torno de
seus pés”, sem levar em consideração o próximo, é
o responsável sim, pelo flagelo que dominou o
mundo até então!
Ou seja, enquanto uns, “rolam” e ganham
milhões de Euros, outros “batem cabeça” e não
ganham nada. Questionada a sociedade, esta
rapidamente responde: “é assim mesmo!’ ‘é
sorte!” Raciocínio simplista demais, até para mim,
que primo por pouca complexidade!
Tudo seria muito bom e para algumas
pessoas, até que fica relativamente agradável, mas
não totalmente, por alguns poucos motivos!

Primeiramente, seria muito bom, se duas
leis, “fatais” não atingissem em cheio aos homens
(e as mulheres): a lei do nascimento e a lei da
morte!
É lógico que não está escrito em nenhum
lugar que essas não devem ser interpretadas como
leis, mas, o são!
Nascidos, todos estarão destinados ao
mesmo

fim!

Mas,

a

grande

maioria

vive

desdenhando completamente isso!
A outra maioria, além de ignorar e
desdenhar, fazem questão de desprezar o
semelhante e sob qualquer circunstância, fazem
de tudo para encontrar a felicidade! Estranham
porque

pegam

milhões

e

não

conseguem

satisfazer todos os seus anseios! Trocam de
parceiros como trocam de camisa, vestido, sapato,
etc., mas, ainda aí não encontram paz, felicidade,
amor...

No entanto, mais perigoso que a morte,
muito mais pernicioso que a vida e mais temeroso
que a baixa dignidade, é aquilo que pode
transformar qualquer ser, em absolutamente
“nada!” Estou me referindo a loucura!
De

modos

que,

aquele

que

pouco

importância dá a vida e a morte, deveria gastar
alguns segundos e repensar seus conceitos sobre
ela!
A morte às vezes dá alguns sinais! Em
outras circunstâncias, dá-se súbita e rapidamente!
Assim também pode acontecer com a “perda do
juízo”. Ou seja, vez ou outra, dá alguns avisos,
mas, geralmente, ocorre abruptamente, sem
prévio aviso, transformando para sempre, a vida
de seus portadores ou ainda, conviver lado a lado
com seus portadores, sem sequer seu portador,
ter plena consciência de sua existência!

Com efeito, desde os primórdios da
humanidade, não tão fatalmente como a morte, a
loucura tem feito lá suas vítimas e tornando a vida
de muita gente, bastante “desconfortável”, ou
aparentemente muito “boa” , até um fim
repentino ou abrupto (assassinato por exemplo),
mostrarem

que

não

vinham

agindo

adequadamente para com a sociedade e para
consigo mesmo. Nesse patamar, tomo por
exemplo: “Caio Júlio Cesar Augusto Germânico (31
de agosto d.C.

/ 24 de janeiro d.C.), ou

simplesmente, “Calígula”. O qual, depois de uma
crise mais grave de uma doença que lá possuía, ao
recobrar os sentidos, tornou-se simplesmente, um
dos seres mais pernicioso, mais execrável, mais
medíocre, que ocupou posto de comando nessa
Terra.
O Rei Charles VI, também era conhecido
como Charles, o Louco. Ele reinou na França de
1380 a 1422. Doze anos após tomar o trono, os

transtornos mentais começaram a aparecer. Certa
vez, ele ficou tão mal que não conseguia se
lembrar do próprio nome! Em outros episódios,
ele se esqueceu que tinha mulher e filhos. Em
1405, Charles se recusou a tomar banho por cinco
meses e ficou todo o período sem trocar as
roupas. O rei também acreditava que era feito de
vidro, por isso não permitia que ninguém
encostasse em sua pele, por medo de quebrá-la.
O

famoso

compositor

Ludwig

Van

Beethoven tinha transtorno bipolar, de acordo
com autores. Quando jovem, sofreu muito com o
pai - que o agredia fisicamente e o pressionava a
estudar música. As surras constantes contribuíram
para que ele perdesse a audição. Beethoven tinha
períodos de grande excitação e energia , seguidos
de momentos de extrema depressão. Para se ver
livre das crises, usava drogas e álcool.
Abraham Lincoln é conhecido por seus
grandes feitos como presidente dos Estados

Unidos. Mas apesar do sucesso, ele era descrito
como um indivíduo de tendências melancólicas.
Tinha crises profundas de depressão e ficava
debilitado

com

frequência.

Alguns

autores

afirmam que Lincoln tentou cometer suicídio.
Isaac Newton, grande gênio, o qual, dentre
outras coisas, inventou o cálculo, desenvolveu a
Lei da Gravidade e construiu o primeiro telescópio
refletor, mas

apesar do brilhantismo, era

conhecido por seus transtornos mentais. Newton
era

uma

pessoa

de

difícil

convivência

e

apresentava mudanças drásticas de humor. Alguns
autores sugerem que ele tinha transtorno bipolar
e esquizofrenia.
A loucura também esteve presente na vida
de Vincent Van Gogh, John Nash e também de
Edgard Allan Poe.
Em suma, ela, a loucura, está muito mais
presente na vida da humanidade, do que se

imaginara a princípio. Por isso, alguns fatores
devem ser reconsiderados até a próxima “onda”
levar outros tantos para sempre!

CAPÍTULO XV
O PENSAMENTO SEGUINTE!
Excetuando-se os episódios
positivo e enobrecedores derivados da chamada
fé, não existe no mundo, nenhum método infalível
que proporcione perfeita cura, auxílio total
significativo e irrestrito, saúde perfeita e uma
noção perfeita do futuro, um modo objetivo de
agir no presente e uma clara percepção do futuro.
O ser humano, é simplesmente, vulnerável, falível,
imperfeito e insignificante. É claro, que tem gente
que pensa e tem certeza do contrário!
Com efeito, nada garante
uma perfeita e clara noção, de sanidade mental!
Somos então, todos loucos e desajustados?
Perguntarão a maioria e eu me recuso a
responder, porque a resposta poderia não agradar
muito a “torcida do Flamengo e do Corinthians!”

Por experiência própria e
pela observação de outros tantos, aprendi, que
não há um único ser verdadeiramente coerente,
completamente lúcido e iluminado, capaz de
controlar os sintomas misteriosos, que em
determinada época da vida, atingirão a todos os
membros da grande família (inimiga) humana!
Ninguém, ninguém, deixará
essa vida “invicto!” Ou seja, sem ter tido, na
melhor

das

hipóteses,

no

mínimo,

uma

desconfortável enxaqueca. Mas, claro que me
refiro aos verdadeiros males que inevitavelmente
existirão por aí. A miséria, o câncer, os
transtornos, a mudez, a surdez, a cegueira, etc.
Certos males que acometem
a parte física necessariamente, ou possuirão sua
cura ou nada se poderá fazer. Por exemplo, a
cegueira de nascença, a tetraplegia, derivada de
acidente ocorrido no dia, etc. e mesmo a loucura
propriamente dita, porém, há para àqueles que de

uma certa forma, ainda possuem a luz da razão,
brilhando em sua mente, com tendencia ao
isolamento

a

depressão,

alguma

grande

esperança(?!)
Em

resumo,

é

possível

transformar um grande ataque de pânico, onde o
desespero inexplicável, o medo, o terror, etc., que
quer invadir a mente e desnortear completamente
o homem e a mulher, com uma simples mudança
na perspectiva de “como se comportar” , num
simples mal estar passageiro!
Numa espécie de

“troca”

pelo “pensamento seguinte!” Como assim?
Sim, assim que o desespero
ameaçar sufocar, lutar para conseguir imaginar
saindo

tranquilamente

da

crise.

Parece

absurdamente sulrreal, mas, a coisa é mais ou
menos por aí!

Como isso pode se dar, se no
auge de alguma insanidade, o corpo, a mente e
parece que outros fatores externos, conspiram
contra uma possível saída da crise?
É

preciso

algum

treino,

múltiplas tentativas de acertos e erros até se
chegar próximo do que se poderia chamar de
proximidade com a normalidade!
Isso tudo equivale, aquele
negócio de “respire e inspire”, parece meio
simplório e insignificante, mas, pode mesmo salvar
vida! Claro que não ousaria falar sobre isso e dizer
que isso pode ser verdade, se não tivesse entrado
e saído de algumas dessas crises, usando desses
artifícios, trabalhando essas “artimanhas”, para
tentar o pânico, o desespero e a alucinação!
No fundo, no fundo, efeito
retardado de algumas causas ocorridas num
passado, que dificilmente não se refletiriam no

futuro. Não poderia ser de outra maneira. Ou seja,
por livre e espontânea vontade, deseja estar
alucinado, mas, depois, quanto mais deseja estar
são, mas, algumas circunstâncias conduziam passo
a passo à loucura! Enfim, plantação e colheira!
Por que a experiência não
vem antes?
Se assim o fosse, quantas
tragédias seriam evitadas, quantas desgraças
seriam banidas!
Enfim,

o

pensamento

seguinte, equivaleria, por exemplo a um sujeito
que caíra num poço de lama densa e profunda e
somente conseguirá sair se usar determinada
técnica,

experimentação,

persistência,

objetividade e determinação, caso contrário, vai
facilmente, para o fundo do buraco!
Superada

essa

etapa,

desesperadora e desconfortável tudo fica mais

fácil, inclusive, pensar e acreditar no futuro, uma
vez que no auge dos maus sintomas, nem no
presente é possível pensar!

