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INTRODUÇÃO 
 

O ato de falar nos diz muito sobre quem somos, no que 
acreditamos e de que forma levamos nossa vida. 

Algumas falas repetitivas e de senso comum se 
tornaram populares, mas, será que elas são verdadeiras? 

Cada pessoa que repete uma fala popular admite e 
aceita para si, sua vida e sua realidade aquela fala como 
uma verdade pessoal. 

Será que você realmente quer que o conteúdo destas 
frases sejam uma realidade em sua vida? Em contrapartida, 
será que só em deixar de falar alguma dessas frases, algo 
mudaria? 

O ser humano é ilimitado por natureza e estamos aqui 
exatamente para este aprendizado de ‘testar nossos limites’, 
descobrir até onde podemos ir, nos descobrir criadores e 
senhores de nosso próprio mundo, de nossa própria vida e da 
nossa realidade. 

Se você acredita que algo é como é, então ele é. Se 
ainda não é, então ele será com toda certeza. Não por que 
assim seja de qualquer forma, mas porque você definiu que 
assim é. 

Ainda falamos como se esse ato fosse qualquer coisa. 
Chegará uma época onde a humanidade estará totalmente 
consciente do seu poder criador que vem do pensar, do falar 
e consequentemente do agir. 

Este pequeno livro traz á luz da consciência um pouco 
dos valores intrínsecos, que são expressos em algumas frases 
corriqueiras e brasileiras que tantos de nós repetimos 
diariamente. 

Bom despertar. 
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Verborragia 1 - "Não tenho tempo" 

 
O tempo pra você é como a um rio selvagem? Ele te leva 
pela correnteza e você não tem nenhum tipo de controle do 
que fazer ou pra onde vai, não é mesmo? 
 
Você acorda pela manhã e ao abrir os olhos é totalmente 
solapado pelo contingente de coisas a fazer, uma atrás da 
outra. Ao final do dia é como se você estivesse à margem do 
rio já totalmente sem energia. É assim que acontece pra 
você? 
 
Mas, o tempo não é um rio. E você não é um barco sem leme. 
 
Se existe alguma coisa que tenhamos aqui nessa realidade, 
são: a Consciência, o Corpo Físico e o TEMPO. Com isso 
manifestamos Quem somos. 
 
O tempo é um bem concedido, e como você irá usá-lo é uma 
DECISÃO somente sua. 
 
Ser atropelado pelos acontecimentos e as demandas do dia-
a-dia também é, uma decisão SUA. 
 
Não ter tempo é uma coisa que todo muito tem, ou melhor, 
não têm hoje em dia. Isso significa que obrigatoriamente 
temos que ser produtivos pelo menos 12 horas por dia. 
 
Não ter tempo, é ser importante. É ter sob seus cuidados 
várias responsabilidades e muita demanda. É ser 
imprescindível e praticamente insubstituível. É interessante, 
que ao longo do tempo criamos várias ferramentas que nos 
facilitassem a vida, o louco disso, é que nos deixamos 
consumir por aquilo que criamos. 



  
VVEERRBBOORRRRAAGGIIAA  

  

 

 

 

 

 

6 

 
Não ter tempo, também é fugir daquelas coisas que não 
estamos afim. Aquele seu amigo é gente boa, mas, gente tão 
boa que chega a ser chato. E por acaso, você nunca têm 
tempo de ligar pra ele. Não ter tempo é uma ótima desculpa 
para essas coisas. 
 
Não ter tempo é também estar "in", ser "style", porque 
existe uma identidade por trás disso, pressupõe que você é 
uma pessoa requisitada. E quem não deseja ser? 
 
Nós como humanos que somos, temos uma necessidade vital 
de sermos necessários, aceitos e reconhecidos pela família, 
pelos amigos e também pela sociedade. Não ter Tempo é 
uma forma de se saber inserido num contexto social. 
  
Não ter tempo redime os erros, os esquecimentos, as faltas 
e um monte de coisas. 
 
Não ter tempo é praticamente uma nova ferramenta da 
modernidade! Ela poderia ser vendida nas ruas, o modelo 
pocket faria um enorme sucesso com as mulheres, pois 
caberia na bolsa junto com um monte de tranqueiras. 
 
A qualquer momento ela poderia sacá-lo para os mais 
diversos assuntos: por não ter ligado para o peguete chiclete, 
porque esqueceu o aniversário da amiga, uma reunião 
familiar com um bando de gente avaliando se ela emagreceu 
ou engordou, entre milhões de outros assuntos. 
 
Não ter tempo é a desculpa que todos compreendem, 
porque eles também não têm tempo. Ou não querem ter, 
porque TER tempo significa quase um desajuste. 
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Significa ser improdutivo. E na vida atual onde "Time is 
money" ser improdutivo é um pecado mortal. 
 
E ainda, NÃO TER TEMPO é uma forma de Fuga. Fuga da 
Realidade; Fuga dos sentimentos que só podem ser 
realmente sentidos quando nos permitimos vivenciá-los. 
 
Na verdade quando alguém nos fala "não tenho tempo", 
significa exatamente: "Isso não me interessa o suficiente ao 
ponto de investir meu tempo e atenção". 
 
O tempo virou um "Bem", e a valorização desse bem não está 
na quantidade, mas na qualidade dele. 
 
O "Como" você emprega seu tempo, é o que está intrínseco 
em "Não tenho tempo". 
 
Embora todos digam que não têm tempo, muitos perdem 
tempo com diversas futilidades e nem se dão conta disso. 
 
Se você realmente não têm tempo para as coisas que, de 
verdade, gostaria de fazer em sua vida, você está 
empregando mal o seu bem mais valioso. 
 
Você chegou aqui, desenvolveu sua vida totalmente "sem 
tempo" e vai embora um dia. Mas o tempo, continuará. 
 
Na verdade muitos agradecem ao tempo por tudo que ele 
concede, por todas feridas que ajuda a curar e pela 
transformação que ele permite quando se "tem tempo" de 
parar e se auto avaliar. 
 
O Tempo não é rio selvagem, mas sim, uma brisa suave e 
constante, que nos permite Respirar a Vida. 
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E, mais do que tudo, o Tempo é um Bem Administrável. 
Cuide bem do seu. 
 
Viver é Insubstituível! 
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VERBORRAGIA 2: "Não tenho dinheiro" 
 
O homem criou essa moeda de troca – o dinheiro - para 
mensurar valores. Eis mais uma ferramenta criada pelo 
homem onde ele mesmo se deixou deslumbrar pela própria 
criação. 
 
Quanto você têm de dinheiro no banco? Na sua carteira? 
Atualmente é usual medirmos nosso próprio valor pela 
quantidade de dinheiro que acumulamos. 
 
Se você não têm dinheiro para comprar o que deseja, então, 
quem é você? Nossa sociedade é medida pela quantidade de 
dinheiro que uma pessoa dispõe em sua vida e isso está 
subentendido nas classes. A qual classe você pertence? A, B, 
C, D, E... A++?  
 
Você têm o dinheiro ou o dinheiro têm você? Dinheiro é 
sinônimo de liberdade e uma vida cheia de regalias, mas 
também, o carcereiro daqueles que não o têm. 
 
Como "Não tenho tempo", "Não tenho dinheiro" também é 
passível de prioridades. Você pode não ter dinheiro para 
umas coisas, mas consegui-lo para outras. Mas enquanto 
"Não tenho tempo" dá um status de importância, "Não tenho 
dinheiro" causa um grau de inferioridade e incapacidade em 
relação aos nossos desejos.  
 
Para alguns é o grande vilão de uma vida medíocre, para 
outros o paraíso onde tudo se pode. O dinheiro em si é um 
grande tabu, embora todos queiram ganhar, fazer, roubar ou 
adquirir dinheiro, muitos julgam aqueles têm, se têm muito, 
se gastam, com o quê gastam ou se não compartilham. 
Muitos profissionais têm dificuldade em cobrar por seus 
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serviços, denotando sua dificuldade em lidar com o dinheiro. 
Pelo dinheiro, há milênios a humanidade vêm cometendo 
atrocidades e ainda comete. Em algumas rodas sociais, uma 
pessoa literalmente vale quanto têm. É triste dizer, mas isso 
também acontece em rodas menos abastadas. 
 
"Não tenho dinheiro" limita nossa capacidade e direito de ir 
e vir, se você não tiver o da passagem! 
 
É muito deprimente querer demais um objeto e não poder 
obtê-lo, se isso começa acontecer com freqüência e vira 
uma constante, o senso de valor de uma pessoa vai ao chão, 
e isso realmente não é uma coisa boa, embora seja um fato 
real para milhões de brasileiros. 
 
"Não tenho dinheiro" impregna a pessoa com o vírus do 
conformismo. Na verdade o que me preocupa é a aceitação 
por trás disso. Muitos aceitam que eles simplesmente não 
têm, nem nunca terão, e isso é preocupante. Não pelo 
dinheiro, mas pela auto-incapacitação criada. 
 
"Não tenho dinheiro" tem várias mensagens intrínsecas: "Não 
posso consegui-lo", "não estou ao nível de", "não sou bom o 
suficiente", “não sou merecedor” e um bando de mensagens 
que somente justificam o porquê de não se obter aquilo que 
desejamos. 
 
O dinheiro fala muito sobre uma pessoa, não a medindo pela 
quantidade acumulada, mas pela sua capacidade em criá-lo 
na vida. Dinheiro é uma questão de auto-estima, 
literalmente. 
 
“Não tenho dinheiro” nos fala de pessoas que desconhecem 
seu potencial e sua capacidade de criar. Nos fala de 
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indivíduos que crescem acreditando que, pessoas que têm 
mais dinheiro são melhores do que eles, quando a verdade é 
que cada um de nós é uma potência criativa e muitos ainda 
são um vulcão adormecido em matéria de potencial criativo. 
 
Nós não somos de forma alguma o dinheiro que temos, nem 
a roupa que vestimos, mas sim o potencial em criá-los. 
Quanto vale um potencial criativo? Onde está o SEU? Ele 
existe, acredite. É único e só seu. 
 
O mundo precisa de pessoas que sejam desbravadoras da 
própria realidade e esse perfil em nada combina com “Não 
tenho dinheiro”, mas sim com: 
 
“Eu crio Dinheiro!” 
 
 



  
VVEERRBBOORRRRAAGGIIAA  

  

 

 

 

 

 

12 

VERBORRAGIA 3: "O Governo é corrupto" 
 
O Governo não É corrupto, ele ESTÁ corrupto. 
 
Nesse quesito não faltam verborragias: "Os políticos não tem 
jeito", "O Brasil não tem solução". Em qualquer esquina 
escutamos pelo menos uma dessas atrocidades, essa é uma 
convicção popular que leva ao conformismo. 
 
Talvez aqueles que estão no poder hoje sejam vasos 
totalmente corrompidos, o que eu duvido, porque todos 
podemos nos redimir, reavaliar e optar por um novo caminho. 
Mas a descrença enfatiza a falta de opção. 
 
Os políticos de amanhã, que podem e devem mudar o mundo, 
são as crianças de hoje. E baseado nesse pensamento paira 
sobre nós não só a esperança, mas a certeza de um futuro 
promissor. 
 
Em contrapartida, que educação essas crianças estão 
recebendo hoje? Quais valores estão aprendendo? Enquanto 
pais, quais exemplos estão dando? 
 
As crenças de hoje são as mesmas que irão perdurar amanhã, 
logo, se você acredita no poder do QI (quem indica) para 
conseguir um bom cargo, em pequenos ganhos, em regalias 
por "um conhecimento privilegiado", enfim, em qualquer 
atitude que alimenta o sistema de hoje, essas mesmas 
crenças serão passadas a esses pequenos na sua concepção 
de mundo. 
 
Um país não é o seu Governo, mas sim seu povo, pois eles 
são o reflexo de quem os elege. Todo Governo é o reflexo da 
Consciência do seu povo. 
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Muitos vão achar isso um absurdo, mas se olharmos com mais 
detalhes, TODOS e eu digo literalmente TODOS em nosso 
país, têm um certo grau de corrupção independente da 
classe que atuam. A corrupção está nos pequenos detalhes 
do dia-a-dia, pequenos detalhes esses, que não recebem 
atenção e passam como algo trivial. 
 
Aqueles se julgam honestos e incorruptíveis podem até se 
sentir insultados com isso, mas em algum momento dessa 
existência e de alguma forma já foram beneficiados pelo 
"sistema". 
 
"Se eu não ganhar, outro ganhará", "um a mais, um a menos 
não vai fazer diferença", "se o outro não faz a parte dele, 
porque eu vou fazer a minha?", "o caras lá roubam milhões, 
porque não posso ganhar um pouquinho?", essa é a 
mentalidade do nosso povo que chama o seu governo de 
corrupto.  
 
Rouba-se o relógio na esquina e vende-se o mesmo no 
camelô, faz-se pirataria de tudo, sonegação de impostos, 
simulação enganosa de imposto de renda, pessoas furam fila 
na cara de pau, "molha-se" a mão de meia dúzia para se 
livrar de infrações, dão golpe no cartão de crédito dos 
outros, invadem seus computadores, quer mais? Eu poderia 
listar uma infinidade de "pequenas" corrupções que são 
"normais" aos nossos olhos. 
 
É isso que essas crianças estão aprendendo? Levar vantagem 
em tudo porque se ela não levar, outro levará? 
 
Há um pensamento coletivo de que a mudança tem que vir 
do Governo, mas na verdade, ela tem que brotar onde há um 
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contingente maior, o povo. Eles governam, mas a base, 
somos nós. O povo não tem consciência da força e muito 
menos da sua cota de responsabilidade, e uma advém da 
outra. 
 
Repetir indefinidamente que o “Governo é Corrupto” é 
também admitir sua parcela de corrupção. Uma corrupção 
diária, muito sutil que está inclusive na educação das 
crianças quando lhes ‘compram’ o bom comportamento 
mediante ganhos. 
 
Se queremos um país melhor temos começar agora, hoje e 
mudar a consciência por trás de cada pequeno ato, buscando 
a auto responsabilidade diariamente e consequentemente 
ensinando-a para esses pequenos que crescem repetindo os 
exemplos daqueles que lhes educam. 
 
Admitir que o governo, o país e os políticos têm jeito é 
também assumir que cada um tem que fazer a sua parte. 
Você está disposto a isso? 
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VERBORRAGIA 4: "Homens bons, ou são casados ou são 
gays". 
 
Essa é uma mentira que todas as mulheres querem acreditar 
para justificar seu infortúnio. Para começar, a qualificação 
de uma pessoa boa ou interessante é algo muito pessoal. 
Não existem homens ruins, o que pode ser interessante para 
uma pessoa, é totalmente desestimulante para outra. 
 
Nós mulheres temos o hábito de criar uma imagem ideal do 
homem que desejamos encontrar e o que acontece é que 
muitas vezes pessoas maravilhosas aparecem em nosso 
caminho, porém estas em nada têm a ver com o molde que 
criamos, logo, mesmo que O CARA esteja em pé a nossa 
frente, não conseguimos enxergá-lo. Mas vamos aos fatos: 
 
O primeiro item "homens bons são casados": vou pedir para 
vocês acessarem um bate-papo qualquer por aí. Pelo menos 
70% dos homens online em bate-papos e em barzinhos dando 
na pinta, são casados ou comprometidos. Isso é um perfil de 
homem bom? Pelo menos não é o perfil de homem fiel, pré 
requisito básico para qualquer mulher. Homens casados de 
forma alguma significam certificado de qualidade.  
 
Segundo item "homens bons são gays": durante toda história 
da humanidade a homossexualidade esteve presente, até 
porque, mesmo que a sociedade ainda tenha seus 
preconceitos, a homossexualidade é e sempre será uma 
predisposição natural humana, porém, hoje em dia 
encontramos uma abertura um pouco maior para se falar do 
assunto e sair do armário.  
 
O desejo sexual de uma pessoa em nada a coloca num 
patamar de bom ou ruim. Tanto pessoas hetero, como 
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homossexuais são tão fiéis quanto infiéis, essa é uma 
predisposição emocional muito pessoal, assim como alguns 
podem ser extremamente sensíveis e outros muitos toscos. E 
assim somos nós, pessoas com moldes únicos. 
 
Eu acredito no amor, e vou morrer assim. Mas a quantidade 
de pessoas que vejo e converso dizendo que não querem 
relacionamento, é absurda. E é exatamente no 
relacionamento social, pessoal e profissional que crescemos 
como pessoas, como humanos. 
 
É bom demais amar e ser amado, mas muitos nem tentam 
por medo de sofrer. Existe uma necessidade popular de 
acreditar que tudo esta ruim para apaziguar a ansiedade que 
mora dentro de cada um. A ansiedade quase palpável de 
encontrar um(a) parceiro(a) perfeito e ter um 
relacionamento feliz. Mas como? Se todos acreditam que 
essas pessoas não existem, que o amor vêm junto com 
sofrimento e que o casamento é uma instituição falida?!  
 
Por parte das mulheres, sei também que este é um discurso 
furado, todas guardam a esperança de que o universo as 
surpreenda com alguém fenomenal.  
 
Um mestre meu sempre dizia: “Se você está em busca de um 
príncipe, torne-se uma princesa”, traduzindo: será que você 
está pronta para viver de forma plena essa troca que é um 
relacionamento? Se você é uma pessoa legal, interessante e 
está disponível, porque não poderia encontrar outra pessoa 
na mesma medida para você? 
 
Vivemos num mundo de potenciais ilimitados, mas as 
probabilidades são cortadas quando acreditamos que as 
coisas são como são. 
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Se você acha que os homens bons estão em falta, então eles 
estarão, para você. Porque para mim eles estão por aí lindos, 
andando, curtindo e também esperando encontrar alguém 
genial como eu ou você. 
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VERBORRAGIA 5: "Nem tudo é perfeito" 
 
Mas o que é a "Perfeição"? 
 
Existe o que é realmente perfeito e existe a perfeição ao 
molde cada um. A perfeição geralmente está nos olhos de 
quem vê. 
 
De uma forma geral todos buscamos a perfeição. Vivemos 
num universo perfeito, mas nós enquanto seres humanos 
preferimos caminhar na nossa própria imperfeição. 
 
A natureza é perfeita, mas a devastamos, destruímos e a 
desmatamos. Os dias são perfeitos, mas reclamamos quando 
chove porque preferimos um dia ensolarado, mesmo sabendo 
que a chuva limpa o ar que poluímos. Também reclamamos 
quando está muito quente, pois gostamos mais dos dias 
amenos, ignorando que ela, a Mãe Natureza é feita de ciclos, 
e que é preciso o sol para que a terra fertilize. Tudo é 
perfeito, mas acabamos por subjugar a totalidade das coisas 
pelo nosso ponto de vista imperfeito e limitado. 
 
Temos um organismo perfeito, lindo, complexo e 
maravilhoso que é nosso corpo, e mesmo com uma medicina 
relativamente avançada, pouco ainda sabemos sobre nosso 
próprio funcionamento, o que não nos tole de mudá-lo. Além 
disso, somos feitos de uma essência puramente divina, 
perfeita por si só, mas só reconhecemos nossa face mundana 
cheia de ego e defeitos. 
 
Temos uma inteligência que nos leva a criar maravilhas em 
tecnologia e ao mesmo a usamos para fabricar armas de 
destruição em massa. 
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Quando amamos incondicionalmente nos tornamos seres 
iluminados e perfeitos, mas o não entendimento das nossas 
emoções nos leva à possessividade e à destruição do outro. 
 
Todas as vicissitudes são perfeitas e de acordo com nosso 
aprendizado, mas, as abominamos. A imperfeição está 
exatamente na dificuldade pessoal de compreendê-las e 
aceitá-las como um desafio natural, absorvendo a sabedoria 
de momento. 
 
A perfeição humana está diretamente ligada à nossa 
integridade. Observando o caminho e todas as decisões que 
tomamos ao longo de milênios de existência, a opção pela 
integridade têm sido quase nula. 
 
Aceitar que "Nem tudo é perfeito", abre prerrogativa para 
errarmos indiscriminadamente. E com relação a erros, somos 
muito bons em apontar os dos outros, mas péssimos em 
reconhecer os nossos próprios. Sabemos que somente 
reconhecer não basta, reparar ajuda, mas não cometê-lo 
novamente exige consciência, responsabilidade e um tanto 
de disciplina. 
 
Essas três coisas juntas: Consciência, Responsabilidade, 
Disciplina temperadas com uma pitada de Amor, podem nos 
levar à integridade e a perfeição. Mas isso dá trabalho, e é 
nessa hora que muitos aceitam que "nem tudo é perfeito". 
 
Caminhar na imperfeição é muito mais fácil do que buscar a 
superação, a ascensão, por que: 
 
Num mundo perfeito existe vida além do próprio umbigo. 
Num mundo perfeito ninguém vive culpando ninguém, ou 
justificando seus próprios erros.  
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Num mundo perfeito existe educação, respeito, cordialidade 
e gentileza sem esperar nada em troca, nem mesmo um 
"Obrigado". 
Num mundo perfeito cada um faz a sua parte e às vezes até 
um pouco mais. 
 
Muitos já estão na busca e criando esse mundo perfeito, mas 
pouco sabemos deles. São almas que trabalham caladas. 
 
A imperfeição é perfeita em se auto promover. Ela alimenta 
diariamente a realidade de milhões de nós pelos jornais, 
televisão e internet.  
 
Mas será esse o mundo "imperfeito" que queremos viver? 
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Verborragia 6: "Quero minha Cara Metade" 
 
Imagine se algum de nós nascesse sem uma das pernas, 
outros sem um dos braços, ou quem sabe ainda sem um dos 
olhos, e a busca fosse encontrar nosso braço-metade, perna-
metade e olho-metade! 
 
Muitos passariam a vida como pernetas, sem falar nos 
caolhos a vida inteira buscando a possibilidade de uma visão 
panorâmica. Poderia ser cômico se não fosse trágico, mas 
ainda bem que não é assim. 
 
Mas então se somos perfeitos fisicamente, porque não o 
seríamos emocionalmente?! Porque a felicidade está em 
alguém "que nos complete"? 
 
É como se um pedaço nosso estivesse andando por aí, e pior 
ainda, você pode ou não encontrá-lo. Caso isso não aconteça 
seu pedaço estará perdido, e junto com ele, a felicidade. 
 
Mas que bom que nada nos falta, a não ser a compreensão 
sobre nós mesmos. 
 
Não nos entendemos muito bem enquanto humanos, mas o 
que temos de mais precioso fora o ato de pensar, talvez 
sejam as emoções e os sentimentos que a vida nos desperta. 
O entendimento desse nó entre pensamento x emoção x 
sentimento, está diretamente ligado à nossa evolução 
pessoal. 
 
E como poderíamos evoluir dependendo sempre de uma 
parte que está fora de nós? 
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Somos partes inteiras, completas e complexas, mas jamais 
50% de nós mesmos. 
 
Essa história de complementaridade é também uma visão 
romântica da vida, e claro, também necessária. É o açúcar 
que adoça nossos dias. 
 
Estar apaixonado dá uma sensação de intensa felicidade e 
completude. Nos sentimos plenos, e por isso a idéia de que o 
outro nos completa, de que é a tampa da nossa chaleira, ou 
o pires da nossa xícara. 
 
Mas depois que passa a fase da paixão, descobrimos que o 
outro não nos completa tanto assim, e em alguns casos, 
posso dizer até que hoje em dia, em muitos casos, chega-se 
a conclusão de que aquela "cara" não era tão "metade". E são 
muitas as quase caras-metade que aparecem. Porque 
enquanto não encontrarmos o encaixe interno, aquele 
quebra-cabeça de aceitação e amor por nós mesmos, 
provavelmente estaremos sempre encontrando encaixes 
imperfeitos nos relacionamentos, pois estes sempre serão o 
perfeito reflexo do amor que sentimos primeiro por nós. 
 
Isso já é velho de se dizer, mas sempre procuramos fora o 
que está dentro de nós. 
 
Se relacionar com uma metade é ter que arcar com as 
pendências, carências e necessidades sem fim do outro. O 
que é muito diferente de uma parte inteira, onde se 
compartilha mais do que divide. 
 
Essa história de "ser inteiro" ainda não é uma realidade nossa. 
Infelizmente. Ainda somos muitas metades, mas o 
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importante a se dizer, é que o outro opera mais como uma 
ferramenta do que como um complemento. 
 
A incapacidade de lidar com nosso universo emocional nos 
torna muito limitados, pois, quanto mais bem resolvidos, 
mais expansivos tendemos a ficar. Quanto mais nos 
aceitamos, mais aceitamos o outro, e também a vida.  
 
É uma sensação maravilhosa e tão expansiva que as pessoas 
têm prazer em estar ao seu lado. E quem deseja estar ao 
lado de um problema ambulante? 
 
Nós somos um conjunto de atributos físicos, mentais e 
emocionais e nossa consciência sobre eles pode nos elevar 
ou diminuir, mas independente disso, seremos sempre 100% 
de nós mesmos. 
 
Não é um alívio saber que a felicidade não depende de 
ninguém, a não ser daquele ser MAGNÍFICO que você vê no 
espelho durante todos os dias de sua vida? 
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VERBORAGIA 7: "Pobre tem que sofrer" 
 
Ser pobre tem o sinônimo de ser um "excluído da felicidade" 
e estar fadado ao infortúnio, ao sofrimento e principalmente 
a uma vida de dificuldades. 
 
Exemplos de pessoas que nascem desfavorecidas e superam 
sua própria realidade não nos faltam. A vontade e o desejo 
de vencer, são sua mola propulsora diária. E porque somente 
algumas pessoas têm esse espírito, e um milhão de outras 
não? 
 
Se um homem decidir que sua vida será diferente, então ela 
será. 
 
A pobreza está diretamente ligada ao seu valor pessoal 
enquanto ser humano. Cada ser que nasce numa comunidade 
desfavorecida recebe uma educação onde ele aprende que 
não vale muita coisa, que é só mais um. Crescer dessa forma, 
é sentir-se como escória da sociedade, à margem daqueles 
que detém “poder e dinheiro”. E mais do que isso, é ver 
uma vida plena como algo quase inalcançável. 
 
Temos uma noção muito distorcida a respeito de valores e 
poder, e isso faz com que uns se julguem mais e outros 
menos, quando na verdade estamos todos para o mundo no 
mesmo grau de importância. Todos nascemos com atributos 
únicos e potenciais ilimitados, porém, não crescemos 
desenvolvendo essa visão pessoal. 
 
Em contrapartida, a pobreza ganhou cara, força e de forma 
inconsciente ou não, ela se coloca na sociedade. 
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Sempre me pergunto por que pobreza rima com sujeira e 
uma imagem miserável? Uma coisa é você não ter dinheiro, 
outra é não ter asseio. Uma nada tem a ver com outra, ser 
pobre não é ser sujo.  
 
Sempre olho para os morros aqui do Rio e me pergunto 
porque eles sempre conseguem construir suas casas mas 
nunca conseguem pintá-las e arrumá-las por fora? Você pode 
achar isso uma besteira, e pensar que existem coisas mais 
importantes do que isso, mas não é esse o fato. Lembra 
aquele slogan: "Imagem é tudo". Então, dessa forma nós 
literalmente "compramos" a imagem que vemos. 
 
As comunidades carentes desenvolveram cultura e 
identidades próprias, e com isso também criaram um 
marketing inconsciente por trás da imagem de pobreza e 
muitos se beneficiam disso. 
 
A forma como nos apresentamos é o reflexo da imagem que 
temos de nós mesmos, e isso vai da roupa que vestimos ao 
lugar que moramos, englobando todo universo pessoal 
contido nessa realidade. 
 
Temos exemplos de pessoas que nascem deficientes e são 
exemplo de superação e força de vontade, enquanto outros 
se valem de sua deficiência para acharcar o mundo. Esse é 
um ganho negativo baseado na imagem de dependência e 
pobreza. 
 
Nos sentimos quase que responsáveis pela pobreza do outro 
exatamente porque compramos essa imagem. Mas o pobre 
não se sente responsável pele seu próprio crescimento. 
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O "pobre não tem que sofrer", e sim começar a viver pela 
sua própria força de vontade em fazê-lo, sem achar que os 
outros têm mais obrigação que ele próprio pela sua melhoria. 
Sim, o governo precisa cumprir com sua parte, porém, uma 
ação não exclui outra. 
 
As classes C e D são as engrenagens que movem o mundo, 
desmerecer essa força, é desmerecer a nós mesmos. Não há 
nada que nos impeça de subir ou descer na escala social a 
não ser o nosso próprio conceito em relação a cada uma 
delas. Não vivemos na Índia onde o regime de Castas é 
imposto, e mesmo lá esse sistema está sendo contestado. É 
impossível impedir nossa própria evolução. 
 
O potencial humano é um só e não escolhe classe, raça ou 
etnia para residir, simplesmente, porque somos todos feitos 
do mesmo barro, moldados na mesma fonte. E porque com 
os menos favorecidos seria diferente? 
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VERBORRAGIA 8: "Os Homens são Infiéis" 
 
HOMEM: Ser Humano-Divino-Complexo. Dotado de um 
menino-criança interior que nunca cresce, tornando-os 
totalmente encantadores em sua simplicidade. São dotados 
com dispositivo detector de prazer e diversão.  
 
Porque gostamos tanto de generalizar as coisas? 
 
Me pergunto: porque nos fechamos em determinados 
conceitos e terminamos por repeti-los por décadas a fio 
como verdadeiros papagaios que somos? 
 
O homem em sua essência vêm de uma história de poligamia, 
algo que remonta nossas raízes animais, isso já sabemos. 
Muitos ainda o são, isso também já sabemos. Porém, seria 
burrice ignorar que muitos foram e sempre serão fiéis, 
também por natureza. 
 
O homem fiel tem uma conotação de "banana", "bobo", 
"meloso". É como se não fizesse juz à sua própria 
masculinidade. Mas isso são, também, só conceitos arcaicos 
que trazemos de geração a geração. 
 
Em contrapartida muitas mulheres hoje também são infiéis, 
numa busca de revanche sobre os homens. E o próprio 
legado do "homem-infiel" faz com que essa realidade 
feminina passe quase despercebida. Afinal de contas você 
nunca escuta "as mulheres são infiéis"! Você pode escutar 
que elas “são sensíveis”, que “são chatas”, mas nunca infiéis. 
 
A fidelidade tem a ver com o senso de integridade que uma 
pessoa tem em relação a si mesma, e com a predisposição 
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emocional para viver um relacionamento de forma profunda, 
não importando o tempo que ele dure.  
 
Ter vários parceiros é como um fast-food: rápido, gostoso e 
mata a fome. E esse é um prato perfeito para ser comido 
frio na correria de uma sociedade que se diz moderna. 
 
Ter somente um parceiro é saber que após o ápice da paixão, 
começaremos a colocar os pés na realidade de quem 
verdadeiramente ele é. Ao mesmo tempo, nossos próprios 
defeitos ficarão expostos. Muita gente não anda querendo 
pagar esse preço. 
 
A grande "pedra do nosso sapato" enquanto humanos são 
exatamente os relacionamentos, e posso dizer que existe 
quase uma fobia em relação a isso. E não são só os homens. 
 
Existem vários conceitos sobre como um relacionamento 
deve ser, quando na verdade ele só tem que fluir. 
 
Eu acredito que alguns homens não nasceram para serem 
casados ou comprometidos, e acho até que algumas 
mulheres também não. Têm homens que são apreciadores da 
natureza feminina, e da mesma forma que algumas pessoas 
gostam de desbravar montanhas, eles gostam de desfrutar 
diversos universos femininos - ou masculinos se forem 
homossexuais – sem se prender a nenhum. O que falta 
realmente, é a auto percepção dessas pessoas de se saberem 
livres e colocarem essa proposta para o outro, para que 
ela(e) possa decidir se aceita ou não esse tipo de relação. 
 
Podemos ter um amor para a vida inteira, ou vários amores 
monogâmicos, porque estamos sempre aprendendo um 
pouco sobre nós mesmos com cada um.  
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Embora as crenças em nosso DNA possam falar alto, qualquer 
bom vivant pode ser tornar um marido apaixonado. 
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VERBORRAGIA 9: "Tudo tem um preço" 
 
É fato que, vivendo numa sociedade capitalista, o valor das 
coisas é algo muito importante. Mas esse mesmo capitalismo 
nos levou para um caminho torpe em relação ao nosso 
próprio valor. Porque existem coisas que simplesmente não 
se compram, não há valor definido para elas. 
 
Em relação a valores e preço, temos várias moedas, o valor 
em cifras de um produto, o valor emocional de um ato ou 
sentimento, o valor do tempo gasto em determinado projeto 
ou relacionamento, o valor das idéias advindas do 
pensamento criativo, o potencial de cada ação criada, entre 
muitos outros. Enquanto uns podem ser calculados em cifras, 
outros não podem ser mensurados. 
 
O dinheiro causa uma ilusão de poder, liberdade e boa vida. 
Mas, o poder de criar dinheiro está dentro nós. Está em cada 
ato de criatividade que nos permitimos expressar, que gera 
valor a nós mesmos, e que por isso é reconhecido fazendo 
com que possamos receber por ele. 
 
Quantos novos projetos e empresas de sucesso surgiram nos 
últimos dez anos em setores aos quais nunca antes se 
imaginou que pudessem existir? 
 
O força do dinheiro está tão presente que esquecemos da 
infinidade de coisas que são impagáveis como: uma boa 
saúde, as pessoas que amamos, amigos, cada pedaço de 
felicidade conquistado, momentos únicos, o doce da vovó, o 
aconchego de nossos pais, a briga com os irmãos e uma lista 
infinita que poderia levar centenas de páginas. E não 
adianta, não há como comprar essas coisas, não de uma 
forma verdadeira e única. 
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Chegamos aqui totalmente nus e nem nosso corpo levamos 
quando partimos dessa realidade, logo, a experiência de 
cada momento vivido aqui é impagável sob todas as formas. 
 
Esse pensamento de "Tudo tem um preço" nos levou a um 
estágio que, quase não nos permitimos receber um favor 
sem pensar o quê podemos dar em troca, ignorando o 
aprendizado de "saber receber". 
 
Acabamos fugindo da essência da doação, da gentileza e da 
cordialidade que não nos retornam com lucros financeiros, 
mas sim com acréscimo de estima à nossa integridade, à 
nossa humanidade. E muitos de nós esquecem esses valores 
diariamente. 
 
Precisamos URGENTEMENTE de coisas que não tenham valor, 
que sejam impagáveis, para nos lembrar que existe um 
mundo que vai além do capitalismo que vivemos.  
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VERBORRAGIA 10: "Mulheres gostam mesmo é de dinheiro" 
 
MULHER: Ser-Humano-Divino-Extremamente-Complexo. 
Dotada de profunda beleza e encantamento. Dada a 
sentimentalidades, se acha o centro do mundo - percepção 
perpetuada por seu útero ser o Centro da Vida -, por isso 
deseja ser endeusada por seu homem, amada pelos amigos e 
venerada pelo resto da humanidade. 
 
Sim, mulheres gostam de dinheiro! Mulheres, homens, 
crianças, os adolescentes então! 
 
Essa verborragia não está errada, o seu sentido, sim. É como 
se mulheres só entrassem num relacionamento pelo dinheiro. 
Não é bem assim! 
 
Desde cedo as meninas se apaixonam pela figura do príncipe 
encantado. Ele é lindo, destemido, fiel, apaixonado e... 
muito rico! É um estereótipo perfeito, crescemos com ele, 
acreditamos nele, mas não condiz com a realidade. Em 
contrapartida os meninos recebem uma educação de ogros. 
Podem quase tudo, de xixi na rua até provar sua 
masculinidade pegando todas. 
 
Há sim um perfil masculino, bem pessoal, que se diferencia 
de mulher para mulher e, colocando os pés na realidade de 
hoje, dizer que um homem milionário é requisito principal, 
além de ser irreal, é um auto-engano. 
 
Mesmo com toda independência, a mulher precisa do homem 
como um porto seguro emocional, o que muitas vezes é 
confundido com um porto seguro financeiro. Uma coisa não 
supre a outra. 
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E é exatamente esse espírito de luta da mulher que a está 
fazendo mais exigente e seletiva com relação aos seus 
parceiros. Busca-se no mínimo um homem empreendedor, 
que tenha garra e objetivos, porque a admiração entre os 
parceiros é algo fundamental. 
 
Como podemos conviver com uma pessoa que achamos 
desprezível, um cara preguiçoso, bonachão, sem nenhuma 
meta na vida? É um perfil difícil, mas ainda assim, acredite, 
têm mulher que gosta desse tipo de homem também e até 
banca para mantê-lo. Porque algumas não precisam tanto de 
dinheiro e sim, de se sentirem amadas, não importando o 
quê aquele homem têm a lhe oferecer. 
 
Atualmente temos de tudo: mulheres que sustentam a casa e 
os filhos, que dividem os gastos, que são donas de casa, que 
trabalham junto com o marido e também, as que só querem 
dinheiro.  
 
Não vivemos mais numa sociedade onde somos ensinadas a 
caçar maridos perfeitos para construir um lar feliz, 
tampouco os homens andam aceitando uma mulher que não 
trabalhe. Então, onde está essa verdade “de que mulheres 
só gostam de dinheiro”? 
 
Mulheres gostam de ser cortejadas? Sim. Bancadas? Sim. Mas 
querer um homem só por dinheiro é uma realidade para uma 
parcela muito pequena de mulheres hoje em dia. 
 
As mulheres estão mais em busca de um parceiro para todas 
horas, do que de um bom partido.
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CONCLUSÃO 
 
Há uma infinidade de outras "Verborragias" que falamos em 
nosso dia-a-dia. O objetivo é que com essas poucas possamos 
refletir sobre o que há por baixo de tudo aquilo que dizemos, 
e como isso repensar nossos atos. 
 
Não temos o poder de mudar a vida ou a realidade de 
ninguém, muito menos o que os outros falam.  
 
Mas saiba que, você, sua vida, seu universo, tem muito 
poder.  Sua ação positiva ou negativa têm uma repercussão 
infinita no universo. Sendo assim, lembre-se que agindo 
como todos agem estamos perpetuando o que hoje já existe. 
Se a verdade da vida que bate à sua porta não é boa, não a 
aceite, comece a mudança agora. 
 
Observe que muita coisa parece, somente parece ser, mas 
não é como antes. Estamos caminhando de forma 
inconsciente sem sentir o tempo, sem entender o que 
sentimos, sem nos responsabilizar por nossos atos sejam eles 
do tamanho que forem. 
 
Então, eu o convido para que você saia um pouco do seu 
umbigo e comece a interagir com a vida de forma mais 
consciente. Comece prestando mais atenção ao que você 
fala e como fala. 
 
Não podemos mudar o Mundo, mas podemos mudar a nós 
mesmos. E isso é grande! 
 
Se você sabe de mais alguma Verborragia que seja relevante 
para nosso dia-a-dia, me escreva, envie sua sugestão. 
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Você também pode entrar em meu blog participar de outros 
artigos, deixar seus comentários e sugestões. 
 
Desejo à todos a mais profunda reflexão em prol de uma 
realidade melhor. 
 
Abraços! 
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