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1) Um pouco da minha trajetória  

 

Meu nome é Isaias Silva da Costa, tenho 24 anos, sou cearense nascido na 

cidade de Aracati. Escrevo no blog “Para além do agora” e estes são os meus primeiros 

escritos mais concretos e específicos. Eu comecei a escrever a pouco mais de um ano e 

nesse tempo já alcancei alguns progressos. Nunca fui um estudante de línguas nem fiz 

cursos na área das humanas, na realidade eu tenho uma formação acadêmica muito 

diferente do que costumo escrever no blog, e posso afirmar que isso fez e continua 

fazendo toda a diferença. Eu sou Bacharel em Física, e justamente por parecer tão 

estranho eu ser formado em um curso de exatas e escrever sobre assuntos relacionados a 

Psicologia, Filosofia, Sociedade e Espiritualidade, que decidi escrever esse pequeno e-

book contando um pouco de como se deu esse processo e no quanto ele está ligado a 

descoberta da minha missão de vida. Vamos embarcar nessa viagem? Seja bem vindo ao 

barco do Físico que encontrou um sentido pleno na arte da escrita e tem levado 

diariamente várias pessoas a pensarem a respeito da vida e de seus caminhos. 
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1.1) Minha infância e adolescência 

 

Eu sempre fui fascinado por leituras e por adquirir mais conhecimento. É uma 

espécie de vício bom que sempre nutri. Lembro que quando ainda era bem garotinho já 

folheava os livros que existiam na minha casa e ficava tentando entender o que eles 

queriam transmitir. A minha mãe cedo percebeu que eu tinha uma predisposição nata 

para os estudos e sempre comentava entre os familiares que eu ficava folheando os 

poucos livros que ela tinha. Isso despertou nos meus tios e tias um desejo de me ajudar 

a crescer intelectualmente. Desta forma eu comecei a ter acesso aos primeiros livros e 

que foram alimentando minha sede por conhecimento.  

A maior parte dos meus presentes eram livros ganhados dos meus tios. Nossa! 

Até hoje sou extremamente grato a eles por terem me dado presentes que o tempo não 

destrói, nem estraga e nem envelhece. Eram livros infantis muito bons, mas 

infelizmente já não lembro mais de quase nenhum título. Consigo me lembrar de alguns 

que me marcaram bastante como “A menina dos cabelos de capim”, “Meu pé de laranja 

lima”, “A mina de ouro” ou “O estudante”. Eu criei uma paixão por leituras que só fez 

crescer cada vez mais com o tempo. 

Na adolescência lia pelo menos uns dois livros por mês, chegando mesmo a ler 

em torno de seis livros. Era um devorador de livros. Porém, aqui eu tenho que falar 

sobre algo muito importante. Essa imersão no mundo dos livros estava começando a 

passar dos limites e, sem perceber muito bem, comecei a me fechar e a ficar mais tímido 

e retraído. Só depois de muito tempo comecei a perceber que estava utilizando os 

estudos e leituras como um mecanismo de fuga e também como uma forma de me 

destacar em algo que fosse bom. 

  



 

 

6 

 

1.2) O mecanismo de fuga dos estudos 

 

Todos nós temos os nossos talentos, que são individuais e maravilhosos, mas o 

que aconteceu comigo e tenho certeza que também acontece com milhões de pessoas no 

mundo todo, são os mecanismos de fuga, que podem ser de vários tipos, mas vou falar 

exclusivamente do meu. Eu era o que se poderia chamar de “nerd bitolado”. Estudava o 

tempo todo e não tinha muita noção de limites ou de organização do tempo. Às vezes lia 

até ficar completamente estafado e compensava dormindo em demasia no dia seguinte. 

Hoje percebo o quanto isso pode ser prejudicial e o principal motivo está ligado à 

assimilação de novas ideias.  

 

 
 

O nosso cérebro é uma máquina poderosíssima, mas ele precisa de um tempo 

para processar as informações e transformá-las em verdadeiros aprendizados, em 

conteúdos que fiquem arquivados. Em outras palavras, se você estuda demais, não 

dando um tempo de descanso para o cérebro, o que vai acontecer naturalmente é que 

boa parte daquilo que foi lido ou estudado será deletado da mente, ficando esquecido ou 

registrado lá no inconsciente, onde o acesso é comparável a encontrar uma agulha no 

palheiro. Nosso cérebro é extremamente complexo e, para trabalhar bem, necessita de 

descanso. Precisamos de uma boa noite de sono para assimilar de forma definitiva 

determinados conteúdos.  
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Eu fugia da realidade através dos estudos e, como consequência, fui me tornando 

mais tímido e reservado. Muitas vezes até visto como alguém estranho, bossal ou 

antissocial.  

Esse meu comportamento reservado foi o início de um processo que culminou 

em uma paixão por Matemática e Física, o que vou explicar no capítulo seguinte. 
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2) Crescendo na Matemática e na Física 

 

No terceiro ano do ensino médio passei por um momento de grandes indecisões 

sobre que curso tentar no vestibular, mas como as matérias que mais me destacava era 

Matemática e Física, optei por tentar Física. Depois me veio a dúvida se faria 

Licenciatura ou Bacharelado.  

Devido a minha grande timidez e foco nos estudos, meus amigos foram 

unânimes a me sugerir que tentasse bacharelado e isso me influenciou profundamente, 

porém, lá no fundo havia um lado meu que queria ser professor, mas que sentia muito 

medo por ser tímido. Influenciado pelas ideias dos outros e não pela minha intuição, 

tentei bacharelado e passei de primeira. 

 

2.1) O início do curso 

 

 Eu passei de primeira no vestibular e todos na minha família ficaram felizes e 

orgulhosos de mim. Comecei o curso com aquela empolgação que todo estudante tem 

ao entrar na universidade. Passei na Universidade Federal do Ceará (UFC), uma das 

universidades mais renomadas do Brasil.  

 Passei por todo o processo de adaptação adorando o curso e tirando boas notas, 

mas com o passar do tempo, comecei a notar algumas coisas que foram me deixando 

triste e sem empolgação. Aos poucos comecei a perceber que convivia com pessoas 

totalmente diferentes de mim, com naturezas humanas completamente opostas a minha, 

boa parte dos meus colegas eram frios e extremamente fechados em seus mundos. Eu 

tinha e continuo tendo muito desejo e mesmo necessidade de estar entre pessoas, no 

contato direto com elas. Mas percebi que boa parte dos meus colegas preferiam a 

solidão de uma cabine de estudos individuais numa biblioteca ou um laboratório e suas 

máquinas.  

 

2.2) O desejo de ensinar 

 

 Quando isso começou a acontecer também começaram a surgir pequenas 

oportunidades de eu dar aulas particulares de Física e Matemática em domicílio. Com 

poucos dias de experiência já fui despertando esse lado professor que estava adormecido 

e só esperando um gatilho para ser libertado. 

 Comecei a me fascinar pelo ensino e por estar com pessoas, mas continuava 

sendo extremamente tímido e retraído.  
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2.3) A procura pelo autoconhecimento 

 

 Eu queria de todo jeito me tornar menos tímido, mais solto, mais sociável, não 

ser travado com as mulheres. Tudo isso me levou aos poucos a uma busca pelo 

autoconhecimento. Na adolescência já havia lido vários livros relacionados ao tema, 

porém não foram bem assimilados, devido a minha pouca maturidade. Então reli alguns 

livros e li muitos outros.   

Comecei também a ver vídeos e filmes que mostravam mudanças de 

comportamento e perspectivas nas pessoas, todavia quero destacar apenas um filme que 

literalmente revolucionou a minha qualidade de vida, chamado “Poder além da vida”, 

baseado no livro “O caminho do guerreiro pacífico”, do escritor Dan Millman. 
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3) Aprendendo a viver o hoje 

 

O filme “Poder além da vida” fala sobre uma filosofia que incorporei quase que 

completamente na minha vida, a vivência do hoje em toda a sua plenitude. A cada dia 

eu descubro o quanto a nossa vida pode ser diferente quando vivenciamos o hoje, sem 

as ansiedades do amanhã e as lamentações do ontem.  

Esse filme conta a história de vida do atleta de ginástica olímpica Dan Millman e 

toda a sua superação de limites para vencer como atleta mesmo tendo sofrido um 

acidente e amputado uma das pernas. Ele conhece um guia espiritual chamado Sócrates, 

que lhe ensina grandes sabedorias e o ajuda a se tornar um vencedor no lugar onde mais 

devemos investir para que isso aconteça, na mente. 

Uma das frases ditas pelo personagem Sócrates ficou marcada na minha 

memória e espero guardá-la para sempre: 

“Sempre há algo acontecendo. Retire o lixo, Dan. Seu lixo é aquilo que lhe afasta da 

única coisa que importa. E quando você estiver no aqui e agora ficará maravilhado 

com o que pode fazer e como pode fazer bem” 

 Essa frase tem implicações que, se forem bem assimiladas, podem mudar a vida 

de qualquer pessoa. O que o Sócrates estava querendo dizer ao Dan com essas palavras? 

Ele estava primeiramente lhe instigando sobre o poder da observação, que a maior 

parte das pessoas não desenvolve, porque fica entorpecida pelo corre-corre da vida 

moderna. Quando você observa com mais atenção pode perceber que há sempre alguma 

coisa acontecendo e que sempre podemos extrair grandes ensinamentos das pequenas 

coisas da vida. Estas sábias palavras nos ensinam a valorizar aquilo que é simples, 

aquilo que é essencial, o que é invisível aos olhos, como diria o pequeno príncipe. 

 

 Ele também ensina que ter foco é uma maneira de viver com muito mais 

intensidade, conquistando uma produtividade bem maior. É por isso que ele fala: 

quando você estiver no aqui e agora ficará maravilhado com o que pode fazer e como 

pode fazer bem. No filme, depois que o Dan começa a viver o agora, seus resultados na 

ginástica passam a ser muito melhores do que antes, exatamente por ele concentrar 

todas as suas energias no momento.  
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Enfim! Passei a utilizar isso na minha vida, procurei viver cada novo dia como 

uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de me superar, de ter resultados práticos 

muito maiores do que imaginava. E a partir dessa mudança de olhar, de perspectiva, 

passei a enxergar com mais profundidade, além de desenvolver mais a intuição, e pouco 

a pouco fui mudando meu mundo exterior a partir do mundo interior. 

 

3.1) Vivendo o hoje para trabalhar a timidez 

 

 Um dos maiores benefícios que a vivência do hoje fez em minha vida foi 

trabalhar a minha timidez. Aos poucos fui me lançando pequenos desafios e 

conseguindo progressos constantes. Passei a cumprimentar e conversar com pessoas 

totalmente desconhecidas, como forma de me soltar mais e ser mais sociável. Desejava 

um “Bom dia” caloroso para o trocador do ônibus, para a moça do caixa de 

supermercado, para as atendentes das lojas, para as moças da limpeza na universidade, 

para algumas pessoas na fila do restaurante universitário etc. Dessa forma fui 

melhorando a minha comunicação e me tornando cada vez mais um estranho no curso 

de Física.  

Juntamente com a felicidade de estar melhorando o meu relacionamento com as 

pessoas, veio uma tristeza imensa por começar a perceber que não tinha vocação para 

pesquisas em Física. O que aconteceu? Eu estava quase terminando o curso e estava na 

época mais complicada, cursando as cadeiras mais difíceis. Foi exatamente nessa época 

que passei pela maior crise existencial de toda a minha vida e que agradeço até hoje 

por tê-la vivido, pois a partir dela, um novo Isaias surgiu, muito melhor, mais humano, 

mais prestativo, mais sereno e bem mais agradável do que o Isaias de antigamente.  

Preciso dizer que, se não tivesse passado por tudo o que passei, provavelmente 

não teria descoberto o meu lado escritor que ficou adormecido por tantos anos... 
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4) Minha crise existencial 

 

Quando estava no 5º semestre, o mais temido do curso, eu praticamente entrei 

em uma depressão profunda, tive que praticamente me isolar do mundo para conseguir 

estudar e assimilar todos os conteúdos, estes eram bem complexos e requeriam o 

máximo de atenção e determinação.  

Este foi o período de maior desequilíbrio na minha vida. Foram incontáveis as 

vezes que deixei de sair e me divertir para ficar estudando, pois pensava que não teria 

tempo de estudar tudo. Isso fez com que ficasse profundamente triste e emocionalmente 

instável. 

Além da dificuldade própria do semestre, havia um determinado professor que 

me fez diversas torturas psicológicas, me depreciando e dizendo que reprovaria sua 

disciplina, o que me levou a ter insônia pela primeira vez na vida. Além disso, passei a 

me alimentar mal, emagrecer e me desligar das atividades físicas que adoro fazer. Foi 

horrível! Uma experiência que não desejo nem para o meu pior inimigo. Cheguei ao 

ponto de acordar pela manhã totalmente sem forças para ir a universidade. Dormia, mas 

não descansava.  

O meu cansaço mental era tamanho que uma noite de sono era insuficiente para 

recompor minhas energias. Chegava na universidade com cara de zumbi e cabisbaixo. 

Algumas vezes chorava escondido ao chegar em casa, enterrando meu rosto no 

travesseiro, no qual chorava mordendo-o com todas as forças. 

O convívio com os colegas do curso foi ficando cada vez mais frio e superficial. 

Praticamente não havia ninguém que comungasse de ideias parecidas com as minhas. 

Quase todos preferiam a solidão dos laboratórios e dos livros. Pensei milhares de vezes 

em desistir. 

Por que eu não entrei definitivamente em depressão? Acredito que o principal 

motivo foi o convívio com a família, que sempre foi de paz, amor, companheirismo e 

serenidade. Eles me deram a força que precisava para continuar o curso e não o 

abandonar na reta final.  

Continuei na fé de que as coisas iriam melhorar, e realmente melhoraram. O 

último ano do curso foi bem mais tranquilo, pois comecei a cursar disciplinas optativas 

e conhecer novos amigos em outros cursos, como o de Química, os quais conservo a 

amizade até hoje. É interessante destacar que fiz mais amigos em 6 meses com os 

alunos do curso de Química do que nos 4 anos do curso de Física 

Quero aproveitar esse relato muito verdadeiro para falar sobre o tempo para se 

cativar um amigo, porque algumas vezes demora, mas em outras um simples olhar, ou 



 

 

13 

 

sorriso, ou algumas palavras, são o suficiente para que se cative um novo amigo. Eu 

acredito que houve algo assim comigo nessa época. 

 

“Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho 

de passos que será diferente dos outros. Os outros me fazem entrar debaixo da terra. 

Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha! Vês, lá 

longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os 

campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste! Mas tu tens cabelos 

dourados. Então será maravilhoso quando tiveres me cativado. O trigo, que é dourado, 

fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo...” 

O pequeno príncipe 
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5) A decisão pelo Mestrado em Engenharia Mecânica 

 

Recordo-me com muita alegria do momento em que segurei o meu diploma 

conquistado com tanto esforço e dedicação. Concluí o curso de Física no final de 2010, 

no tempo normal (4 anos), e com apenas uma reprovação. Não fui dos melhores alunos, 

mas conclui com um histórico de notas considerado bom, o que, na minha opinião, foi 

excelente, pois para quem quase teve uma depressão, terminar um curso de Bacharelado 

em Física com boas notas é uma vitória esplendorosa. 

Decidi no fundo da minha alma não continuar no curso de Física. Todas as 

células do meu corpo clamavam por novos ares, novas pessoas e novas experiências. 

Decidi então tentar vários mestrados na Engenharia, que foram: Mecânica, Civil, 

Elétrica e Teleinformática. Passei em dois dos quatro, Mecânica e Civil, optando pela 

Mecânica, que certamente foi a melhor escolha. 

Os dois anos e meio que se seguiram foram os anos mais tranquilos de toda a 

minha vida. Como eu já tinha estudado feito um louco na Graduação, acumulei muito 

conhecimento de matemática, que foram revistos no mestrado. Desta forma, estudei 

muito menos e tive mínimos estresses, isto acarretou em leituras e conhecimentos 

voltados à Psicologia, à Filosofia, a relacionamentos e à Teologia. Aos poucos fui 

conhecendo as maiores referências nestas áreas e me encantando de verdade. Fiz várias 

anotações e guardei muitos pensamentos de vários autores, tais como: Leonardo Boff, 

Clarice Lispector, Flávio Gikovate, Richard Bach, Anthony Robbins, Alan e Barbara 

Pease, Augusto Cury, Jostein Gaarder, Dalai Lama... 

Com todas essas leituras edificantes comecei a mudar mais os meus 

comportamentos e aplicar muitos dos ensinamentos dos livros na minha própria vida, o 

que foi fundamental para o equilíbrio das minhas emoções. Foi um árduo e longo 

processo de mudança interior. 

Tenho que admitir que na Engenharia também ocorreu algo muito parecido com 

a Física, mas de forma mais branda. E a melhor forma que eu encontrei até hoje para 

descrever o que houve foi através de uma famosa frase do escritor Harv Eker: “Eu 

sempre digo: não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa 

certa, no lugar certo, na hora certa”.  

Vou explicar! Na Física eu não era nem a pessoa certa nem estava no lugar 

certo, porém, acredito profundamente que estava na hora certa, pois aprendi muito nesse 

tempo. Já na Engenharia eu estava no lugar certo e na hora certa, mas não era a pessoa 

certa. O lugar era e ainda é maravilhoso. Saí de lá morrendo de saudade dos amigos que 

fiz e do local onde trabalhei, mas não saí com um pingo de saudade daquilo que 

trabalhava. Também aprendi muito, mas senti no fundo da minha alma que não queria 

prosseguir e tentar a carreira acadêmica como professor universitário. Sentia que não 

daria o melhor de mim seguindo essa carreira. 

Quero ressaltar que, quando concluí o curso de Física, tudo que eu queria era 

estar em um mestrado. Eu estava muito focado nisso, e por ter concentrado as minhas 

energias neste propósito, não foi tão difícil conseguir a aprovação. Ainda nem cogitava 

a possibilidade de um dia me tornar escritor.  
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6) O despertar do meu lado escritor 

Como foi que surgiu o meu desejo por escrever? Ele veio de maneira um tanto 

quanto repentina. Como já comentado anteriormente, estava lendo muitos livros que me 

levaram ao crescimento humano e ao autoconhecimento. Além disso, passei a 

acompanhar diversos sites e blogs, tais como “Sobre a vida”, “Mude.nu”, 

“Estrategistas”, “Papo de homem”, “Leonardo Boff”, “Flávio Siqueira” etc, além 

de páginas do facebook como a do “Geração de Valor” ou “Vida”. Acompanhando 

esses trabalhos e acumulando excelentes conteúdos sobre a vida, foi crescendo em mim 

um desejo imenso de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Mas eu 

nunca havia escrito nada a respeito desses temas. Fiquei com certo medo! Então o que 

eu fiz para encarar esse medo foi escrever cerca de 20 textos e passei os mais 

interessantes para algumas pessoas próximas a mim. Estas foram unânimes em dizer 

que estavam bons e que valeria a pena publicá-los em um blog.  

Além disso, ainda tinha dificuldade com a internet. Não sabia mexer nas 

plataformas de blog, como o wordpress ou o blogspot. Então, como uma providência 

divina, a minha querida prima Mariana Sirena, que mora em Porto Alegre, veio até 

Fortaleza para participar de um congresso. Ela tinha um blog na plataforma do 

wordpress, então pedi a sua ajuda para criar um blog comigo.  

Nós o criamos no dia 09/10/2012. No dia seguinte escrevi o texto de “Boas 

Vindas” do blog e no dia 11/10/2012 publiquei o meu primeiro texto, chamado “Ver 

para crer ou crer para ver?”. Quando o blog fez 1 ano de existência, eu expliquei 

como se deu a escolha desse nome e como foi o desenrolar do seu primeiro ano. Se 

quiser conferir basta clicar no link abaixo: 

http://paralemdoagora.wordpress.com/2013/09/10/1-ano-do-blog-para-alem-do-agora/ 

  

http://paralemdoagora.wordpress.com/2013/09/10/1-ano-do-blog-para-alem-do-agora/
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Passei a escrever pequenos textos no blog, três por semana, porém, com o passar 

do tempo esse desejo foi só aumentando e cada vez mais inspirações eu tinha. Em 2013 

passei a escrever com mais frequência e, aos poucos, o blog foi conquistando novos 

leitores, mais comentários, compartilhamentos. E tudo isso tem me deixado cada vez 

mais feliz.  

E agora! Depois de pouco mais de um ano escrevendo, esse é o meu primeiro   

e-book, contando um pouco de como nasceu esse escritor chamado Isaias Silva da 

Costa. Se quiser ler um pouco mais sobre isso, deixo o link de um dos textos do blog em 

que falei sobre isso. 

http://paralemdoagora.wordpress.com/2014/01/13/a-rosa-e-seus-espinhos/ 

 

 

  

http://paralemdoagora.wordpress.com/2014/01/13/a-rosa-e-seus-espinhos/
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7) A descoberta da minha missão de vida 

 

 Observando a vida e a trajetória de alguns escritores que leio e acompanho, 

cheguei a conclusão de que estou no caminho certo, mesmo com todas as dificuldades 

que surgiram e que surgirão, pois percebo que boa parte dos escritores passam ou 

passaram por diversos caminhos até descobrirem a vocação para a escrita.  

 É comum pensarmos que as pessoas de sucesso são diferenciadas, tiveram 

oportunidades muito maiores e melhores do que as nossas, que fizeram tudo certo e não 

passaram por grandes sofrimentos. Sabe o que eu digo a você? É exatamente o 

contrário! Os maiores líderes e as pessoas que mais brilham neste mundo são aquelas 

que passaram por sofrimentos enormes e sufocantes, no limite do que se possa imaginar 

ser possível. E exatamente por isso obtiveram uma força imensa para superar esses 

sofrimentos, encontrando as suas missões de vida e ajudando milhares ou mesmo 

milhões de pessoas. Eu passei por sofrimentos enormes enquanto cursava Física e posso 

afirmar que isso fez toda a diferença para nascer um escritor. Vou dar alguns exemplos 

e vou começar com um dos meus escritores favoritos e também uma das minhas 

maiores fontes de inspiração, o mestre Rubem Alves. 

 

 

 

 Esse senhor já trabalhou com diversas coisas na sua vida, mas encontrou a sua 

verdadeira missão de vida através da escrita, com livros infantis, de contos, religiosos e 

voltados para a educação. Ele só chegou aonde chegou porque houve tropeços e mais 

tropeços em seu caminho! Veja só algumas das suas palavras para você constatar o que 

estou dizendo. 

http://www.youtube.com/watch?v=PaCFf8L-2dA 

 Nessa entrevista ele fala que um garoto chegou até ele perguntando como ele se 

planejou para chegar aonde chegou, e ele simplesmente respondeu: “Eu só cheguei 

http://www.youtube.com/watch?v=PaCFf8L-2dA


 

 

18 

 

aonde cheguei porque tudo aquilo que eu planejei deu errado”. Essas são palavras 

de uma sabedoria incrível. Você querer fazer tudo certo não vai lhe levar à excelência 

em nada. E ter essa consciência faz toda a diferença.  

Vejo muita semelhança entre eu e o senhor Rubem Alves. Também já fiz várias 

coisas e já trilhei vários caminhos e não imaginava que um dia viesse a me tornar 

escritor, ainda mais de temas nenhum pouco relacionados a área das exatas. Todavia, 

exatamente porque isso não foi planejado que me deixa absolutamente feliz e sabendo 

que estou no caminho certo.  

 Eu vejo os grandes homens e mulheres de sucesso na nossa sociedade e percebo 

que todos passaram por dificuldades, crises, fracassos, frustrações, mas usaram tudo 

isso como alavancas para irem mais e mais longe. Utilizaram os fracassos como 

alavancas para o sucesso. 

 Outro exemplo maravilhoso que conheci foi o do terapeuta André Lima. Ele é 

formado em Engenharia Civil e já fracassou inúmeras vezes nessa área. Ele é um 

homem muito inteligente, porém, pensava em tudo de forma puramente racional. Ele 

mesmo diz que era um “analfabeto emocional”, pois ele sabia muito de matemática e 

engenharia, mas nada sobre as emoções e o autoconhecimento. Ele abriu uma firma de 

engenharia e só fracassou com ela, a cada dia as suas dívidas só aumentavam e ele foi 

entrando em um processo extremamente autodestrutivo e depreciativo, achando que 

havia “nascido para sofrer”, que era um “eterno azarado”. Foi quando, em meio a uma 

grande crise depressiva e já desesperado com a sua realidade, começou a buscar ajuda 

terapêutica e a ler por horas e horas livros e artigos, além de vídeos sobre 

autoconhecimento. Nessa busca ele conheceu uma prática terapêutica chamada EFT 

(Emotional Freedom Techniques), que significa “Técnicas de Libertação 

Emocional”. Essa terapia consiste em dissolver emoções negativas presentes tanto no 

consciente, como no subconsciente e até mesmo no inconsciente. É uma terapia 

profunda de eliminação de negatividades. Aplicando essas técnicas em si mesmo e 

provando na prática a sua eficácia, ele resolveu indicar para amigos e colegas e 

ensinando a eles como utilizar essas técnicas.  
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 Nesse processo de ensinar as técnicas e ver que também outras pessoas estavam 

se beneficiando delas, ele começou a perceber que a sua verdadeira vocação não era 

trabalhando com engenharia, mas com a terapia da EFT, ajudando o máximo de pessoas 

possíveis. Com isso ele resolveu abandonar a sua antiga profissão e mudar 

radicalmente. É interessante ressaltar que muitos dos seus amigos e colegas duvidaram 

de que seria possível ele ganhar dinheiro através de terapias e com algo tão diferente do 

que já era acostumado a fazer. Nessa hora ele decidiu ouvir o que o seu coração 

mandava e acreditou, seguiu em frente, e essa sua decisão fez com que ele só crescesse 

e passasse a ajudar milhares de pessoas.  

 A EFT está começando a crescer no Brasil e o André Lima é o maior divulgador 

destas técnicas. Agora que ele está fazendo o que AMA, prosperou financeiramente e 

hoje leva uma vida tão confortável que está ajudando outras pessoas a também 

prosperarem através das técnicas de EFT, que eliminam crenças limitantes e 

autossabotagens do inconsciente.  

 Eu admiro muito o seu trabalho, sério, honesto que tem ajudado milhares de 

pessoas. Se quiser conhecer melhor a EFT, vou deixar os links do seu site e dos seus 

textos no blog de autoconhecimento chamado “Somos todos um”. 

http://www.eftbr.com.br/ 

http://somostodosum.ig.com.br/c.asp?i=7646&s=1 

  

http://www.eftbr.com.br/
http://somostodosum.ig.com.br/c.asp?i=7646&s=1


 

 

20 

 

7.1) Não se agarrar a uma única possibilidade  

 

Outro escritor que admiro e que encontrou a sua missão de vida através da 

escrita é o Flávio Siqueira. Além de escritor, ele é jornalista e radialista.  

 

 

 

Flávio Siqueira passou boa parte da sua vida profissional trabalhando como 

radialista, assim como escrevia sobre variadas coisas que não lhe deixavam plenamente 

realizado. Após muitas reflexões ele passou por uma mudança radical, pois embora 

fosse muito competente no seu trabalho e tivesse seu emprego e reconhecimento 

garantido, não se sentia plenamente feliz.  

Ele tomou uma atitude bastante ousada. Criou o seu blog e produziu muitos 

textos e vídeos com reflexões sobre as coisas que acredita, vive e que gostaria que 

outras pessoas também aprendessem e vivessem.  

Após a criação do seu blog, passou a escrever diariamente e a produzir os vídeos 

no seu canal do youtube. O próprio Flávio fala através dos textos e vídeos que esta foi 

uma escolha que lhe trouxe grandes riscos e incertezas, mas que tudo isso estava 

alinhado com o seu propósito. O maior benefício ao fazer tais mudanças não foi o 

financeiro, mas sim o seu crescimento humano e espiritual.  

Eu sou e serei eternamente grato pelo seu trabalho, que tem me feito mudar 

muitas perspectivas, tem me ajudado a enxergar a vida com mais profundidade e a 

encarar os problemas com muito mais serenidade, pensando e vivendo o agora, o 

momento presente.  
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Se quiser conhecer melhor o seu trabalho, vou deixar os links do seu blog e da 

sua página no facebook. Vale a pena conferir... 

http://flaviosiqueira.com/ 

https://pt-br.facebook.com/flaviosiqueirafs 

 Um dos textos que li de sua autoria que compartilha a mesma ideia do que foi 

explicado está descrito abaixo: 

“Que as coisas deem certo e sejam como você espera, que seus planos se concretizem 

conforme tem se preparado, mas, preste atenção: mantenha em você uma dimensão 

aberta para o inesperado, para as surpresas boas da vida que chegam, nos abraçam, 

surpreendem e abrem perspectivas sem que tenhamos sequer cogitado.  

 

No começo assustamos como quem vê seu infalível plano frustrado, parece que tudo 

deu errado, mas, se esperarmos mais um pouco, se evitarmos a reclamação, a raiva, o 

sentimento de perda, certamente concluiremos que de fato uma nova, maior, melhor 

porta se abriu. 

A gente só percebe quando essas portas se abrem, enquanto não depositamos todas as 

fichas em nada. Não faça isso. Não jogue todas as fichas em uma única possibilidade, 

muito menos condicione sua felicidade a um desfecho específico, como se não houvesse 

outros caminhos, como se você realmente conhecesse todas as cartas, soubesse todos os 

passos, todas as possibilidades intrínsecas em cada cenário. 

Talvez esse seja o momento de trabalhar para que certos processos se concluam, acho 

justo que se esforce para que seus planos se concretizem, isso é bom e necessário, mas 

me refiro ao perigo de apostar todas as fichas nisso sob o risco de perder a perspectiva 

mais ampla. Muitas vezes o que chamamos de "meta" é apenas um apontamento para 

chegarmos a determinado ponto do caminho e, nesse ponto, simplesmente percebermos 

que a meta deixou de ser meta e está na hora de mudar a rota. Acontece muitas vezes. 

 

Como eu sempre digo, em nossa volta há bilhões de possibilidades, de desdobramentos 

que sequer enxergamos, afinal, só vemos uma ou duas perspectivas. Entende o que eu 

digo? Pode ser que seu plano atual dê certo e será maravilhoso! Mas pode ser que não 

dê e, se não der, sei que há outras bilhões de possibilidades que você só enxergará 

quando descansar, certo de que não é esse ou aquele objetivo, mas é a vida, é o fluxo 

natural que lhe sustenta e movimenta as possibilidades.  

Esteja atento e não perca a oportunidade de enxergar as grandes surpresas que a vida 

reserva, no entanto, só são percebidas por quem mantém em si mesmo, disponível, 

aberta, a dimensão do inesperado.” 

 Lembra que eu falei do Rubem Alves? Que quase tudo que ele planejou deu 

errado? E por causa disso que ele chegou aonde chegou? Ele não seguiu por um único 

caminho, mas por vários. Ele não apostou todas as suas fichas em uma única 

http://flaviosiqueira.com/
https://pt-br.facebook.com/flaviosiqueirafs
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possibilidade. Isso pode ser perigosíssimo! Ainda digo mais! Se você apostar todas as 

suas fichas em uma única possibilidade você vai se perder, vai se frustrar e terá muita 

dificuldade de levantar depois da queda, porque você não se sentirá livre, mas ansioso, 

frustrado, em uma encruzilhada. 

 Eu descobri isso muito cedo. Graças a Deus! E espero que ao ler esse e-book 

você também descubra essa maravilha que vai lhe ajudar a alcançar o seu sucesso tão 

sonhado. 

Para complementar essa abordagem, quero falar sobre uma frase do grande 

cantor e compositor Renato Russo que se tornou inesquecível para mim. 

 

 

 Essa frase é muito profunda e verdadeira. Muitas vezes aquilo que 

aparentemente deu errado nos leva para experiências únicas e inesquecíveis, muitas que 

levam a mudar completamente o curso de nossas vidas. 

 Mas tem outra coisa que preciso falar. Não há mudanças na nossa vida que não 

tragam consequências. Nós precisamos estar conscientes e pagarmos o preço por nossas 

escolhas. Vamos ganhar em muitos pontos, mas também vamos perder em muitos 

outros.  
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7.2) O sonho de ser professor universitário 

 

 Eu também já fiz diversos planos para a minha vida. Agora eu vou contar uma 

coisa bem engraçada. Eu já quis fazer tantas coisas diferentes na minha vida que o 

mínimo que você poderia dizer de mim é que sou um “louco”.  

 Veja só o que eu já pensei em ser como profissional: astronauta, ator, cantor, 

dublador de filmes, pesquisador em Física, pesquisador em Energias Renováveis, 

biólogo, botânico, geógrafo, filósofo, psiquiatra, neurologista... E o que sou hoje? 

Professor e Escritor, e desejo fortemente fazer o curso de Psicologia. 

 O meu sonho de infância era ser astronauta. Já me encantava com a ciência 

desde essa época. Mas com o passar dos anos fui desenvolvendo minha alma filosófica 

e pensando no universo do ser humano como sendo muito mais complexo e uma viagem 

muito mais difícil do que ir da Terra à lua. Passei a amar a Física, a Matemática, mas 

também a Filosofia, a Psicologia e a Teologia.  

 Porém, depois que entrei para a universidade o meu maior sonho era me tornar 

um professor universitário. Pensava como a maioria dos estudantes. Fazer graduação, 

mestrado, doutorado, fazer um concurso, ser efetivado e ganhar mais de R$ 8.000 por 

mês. Esse sonho é o sonho de milhares de pessoas no Brasil inteiro, e também foi o meu 

por mais de 4 anos.   

 Mas eu fiz o que o Flávio Siqueira sugere nesse texto dele, não me agarrei a 

uma única possibilidade. E foi também por isso que o Isaias escritor surgiu. Nossa! No 

curso de Física e em parte do mestrado não passava pela minha mente a ideia de 

escrever, mas acabou acontecendo, criando forma e já estou aqui, apresentando meu 

primeiro e-book a você. Eu acho isso fantástico!  

 Não sei se me tornarei um professor universitário. Não posso garantir nada, mas 

independente de eu me tornar ou não, sinto que estou seguindo meu caminho. Um 

caminho de crescimento e ascensão. Eu escrevo a pouco mais de um ano e sei que ainda 

preciso melhor bastante a minha escrita, mas isso vai acontecer neste caminho e neste 

exercício constante. Com a escrita estou podendo ajudar outras pessoas a encontrarem 

novos caminhos, a repensarem suas rotas, suas metas, seus planos, seus sonhos. A vida 

é um eterno caminhar! Uma eterna mudança! Nada é imutável, pois a mudança faz parte 

da natureza humana. 

 Aos poucos estou descobrindo que a minha missão de vida é fazer as pessoas 

pensarem sobre as suas vidas, de um modo profundo. Eu estou apenas começando e 

pretendo continuar pelo resto da minha vida. 
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8) O preço das mudanças 

Eu mudei muito até chegar onde estou hoje, mas seria errado da minha parte não 

falar sobre os ganhos e perdas no caminho. Espero que você leia com bastante atenção 

para entender a mensagem. 

 

8.1) A felicidade 

 

 Quando trata-se de mudanças, maior ênfase deve ser dada a FELICIDADE, 

pois o maior sucesso que uma pessoa pode ter na vida é ser feliz. Todo o resto vem 

como consequência. Eu estou buscando a minha felicidade diariamente através da 

vivência do agora. É um caminho que está me ajudando a ser o melhor ser humano que 

posso ser e está me deixando realizado. Vale ressaltar que esta é a minha filosofia de 

vida. Siga a sua! Viver o hoje, o agora, não é para todo mundo. É um caminho árduo. É 

“O Caminho do Guerreiro Pacífico”, como diria o escritor Dan Millman, neste livro 

que serviu de base para o filme “Poder além da vida”. 

 

 Eu estou me sentindo muito feliz como professor e escritor. Essas foram minhas 

escolhas e decisões, e acredito que posso contribuir para a sociedade de forma mais 

eficaz desta forma do que seguindo a carreira puramente acadêmica, como pensava há 

alguns anos.  

 Existe um detalhe que considero fundamental nesse processo, e até já comentei 

com meus amigos mais próximos. Eu me desmotivei muito em seguir uma carreira 

acadêmica pelo fato de ter que escrever utilizando tantas regras, que são as conhecidas 

normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Quero frisar 

que não sou contra ela, de maneira nenhuma. Ela é importante e talvez até necessária 

para que os pesquisadores façam seus trabalhos com competência e cuidado. 



 

 

25 

 

 Contudo eu sou diferente! Sou meio louco, e não gosto muito de regras. Eu 

lembro que escrevia os artigos e trabalhos com um desânimo enorme, que tomava conta 

de mim. Eu sentia vontade de fazer mil e uma coisas, menos escrever o que precisava, 

os trabalhos e artigos.  

 E o estopim para a minha mudança quase definitiva se deu no mestrado, quando 

já estava escrevendo no blog “Para além do agora” com boa fluência e criatividade, mas 

não sentia nada disso quando tinha que sentar para escrever um artigo. Parecia que toda 

a minha criatividade evaporava. Eu ficava me perguntando: “Para escrever textos para 

o blog às vezes levo pouquíssimos minutos, mas para escrever esses artigos levo 

dias e dias e não sai nada...”. Essa é uma sensação horrível e que me deixava 

realmente triste e pensativo. 

 Duas perguntas que surgiram na minha cabeça e que vou deixar bem destacadas 

para você refletir também foram essas: 

1ª: “Eu vou querer passar o resto da minha vida 

trabalhando com isso?” 

2ª: “Em que você se imagina trabalhando com gosto 

e dedicação pelo resto da sua vida?” 

 Essas são perguntas libertadoras, eu posso lhe garantir. Tenho que admitir que 

não tenho respostas definitivas para elas. Até porque se tivesse estaria me contradizendo 

desde o início. Mas vou dizer aqui as respostas que vieram lá do fundo do meu coração, 

que pode ser que mudem com o passar do tempo, mas pode ser também que não mudem 

e só se reforcem. Nunca se sabe... 

 A minha resposta para a primeira pergunta foi: NÃO! Eu não consegui 

visualizar um futuro como pesquisador e professor universitário. Eu só via nuvens na 

minha mente. Quero aproveitar para lhe ensinar esse teste que já vi em alguns livros, 

mas que aprendi de verdade na vida, através das minhas quedas e mudanças.  

 Tente visualizar a sua vida em um futuro próximo! Onde gostaria de estar? O 

que gostaria de estar fazendo? Com que pessoas gostaria de estar trabalhando? Quais as 

suas prioridades? Etc. O exercício da visualização é absolutamente incrível, e ele se 

torna ainda mais incrível quando estamos dispostos a mudar, com uma boa energia 

positiva, serenos e em paz para ouvir a voz do coração, que só se escuta quando estamos 

em silêncio. Para ouvir a voz do coração precisamos de relaxamento, precisamos 

desintoxicar nossa mente dos ruídos a nossa volta, das inúmeras atividades e distrações 

que nos prendem e retiram nossa energia. Escrevi sobre isso com mais detalhes no blog, 

se você quiser ler deixo o link de acesso abaixo. 

http://paralemdoagora.wordpress.com/2012/12/26/a-voz-do-coracao-e-a-voz-dos-outros/ 

http://paralemdoagora.wordpress.com/2012/12/26/a-voz-do-coracao-e-a-voz-dos-outros/


 

 

26 

 

 Eu procurei fazer exatamente isso, me pacificar e ouvir o meu coração. No 

silêncio e na serenidade consegui concluir que não queria seguir a carreira universitária. 

E você? Está disposto a silenciar? Parar? E ouvir o que o seu coração está lhe dizendo? 

Eu posso lhe garantir! A voz mais forte que pode existir é voz do coração. É ela que nos 

faz trilhar os melhores caminhos, aqueles que nos levam à verdadeira felicidade. 

 A minha resposta para a segunda pergunta não é e jamais será definitiva, pois a 

nossa vida é dinâmica, é um constante processo de mudanças. Em que eu, no momento, 

consigo me imaginar trabalhando pelo resto da vida com gosto e dedicação é com a 

escrita e a Educação. Tenho um desejo intenso de escrever atingindo um número cada 

vez maior de pessoas e também quero ser um professor daqueles de deixar saudades nos 

alunos. Eu me realizo ao ver meus alunos crescerem na vida e correrem atrás de seus 

sonhos.  

 Vou explicar mais uma coisa. Eu tenho muitas dúvidas quanto a me tornar 

professor universitário porque atualmente é quase uma obrigação que você seja um 

professor pesquisador. Nas universidades, principalmente as federais, para que você 

ascenda na carreira é preciso que publique muitos artigos, inclusive de renome 

internacional, e também faça diversas pesquisas, orientando alunos de Graduação, para 

depois também orientar alunos de Pós-Graduação. É como uma hierarquia, os 

professores que só ensinam ficam estagnados na base, os que publicam pouco no 

máximo podem orientar alunos de Graduação e os que publicam muito e estão 

envolvidos com grandes pesquisas, com parcerias externas etc, estes sobem muito na 

carreira e ganham bem mais que os outros professores. Em resumo, só cresce como 

professor universitário quem também for pesquisador.  

 Eu não tenho tanto talento para ser um pesquisador e não consigo me imaginar 

orientando alunos de Graduação, fazendo parcerias em pesquisas, correndo atrás de 

congressos para publicar trabalhos, desenvolvendo pesquisas para fora da universidade, 

etc. Todo esse universo me parece algo utópico e fora da minha realidade pessoal. Por 

isso estou ensinando no Ensino Médio, em que ensino sem ter esse tipo de cobranças 

que não me agradam nem um pouco. É tudo uma questão de perspectiva, para os que 

amam pesquisar, é uma delícia ter congressos a participar, outros interessados em fazer 

parcerias, ficar o dia inteiro se aperfeiçoando no ramo de sua pesquisa etc. Mas para 

mim, é uma delícia saber que meus alunos estão aprendendo duas matérias tão temidas 

(Física e Matemática), que muito do que falo para eles ficará como ensinamentos e 

lições para o resto de suas vidas, que posso facilitar muito o ingresso dos alunos na 

universidade através da minha dedicação em fazê-los aprender, em dar boas aulas, etc. 

 Mais uma vez eu cito o meu amigo Rubem Alves, ele tem uma série de crônicas 

chamadas “O que é científico?”, que explicam de forma esplêndida como me sinto 

quanto a possibilidade de me tornar pesquisador. Nestas crônicas ele explica que os 

cientistas se especializam em uma área e aprendem cada vez mais sobre esse tema 

específico, para defenderem teses e escreverem trabalhos relacionados. Ele os denomina 
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como “homens unidimensionais”. Transcrevo abaixo um pequeno trecho de uma destas 

crônicas. 

“Para se atingir o nível de “grande mestre” no xadrez ou na ciência é necessária uma 

dedicação total. Conselho ao cientista que pretende ser “grande mestre”: lembre-se de 

que, enquanto você gasta tempo com literatura, poesia, namoro, em conversas no bar 

DALI, há sempre um japonês trabalhando no laboratório noite adentro. É possível que 

ele esteja pesquisando o mesmo problema que você. Se ele publicar os resultados da 

pesquisa antes de você, ele, e não você, será o “grande mestre.” O pretendente ao 

título de “grande mestre” deve se dedicar de corpo e alma ao jogo da ciência. O 

cientista que assim procede ficará com conhecimentos cada vez mais refinados na sua 

área de especialização: ele conhecerá cada vez mais de cada vez menos. Mas, à medida 

que o seu “software” de linguagem científica se expande, os outros “softwares” vão se 

atrofiando. Por inatividade. O cientista se transforma num “homem unidimensional”: 

vista apurada para explorar a sua caverna, denominada “área de especialização”, mas 

cego em relação a tudo o que não seja aquilo previsto pelo jogo da ciência. Sua 

linguagem é extremamente eficaz para capturar objetos físicos. Totalmente incapaz de 

capturar relações afetivas. Se não houvesse homens no mundo, se o mundo fosse 

constituído apenas de objetos, então a linguagem da ciência seria completa.” 

 Acredito que este seja o principal motivo para eu não ter me tornado professor 

universitário e pesquisador, eu não sou um “homem unidimensional”, sou um “homem 

multidimensional”. Adoro ler sobre diversos assuntos, desde Física e Matemática, até 

Artes, Música, Filosofia, Psicologia, Teologia etc. Com essa característica tão marcante 

na minha personalidade, torna-se bem mais difícil seguir por esse caminho. Graças a 

Deus descobri isso bastante jovem! Se quiser ler um pouco mais sobre isso, deixo o link 

de um texto do blog em que falei sobre isso de maneira mais filosófica e informal. 

https://paralemdoagora.wordpress.com/2014/01/09/o-grande-mestre/ 

 Eu realmente agi como um louco ao terminar um mestrado e depois ter me 

tornado professor de Ensino Médio. Para as mentes julgadoras (que sei que são muitas), 

essa minha atitude foi um erro, uma perda de tempo, um retrocesso, ou até mesmo uma 

insanidade, mas para mim foi uma libertação. Nunca me senti mais feliz em toda a 

minha vida. Todo o caminho que eu segui até aqui valeu a pena e serviu como 

aprendizado. Se não fossem todas essas decisões e mudanças, você não estaria lendo 

esse e-book, porque eu estaria fazendo outras coisas da minha vida. 

 Essa segunda pergunta não deve ser definitiva para ninguém. Pense na sua vida! 

Responda a essa pergunta com bastante calma e reflexão. Você saberá em que deseja 

trabalhar pelo resto da vida através do seu caminho, do dia a dia, dos acontecimentos, 

das lutas, das vitórias, das quedas e, logicamente, da sua intuição. 

 

 

https://paralemdoagora.wordpress.com/2014/01/09/o-grande-mestre/
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8.2) O dinheiro 

 

 

 O dinheiro também é fundamental e deve ser explicado aqui. Eu tomei minhas 

decisões e fiz minhas escolhas, mas elas me trouxeram as consequências, e uma delas 

foi que não aumentei meu patrimônio financeiro, pelo menos por enquanto.  

 Eu sou professor e no momento estou ensinando em escolas do estado. Um 

professor não ganha muito e você sabe disso. Eu tenho consciência das minhas escolhas 

e resolvi fazer isso porque ouvi o meu coração e foi o que ele me disse.  

 Eu poderia ter seguido uma carreira universitária e poderia até estar no meio de 

um doutorado em Física a essa altura do campeonato, mas se tivesse seguido por esse 

caminho, sabe o que muito provavelmente eu seria hoje? Um frustrado! Uma pessoa 

triste, deprimida, doente e tomando remédios antidepressivos. Provavelmente não teria 

encontrado ninguém para namorar e teria um círculo de amigos extremamente restrito e 

com outras pessoas infelizes. Ahh! Eu estaria ganhando uma bolsa de R$ 2.200 e teria 

muito tempo livre para dar aulas. Enfim! Poderia muito facilmente ganhar mais de R$ 

3.000 por mês e estaria profundamente infeliz.  

 Veja só! Eu estou ganhando menos que R$ 3.000 por mês, mas estou 

imensamente feliz. Estou cultivando as minhas maiores riquezas como nunca na vida. 

Sabe quais são as minhas maiores riquezas? A minha consciência, a minha família, a 

minha namorada, os meus amigos e a minha saúde do corpo, da alma e do espírito. Elas 

valem muito mais do que o ouro, a prata e qualquer riqueza material que esse mundo 

possa dar. 

 Agora eu vou lhe fazer mais uma pergunta questionadora e espero que você 

responda com sinceridade, responda de coração: 

“Quais são as maiores riquezas da sua vida?” 
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 Se elas forem parecidas com as que coloquei, ótimo! Você está no caminho 

certo! Mas se o dinheiro apareceu lá na frente, antes da família, do namorado, 

namorada, amigos! Eu sinto lhe dizer, mas você ainda está longe de sentir uma 

felicidade mais genuína, que é aquela felicidade que brota de dentro da gente e se 

espalha por todos os lados, que contagia as pessoas! Busque essa felicidade! Ela pode  

lhe dar um sabor muito mais especial.  

 

8.3) Insegurança e Incerteza 

 

 Outro ponto importante é com relação a segurança. A maior parte das pessoas 

espera encontrar um emprego que seja seguro e que lhe garanta em todo início de mês  o 

pagamento de todas as contas e a sobra de algum dinheiro para se divertir e fazer algo 

mais pessoal. 

 No Brasil é extremamente comum as pessoas estudarem para concursos e serem 

efetivadas em seus cargos. Isso é maravilhoso! Dou todo apoio! Se você quer 

estabilidade, perfeito! É uma escolha! Muito consciente e justa! Mas eu segui um 

caminho diferente! Eu gosto da insegurança! Já fiz vários concursos e nunca passei em 

nenhum. Eu sinto que um lado meu quer ter essa segurança, mas outro lado sente muito 

medo. Pode ser que esteja enganado, mas eu não consigo me ver trabalhando em um 

mesmo local por 15, 20, 25 anos! Essa ideia me assusta! Mas faz parte da minha 

natureza, e também das escolhas que fiz. 

 E outra coisa interessante que refleti bastante! Os escritores dificilmente ficam 

estagnados em um mesmo lugar por anos e anos! Normalmente eles mudam de ares. 

Mudam de cidade, ou de país. Mudam o estilo dos livros publicados etc. Eu acho 

interessante isso, e me leva a refletir que estou no caminho certo. Ser escritor já traz em 

si a insegurança, pois você pode ganhar milhões e milhões de dólares, mas pode 

também ganhar bem pouco.  

 

8.4) Os amigos 

 

 Outro fator de extrema importância são as mudanças naturais de amizades que 

ocorrem no nosso processo de mudança. É simplesmente IMPOSSÍVEL você mudar e 

continuar com o mesmo grupo de amigos. Repito, é IMPOSSÍVEL! Por um motivo 

muito simples: as mudanças lhe levam a novos lugares, novas experiências, novos 

aprendizados, e tudo isso leva naturalmente a novos amigos. 

 Existe uma lei universal que sempre cito nos textos que escrevo: a lei da 

atração. Essa lei é simplesmente infalível. Você sempre atrai para si aquilo que vem 
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dos seus pensamentos. Por exemplo: Se você é alguém que ama assistir futebol e passa 

horas e horas discutindo sobre os times, os campeonatos, os ganhadores, os perdedores, 

gosta de ir aos estádios etc. Naturalmente você atrairá para si pessoas que também 

gostam de futebol tanto quanto você.  

 Outro exemplo interessante. Se você é um estudioso, seja de que área for, quanto 

mais você se dedica ao que está estudando e se aprimorando, mais você vai se deparar 

com situações, com sites de internet, com livros, com pessoas, com contatos, que 

naturalmente lhe levarão a se aprofundar neste assunto. Aquilo que estava nos seus 

pensamentos vai ganhando forma pouco a pouco. 

 A lei da atração sempre foi e sempre será infalível comigo, até porque estou 

aprendendo a utilizá-la a meu favor. Ela me levou a buscar caminhos de 

autoconhecimento ainda na Graduação em Física, me ajudou a conhecer novos amigos, 

a conhecer grandes escritores como Anthony Robbins, Daniel Goleman, Roberto 

Shinyashiki, a própria autora do livro “O segredo” Rhonda Byrne, que fala sobre essa 

lei etc.   

 Eu mudei de ares e de amigos desde essa época da Física, depois da Engenharia 

Mecânica, e agora estou fazendo muitos amigos através da Educação (professores, 

alunos, diretores, coordenadores etc). Também me afastei naturalmente de vários outros 

amigos e colegas que faziam parte da minha caminhada religiosa, mas não entrarei em 

detalhes aqui.  

 Enfim! O que mais quero lhe dizer é que INEVITAVELMENTE pessoas vão 

entrar e sair da sua vida, e você precisa estar preparado para isso, precisa ter maturidade 

suficiente para aceitar que muita coisa ficará para trás definitivamente. Você está 

preparado para isso? Se estiver, você está no caminho certo. 
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8.5) Um sono tranquilo 

 

 O sono também é um ponto extremamente importante para saber se você está 

seguindo no caminho certo. Se você tem o chamado sono reparador, que é aquele sono 

que lhe faz acordar pela manhã com uma vitalidade e uma vontade de trabalhar enorme, 

que lhe dá aquela sensação de que seu dia será excelente, você certamente sentirá uma 

satisfação e realização bem maiores em todos os sentidos, tanto profissional, como 

pessoal, familiar, na saúde do corpo etc. 

 Eu tenho esse sono reparador! Vou dormir tranquilo e feliz, sabendo que meu 

dia foi excelente e fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Quando isso acontece é 

sinal de que você está trabalhando com o que lhe faz feliz e provavelmente você está 

seguindo aquilo que é a sua missão de vida. 

 Eu lembro que na época do curso de Física aconteciam frequentemente duas 

situações. Ou eu estudava tanto que o sono servia apenas para meu cérebro não 

“explodir” de tanta informação, ou eu sentia insônia. Foi a única época da minha vida 

que tive insônia, e não foi nada bom. Ela me deixava triste, abatido, cansado, aéreo e 

um pouco irritadiço! Além disso, ainda tirava a minha disposição para fazer atividades 

físicas, o que tenho como hábito.  

 Tudo isso acabou, graças a Deus e as minhas escolhas!  

 Se o seu sono é reparador e você acorda pela manhã com uma enorme 

disposição e vontade de trabalhar, ótimo! Você está no caminho certo! Siga em frente! 

Agora eu lhe questiono: 

“Como tem sido o seu sono?” 
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8.6) Um crescimento espiritual 

 

 Não podemos desvincular a nossa missão de vida do crescimento espiritual. E o 

que é esse crescimento? É o quanto nos tornamos mais conscientes do nosso papel neste 

mundo. Quanto mais eu tenho consciência da minha importância e de como eu posso 

contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor de se viver, mais estarei crescendo 

espiritualmente. E por que o estarei? Porque ao tomar essa consciência eu me torno 

mais humano, e sempre que eu me torno mais humano, naturalmente eu me torno mais 

espiritual. São caminhos que andam juntos, vinculados.  

 Vale ressaltar que não estou falando de religião, mas de algo que transcende as 

religiões, que entra na esfera da fé e da vivência humana. Já falei inúmeras vezes no 

blog que respeito todas as religiões e que todas elas levam para o mesmo deus, mas o 

que estou dizendo aqui é sobre o crescimento espiritual que está vinculado a nossa 

missão de vida. Eu estou descobrindo a minha e você também está descobrindo a sua. 

Você só precisa saber que quanto mais humano eu sou, mais espiritual eu me torno. 
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9) O desejo de seguir em frente 

 

 

Tem uma frase belíssima que a autoria não é do meu conhecimento, porém, 

ficou grudada na minha mente. A seguinte: 

 

 Esta frase é muito verdadeira e tenho certeza absoluta que os grandes homens e 

mulheres de sucesso do mundo inteiro concordam com ela. É exatamente assim que eu 

estou me sentindo agora que descobri o meu talento para a escrita. O meu desejo é 

continuar escrevendo pelo resto da minha vida. 

Quando olho para trás e vejo todos os caminhos que trilhei não sinto nenhuma 

vontade de voltar, mas apenas de seguir em frente e me aperfeiçoar na escrita e na 

educação, que são as minhas maiores vocações.  

 Se você está seguindo o seu caminho, mas está cheio de dúvidas se deve 

continuar por ele, pode ser que ele não seja o caminho que vai favorecer o seu 

crescimento. É importante ressaltar a importância da intuição. Quanto mais 

desenvolvemos a nossa intuição, mais conseguimos sentir quando estamos no caminho 

certo. Deixo duas excelentes sugestões de leitura que me ajudaram muito a desenvolver 

a intuição, os livros “Ilusões”, do escritor francês Richard Bach, e o livro “A visão 

celestina”, do escritor americano James Redfield 

 Lembro sempre com muito carinho o primeiro texto que escrevi, que se chamava 

“Ver para crer ou crer para ver?”. Eu realmente estou vivendo isso. Primeiro eu 

acredito que algo que estou me propondo vai dar certo, depois ajo, e lá na frente vejo os 

resultados.  

 Quando temos o firme propósito estabelecido na mente, a probabilidade de o que 

estamos planejando dar certo é infinitamente maior. Quando comecei a escrever eu 
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acreditei de verdade que eu poderia ajudar as pessoas e já estou vendo claramente os 

resultados do meu trabalho ainda tão iniciante. 

 Portanto. Siga o seu coração! Desenvolva a sua intuição! Procure fazer o que 

ama! Esteja rodeado de pessoas que lhe amam! Seja bom para com elas e para com 

todos que se aproximarem de você! Sorria! Brinque! Se divirta! Faça exercícios físicos! 

Cultive as suas amizades! Valorize as pessoas mais importantes da sua vida! Tudo isso 

vai lhe ajudar a seguir em frente e alcançar as maiores vitórias na vida. Esse é meu 

desejo para você... 

 Quero concluir este e-book deixando a belíssima tradução da música “Three 

Little Birds”, do grande cantor e compositor Bob Marley, que admiro profundamente. 

“Não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar bem...”. 

 

Três Passarinhos 

 

Não se preocupe com nada, 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar bem 

Dizendo, não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar bem 

Levantar esta manhã 

Sorrir com o sol nascente 

Três passarinhos 

Pela minha porta 

Cantando músicas doces 

De melodias puras e verdadeiras 

Dizendo: “Esta é a minha mensagem para você” 

Dizendo não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem 

Dizendo não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem 

Levantar esta manhã 

Sorrir com o sol nascente 

Três passarinhos 

Pela minha porta 

Cantando músicas doces 

De melodias puras e verdadeiras 

Dizendo: “Esta é a minha mensagem para você” 

Cantando não se preocupe com nada, 

Se preocupar com nada, 

Cada pequena coisa vai ficar tudo bem 
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Não se preocupe! 

Cantando não se preocupe com nada 

Não vou me preocupar! 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem 

Cantando não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem 

Não vou me procupar! 

Cantando não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem 

Cantando não se preocupe com nada 

Porque cada pequena coisa 

Vai ficar tudo bem! 

  



 

 

36 

 

Isaias Costa. Bacharel em Física e Mestre em Engenharia 

Mecânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Professor de Física e Matemática no Ensino Médio e escritor 

no tempo livre. Escreve no blog “Para além do agora”. 

 www.paralemdoagora.wordpress.com 

 

Fortaleza, fevereiro de 2014. 

 

  

  

 

http://www.paralemdoagora.wordpress.com/

