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u não acredito na sorte, mas acredito que um homem 

é capaz de fazer a própria sorte. Sorte são 

consequências dos próprios atos, o que você planta 

hoje você pode chamar de sorte lá na frente quando a realização que 

você quer se concluir.

 

Reafirmo aqui a vocês, “Quem luta pelo que quer sempre 

alcança”! Mesmo que a estrada seja difícil, que a jornada parece 

interminável e o objetivo inalcançável, mesmo que o caminho seja de 

espinhos, você cai, mas você levanta e segue em frente, você rasteja 

se precisar, mas você nunca desiste! 

 

Se você acha que tem algo a aprender, é bem vindo 

e sempre será. Quero passar um pouco do conhecimento e 

minha meta é tentar poupar meus leitores das aflições que 

eu passei, seja profissional ou pessoal. 

 

 

  

 

 

 

E 
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m homem sempre tem que melhorar, e eu nunca vi 

isso como desafio, sempre vi como obrigação. 

 

Quando comecei uma mudança na minha vida, 

principalmente na minha maneira de pensar e agir, algumas pessoas 

me disseram: “Não vai dar em nada. Você já é bom assim mesmo.” 

Hoje, muitas pessoas me perguntam como podem fazer pra mudar 

de mindset (configuração da mente) e alcançar patamares mais 

altos. 

  

Você não pode ensinar nada a um homem, você apenas 

pode despertar aquilo que já estar adormecido dentro dele.    

 

Existe uma mina de ouro dentro de você da qual pode 

extrair tudo aquilo que quer. Você tem que saber fazer isso. É 

impossível querer ser tornar grande sem antes conhecer a si mesmo, 

sem antes se vencer. 

 

Não sou diferente de você que busca coisas 

GRANDIOSAS.  

Mas eu carrego comigo um diferencial. Um 

diferencial que aprendi de um jeito doloroso e amargo. 

Aprendi de uma forma bem cruel que sou meu maior 

oponente. 

 

U 
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Selecionamos alguns de nossos textos (lições). Acreditamos 

que todo homem deveria ler. Uma seleção de forma alternada, essa 

leitura não é um livro comum que tem uma história sequencial, e 

sim alguns de nossos ensinamentos mais aceito pelo público, não é 

conteúdo inédito, mas quem já leu deveria ler de novo e quem ainda 

não leu, temos a certeza que vai aprender algo relevante que levará 

consigo. 

 

“Porque sou homem”. É uma pequena frase que não 

deve ser dita por você apenas para mostrar aos quatros cantos da 

terra que é “machão”, mas sim um conceito de honrar seus 

antepassados que deram jus a palavra HOMEM. Fazer o certo, 

mesmo que isso não os beneficie em absolutamente nada. Pois, não 

se pode cobrar para ter honra e muito menos compra-la. Na maioria 

das vezes quem a tem (aqui nesse mundo) só sai com prejuízos. Mas 

quem a adquire esse sim pode ser chamado de HOMEM. 

 

Coloque-se “superior”. Ou melhor, sinta-se superior, 

(sem ser arrogante) no seu ambiente, seja o melhor que um homem 

pode ser, não importa o lugar ou situação que se encontre. Um alpha 

jamais se influencia por coisas banais e jamais se rende ao 

desânimo. Saiba que este desiste sim, ele sabe desistir na hora certa.  

Ele toma a iniciativa.  

Sejam um homem que você mesmo sinta orgulho e viva 

eternamente assim. Por quê? 

- PORQUE SOU HOMEM! 
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“Tudo acontece no seu tempo” 

oi uma frase que alguém disse na minha 

adolescência e tantas outras vezes a escutei, em 

minha mente, repetindo como se fosse uma regra a 

ser seguida. 

Na adolescência só pude concluir uma coisa: 

– Regra estúpida. 

-Sou o senhor do meu tempo, as coisas acontecem quando 

eu quero que aconteçam. 

“Não é bem assim que as coisas funcionam garotão 

esperto.” É o recado que se pudesse enviaria ao meu eu do passado. 

Na época eu não tinha maturidade suficiente para ver isso 

como um sábio conselho, eu fui encorajado pelo meu orgulho a ver 

isso como uma afronta as minhas qualidades, um desafio, ou 

até mesmo uma opinião pessoal do destino, de que isso não era para 

ser meu, por que eu não merecia. 

Se fosse maduro suficiente, teria entendido que isso não é 

para ser meu, agora. 

Como toda criança mimada que perde seu brinquedo 

preferido, briguei e esbravejei ao destino, eu tinha apenas uma 

convicção: 

“Essa menina vai ser minha.” 

F 
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– Não foi. 

“Esse relacionamento será mágico”. 

– Não foi. 

Teria sido mágico, incrível, algo para marcar na memória 

se acontecesse no tempo certo. 

Forçar um relacionamento em um momento onde sua vida 

primeiro precisa tomar uma direção não tem como dar certo, não se 

encaixa, força-lo é a certeza de ter um péssimo relacionamento, jogar 

uma chance de ser feliz fora. O pior disso é que a pessoa pode ser 

incrível sim, mas para o “você” de uns anos à frente. 

Eu já perdi uma chance com uma mulher incrível, 

simplesmente por não aceitar o tempo certo, não o tempo dela, mas 

sim o meu. Não tem como adicionar uma pessoa a uma bagunça que 

queremos chamar de vida. Tantas outras obrigações em primeiro 

plano, adicionar alguém para ser secundário não dará certo. 

 No tempo certo teria sido algo espetacular, talvez o 

romance que todos desejamos. 

Se você está vivendo algo assim, reflita sobre isso: 

“Dará certo agora? Ou devo simplesmente aceitar que 

agora minha vida não comporta uma relação e devo seguir em 

frente?” 

Mas cuidado, não importa a idade, tempo certo ou não; 

Algumas mulheres podem confundi-lo, você acha que deve esperar o 

tempo certo, mas está apenas sendo feito de bobo. Se envolveu com 

uma menina que não sabe o que quer da vida, diz que não está no 

tempo certo, mas não é porque tem planos para o futuro ou algo do 

tipo, ela apenas quer passar seus finais de semana com um carinha 

diferente. Nesses casos não seja bobo, se você percebeu que a 

menina é assim, e ela não quer você hoje, simplesmente agradeça. 

Quem vive pelo final de semana não está esperando o 

tempo certo, apenas está desperdiçando tempo. 
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Não é para acontecer, porque é melhor que não aconteça, 

pelo menos não com ela. E então o tempo passará. Ao invés de 

inimigo o tempo torna-se seu aliado, compartilhando experiências e 

o amadurecendo. 

E então você encontrará por fim não uma menina, mas sim 

uma companheira, e você conhecerá o que é um relacionamento de 

verdade, uma relação estável. Você encontra uma mulher incrível e 

só tem a agradecer. 

Mesmo assim, você acha que nunca superou aquela 

menina, então começa a pensar em “como seria” se aquela menina 

tivesse dito SIM. 

Você procura saber sobre ela, e descobre que depois de 

todo esse tempo, ela ainda está sozinha, colecionando 

relacionamentos como se fosse um estacionamento rotativo, onde 

homens param por um tempo até que outro ocupe a temporária 

vaga, e então você finalmente conclui: 

– Foi melhor receber um NÃO, mesmo que o estrago tenha sido feio 

e causado sofrimento, do que receber o SIM e ter se tornado 

somente MAIS UM em sua longa trajetória de relacionamentos. 

Não sei se por destino, consequência, causa e efeito, mas o mesmo 

destino que hoje lhe nega aquela menina, aquela menina que você 

desesperadamente quer, é o mesmo que lhe trará no futuro a mulher 

que o fará feliz. Feliz de verdade. 

E você agradecerá por todos os seus relacionamentos que 

foram barrados num terrível NÃO. Porque no final, haverá uma 

recompensa por passar tanto tempo sozinho, por esperar o tempo 

certo. A recompensa por não ser mais um colecionador de 

relacionamentos. 

“O destino hoje lhe nega aquele menina que você tanto 

quer, para mais tarde trazer a mulher que você merece.” 

Aceite que o tempo deve ser seu aliado e não seu inimigo. 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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eja otimista: Todo fim é um novo começo a gente só 

não sabe disso naquele momento. 

 

“É o fim, meu Deus! está tudo acabado, minha vida está 

acabada”.  

E a pior de todas; “vou me matar não tenho mais 

vontade de viver”.  

 

Essas frases e pensamentos são clássicos quando estamos 

enfrentando uma perda na qual não estamos preparados 

emocionalmente pra ficar sem, seja essa perda: um ente querido que 

faleceu numa fatalidade, uma empresa ou projeto que foi sua vida e 

ambição e que tanto se dedicou dia após dia e, de repente, algo deu 

errado e tudo desmoronou, e você não estava preparado pra isso.  

 

A mais clássica de todas: a “perda” do seu grande amor, do 

seu amor incondicional por quem tanto se dedicou, bajulou, mandou 

flores, fez declarações, deixou de sair, deixou de estudar, fez planos 

para casar, ter filhos e pensou que a teria para sempre ao lado e, de 

repente, o tempo mostra que esse “amor” não quer mais ser seu e 

resolve te dar um pé na bunda.  

 

A perda de um namoro, noivado, casamento com certeza é 

mesmo muito difícil e dolorida para superar (falo por experiência a 

perda de um noivado). Bem, existem muitas coisas para perdermos 

enquanto vivermos. Porque nascemos predestinados para 

S 
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perdermos algo e, em algum momento da nossa vida, com certeza 

vamos passar por dor de perdas. 

 

Nesse mesmo tempo que enfrentamos tal dor, nada nos 

vêm à cabeça; se não nos lamentarmos o que perdermos, aí vêm 

então os “porquês” 

                – Por que eu? - Justamente comigo? E muitos outros 

questionamentos. 

 

Entenda que as perdas depois de um tempo sempre nos 

tornam bem mais fortes. 

 

-Nunca reclame como se você fosse a única pessoa no 

mundo a passar por momentos agoniantes e de desespero. Muitos 

passam e superam, e você também depois de ler esse texto vai se 

sentir melhor e superar seja lá qual momento estiver passando. 

 

Se pensar pelo lado positivo de tudo, tenho certeza que irá 

sempre se sentir melhor em determinadas ocasiões. Veja meu 

pensamento sobre superar ao invés de lamentar. Pense junto 

comigo, e veja como tudo é superável, vamos lá! 

 

TRÊS EXEMPLOS: 

Perdeu o emprego; diga: arrumarei outro trabalho o quanto 

antes, quem sabe até ganharei mais. Não se lamente, pois ser 

rejeitado por pessoas que não reconhecem seu sacrifício só te poupa 

o tempo de não ter que espantá-las a socos e pontapés. Pegue suas 

coisas, agradeça pela oportunidade mesmo que você sinta ódio do 

seu chefe, faça o seu papel de homem seja educado e vá atrás de algo 

melhor. E pense: tenho saúde; sou capaz de encontrar um emprego 

melhor pra mim. 
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Acabou o amor e meu relacionamento já era: ao invés de 

insistir e fazer de tudo pra tê-la de volta e sofrer de amor 

incondicional, diga a si mesmo e faça: Eu merecia mais, sou bom 

demais pra lamentar-me por isso.  

 

Aja sempre como um verdadeiro homem, sua honra e 

orgulho são fortes demais para lhe deixar que outra pessoa lhe tire a 

paz, faça o que tiver de ser feito! Depois disso, amadureça passe o 

tempo que precisar sozinho, aprenda a ser só e feliz por si mesmo, 

quando encontrar uma pessoa legal ela não o fará feliz, porque antes 

você já era feliz sozinho, ela apenas fará parte de sua vida e, se você 

der sorte, ela acrescentará mais à sua felicidade, mas já digo: nunca 

espere nada de ninguém, nem mesmo um obrigado ou um bom dia, 

muito menos um “eu te amo” para você se senti mais feliz por isso. 

Nunca espere! 

 

Um exemplo bem simples, de que temos que ver tudo pelo 

lado bom é este: O pneu do seu carro furou: agradeça por estar vivo e 

não ter acontecido nada demais com você. Vá lá e troque pelo pneu 

reserva, sem reclamar. Agradeça de novo por chegar sem nenhum 

arranhão em casa e que vai poder ver sua família e seus amigos. 

 

Como toda ação tem uma reação, faça suas reações 

tornarem sua vida favorável para você, assim tenho certeza que 

viverá todos os dias de sua vida serão dias menos estressantes e 

angustiosos. Todo fim é um novo começo, faça sempre um bom 

recomeço para que ele tenha um excelente final. 

 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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xistem algumas verdades sobre as mulheres que 
vocês devem saber. Destas verdades e regras, cito as 
principais. 

Verdade nº um: 

Mulher gosta de mistério, jamais abra a caixa preta tão 

fácil, mulher gosta, acima de tudo, dos cafajestes. O maior sonho de 

uma mulher é consertar um cafajeste, portanto, amigo, se não tomar 

cuidado, antes que você perceba, estará sendo controlado. 

É você quem precisa dominar as emoções. 

Verdade nº dois: 

Nunca, jamais, faça planos que somem mais do que o 

tempo que estão juntos. Se estão juntos um ano, planeje os próximos 

seis meses, nada mais que isso. 

Verdade nº três: 

Elas acham que podem controlar você, elas podem 

controlar o mundo ao redor delas, mas não deixe que controlem o 

seu. 

Verdade nº quatro: 

Não espere uma mulher bater na sua porta, querendo sexo. 

Crie oportunidades, saia de casa. 

Verdade nº cinco: 

Mulheres competem entre si, mesmo sem querer. Quando 

pegar uma mulher, seja diferente, mostre que você é um cara 

diferente dos que estão por aí, mesmo não sendo, as amigas irão 

E 
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querem conhecer você também. Se você pegou uma mulher, pode ser 

a feia, num grupo de cinco amigas, e você foi  O CARA, ela vai falar 

para as outras, em menos de um ano você pegou todas. Mulheres são 

extremamente competitivas entre si. 

Verdade nº seis: 

As mulheres estão descrentes do amor, dos 

relacionamentos, hoje em dia não precisa mentir muito e fazer 

promessas que não irá cumprir. 

Verdade nº sete: 

Se tomar um fora ou pé na bunda, desista. Não queira ficar 

com fama de coitadinho que corre atrás, “esfregue” uma mulher 

melhor na cara dela, é só questão de tempo, até ela correr atrás de 

você 

O cafajeste também tem suas regras, e para você que vai se 

aventurar nas conquistas, que vai ter mais de uma parceira sexual, 

deve respeitar essas regras. 

Regra nº um: 

Proteção sempre, você não quer acabar com a sua vida 

pegando alguma doença, nem colocar mais um filho sem pai nesse 

mundo, seja responsável. 

Regra nº dois: 

Não fique bêbado, caindo pelos cantos, isso mostra 

infantilidade, e ninguém gosta disso. Não use drogas, comece 

mostrando que é um Macho Alfa, dizendo não às drogas. Se você 

aceita porque você não quer que seus amigos o chamem de careta, 

então você já é um “merdinha bajulador”, sem personalidade, que 

não sabe dizer não para as coisas que não prestam. Não tenha medo 

de dizer não, quando você não quer uma coisa você não é obrigado a 

fazer! 
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Não se deixe influenciar, nenhum amiguinho estará com 

você quando você estiver numa pior. Droga é como uma bomba 

relógio e, quando explodir, você estará sozinho. 

Regra nº três: 

Crie oportunidades, não desperdice nenhuma, não deixe 

para amanhã, só o hoje importa. Nos arrependimentos, os homens e 

as mulheres se diferem por uma coisa: Os homens lamentam pelas 

mulheres com quem não transaram, e as mulheres se lamentam por 

alguns homens com quem transaram. Não iremos nos lamentar 

nunca. Faremos o nosso melhor, sempre respeitando o outro. 

Regra nº quatro: 

Sempre tenha assuntos interessantes para falar, cuidado 

com a linguagem também, pois gírias, malandragens, essas coisas 

não funcionam. Pense bem que tipo de mulher deseja atrair, e 

adapte-se ao momento. 

Regra nº cinco: 

Jamais mude seu jeito, se gosta de videogame, ou qualquer 

outro hobby, não precisa desistir disso, apenas vista uma máscara 

quando sair, sua máscara de cafajeste. Quando usar essa máscara, 

você é uma máquina de pegar mulheres, com falas e assuntos 

prontos, um roteiro inteiro, e ninguém precisa saber seus gostos 

verdadeiros. 

Regra nº seis: 

Não frequentes lugares em que você seria facilmente 

reconhecido, lembre-se da discrição, você não quer ser apontado e 

ter fama de cachorro, você só quer aproveitar a sua vida. 

Regra nº sete: 

Leões caçam sozinhos, mas você precisa ter um parceiro de 

balada, apenas um, você não quer chamar muita atenção. 

Regra nº oito: 
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Se beber, não dirija, sua vida está apenas começando, não 

estrague isso. 

Regra nº nove: 

Tenha sempre um plano de fuga para se livrar das mulheres 

chatas. 

A primeira vez que sair após ler esse livro, você deve ir falar 

com alguma desconhecida! 

Agora que já sabemos as regras para nos ajudar, cuidamos 

do nosso visual, é hora de sair e ir à luta. (fim) 

“Arthur encheu os pulmões e soltou um grito de raiva, 
frustração, cerrou ainda mais os punhos. Suas veias pulsavam em sua 
testa.  

Com toda a força da sua alma ele incorporou o espírito 
vingativo de todos os cornos do passado que perderam a vida por causa 
de uma mulher e socou com vontade aquele espelho velho.  

O espelho se espatifou, alguns pedaços de vidro lhe feriram a 
carne. Arthur não sentia dor.  

A satisfação era tão grande a adrenalina inundava seu 
cérebro que ele não conseguia sentir a dor de um punho quebrado.  

Arthur ria de satisfação, eufórico, havia derrotado aquele 
bonzinho, aquele ser terrível que havia se tornado. A partir de agora 
tudo seria diferente, ele seria feliz, podia sentir que a vida seria 
maravilhosa...” 
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uando pedi demissão do meu trabalho, há quatro 

anos atrás, na época faltando apenas 15 dias pra eu 

tirar férias, meus colegas me disseram: “Você ficou 

maluco; vai fazer o que agora da vida sem emprego, pirou foi?”. 

 

Eu simplesmente não podia esperar mais pra começar uma 

vida nova. Na época, abrir mão de todos os meus direitos trabalhista 

porque não podia esperar mais nenhum dia pra começar a vida que 

sempre quis.  

 

O fundamental para mudança repentina de atitude foi 

porque acima de qualquer coisa eu acreditei em mim, sabia que 

tinha potencial pra começar a ter meu próprio negócio. Ideias não 

me faltavam. 

 

Quando comecei uma mudança na minha vida, 

principalmente na minha maneira de pensar, algumas pessoas me 

disseram: “Não vai dar em nada. Você não é bom nisso, fica no seu 

emprego que lá é mais seguro.” Hoje, muitas pessoas me perguntam 

como podem fazer pra mudar de postura e alcançar patamares mais 

altos. 

 

Q 
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Quando criei uma página no facebook e instagram pra 

motivar pessoas, passar um conteúdo positivo e oportunidades, 

algumas pessoas me disseram: “Pra que você vai fazer isso? Não vai 

dar em nada e você vai desperdiçar tempo.” Hoje, muitas me 

perguntam como podem começar uma conta no facebook e 

instagram e conseguir impactar a vida de outras pessoas 

positivamente. 

 

Quando comecei a escrever meus e-books algumas 

pessoas me disseram: “Nem perde tempo com isso. Não funciona, é 

tudo conto da carochinha, nunca vai conseguir fazer um livro 

físico". Hoje, muitas pessoas me perguntam como eu conseguir.  

 

Se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não teria meu 

próprio negócio e não teria publicado um livro físico, não estaria me 

tornando uma pessoa melhor dia após dia, não teria impactado 

positivamente mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais, não 

teria feito uma venda sequer pela internet, quanto mais construído 

um fluxo sólido de renda com negócios digitais e nem estaria me 

preparando para as coisas EXTRAORDINÁRIAS que virão ao meu 

encontro. 

 

AVISO: Vai ter muita gente tentando te desencorajar de 

muita coisa. Se você conseguir se manter confiante no seu potencial 

e acreditar que pode gerar resultados, essas mesmas pessoas (e 

muitas outras) irão te procurar depois pra saber como foi que você 

fez. 

 

Não aceite menos do que merece. Não desperdice toda sua 

vida e todo o seu tempo tendo que se contentar em ser subordinado 

de alguém. Se as oportunidades estão difíceis, crie-as.  
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Se você está trabalhando para si mesmo ou já vive essa 

vida, bem vindo ao clube. 

 

Ps.: Vou deixar disponível no link abaixo onde você pode 

comprar meu LIVRO FÍSICO e conhecer através dele meu modo 

de pensar e o que fiz. Comece ainda hoje uma postura que só vai te 

trazer coisas boas. Eu conseguir porque acreditei em mim. E se eu 

conseguir, você também consegue. 

 

Adquira o livro . Clique Aqui 
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ocê leu tudo que já escrevi, mas mesmo assim não 

consegue ir falar com uma desconhecida. Então, 

iremos trabalhar algumas condições e exercícios 

para facilitar a sua vida na hora de ir falar com uma estranha. 

 

Condições para a sua vida como cafajeste ser mais fácil: 

 

1 Seja um cara sempre bem informado, leia bastante e 

esteja por dentro do que acontece no mundo, e ao seu redor, as 

principais notícias, as fofocas, tudo. 

 

2 Foque sempre na aparência, lembre-se do arsenal, 

mulher nenhuma dará chances a um cara, se ele não aparentar ser 

limpinho e bem cuidado desde o início. 

 

3 Sempre tenha a confiança de que você é a melhor versão 

de si, que você está nos seus dias de ouro, não precisa mentir para 

impressionar a mulher, seja sempre você mesmo, porque, se acaso a 

mulher se apaixonar por você, será decepcionante quando ela 

descobrir a verdade das suas mentiras, que você não é um 

astronauta famoso e que seu pênis não está no guinnes. Então, não 

invente muitas histórias para impressionar, isso pode se virar contra 

você, uma hora ou outra. 

 

V 
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4 Seja sempre bem humorado, mulheres tendem a se 

apaixonar por quem as faz rir, procure ser o melhor momento do dia 

da mulher, ela trabalha, está sempre estressada, mas sabe que, 

quando estiver com você, tudo isso irá embora, que você será capaz 

de fazê-la feliz e esquecer os demais problemas. 

 

5 Você não precisa pedir permissão. Você não precisa ficar 

pedindo sempre que quiser fazer uma coisa. “Posso pegar na sua 

mão”, “posso te beijar”. Isso é extremamente brochante e mulher 

não gosta disso, se você quer pegar na mão dela, você pega, se ela 

não gostar ela vai soltar, simples. Não seja o pedinte, imponha as 

suas vontades. 

 

Nós temos a oportunidade diária de falar com 

desconhecidos, e não só com quem temos a intenção de pegar, você 

pode usar esse fato casual dos dias a dias a seu favor. 

 

A partir de hoje, você vai procurar falar com o maior 

número de desconhecidos que você conseguir, para que você veja o 

quão simples é isso, cada vez que você vai falar com alguém que você 

não conhece você quer algo, você irá trabalhar isso até que falar com 

um desconhecido torne-se algo banal, algo que não causará 

nenhuma palpitação a mais, com isso você não terá mais problemas 

em chegar naquela mulher que o atrai. 

 

Você encontra o porteiro do prédio, cumprimenta-o, puxa 

algum assunto e deu. Muitos que estudam, pegam ônibus, quando 

chegar no ponto de parada peça para algum desconhecido se o tal 

ônibus já passou, isso vale para caixa do mercado, taxista, qualquer 

pessoa que você tenha a oportunidade de puxar assunto.  
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Peça as horas, faça o que for necessário, procure conversar 

com muitas pessoas que você nunca viu antes. Isso não é nada 

complicado é até muito fácil. Eu sou tão cara de pau porque eu 

trabalhei com vendas, então me apresentar a desconhecidos sempre 

foi algo tão simples, e o conceito é o mesmo, apresento minhas 

ideias, o que quero, o que ele vai ganhar, se chegamos em um 

acordo, negócio fechado, senão vou bater em outra porta, é bem 

simples. 

 

O conceito é o mesmo, se uma mulher não lhe quis não 

significa que nenhuma outra não vai querer, elas não têm um 

consciente coletivo, cada uma pensa diferente, e se você tentar, logo 

vai conseguir. 

 

Faça isso e quando sair para caçar, você estará bem mais 

seguro de si, e será um homem de confiança. 

 

Saiba escolher bem os seus alvos, sejamos bem realistas e 

também procuremos mulheres desacompanhadas. Isso evita muitos 

problemas depois. 

 

Já falei nos outros livros, cara fechada não atrai 

ninguém, esteja sempre de bem com a vida quando for falar com 

uma mulher. 

 

Esqueça as cantadas de pedreiro, elas não funcionam de 

jeito nenhum, não tente nada muito complicado, parta para o básico. 

 

Não deixe o silêncio tomar conta, sempre mantenha a 

conversa fluindo, aquele silencio constrangedor não é bom para 

ninguém e pode acabar com todas as suas chances. 
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Cuidado com as linguagens corporais que você passa, nada 

de mão na cintura, braços cruzados ou mãos nos bolsos, se você está 

tomando algo segure o copo, se não estiver procure gesticular um 

pouco, mas lembre-se que você não está jogando mímica e não 

exagere. 

 

Não fique bêbado em momento algum. Também, seja 

educado com as outras amigas dela, logo você irá tentar afastá-la das 

amigas, se as amigas não foram com a sua cara, podem sabotar você, 

pois a menina que estava interessada irá escutar as amigas e não 

dará bola para você. 

 

Leia o texto completo no livro 

  

 

 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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s mulheres são um paradoxo, digamos assim. São 

seres que não sabem o que querem, mas elas sabem 

exatamente aquilo que não querem. 

 

Quando a mulher cisma que gosta de você, só sendo muito 

lerdo para não perceber, logo se nota o interesse, elas são mais 

emocionais e mais fácil do que o homem ela demostra que quer você. 

E quando elas querem alguém, falo quando elas querem de verdade, 

elas não colocam dificuldade. As que falam que gostam, mas vivem 

dando desculpas, essas são para serem jogadas pra escanteio. Só um 

homem beta insiste pra mulher ficar quando ela só mostra 

desinteresse. Um alfa vai embora. 

 

Uma vez conheci uma mulher e começamos a conversar, 

conversa vai, conversa vem e logo ficamos com bastante intimidade. 

Eu morava junto de um amigo e dormia em um colchão no chão. A 

mulher era linda e bem sucedida, eu vendo o interesse dela logo 

contei como morava e que não tinha nada pra oferecer pra ela, 

apenas minha companhia. Contei tudo, disse que ainda estava 

batalhando para conseguir realizar meus sonhos. Ela disse que 

queria vir até onde eu morava, porque até então só tínhamos nos 

encontrados em outros lugares.  

 

A 
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Eu fui sincero e disse pra ela que eu dormia em um colchão 

no chão com um ventilador, e que na casa não tinha conforto 

nenhum. Eu vendo ela toda linda, esperava que depois dessa 

conversa ela fosse me despachar, mas ela sorriu e disse: “Na sua casa 

tem chão? É só disso que precisamos lá”. Passei um tempo com ela e 

foi uma pessoa que sempre me apoiou independente de eu ter 

dinheiro, casa boa ou não. 

 

Quando a mulher te quer de verdade, ela não inventa 

desculpas, ela apenas quer você com ela e não deixa dúvidas disso. 

Isso acontece quando a mulher te quer. 

 

Diga essa frase sempre que você se lembrar de alguém que 

passou pela tua vida e não quis ficar.  

“Talvez, essa pessoa não saiba o homem 

extraordinário que perdeu. E que esse homem, cada vez 

mais amadurece, e aos poucos constrói seu império sem 

saber se ela ainda existe.   

Os sonhos desse homem mudam e seu foco agora é 

outro. Um dia quando por um acaso do destino eles se 

reencontrarem, ele talvez não a reconheça mais. E aí, os 

papéis se invertem.” 

 

 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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enho recebido inúmeras mensagens, tanto de 

homens como mulheres, então resolvi escrever um 

texto sendo imparcial, já que o assunto se adapta a 

realidade do leitor que o lê independente de seu gênero. 

Há uma frase de um filme, que assisti muito tempo, e que 

me veio à mente agora respondendo um leitor no direct do 

instagram. “Em um relacionamento sempre existe o que ama mais 

que o outro, meu deus quem dera não fosse eu.”  

 

Nós não temos medo de amar, de entregarmos nosso 

coração, temos o medo real de não ser amado de volta na mesma 

proporção. É errado, cobrar que alguém te ame da mesma forma que 

você faz, as pessoas são diferentes, tem suas particularidades assim 

como demonstram seus sentimentos de formas diferentes.  

Ela diz: - Eu te amo. E você pergunta: - Quanto? 

 

Não cobre proporção, não se ama muito ou pouco, apenas 

se ama. Quando você começa a tentar inflar o sentimento, verá a si 

frustrado perante qualquer sinal negativo em alguns gestos que não 

o agradam ou qualquer mudança inesperada de comportamento. Se 

tentar medir o sentimento nada nunca mais lhe agradará. 

T 
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Tendo dito isso, vamos ao real ponto deste texto. Você se 

doou 100% no relacionamento e só o que recebeu, foi dor e 

desilusão. Calma! É impossível prever que um relacionamento dará 

errado, você não agiu errado, você amou da sua forma, se doou da 

sua maneira, mas fez isso para a pessoa errada. Fez planos com 

quem não queria planejar, sonhou com quem estava dormindo de 

olhos abertos. Ofereceu muito a quem não queria nada. O vento 

soprou para um veleiro que havia recolhido suas velas porque nesse 

mar, ele não quer (mais) navegar. ·. 

 

Você não está errado, você não agiu errado, você somente 

não encontrou a pessoa certa. – então quanto aparecerá a pessoa 

certa? 

Pode ser na próxima esquina ou durante uma ida ao supermercado, 

naquele jantar com os amigos que você recusou ir ou ainda, ela pode 

ter passado por você na rua a alguns instantes, pode ter trocado 

olhares com você no ponto de ônibus mas você estava tão distante e 

não percebeu. Você nunca saberá quando ela chegará você apenas 

deve continuar sendo a sua melhor versão.  

 

Não deixe as más experiências cegarem você para os 

momentos que irão lhe tirar o fôlego. As pessoas erradas que 

passaram na sua vida serviram apenas como exemplo do perfil que 

não se adapta a você. Somente as fases ruins podem destacar as fases 

boas. Mantenha suas velas erguidas, o vento não avisa, quando vai 

começar a soprar. 

 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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s melhores homens não querem aparecer e não 

gostam disso, pois preferem que seu sucesso 

aconteça no anonimato e não se preocupam com 

bajulação. Se é bem visto ou não pelos olhos dos outros pouco lhe 

preocupa.  

Não é por isso e nem pra isso que ele trabalha, não é pra 

isso que ele vive e nem serve. Sendo bem notado ou não, isso não lhe 

tira a paz. Isso nunca será problema. 

Esses homens são aqueles que ficam obcecados quando 

sentem que podem realizar tal feito. Até que tenham realizado não 

sossegam.  

Aquele cara que sentava na calçada da lanchonete e pedia 

um X-frango e ficava observando o movimento e todos que 

passavam por ali, pois ser discreto lhe fazia bem. De poucas 

amizades, mas as melhores. 

Chegará um dia na vida desse homem que não ser notado 

será algo impossível, não por que ele precise disso.  

Simplesmente porque seus feitos e conquistas não tem 

mais como passar despercebido pelos olhos daqueles que o viam 

com superioridade e esses mesmo irão se perguntar: "De onde ele 

é"?  E ele sempre teve aqui, só não foi reconhecido, pois hoje, quem 

se interessa por um "zé ninguém?".  

Agora não mais dispostos a ser notado por ninguém e sim 

por sentir-se bem pelas suas conquistas. 

O 
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MAS EU SOU UM CARA LEGAL E SOU SEMPRE 

DESCARTADO, E AGORA? 

Recebo muitas mensagens de homens me perguntando por 

que foram 'abandonados' no relacionamento, neste que tanto se 

doou e zelou. 

A minha resposta de imediato é: "Amigo, se você é um cara 

que tem ambição na vida, quer crescer profissionalmente procura 

sempre por conhecimento e quer fortalecer seu lado emocional, 

junte essa experiência que acabou te dando desgosto e a use a seu 

favor." A use mesmo. A primeira coisa a se fazer é cortar contato 

imediato com quem teve a chance de ter você na vida dela e 

desperdiçou. 

É bem provável, que, essa mesma pessoa anos depois lhe 

atenta atrás de um caixa de algum supermercado, talvez, você nem a 

reconheça, mas ela vai te conhecer e vai ficar mais frustrada ainda 

quando você levar suas compras pro seu belo carro (imagina aquele 

que você gosta mais).  

Nada como o tempo para dar lições em que teve tudo pra 

crescer junto de você e desperdiçou. JÁ VI MUITOS CASOS 

ASSIM.  

Se estiver passando por um mau momento hoje é crescendo 

na vida que irá dá o troco em todos, não choramingando em redes 

sociais. 

Homens foram feitos para agirem como tais, e você, foi 

feito pra que?  
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A SOLIDÃO COMO UMA FORMA DE MEDITAÇÃO

– Tá sumido, hein! 

uantas vezes ouvi as pessoas dizerem isso. E a 

resposta que quero dar é bem simples: “Eu estive no 

mesmo lugar, você que não soube onde procurar.” 

Mas respondo mais sutilmente: 

– Ultimamente optei por aproveitar a minha própria 

companhia. Abracei momentaneamente a solidão, porque busco por 

respostas que só posso encontrar dentro de mim mesmo. 

– Não vejo como um problema, porque se eu não puder 

conviver comigo mesmo, como posso pedir que outros o façam? 

Ao perceberem meu súbito afastamento das sociais, dos 

círculos de amizades, meus amigos logo perguntam: 

– Porque você anda tão sozinho ultimamente? 

– Não é saudável viver sozinho. Dizem eles. 

O senso comum é que, o homem mergulha na solidão 

devido a sua incapacidade de compartilhar de alguma espécie de 

sofrimento, logo as pessoas associam a solidão do homem com 

algum tipo de desilusão amorosa. De fato existe verdade nessas 

palavras. 

Quem escuta você falando que “preciso ficar sozinho um 

tempo” , já faz aquela cara de quem está pronto para te consolar, 

espera ouvir sobre como você teve seu coração partido e não vê a 

hora de começar o seu discurso sobre amores passados futuros e que 

o mundo dá voltas. 

Q 
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– Minha solidão não é melancólica, explico. 

- Eu simplesmente preciso colocar as coisas em ordem na 

minha vida. 

Entendo muito bem que “solidão” e “solitário” não tem o 

mesmo significado. 

Solidão não significa estar sozinho. Estar sozinho é 

unicamente estar sozinho. Solidão não tem nada haver com o 

número de pessoas que o cercam. Solidão não significa tristeza. No 

meu caso meu afastamento deve-se a minha jornada de 

aprimoramento pessoal. 

– Se eu estiver sozinho, em meu quarto estou triste? 

– Mas se eu estiver sozinho, em um monastério, então 

estarei meditando? 

Os monges não escolheram viver em solidão, porque 

levaram um tropeço amoroso ou um cartão vermelho no casamento. 

A solidão deles não tem nenhuma relação com o campo afetivo. 

Existem diversos tipos de solidão na vida do homem. 

Temos o que podemos considerar como um “retiro espiritual” onde 

abraçamos a nossa solidão, simplesmente pelo fato de podermos 

aproveitar um pouco a nós mesmos, a nossa própria companhia. 

Fazer uma analogia sobre nossas vidas, sobre o rumo que a nossa 

vida está tomando. 

Essa solidão é simplesmente para colocar as ideias em 

ordens. Penso como um monge, ele não sofre de depressão só por ter 

optado pela solidão do momento. 

A solidão do homem acontece quando ele precisa procurar 

por respostas, dentro dele mesmo. 

A solidão como forma de “casulo” sentimental 

A solidão melancólica não é uma escolha, o individuo é 

jogando a esta condição enquanto agoniza por alguma dor 

passageira, mas sua mente despreparada não sabe como agir. Somos 
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condicionados a ela devido a um rompimento amoroso. Essa solidão 

acontece quando mesmo cercado de pessoas, nos sentimos sozinhos. 

A solidão é um estado da alma em alguns casos uma prisão 

psicológica onde o individuo opta por criar barreiras sociais ao redor 

de si próprio. Impedindo que outros entrem em seu mundo, e 

também que outros o retirem desse mundo. 

Você só pode optar pela solidão, quando ela for benéfica a 

sua vida, quando for para acrescentar algo. Isolar-se para se 

concentrar em um grande projeto é uma coisa, agora abraçar um 

pote de brigadeiro e se isolar para chorar por um coração partido, 

francamente não há palavras para a sua estupidez. Saia desse casulo 

sentimental. Está na hora de explorar o mundo novo que você tem a 

sua frente: Um mundo de possibilidades, onde novos gostos, cheiros 

e amores estão a sua espera. 

Sempre existirá um novo amanhã, um novo problema, 

novas pessoas, novos amores. Para que isso acontece você não deve 

viver nas sombras. 

Quem vive nas sombras, não é capaz de ver nada, e não é 

visto por ninguém. 

Se você está se sentindo sozinho, por causa de um 

rompimento amoroso, você não acha que está sendo egoísta? 

Quando tantas pessoas estão solitárias por aí, torna-se 

imperdoavelmente egoísta, sentir-se solitário sozinho. 

 

 

Adquira o livro Código dos Homens. Clique Aqui 
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ncomodei-me por um longo tempo. Um tempo em que 

o mundo parecia contra mim. O que era minha 

perdição hoje é o meu ponto mais forte. 

 

Eu sempre me deixei levar por afetos e ficava incomodado 

quando não recebia aquilo que achava que as pessoas tinha que me 

dar. Não dormia às vezes simplesmente por ter sofrido alguma 

rejeição ou pelo sentimento de não ser amado me apertar. Aquela 

sensação era horrível. Dói saber que foi esquecido. 

 

Dizem por aí que a vida te muda, mesmo você não 

querendo ela te obriga a crescer, te obriga a mudar. 

 

A sensação de não ser querido, desejado ou bajulado 

incomoda quem não é. 

 

Mas eu digo que nada muda mais o homem do que ter algo 

“firme” na cabeça e perder o que por si mesmo julgava correto. Isso é 

o ponto entre perdição e gloria. 

 

Geralmente, a maiorias dos homens tornam-se frios por 

terem sido rejeitados. Criam um bloqueio em si e com um tempo 

ficam imunes a alguns afetos. Esse é o clássico. 

I 
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ELE “SOFREU” E HOJE É UM CARA FRIO. 

 

O pior de sofrer por alguém e não importa o que se sofra, 

mesmo que seja algo mínimo sempre será muito mais do que 

qualquer pessoa merece. 

 

A pessoa se desilude algumas vezes e fica frio. A maioria 

dos homens se tornam frios por terem sofrido rejeição na vida 

amorosa. Esse enredo já é meio manjado. É sempre a mesma coisa, 

já prestaram atenção? 

 

Quando sofre amorosamente por alguém, confessa para si 

mesmo que ela é melhor que você. 

 

Você tem que ser suficiente pra você, mesmo que tenham 

mil te amando. E quando todas vão embora você continua com o 

mesmo equilíbrio mental.  

Sem dúvidas nenhuma é preciso algumas experiências 

ruins para mudar e não quebrar mais a cara. 

 

Agora vou dizer o que fez eu me tornar um homem frio. 

 

Meu conceito de “ser frio” 

 

Primeiramente, ser frio não é amar mais ninguém por 

medo de ser chutado de novo, mas sim sob todas as circunstancias 

ser o mais racional possível, é fazer as melhores escolhas com os dois 

pés no chão. 
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O homem que não sente nada (ou que camufla o que sente), 

que não se importa com mais ninguém, não respeita os outros e só 

pensa nele mesmo por medo de sofrer, não é frio, e sim um grande 

egoísta. 

 

O homem frio analisa a situação com calma e não pensa só 

nele. É inteligente o suficiente para não ser escravo das emoções, de 

qualquer outra pessoa e de dinheiro. 

 

Ele não tem medo de ficar sozinho. Porque sabe que não 

vai ficar; mesmo que passe um tempo só, ele planeja no mínimo 

detalhes seus dias futuros, pois gosta de si e quer mais na frente 

viver bem. Ele vai errar e vai consertar e nunca em hipótese alguma 

implorará por afeto ou que lhe deem atenção. Ele é a sua própria 

atenção e ele nunca deixará sem atenção quem merece. 

 

E sim, ele chora sim. Não na frente de qualquer pessoa, e 

não por qualquer coisa, pois tem situações na vida onde os prantos 

dizem muita coisa. 

 

Se sacrificar pelo demais ele fará se for preciso. 

 

Se levar um “não” da mulher que estava interessado, 

esquece em algumas horas e tentará com outras. Se por causa de 

“nãos” a vida acabasse eu não estaria aqui. 

 

Eu poderia falar muito mais o que um homem assim pode 

fazer. Acredito que falei o básico. 

 

Então se você se identificou, parabéns! 
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JÁ SEI QUEM É VOCÊ: 

 

ocê é aquele cara que não sabe dançar direito ou não 

sabe dançar coisa alguma. 

 

Você é aquele cara que teve várias paixões na adolescência 

e quase nenhuma correspondida ou nenhuma. 

 

Você não é nenhum galã que deixa as mulheres 

apaixonadas. Pelo contrário, nenhuma mulher se apaixonou ainda 

por você. 

 

Você é aquele carinha que vai pra uma festa, volta bêbado 

pra casa sem que nenhuma mulher se interesse por você. E que 

durante toda a festa não teve coragem de conversar com nenhuma. 

 

Talvez, seja também o mais zoado da sua turma de amigos. 

 

Você acredita em destino e acha que lá no fundo tem uma 

mulher dos sonhos esperando por você em uma mansão pra viver 

igual nos filmes que vivi assistindo. 

 

É aquele cara que se sente especial por essas coisas só 

acontecer com você. E isso é um grande exagero. Sentir-se especial 

por isso. 

Caia na real, você só é mais um entre bilhões então não se 

ache especial. 

V 
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TEM OUTRAS COISAS QUE EU SEI SOBRE VOCÊ: 

 

Sei que se tornou maduro hoje e nada do que eu disse 

acima importa. 

 

Está aprendendo a investir em si mesmo para não repetir 

os mesmo erros. 

 

Você é o cara que não se importa mais se alguém gosta de 

você ou não; se ainda não é. Torne-se esse cara o quanto antes. 

 

Sei também que, mesmo com todas essas carências, você 

nunca desistiu de si mesmo e nunca vai. 

 

Você é o cara que não mede esforço pra ajudar alguém.  

Que está aprendendo a se portar bem diante de uma situação 

complicada onde envolve sentimentos alheios e os seus. 

 

É o homem que nunca vai desistir daquilo que acha que é 

melhor pra você, mesmo que todos estejam contra. 

 

É o homem que hoje tem orgulho de si mesmo por ter se 

tornado o homem que seus pais têm orgulho. E que você também 

tem. 

Eu já fui o cara de cima do texto. Por isso sei tanto sobre 

você. Sei que é questão de tempo para se tornar o homem que citei 

nas ultimas estrofes, assim como me tornei. 

 

JÁ SEI QUEM É VOCÊ. 
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 menino corria como um cavalo pelo campo, sua 

mente era o cavaleiro que agora o açoitava sem 

piedade exigindo de si mais velocidade, desejava 

voar como uma águia, vacilou observando o céu e caiu pateticamente 

próximo a um grande pedaço de árvore caído, tentou levantar mas 

agora rastejava-se na lama como um verme. 

Levantou da sua primeira queda e tentou transpor o tronco 

o bloqueou seu caminho, seu pé ficou preso por alguns instantes 

alimentando com lenha o fogo do pavor que ardia em seu coração. 

Seu corpo clamava por uma pausa, mas seu instinto o impulsionava 

em frente, seu cavaleiro voltava açoitado. Sabia em seu intimo que 

fazer uma pausa agora em uma floresta a noite infestada por 

predadores, seria como tocar um sino anunciando o banquete e que 

o jantar estava servido. 

Sentia o vento gelado cortar-lhe o rosto, em trechos que a 

floresta era densa, arvores e arbustos o arranhavam, tirando-lhe 

sangue e infestando a noite com o cheiro doce do seu sangue fresco, 

que agora impregnava o ar por onde ele passava, seu cheiro foi como 

um convite aos primeiros predadores que foram despertados pelo 

novo aroma em suas narinas. 

 O menino sentia seus músculos tensos, se não estivesse 

correndo estaria congelado pelo frio do último entardecer de sua 

vida, esta que esvair se ia rapidamente, era frio como uma noite de 

inverno, um clima atípico em pleno verão. A noite eterna renasce 

trazendo com ela os seres que habitam as trevas.  

O menino subiu em uma rocha, e no meio de sua fuga, por 

instantes contemplou uma vista celestial, no horizonte estendia-se 

por quilômetros sem fim uma floresta cheia de vida, havia árvores 

até onde os seus olhos podiam ver, um gavião solitário ainda 

O 
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plainava no ar, o pôr do sol iluminou seu rosto aquecendo-lhe por 

instantes, até a luz sumir e logo desaparecer no horizonte. 

Assim como a noite tem agora a sua vez, logo um novo dia 

ira nascer, para predadores e presas, pelo menos para aqueles que 

sobrevirem a mais uma noite na floresta. 

Luz e escuridão são opostos que não podem coexistir, 

porque para haver escuridão a luz deve morrer, e para ofuscar a 

escuridão, a luz deve RENASCER. 

E entre esse jogo de luz, escuridão e renascimento, em 

contraditoriedade à regra, há um menino chamado Santiago, e em 

seu interior luz e escuridão coexistem, uma sempre tentando 

sobrepujar a outra. 

O menino agora se encontra imerso na escuridão e prestes 

a morrer. 

Sem a luz, em segundos tudo estava imerso em total 

escuridão, como se uma força maior espalhasse as trevas para 

mascarar aqueles que se camuflam nas sombras. Era noite de lua 

cheia, que após um período de escuridão total, trouxe rapidamente 

um pouco de luz e agora brilhava alta no céu, refletindo sua imagem 

gêmea nas águas.  

O menino caiu pela segunda vez, exausto, suor frio escorria 

em seu rosto, sentou-se por um momento no chão gelado, em sua 

frente havia uma árvore morta, assustou-se ao olhar para cima e ver 

uma coruja fantasmagórica com a cabeça retorcida o observado.  

Respirou fundo tentando acalmar o coração na tentativa de 

refletir por um minuto, mas ele não tinha um minuto, as sombras se 

moviam rapidamente. 

A noite trazia seus próprios sons, corujas, alguns pássaros e 

todos os seres que rastejavam pelo chão, grilos em sinfonia tocavam 

uma marcha fúnebre.  

Todos esses sons sumiram de repente. A noite cheia de 

vida, agora trazia um silêncio ameaçador. 
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O único som que o menino agora podia ouvir era como 

tambores sendo batidos bruscamente em seu peito; ka-bum, ka-

pam, ka-bum, kapam, ka-bum, ka-pam. Conforme sua respiração 

ofegante acalmava-se, sentiu os sons aos poucos perderam força, 

imerso e sozinho naquele silêncio embriagante, o menino sentiu 

uma paz que fez seu coração bater calmamente. 

Os tambores haviam cessado, deixando sua audição agora 

livre para escutar qualquer outro ruído, não levou meio segundo 

para sua percepção captar um novo som que foi surgindo, começou 

como um pequeno ruído que se escutava ao longe e, ele precisou de 

sua completa concentração para ouvir.  

O menino pôs seus ouvidos na terra. Primeiro pode sentir 

as oscilações no chão, era como patadas fortes que castigava o solo 

por onde passava, o menino retirou os ouvidos da terra e agora já 

podia ouvir claro e em alto som o que antes parecia apenas ruídos 

solitários ao longe, ecoava como o estouro de uma manada. 

- Os lobos me acharam! 
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Se você estiver lendo isso é porque está vivo. E se não 

aprendeu nada em toda a sua existência até hoje, mesmo lendo os 

melhores livros do mundo ou sendo aconselhado pelas melhores 

pessoas e sei lá o que mais...  E mesmo assim não melhorou a sua 

vida em nada. Saiba quem nem os melhores livrou ou os melhores 

conselhos do mundo irão fazer milagre se você não se mexer e parar 

de choradeira. Mas se prefere só choramingar a fazer algum 

sacrifício hoje para que mais na frente não viva uma vida de 

arrependimentos. É melhor que esteja morto.  

 

Você tem tudo pra mudar sua vida pra melhor, sei que lá no 

fundo existe uma esperança viva para isso. 

 

Quando você começar a assumir a culpa sozinho por tudo 

aquilo que não saiu do jeito que você queria. Isso é sinal de que você 

está se tornando uma pessoa madura, talvez, do jeito que sempre 

quis ser, mesmo que doa muito a ação de assumir cada fracasso. Se 

estiver maduro pra assumir seus erros, estará pronto também para 

começar sua vida de novo, e do jeito que quiser. 

 

O homem que entrega sua vida por causa de sofrimento 

amoroso ou de fracasso que mérito tem consigo mesmo?  
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