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- Com testes e exercícios para melhorar sua capacidade cerebral -
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E Prólogo F

Foi com infinita alegria no coração que recebi o convite do meu 
editor, Adilson Silva Ramachandra, para escrever esta edição am-
pliada do meu livro. Apesar de sentir que tudo o que havia sido 
escrito até aqui era muito nutridor e transformador, acrescentar os 
avanços científicos mais recentes fazem esta obra se elevar uma oi-
tava acima para todos os que desejam se conectar com uma vida 
regeneradora e expansiva, em todos os sentidos.

Afinal, é com uma Mente expandida e um Cérebro bem nutri-
do e exercitado que teremos o leme potente de uma vida saudável, 
produtiva e construtiva. Por isso, agradeço a todos os que contri-
buíram para que a nova versão deste livro tão significativo pudesse 
nascer. Aproveito também para agradecer à minha agente literária, 
Alessandra J. Gelman Ruiz, da Authoria, que me ampara pelos difí-
ceis caminhos de escritora em um momento tão desafiador, porém 
promissor, do mundo editorial brasileiro e internacional.

Quero dizer também que este livro não é uma obra autobiográ-
fica, como muitos me perguntam, mas sim o resultado de toda a 
busca que tenho feito desde muito criança pelo entendimento de 
minha presença e significância aqui na Terra. Confesso que foi uma 
tarefa árdua, mas instigante e engrandecedora, que persegui, e ain-
da persigo, incansavelmente, com todas as partes do meu Ser. 

A materialização deste livro se deu, na verdade, quando conheci 
o filósofo da liberdade Baruch de Espinosa, que me permitiu al-
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cançar um momento sagrado de entendimento existencial. Esta 
obra, portanto, considero como uma ode a Espinosa, e um marco 
de encerramento de um ciclo da minha vida, que compartilho aqui 
e agora com você, leitor.
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E Introdução F

No mundo de hoje, com a enorme quantidade de informação dis-
ponível – o que nos deixa em constante alerta para estarmos cada 
vez mais atualizados –, é muito sábio e prudente preparar o cérebro 
e a mente para assimilar e compreender essa imensa massa de da-
dos e conhecimentos que nos atingem o tempo todo. 

Mas não é apenas de fora que a informação chega. Ela também 
vem de dentro, do interior do nosso corpo. Por isso, para viver bem, 
é preciso ter consciência corporal e estar verdadeiramente “presen-
te”, percebendo nosso organismo, para que a vida seja sentida em 
sua totalidade e vivida em sua plenitude. É preciso estar no real, no 
aqui e agora, e captar o momento presente, filtrando a informação 
externa para priorizar e resgatar a informação interna, que vem do 
nosso corpo, do nosso coração e da nossa mente. Precisamos es-
tar bem atentos ao que eles nos dizem diante de cada situação que 
acontece à nossa volta. 

Se o que nos informa o nosso corpo, o nosso coração e a nossa 
mente causa uma sensação integrada de superação, alegria e paz, 
podemos ficar bem e felizes! Mas se a mente passar para o coração 
e para o corpo apenas ilusões sensoriais, não poderemos nos sentir 
totalmente bem e satisfeitos, porque estaremos nos distanciando 
do real.

É da natureza humana se deixar conduzir automaticamente 
pelo inconsciente coletivo e pelas cargas culturais e genéticas a que 
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somos expostos, sem estar totalmente conscientes de que estamos 
agindo dessa maneira. Desse modo, damos enorme espaço para 
emoções e sentimentos que exaurem nossas energias e impedem 
nossas realizações individuais. O mais sábio que podemos fazer 
para reverter esse estado “robótico” de ser da humanidade, narrado 
e constatado por tantos filósofos (e por nós mesmos), é mantermos 
nossas múltiplas percepções e inteligências latentes em estado de 
alerta para, assim, sairmos da caverna das ilusões e permanecermos 
felizes fora dela. 

A caverna das ilusões foi narrada pela primeira vez no Mito da 
Caverna por Platão, que viveu por volta do ano 399 a.C., para ex-
plicar o problema filosófico que se apresenta quando pensamos em 
aparência e realidade. Trata-se de uma alegoria sobre a predileção 
humana pelo que está envolto em névoa, pelo caminho que evita a 
mudança e o novo a todo o custo, e que se satisfaz com a ilusão. O 
intuito do filósofo foi ilustrar o fato de que a maioria das pessoas 
vive com um véu diante os olhos, o que possibilita apenas uma no-
ção distorcida de si mesmo e do mundo. Ele conta: 

Imagine um grupo de indivíduos acorrentados em uma caver-
na escura, iluminada apenas por uma grande fogueira atrás 
deles. Esses homens da caverna podem enxergar apenas som-
bras de si mesmos e de outros objetos de fora da caverna em 
imagens que ficam tremeluzindo nas paredes diante dos seus 
olhos. Essa é a realidade deles: imagens virtuais do mundo 
real que está lá fora. A maioria dos homens é desprovida de 
imaginação; outros são indiferentes e simplesmente aceitam 
essa realidade sem especular. As mentes questionadoras ob-
servam os padrões mais claros e tentam entender seu mundo. 
Ainda assim, a verdade os ilude.
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