
Osofrimento, que todos expe-
rimentamos durante a vida,
além das dores físicas, ex-

pressa-se como incontáveis padeci-
mentos emocionais e desequilíbrios
mentais, geradores de mal-estar.

Além dos sofrimentos inevitá-
veis, há muitos que podem ocorrer
ou não, a depender de escolhas, ati-
tudes e comportamentos. Embora
os primeiros não sejam opcionais,
pode-se modificá-los ou atenuá-los,
se determinadas condutas muda-
rem o rumo dos acontecimentos, ou
se forem considerados sob diferente
perspectiva.

Dependendo da forma como se-
jam sentidos e compreendidos, os
sofrimentos podem ter diversos sig-
nificados na vida humana. Segun-

do uma concepção holística, podem
ser compensações da lei do carma,
recompondo o equilíbrio anterior-
mente rompido, mecanismos de pu-
rificação, impulsos transformado-
res, corretivos do caminho espiri-
tual, provações e desafios. Em todos
os casos, embora desagradáveis, re-
vestem-se de caráter (re)educativo e
intrinsecamente construtivo.

É possível, em virtude dos me-
canismos psicopatológicos do ser
humano, assumir posturas desar-
mônicas em relação ao sofrimen-
to. O sadismo, por exemplo, con-
siste em sentir prazer ao se inf li-
gir dor a outro ser. O masoquis-
mo, por outro lado, é o prazer mór-
bido que se sente ao ser submeti-
do a diversas formas de humilha-
ção ou dor. Além desses distúrbios,
existem outros, como a vitimiza-
ção, em que a pessoa se aproveita
do sofrimento e até o prolonga, in-
conscientemente, a fim de obter os
ganhos secundários de se tornar

objeto de atenção, cuidado e com-
paixão alheia, bem como a postu-
ra assumida de mártir ou herói co-
mo forma de dissimular a própria
angústia e de alimentar o ego. Po-
demos considerar ainda a atitude
de revolta, que, além de inútil, so-
mente complica a situação; as fu-
gas (como os vícios), por meio das
quais se tenta, em vão, escapar dos
infortúnios, gerando e alimentan-
do novas fontes de padecimento.

Embora desafiadora e difícil,
a atitude que se mostra mais ma-
dura e saudável é a de enfrentar as
dificuldades a fim de superá-las.
Diante de quaisquer sofrimentos,
possuem valor inestimável a sere-
nidade, a paciência e a resignação,
esta como ressignificação a partir
da qual se possam estabelecer no-
vas condutas, não de conformismo
improdutivo, mas harmoniosas e
saudáveis.

Ao mesmo tempo em que se bus-
que a libertação de padecimentos,
recomendam os sábios de todos os
tempos evitar a geração de matrizes
de sofrimentos futuros. Para isso é
necessário que se tenha consciên-
cia do que se está semeando no solo
da própria existência, sabendo que,
pelas leis do destino, somente se co-
lherá o que houver sido plantado.

O inst into de autopreserva-
ção faz com que as pessoas bus-
quem se livrar do que lhes causa
dor e vão à procura do bem-estar.
Uma atitude desejável obviamen-
te é a de se empreender todos os es-
forços no sentido de eliminar o so-
frimento e suas causas, ao mesmo
tempo que se prossiga na realiza-
ção de ações positivas com otimis-
mo e fé. Contrariamente à atitude
de cultuar o sofrimento ou de ten-
tar disfarçá-lo ou tentar fugir de-
le, uma concepção ampla e saudá-
vel da vida, que inclua a dimensão
espiritual da existência, possibili-
ta a serena aceitação das dores du-
rante a jornada existencial, ao mes-
mo tempo que estimula a utilizar
todos os recursos disponíveis pa-
ra a sua superação na busca de uma
vida cada vez mais livre e plena.

Você já lavou os pés na praça?
Eu já, na fonte da praça José
Bonifácio, no Centro de Pi-

racicaba. Mas, antes que você pen-
se que eu sou maluco, vou explicar
melhor. Tudo aconteceu no começo
da minha vida profissional, quando
eu era o vendedor mais jovem, o ca-
çula de uma loja de calçados. Sem-
pre fui muito dinâmico e chamava
a atenção dos clientes, o queme dei-
xava bem animado.

Só que isso, ao mesmo tempo,
despertava a dor-de-cotovelo de
profissionais mais antigos. Lembro
que um dia tudo estava parado de-
mais e só apareciam clientes para
fazer troca de produtos. As vendas
não aconteciam. Aquilo estava me
deixando preocupado e ansioso. Eu

me lembrava das contas a pagar. Era
um daqueles dias em que nada pa-
recia dar certo.

Vendo minha agitação, um ven-
dedor mais experiente começou a
me provocar: - E aí, garoto, não ven-
deu nada hoje? Tá parado, né? Sen-
tiram o despeito da criatura? Ho-
je eu definiria essa situação como
bullying.

Aquilo me irritou. Percebi que ti-
nha entrado naquele clima negati-
vo, que osmaus fluidos alheios esta-
vam de fato me afetando. Senti que
precisava fazer alguma coisa pa-
ra me acalmar. Falei para o geren-
te: - Vou lavar os pés na praça! E saí
em seguida, sem dar nenhuma ex-
plicação.

Acho que ninguém entendeu na-
da, mas foi isso mesmo que fiz. Che-
guei até a praça, fui ao chafariz, tirei
os sapatos, as meias, e mergulhei os
pés na água. Ali fiquei olhando pa-
ra a catedral e fazendo minhas ora-
ções, cultivando pensamentos posi-

tivos. Logo eu era outro.
Cheguei animadíssimo. Batia

nas palmas das mãos dos colabora-
dores da loja e dizia: “Lavei os pés
na praça!” Parecia um momento de
comemoração, de celebração. O fa-
to é que isso fez com que eu inter-
rompesse a corrente daquela ener-
gia negativa. Aquilo acabou se tor-
nando uma marca ritualística mi-
nha. Quando as coisas ameaçavam
cair no marasmo, saía para lavar os
pés na praça e voltava refeito, cheio
de energia.

Lembro sempre esse fato em mi-
nhas palestras, embora hoje não
vá mais à praça para lavar os pés, o
que ainda faço é lembrar disso, para
entrar em sintonia com o momen-
to que estou vivendo, isso me liber-
ta da carga negativa. Criei uma for-
ma de interromper o baixo-astral e a
má sorte. Serve como uma luva para
todos. Se você sentir o ambiente pe-
sado, saia para espairecer, reencon-
trar as boas energias. Mas vá sozi-
nho, pois esse é seu momento de in-
trospecção, em que você se encon-
tra com seus sentimentos e pensa-
mentos.

Porque todos precisam de uma
pausa para realimentar. Encontre a
sua própria maneira de afastar a ne-
gatividade. Pode ser que você pre-
fira contemplar os passarinhos, o
formato das nuvens... Não importa,
dê-se essa chance. O importante é
achar dentro de você a energia ne-
cessária para melhorar o seu ânimo
e voltar a atender com alegria seus
clientes.

Se você quer vender mais, com
a certeza de que seus clientes fica-
rão satisfeitos, então é preciso saber
afastar toda a carga negativa que lhe
ameaça. Afinal, ninguém está imu-
ne a dificuldades, nem de servir de
“antena”, sem querer, para energias
ruins. É necessário preparar-se para
dar a volta por cima e voltar a ter um
sorriso no rosto.

Evite pensar naquele dia em que
as coisas parecem não dar certo co-
mo “mais um dia ruim”. Desperte
para a vida com emoções que ele-
vem seu astral. Você merece!
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“Não concordo com uma só
palavra do que dizeis, mas

defenderei até a morte o
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet,
conhecido como Voltaire
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de

qualquer espécie - filosófica, política

ou religiosa - buscaremos descortinar

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

lo, diplomaticamente, contra quem

quer que seja. (...) Que o povo apóie a

imprensa para que esta, a seu turno,

apóie o povo, tornando-se o porta voz

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900

jpjornal

Tempo hoje Máx.Mín. 31°21°
Sol commuitas nuvens. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

O sadismo, por
exemplo, consiste
em sentir prazer
ao se infligir dor
a outro ser

Diante do sofrimentoLavar os pés na praça

Se você sentir o
ambiente pesado,
saia para espairecer,
reencontrar as boas
energias


