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A realidade não é profecia ou prescrição do que deveria ser,
mas uma reflexão sobre o que realmente é.
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A
Lydia,
pelo apoio no início da jornada.

A
Maria Teresa Carrión,
pela confiança neste projeto.
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Prólogo

Este livro poderia ser classificado como uma narrativa ensaística onde 
se misturam a realidade e a ficção. A sua essência, e a forma como se 

apresenta, dificultam uma classificação precisa do seu gênero literário. 
Apresenta-se como um romance onde narrador e personagens perseguem 
a compreensão do comportamento, da natureza e dilemas humanos, com 
uma visão mística pautada na filosofia oriental.

Embora se apresente como um romance, este livro não foi escrito para 
distrair, e sim para provocar um “despertar”. Um homem mau é o primeiro 
livro de uma trilogia. Meu propósito neste primeiro livro é o de enca-
minhar para a reflexão sobre o que denomino como a suprema busca dos 
homens: a busca pela liberdade, paz e felicidade; e as três grandes barreiras 
que impedem essa conquista: o medo, o conforto (psicológico) perverso 
e a mentira. É um livro voltado para uma autêntica qualidade de vida. 

Um segundo livro seguirá a este: Um homem de compreensão, que tam-
bém é direcionado para o “despertar”. Abordará a adoção de uma filosofia 
de vida pautada em três princípios: “viver”, “deixar viver” e “ajudar a 
viver”. É um livro voltado para a reeducação do ser humano adulto, fruto 
de uma educação que não forma, mas deforma; uma educação que tudo 
nos ensina, só não nos ensina a “viver”.
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O terceiro livro, Um homem bom, tem como propósito discorrer so-
bre “como viver no mundo dos homens”. Como viver no mundo, mas 
não pertencer ao mundo! É um livro orientado para o com-viver; para um 
agir – ético –, porém que não aprisiona. Ou seja, “devemos amar”; aquilo 
que não pudermos amar, devemos “tolerar”; e aquilo que não pudermos 
tolerar, devemos “passar”.

Ao escrever este primeiro livro, tive a dificuldade de associar minhas 
vivências e insights a pensamentos de filósofos e pensadores. Como fazê-
lo sem citar uma fonte bibliográfica para não prejudicar a fluência na lei-
tura? Por essa razão o leitor encontrará, em diferentes partes deste livro, 
pensamentos e pronunciamentos de pensadores cujas falas serão familia-
res. Assim, para dar a cada um o que de direito lhe pertence, sempre que 
possível menciono o nome do filósofo ou pensador autor da ideia por 
mim trabalhada. Quero, assim, não lhes faltar com o devido crédito.

Este livro é destinado àqueles que procuraram e não encontraram ou 
ainda estão à procura da plena liberdade, paz e felicidade. Àqueles que 
procuraram e encontraram ou não estão procurando, este livro não terá 
grande serventia.

Apenas uma preocupação: como fazer chegar os conceitos contidos 
nesta obra àqueles que deles necessitam? 

Confio no Processo Universal que a tudo conduz. Confio no sincro-
nismo. Sei que a vida proporciona a cada um, no momento adequado, 
tudo aquilo que lhe é destinado. E que todo ensinamento chega a cada 
um de acordo com sua necessidade.

Wilson Britto
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O estranho
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Era mês de novembro. Chovia em demasia, e uma barreira enorme 
tinha caído naquela manhã sobre a rodovia, interditando em ambos 

os sentidos o tráfego. Era fim de tarde. O Estranho, impossibilitado de 
continuar sua viagem, pensou em uma alternativa para não ter que pas-
sar a noite na estrada. Recordou que a alguns poucos quilômetros havia 
passado por um trevo que conduzia a uma pequena cidade. Seria uma 
alternativa. A única naquela circunstância. Retornou pela rodovia e, em 
poucos minutos, contornava o trevo e dirigia para a cidade indicada.

Após percorrer alguns quilômetros, o Estranho avistou, ao longe, a 
pequena cidade incrustada em um vale. Do alto tinha-se noção do seu 
formato e tamanho. Deveria ter uma população beirando entre trinta a 
quarenta mil habitantes, não mais. Era uma cidade como outras que se 
vê no interior do Estado, mas transmitia, mesmo vista ao longe, um ar 
de tranquilidade. Seria um local aprazível para passar a noite — imagi-
nou —, para que no dia seguinte pudesse continuar sua jornada. Desceu 
lentamente a estrada e, ao contornar uma pequena mata, deparou-se com 
um sítio à sua direita. Local ameno: uma casa de telhas baixas, uma va-
randa contendo redes, cadeiras de balanço e alguns vasos bem dispostos 
em termos de decoração, samambaias harmoniosamente dependuradas 
na peça principal que sustentava a varanda; um curral à direita, e um 
pequeno pomar. No fundo, uma grande mata natural, resquício de Mata 
Atlântica, bem preservada. Um riacho corria na parte baixa do terreno. 
Na porteira do sítio, uma pessoa, possivelmente o proprietário, realizava 
algum reparo na cerca que fechava a frente de todo o terreno. 
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O Estranho aproximou-se e cumprimentou cordialmente a pessoa 
próxima à porteira, e foi correspondido também com cordialidade. Ex-
plicou ao sitiante o que havia ocorrido na rodovia e gentilmente solicitou 
ao mesmo indicação de um local na cidade onde pudesse hospedar-se 
naquela noite. Infelizmente, o sitiante lhe informou que não encontra-
ria um hotel disponível onde poderia dar entrada naquele final de tarde. 
Os poucos hotéis da cidade estariam sem vagas, pois naqueles dias estava 
ocorrendo na cidade um evento que atraía, naquela época do ano, muitos 
visitantes.

Indagado sobre o motivo de sua viagem, o Estranho teve a oportuni-
dade de, em poucas palavras, detalhar sobre quem era e a natureza de seu 
trabalho. Vivia em um pequeno sitio, no alto da Serra da Mantiqueira, 
era um filósofo por profissão e um místico por vocação. Era um escri-
tor e dedicava parte de sua vida em palestras sobre temas voltados para a 
qualidade de vida profissional e pessoal das pessoas. Retornava de uma de 
suas palestras.

Enquanto ouvia o Estranho, o sitiante percebeu que o mesmo era 
um ser diferente. Um ser confiável. Um ser a quem a seu lado é possí-
vel “dormir tranquilo”. Uma daquelas raras pessoas que encontramos na 
vida que despertam, de imediato, nosso desejo de tê-las ao nosso lado um 
tempo maior. Pessoas que têm algo para nos dizer, que carregam ao seu 
redor uma aura de mistério.

O sitiante sentiu confiança em fazer ao Estranho um convite: já que 
estava prestes a escurecer, e na cidade possivelmente não encontraria um 
local disponível para hospedar-se, por que não passar a noite em seu sítio? 
Havia em sua residência um quarto confortável que pertencia a um de 
seus filhos, que no momento estava ausente, em outro Estado, cursando 
faculdade. O Estranho sentiu no convite um gesto de generosidade e ex-
pressou sua gratidão pela acolhida.

À noite, após o jantar, o sitiante fez um convite ao Estranho para sen-
tarem na varanda e, juntos, saborearem um café, feito de grãos colhidos 
no próprio sítio. Era uma noite agradável. A chuva que castigara a região 
durante os últimos dias havia cessado. O silêncio da noite era cortado pe-
los sons de sapos, grilos e pássaros noturnos que habitavam a região. Do 
fundo, da sala ao lado, ecoava um clássico: as Quatro Estações, de Vivaldi. 
Tudo isso trazia um silêncio diferente, um clima de paz.
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O sitiante teve a oportunidade de falar sobre sua pessoa e suas ati-
vidades. Era um engenheiro aposentado, dirigente da maçonaria local, 
e dedicava seu tempo à ela, ao sítio e outras atividades de caráter social. 
Era um Líder local. Demonstrava ser um homem equilibrado, de bons 
princípios, e que vivia uma vida simples, em harmonia com a natureza 
e cônscio de suas responsabilidades com o meio social onde vivia. Seu 
perfil conquistou a simpatia e a confiança do Estranho, que tinha uma 
grande percepção para apreender o caráter das pessoas.

Por outro lado, o sitiante, o Líder, também teve uma grande afinidade 
com o Estranho. Percebia que o Estranho era um ser de poucas palavras. 
Priorizava o silêncio. Falava pausadamente, com uma voz profunda e 
com uma entonação uniforme. Era econômico nos gestos e em suas falas. 
Demonstrava uma harmonia interna profunda. Seu andar era lento, mo-
vimentos medidos, um semblante calmo, e demonstrava ser aquele tipo 
de ser que havia resolvido seus traumas. Havia apaziguado seus conflitos 
e colocado em ordem a sua casa. Pouco falava de sua vida. Pouco pergun-
tava. Aliás, se perguntado, respondia, com poucas palavras, mas sempre 
havia um toque de profundidade em tudo que dizia.

O Líder estava contente em contar com a presença do Estranho em 
sua casa. O Estranho, por seu lado, sentia-se bem em estar na presen-
ça daquele ser. Em pouco tempo se formou entre eles um laço cordial 
de amizade. Sentiam-se, ambos, à vontade e pareciam amigos de longa 
data. O Líder detalhou um pouco de sua vida, seu trabalho, o motivo que 
o levou a fixar residência naquela localidade. Havia trabalhado e vivido 
anos em grandes cidades e, após sua aposentadoria, quis fugir dos grandes 
centros. Retornou à região onde passara a infância.

O Estranho, por sua vez, fez alguns breves relatos de sua vida. Traba-
lhou em grandes organizações, teve oportunidades de conhecer inúme-
ros países, dentre eles alguns como Índia, Egito, Nepal e Tibete, que são 
procurados por alguns ocidentais em busca da Verdade. Indagado pelo 
Líder se nessas suas viagens ao Oriente havia encontrado seres de grande 
espiritualidade, disse que sim, mas com ressalvas. Havia sim encontrado 
muitos homens apegados às seitas, religiões, cultos, livros tidos como sa-
grados, mosteiros, igrejas, mesquitas; seres de muitas crenças, apegados 
às superstições, rituais sem sentido. Mas homens de compreensão, despertos, 
iluminados, tinha encontrado muito poucos. 
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— Diga-me — disse o Líder —, em seu entendimento o que caracte-
riza um ser como esse a quem diz ser um homem de compreensão, um 
ser desperto, um iluminado?

O Estranho ficou em silêncio, por um instante, como que à procura 
de palavras para expressar de modo breve o que entendia por um homem 
de compreensão, um ser desperto, um iluminado. Após alguma hesita-
ção, respondeu: 

— Primeiro há que se fazer uma distinção entre um homem de com-
preensão, um ser desperto, ou um ser iluminado. Entendo que um ho-
mem de compreensão, ou um ser desperto, é aquele que sabe como as 
coisas acontecem. Conhece a vida, seus significados, suas leis. Conhece e 
aceita a realidade; despertou de seus sonhos. Sabe se posicionar perante tudo 
isso e também perante os demais. Tem um nível elevado de consciência.

Já aquele que percorreu o caminho e foi apresentado a si mesmo, que 
regressou ao Lar, o que comumente denominamos de um ser iluminado, 
atingiu um elevado nível de sabedoria. É uno com o todo. Tratam-se de 
pessoas raríssimas. Esse ser possui algumas qualidades básicas.

Primeiro, ele é um ser de “coragem”: dominou seus medos, seu con-
forto psicológico perverso, transcendeu suas mentiras, suas ilusões, dei-
xou de ser escravo do tempo conquistando a “maioridade”. Refiro-me 
não à coragem ativa, que “mata” em todos os sentidos as pessoas, mas 
a coragem interior que mantém viva, em todos os sentidos, as pessoas. 
Tornando-se um ser dessa coragem, conquistou a liberdade. 

Segundo, é um homem que consegue olhar a todos com o mesmo 
olhar, pois, transcendendo seu “ego”, tornou-se um ser “compassivo”. E 
essa compaixão, completou o Estranho, provém de seu entendimento de 
que “tudo é uno”, que tudo está interligado, que não existem almas indi-
viduais, mas uma “alma única”. Esse entendimento, essa consciência, por 
si conduz a um profundo respeito por todos os seres, por toda natureza. 

Terceiro, um ser iluminado está sempre no “aqui e agora”. E quando 
afirmo que está no “aqui e agora” significa que este ser transformou todas 
as suas ações em um ritual, com plena consciência, pois toda ação que 
você pratica com consciência, automaticamente você se torna livre dela. 
Torna-se uma “testemunha”, um “espectador”. O estar no “aqui e agora” 
também significa que sua mente está limpa, com controle pleno de seus 
pensamentos e emoções. 
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— Mas como ter controle pleno de nossos pensamentos e emoções? 
Principalmente de nossas emoções? — ponderou o Líder. 

— Esse estado de limpeza da mente, explicou o Estranho, é fruto do 
trabalho que tais seres, ditos despertos, iluminados, atingiram depois de 
longos anos de prática da meditação. Isso exigiu por parte deles uma gran-
de disciplina interna. A meditação, ao contrário do que muitos pensam, 
não é uma flor de uma estação. É uma árvore imensa, que demora anos 
para se enraizar.

Infelizmente, completou o Estranho, a prática da meditação, impor-
tada do Oriente e comercializada no Ocidente, tornou-se para muitos um 
artigo a mais de consumo, o como resolver todos os seus problemas em 
“dez lições”. 

— Mas, e quanto às emoções? — insistiu o Líder.
— O ser que percorreu o “caminho” aprendeu que nossas emoções 

são compostas de dois polos opostos e complementares. Assim, apenas 
como exemplo, a dor e o prazer fazem parte da mesma emoção, assim 
como a alegria e a tristeza. Qualquer emoção tende ao seu oposto. O ex-
cesso de energia, empenho, direcionado para um polo da emoção tende a 
produzir o oposto do esperado. É o princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo 
e refluxo; tudo tem suas marés; tudo sobe e desce; tudo se manifesta por 
oscilações compensadas; a medida do movimento à direita é a medida do 
movimento à esquerda; o ritmo é a compensação. Esse princípio, essa lei, 
é manifesta na criação e destruição dos mundos, na vida de todas as coisas 
e nos estados mentais e emocionais dos homens. 

Esses seres despertos, iluminados, sabem que não podem anular o 
princípio ou impedir suas operações, pois faz parte do Processo Univer-
sal, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos. Aprenderam como 
empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Esses seres despertos, 
iluminados, em se tratando dos pensamentos, simplesmente conscien-
tes, podem admitir cada pensamento que surge em sua mente, ou não. 
Quanto às emoções, seus polos, polarizam a emoção até o ponto em que 
desejarem e então neutralizam a oscilação rítmica pendular que tenderia a 
arrastá-los ao outro polo. Mas, entenda, o segurar a oscilação do pêndulo 
de um lado não é uma questão de escolha ou controle mental. É sim-
plesmente uma questão de, estando com a mente limpa, via meditação, 
conseguir assumir o papel de “testemunha” e identificar pensamentos, 
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sentimentos e emoções quando de sua entrada na mente. Para esses seres, 
pensamentos, emoções, são “hóspedes”, e como hóspedes podem, repito, 
ser aceitos ou não.

O fato, continuou o Estranho, é que a grande maioria das pessoas 
sofre a tensão resultante da ignorância do funcionamento das polaridades. 
Julgam. Escolhem o que na mente já está instalado. Nesse caso, todo e qual-
quer julgamento, todas e quaisquer preferências, são inúteis.

— Você é um ser iluminado? — indagou o Líder. 
— Não — respondeu o Estranho, sem dar muita importância à 

questão.
— Não tem essa pretensão? — insistiu o Líder.
Retrucou o Estranho: — Não tenho ideais. 
— Mas desejaria? — quis saber o Líder.
— Não é uma questão de querer. Acontece. 
— Mas, e se acontecesse? 
— Aconteceu — finalizou o Estranho.
Dito isso, o Estranho permaneceu em silêncio, e o Líder não ousou 

interromper tal silêncio, pois esse silêncio tinha o poder de transmitir 
algo de maior valor que as próprias palavras. Preservou o silêncio para 
perceber o que acontece, quando nada acontece. 

O Líder percebeu que o Estranho era um homem magnânimo: não 
era um ser propenso à admiração, pois nada parecia ser grande para ele. 
Depois de contemplar todo o universo com milhares de planetas, mi-
lhões de estrelas, a grandiosidade do oceano, ter presenciado o Everest, 
o K2, o Saara, como se impressionar pelas coisas dos homens? Percebeu 
também que o Estranho não era dado a conversas fúteis; não falava de 
si mesmo nem dos outros; era dono de um caráter independente. Além 
disso, sentiu que ele era completamente desinteressado, inteiramente in-
diferente às suas comodidades, ao seu conforto. E pelo pouco contato que 
com ele tivera, o Líder percebeu que o Estranho possuía um senso de hu-
mor, e embora demonstrasse ser uma pessoa de profundo conhecimento, 
um elevado nível de espiritualidade, havia nele uma completa ausência de 
quaisquer pretensões à “santidade” ou posse de poderes especiais. Teve a 
percepção de que o Estranho era um Buscador e de que, possivelmen-
te, em suas buscas havia encontrado o que procurara. Percebeu também 
que o Estranho não simulava conhecimentos; não era um simulador. Mas 
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evitou fazer outras indagações. Talvez não fosse o momento oportuno. 
Sentiu faltar oportunidade.

Após o café e uma conversa amigável, ambos retiraram-se para seus 
aposentos, pois o Estranho havia viajado durante todo o dia e encontrava-
se um pouco exausto.



Na manhã seguinte, o Líder, em companhia do Estranho, fez uma 
visita à cidade, onde teve oportunidade de apresentá-lo a alguns líderes 
locais. Observou que apesar do interesses desses líderes em saber mais 
sobre o Estranho, este pouco revelou sobre sua pessoa. Havia, em torno 
do mesmo, certo mistério. Através de fontes, na cidade, souberam que a 
barreira que havia bloqueado a rodovia havia causado um grande estrago 
e que demoraria dois a três dias para que o tráfego fosse normalizado. 
Ao tomar conhecimento desse contratempo, o Estranho não demonstrou 
nenhuma atitude de aborrecimento ou ansiedade pelo transtorno em sua 
viagem. Pelo contrário, aceitou o fato com absoluta serenidade.

Disse-lhe o Líder que o mesmo poderia permanecer em seu sítio du-
rante o tempo necessário para a recuperação da rodovia, e intimamen-
te sentiu certa satisfação em contar com a presença daquele ser que, a 
esta altura, considerava, ainda não sabendo o porquê, como sendo um 
ser especial.

— Espero que essa mudança de planos em sua viagem não vá lhe 
causar um grande transtorno, nenhum conflito — manifestou o Líder.

— O processo da vida desenvolve-se naturalmente. Os contratempos 
se resolvem por si mesmos, mais cedo ou mais tarde, quer se saiba ou não 
como as coisas acontecem — ponderou o Estranho.

— Mas deve ter planos, compromissos para cumprir em sua cidade! 
— Realmente — respondeu o Estranho —, tenho, como qualquer 

outro ser, planos e compromissos para cumprir. Mas nada que não possa 
ser desmarcado.

— Mas vejo também, insistiu o Líder, que esse contratempo não lhe 
afetou em nada. 

O Estranho, ciente de que o Líder procurava “respostas”, de modo 
compassivo decidiu lhe dar o que procurava.
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— Ouvi dizer — narrou o Estranho —, que um rei almejava obter 
respostas para três perguntas que considerava fundamentais para aquisi-
ção da sabedoria. Essas perguntas eram: “Qual o local mais importante 
onde devo estar a cada momento?”; “O que é mais importante a fazer a 
cada momento?”; “A quem devo dedicar minha atenção a cada momen-
to?”. Em realidade, o rei, sabedor da importância do tempo perante a 
brevidade da vida, gostaria de aproveitar, com sabedoria, o tempo de vida 
de que dispunha. 

O rei procurou respostas para essas três indagações junto a seus con-
selheiros, mas, infelizmente, esses não souberam responder. Então, um 
dos conselheiros disse ao rei: “Sei que existe um eremita, em nossa flo-
resta, que reside em uma simples choupana, que tem respostas precisas 
para todas as grandes dúvidas. Mas esse ser solitário não recebe comitiva 
de pessoas. Portanto, nosso rei poderá ir visitá-lo se estiver só.”

O rei preparou sua comitiva e partiu em busca do ermitão, mas antes 
de se aproximar da choupana onde o ermitão habitava, deixou sua co-
mitiva para trás e foi ao encontro do sábio eremita. Ao se aproximar da 
choupana, o rei viu que o ancião estava cavando a terra, abrindo alguns 
canteiros. Após se apresentar, o rei lhe disse: “Meus conselheiros me in-
formaram que é um ser de grande sabedoria e possui conhecimento das 
grandes verdades. Venho até sua presença a fim de encontrar respostas 
para três indagações que considero de grande valor para a vida.” E colo-
cou suas indagações.

O eremita ouviu pacientemente o rei e respondeu: “Para chegar até 
aqui você caminhou bastante. É uma grande subida. Está cansado. Senta e 
descansa um pouco, que a resposta logo surgirá.” Observando que o sábio 
ermitão era um ser de idade avançada, e sentindo que o trabalho de esca-
var a terra era penoso para o mesmo, o rei, compassivamente, ofereceu-se 
para abrir os canteiros para o velho. Este agradeceu e aceitou.

Em um dado momento, saindo da floresta surgiu um homem, de 
meia idade, correndo, aos tropeções, em direção à choupana, peito ferido, 
ensanguentado, e caiu ao solo, próximo ao velho ermitão e ao rei. O rei 
imediatamente rasgou as próprias vestes e procurou estancar com elas o 
sangue que corria do peito do homem ferido. Foi bem-sucedido. Em se-
guida, com o auxílio do sábio ermitão, transportou o homem ferido para 
dentro da choupana e o acomodou em um leito.

Homem_Mau_miolo.indd   24 23/2/2010   13:11:54



25

Como já estava escurecendo, o eremita recomendou ao rei que não 
deveria partir. Seria por demais perigoso adentrar na floresta, pois estaria 
sujeito a se tornar presa de alguma fera. O rei, em companhia do eremita 
e do outro homem, passou a noite na choupana.

Pela manhã, ao despertar, o homem ferido, dirigindo-se ao rei in-
dagou: “O senhor não se lembra de minha pessoa?”. O rei respondeu: 
“Não, sinceramente não me recordo de sua pessoa.” O homem ferido 
completou: “Há muito anos o senhor tomou posse de minhas terras e 
das terras de minha família. Jurei me vingar. E sabendo que viria a este 
local, e estaria a sós com o eremita, vim até aqui para matá-lo, mas seus 
guardas me interceptaram na floresta e conseguiram me ferir. Mas, nesse 
momento, sou grato por ter salvado a minha vida.”

O rei, por ser um monarca generoso, lamentou por tudo o que tinha 
acontecido e prontificou-se a devolver as terras para o homem e sua famí-
lia. Este ficou imensamente grato e disse para o rei que, a partir daquele 
momento, poderia contar com sua amizade e lealdade.

O rei preparou-se para partir e, ao encontrar o velho eremita, lá fora, 
cavando seus canteiros, falou: “Vou embora sem obter respostas para mi-
nhas indagações.” 

O eremita, em atenção, lhe disse: “Mas você obteve suas respostas. 
Ontem, quando aqui chegou, o lugar mais importante onde deveria estar 
era aqui. A coisa mais importante para fazer era me ajudar a cavar, e a pes-
soa mais importante era minha pessoa. Após a chegada do homem ferido, 
o lugar mais importante continuava a ser aqui; a coisa mais importante 
a ser feita era cuidar da ferida desse homem; e ele era, naturalmente, a 
pessoa mais importante naquele momento.

O Estranho encerrou sua história afirmando: 
— O lugar mais importante é onde estamos num exato momento. 

Esse lugar tem um propósito em nossas vidas, saibamos ou não. A coisa 
mais importante é o que estamos fazendo naquele momento, independen-
te do que seja. A pessoa mais importante é a que está ao nosso lado naquele 
momento. Daí o valor do “aqui e agora” em nossas vidas. Assim, sinto-
me confortável onde estou, não desejando estar em outro lugar. Ademais, 
mesmo que o quisesse, a vida tem seus próprios objetivos e pouca ou 
nenhuma importância dá aos nossos objetivos. O desejar, escolher, julgar não 
altera em nada os eventos, os fatos.
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