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Este ebook é o resultado da minha
experiência como psicólogo, psicoterapeuta,
mentor de cursos online, além de muita
pesquisa e reflexão. Reuni aqui o que
acredito ser importante que você saiba sobre
Psicologia e autoconhecimento. Espero que
as reflexões, provocações e insights sejam
úteis em sua vida diária.

Antes de você usufruir o conteúdo do livro,
faço um convite para que você conheça o
meu curso 100% Online, aberto a todos os
públicos, Descobrindo a Mente Humana.
Nele, eu entrego chaves, ferramentas e
conhecimentos para que você, no seu tempo
e no seu ritmo, se autoconheça. Tudo que eu
sei e acredito ser importante sobre o
funcionamento da mente e como fazer com
que ela trabalhe a seu favor, eu coloquei
nesse curso. O curso é o ÚNICO CURSO DE
PSICOLOGIA DO BRASIL ABERTO AO GRANDE
PÚBLICO, sem ser uma graduação ou
faculdade. E lembrando: 100% Online,
acessível de qualquer celular, laptop,
tablete... 24h/dia.
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Todos sabem que eu primo pela precisão e
odeio palavras que não dizem nada.

Pois bem, amor, assim como amar a si
mesmo, só pode acontecer nessa dimensão
3D se for palpável.

Assim como o amor por outra pessoa só pode
brotar se for natural e só pode ser natural
caso sejamos cativados, o amor-próprio só
pode surgir através de uma "autocativação"
que só pode acontecer na vida concreta
através de atitudes.

Sempre que me perguntam "como
desenvolver o amor-próprio?" a pessoa pensa
que é uma coisa vaga, de apenas desejar e
plim!

Como eu vou me amar se eu tratar meu corpo
como um entulho cheio de lixo, não saber o
mínimo sobre como funciona a minha mente
e porquê eu sinto o que sinto, ser uma besta
que vive de impulsos e exageros, atrofiado
intelectualmente, não cumprir minha missão
de vida e viver apenas pra sobreviver, me
informando apenas de porcaria e vida dos
outros, me lamentando do passado e

1-  AMOR-PRÓPRIO
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A mente tem um mecanismo chamado MEDO
que tenta nos proteger da morte e do
sofrimento.

Estou há anos atendendo em psicoterapia e
acompanhando vocês aqui no Instagram. A
queixa mais recorrente é: "eu sei, mas estou
com medo de fazer e (inserir a catástrofe, o
tipo de sofrimento, a desgraça)".

E nesse VAI-NÃO-VAI, nesse nhéco nhéco
mental, o tempo de vida escorre.

Agora vou contar um história real de uma
paciente.

Maria tinha 21 anos, morava com pai, mãe,
irmão e irmã com filho na vila mais popular
da minha cidade. Trabalhava em um firma,
precisava pegar 2 ônibus e caminhar 2km
com chuva ou sol. Ganhava R$ 2.500. 2 vezes
por semana fazia um bico em Porto Alegre,
ganhava R$ 50 por vez e um lanche. Em
muitas vezes a mãe mandava um zap no final
da tarde: "passa no açougue e compra 6 coxa
com sobrecoxa". Maria contribuía nas
finanças da casa diretamente com R$ 1.000,

2-  ENTRE  O  MEDO  E
A AÇÃO

04

psicologia.ivanpielke.com.br



 pagava energia e gás... e mais as
"comprinhas extras".

Numa das tantas sessões ela chega
indignada: "Ivan, eu sei que vou parecer uma
idiota... Eu sei que tu já me ajudou muito...
Mas preciso contar: meu pai largou o
emprego no mercado. Sabe o qual o motivo?
Porque 'quis dar um tempo'".

A mãe cuidava da casa e fazia meia-dúzia de
faxinas no mês, a irmã não trabalhava pra
cuidar do filho, o irmão trabalhava numa
lavagem de carros e não contribuía com
nada. Aí o pai resolve simplesmente "dar um
tempo" do emprego.

Na casa minúscula que teve puxadinhos,
Maria dormia na sala em um colchão no chão.
Tendo que acordar às 4h30, tinha que aturar
a família toda vendo novela e seriado na TV
até depois da meia-noite.

Maria relatava que tinha diversos medos:

de ser ingrata,
de desonrar a família,
de passar por má filha,
de ir morar em outra cidade sozinha e não
dar conta ($ e saudade),
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de fazer a família passar necessidade,
de ser abandonada pela família.

Mesmo passando por toda essa lista imensa
de evidentes abusos, absurdos e explorações,
entre a PROTEÇÃO (medo) e FAZER o que ela
sabia que deveria ser feito, ela escolhia a
PROTEÇÃO contra o sofrimento.

Mas o curioso é que ela JÁ ESTAVA
SOFRENDO.

Como mudar essa história?
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A mente é o centro de comando da vida
humana e é o sistema que conecta o homem
com o mundo e com ele mesmo.

Imagine o sistema que comanda toda sua
vida e te conecta com tudo que existe estar
pifado. Pois é. Você simplesmente não
consegue viver nem experimentar nada
direito.

No entanto, quem aqui foi educado
mentalmente?

Como assim "educado mentalmente"?

Isso mesmo: quem aqui aprendeu a conhecer
e comandar a própria mente em casa ou na
escola?

A maioria de nós não faz ideia do que são
crenças, inconsciente, desejo, quais são as
emoções...

Se não se sabe nem que essas coisas existem,
imagine organizar e ordenar essas coisas!
Impossível.

3-  A MENTE  É  O  CENTRO
DE  COMANDO
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Essa ignorância sobre a própria mente pode
explicar os 5,8% de depressivos e 9,3% com
transtornos de ansiedade no Brasil.

Pra termos ideia das perdas econômicas pra
essas pessoas e dos gastos em tratamentos
para essas doenças, o montante é de 1
TRILHÃO DE DÓLARES AO ANO no mundo.

Estar doente mentalmente não significa
perda apenas pro doente, toda a comunidade
perde também.

O que cabe aos psicólogos e psiquiatras?

Preencher a lacuna de educação mental o
máximo que puderem.

O que o conselho da minha classe deseja?

Que o Ivan se defenda de denúncias por
ensinar técnicas e instrumentos privativos do
psicólogo a leigos.

Os reais motivos:

Sindicalismo
Corporativismo
Dinheiro
Status e notoriedade social
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ao custo de manter as pessoas doentes e
mantê-las na ignorância.

Na lógica de meia dúzia de pseudo colegas e
do conselho as pessoas não devem conhecer
suas próprias mentes, podendo apenas fazer
isso prestando uma graduação ou procurando
um psicólogo clínico.

Saúde mental, pra eles, é procurar o
psicólogo concursado do postinho de saúde
ou fazer parte de um grupo terapêutico.

Ou seja, entre a saúde mental das pessoas e
seus bolsos e poder, óbvio que a escolha é
bolso e poder.

Não deveria ter apenas o meu curso sobre a
mente, meus colegas deveriam criar outras
centenas de cursos ensinando tudo sobre
psicologia, mas o medo de ser perseguido e
perder a carteirinha é grande pelos motivos
listados acima.

Enquanto isso, sigo com constância e
serenidade fazendo minha obrigação.
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Muito se fala em resiliência mas pouco se diz
o que é e o que faz com que a pessoa seja
resiliente.

Resiliência é a qualidade de envergar e não
quebrar.

A pessoa resiliente sofre cargas e impactos,
sente a dor, mas não se desespera, não
comete suicídio, não causa danos aos demais
e não maltrata a si mesma.

Assim como um um objeto precisa ser feito
de materiais que dêem a ele a capacidade de
dobrar e não quebrar, a pessoa resiliente
precisa ser feita de elementos morais,
espirituais, mentais e comportamentais que
confiram a ela a resiliência.

Resiliência, em outras palavras, não vem do
nada; resiliência vem de virtudes e como
toda virtude foi ou deve ser desenvolvida.

O contrário é verdadeiro: o sujeito que se
desespera, fica desorientado, maltrata a si
mesmo, descarrega frustrações nos outros e
vive como morto-vivo não tem as virtudes da
resiliência porque não as desenvolveu.

4-  O  QUE  É  RESILIÊNCIA
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Saibamos que a depressão não surge do nada,
ela é um efeito, ou seja, ela tem causas.
Essas causas são "criadas", vividas e
experimentadas no decorrer dos dias,
semanas, meses ou anos.

Depressão surge APÓS UM PROCESSO de
médio e longo prazo onde a pessoa nutre
diariamente hábitos mentais e
comportamentais que culminam numa
"programação" mental e química depressiva.
Explicado isso, vamos ao vazio existencial.

O vazio existencial não é uma doença e não é
ruim, ele é uma sensação que nos alerta
sobre a necessidade de viver com sentido.

Esse vazio é o efeito de uma rotina de
afazeres, trabalhos, rotinas ou relações que
não têm sentido.

O vazio não surge necessariamente porque
alguma coisa está errada, ele surge
sobretudo porque algo ESTÁ FALTANDO.

O que está faltando?

5-  VAZIO  EXISTENCIAL  E
DEPRESSÃO
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Viemos até aqui falando de afazeres,
trabalhos, rotinas ou relações sem sentido,
então o que falta?

Ora! Afazeres, trabalhos, rotinas e relações
QUE TENHAM SENTIDO, ou seja, que tenham
SIGNIFICADO, VALOR, que tenham ligação
direta com um PAPEL e DEVER onde vivemos
(na família, na comunidade, no ambiente de
trabalho, no município, onde vivemos).

Siga a linha lógica:

Se não temos um dever ⤵

não temos um propósito ⤵

sem propósito não há motivo pra fazer ou
viver ⤵

sem motivo não existe motivação ⤵

sem motivação não há movimento ⤵

sem movimento não há conquista, não há
cumprimento, não há satisfação ⤵

sem satisfação não há recompensa ⤵
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sem recompensa não surgem hormônios de
prazer ⤵

sem hormônios de prazer não há alegria ⤵

sem alegria o sistema mental e neurológico
"atrofia" áreas responsáveis pela produção de
hormônios de prazer, pela busca de
satisfação ⤵

sem a busca de satisfação não há motivação
pra buscar tarefas ou afazeres que tenham
significado.

Bem, agora você deve estar pensando que
não existe saída, que a pessoa perde
totalmente a capacidade de sair dessa
situação, ou seja, que ela virou uma abóbora
podre inerte.

Não, o ser humano não é determinado pela
própria mente nem pelo cérebro.
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Espetáculo: fazemos de conta que somos o
que aparentamos ser para pessoas que
precisam acreditar que somos quem
aparentamos ser.

Um faz de conta, o outro precisa acreditar.

Tu já percebeu que estamos sempre à procura
de entretenimento, pulando de influencer a
influencer, de guru em guru, de discursador
em discursador?

Sequências infinitas de stories, cultos que
são verdadeiros shows transmitidos pelo
youtube, coach que sobe montanha durante
tempestade e vira notícia em rede nacional.

Nós precisamos lavar mais louça e
procrastinar menos, honrar mais as calças
que usamos do que fazer teatrinho pra
receber atenção, servir mais (sem se mostrar)
do que desejar receber, cuidar mais do que
ser bajulado, fazer mais do que dizer que tem
vontade de fazer.

Precisamos ser mais verdadeiros. É isso.

5-  SER  OU  PARECER?
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- Dizem que a ansiedade vem "do nada"
- Dizem que ansiedade é "excesso de futuro"

A ansiedade nasce de uma interpretação
catastrófica, negativa e rígida da realidade,
das relações, da vida, enfim, de tudo.

O ansioso acredita que tudo é perigoso, que
as pessoas não são confiáveis e a vida é
difícil.

Pensam tudo isso rigidamente. Não tem
negócio nem raciocínio. As coisas são assim
sem dúvida alguma e deu.

O ansioso não apenas vê as coisas como
perigosas e não-confiáveis, eles odeiam a
POSSIBILIDADE de frustração e sofrimento.

Por isso eles se ESQUIVAM.

Eles fogem do desafio como o Diabo da Cruz.

Com isso eles não desenvolvem virtudes
capazes de fazê-lo dar conta de vencer os
desafios.

6-  O  CAMINHO  DA

ANSIEDADE
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Assim eles atrofiam.

Atrofiados, ficam fracos.

Pra resumir, a ansiedade nasce da visão
distorcida e exagerada de ameaças - que em
muitas vezes nem existem.

Em outras palavras, são autocentrados e
excessivamente preocupados com sua
integridade física e com o que os outros vão
pensar deles.

Também se vêem como vítimas das
circunstâncias e dos outros, como se eles não
tivessem papel algum em suas próprias vidas
e como se nunca tivessem a possibilidade de
se posicionar.

E são lamentadores.

Alguns são reclamões.

Poucos os ansiosos que encaram a si mesmos
e os desafios.

Meus parabéns a esses poucos, inclusive
aqueles que buscam resolver o problema indo
atrás de psicólogos e psiquiatras.
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Você já se pegou fantasiando situações e
contextos hostis ou perigosos que nunca
aconteceram?

Você sabia que os hormônios envolvidos na
sensação de medo podem causar vício?

Você sabia que a médio e longo prazo os
medos fantasiosos e o vício em adrenalina,
noradrenalina e cortisol causam problemas
mentais e físicos como baixa imunidade,
infecções recorrentes, ansiedade, pânico,
TOC, alergias "sem causa", gastrite, dores nas
costas, insônia, depressão, entre outros?

Saiba que o medo só faz sentido quando
estamos diante de ameaças reais que só
podem ser reais se forem no aqui-agora.

Ainda preciso ressaltar que é possível
estarmos preparados pra eventos adversos ou
pra que coisas desagradáveis não aconteçam
sem a presença do medo.

É possível se precaver sem medo, sem
imaginar catástrofes e sem necessidade de
controle.

7-  É  PERMITIDO  SE
FRUSTRAR  E  SOFRER?
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Aceita frustrações;

diante de problemas possíveis de serem
resolvidos ela resolve, e diante dos
problemas impossíveis de serem resolvidos
ela os abandona;

não cria problemas tampouco aumenta ou
dramatiza;

entre uma situação e sua resposta emocional
e comportamental existe sua decisão;

não se ocupa com a vida alheia;

não depende da atenção alheia;

vive por deveres e propósitos, não por
prazeres;

não se identifica com os acontecimentos
desagradáveis, pois sabe que a vida é maior
do que um ponto pequeno dentro de uma
vida muito maior;

8-  A PESSOA MADURA É
ASSIM
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permite-se desfrutar situações agradáveis
sem grandes arroubos ou histeria;

valoriza a vida a ponto de não se permitir
estragar o tempo de vida com conflitos,
birras, autopiedade, lamentação, etc.
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Você não é o alecrim dourado, perfeitinho e
reluzente, vítima passiva de toda a
humanidade.

Você não é a única pessoa no mundo que
deve cuidar de si mesmo e dar limites aos
chatos e abusadores.

VOCÊ possivelmente é ou já foi chato,
intrometido, opressor e abusador.

É isso mesmo.

Você já insistiu pra que o outro fizesse e
cedesse ao que você queria.

Você já tirou sarro usando de humor negro
sobre pontos frágeis da pessoa.

Você já fez chantagem com coisas que o
outro não aprovava nele mesmo.

Você já insistiu em apontar defeitos e antigos
erros do outro.

Você já mentiu pra obter vantagens.

9-  IMPOR  E  RECEBER
LIMITES
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Você já foi carentão e culpou o outro por não
conseguir preencher esse buraco negro que
suga tudo que existe à volta.

É...

E se o outro impor limites a você, vai dar piti
ou vai aceitar de boas?

21

psicologia.ivanpielke.com.br



A Psicologia deveria ser ensinada desde a
família. Na escola, todo professor de pré-
escola, ensino fundamental e médio deveria
saber como a mente funciona. Pais e
professores deveriam conhecer e dominar as
suas próprias mentes, pois só assim poderiam
ser, de fato, mestres. Afinal, como ser mestre
sem ser mestre de si mesmo?

Por outro lado, as crianças "sabem" mais
fórmulas matemáticas do que as crenças e
visões de mundo que herdaram de seus pais.
Decoram as capitais dos estados e não sabem
quais as raízes da ansiedade.

Nós adultos sabemos o que acontece na
China, qual o placar do rival no futebol, o
nome do ministro da educação, mas não
sabemos como a depressão se desenvolve,
como descobrir o propósito de vida e a ter
foco nas tarefas sem procrastinar.

Conhecer a própria mente é o básico do
básico. Antes de aprender a ler a criança
deveria saber como observar os próprios
sentimentos e dar nome a eles.

10-  POR  QUE  VOCÊ  DEVE
ESTUDAR  PSICOLOGIA E
CONHECER  A SUA MENTE?
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É um absurdo saber o que acontece no
mundo e não saber o que se passa entre as
orelhas (no próprio cérebro, na própria
mente).

Pergunto a você:

De quê adianta ter um diploma, dinheiro e
conforto e não ter saúde emocional, viver
sem rumo, com conflitos e sem ter a posse de
si mesmo?

Digo isso porque a mente é o centro da vida
humana, sem conhecer e dominá-la nós
vivemos ao acaso e sofremos muito.

O meu trabalho como psicólogo, professor do
Curso de Psicologia e divulgador da
Psicologia no Instagram é causar reflexões
EM você. Eu quero que VOCÊ emita as suas
respostas e descubra quem você é por você
mesmo. Eu te ofereço muitos alicerces e
fundamentos do funcionamento da mente pra
que VOCÊ MESMO faça o PARTO de um novo
ser - e descubra quem é a pessoa que sempre
esteve aí dentro.
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A Psicologia deve ser acessível a todos
porque, como eu já disse, ela comanda tudo
que nós seres humanos fazemos. Quem
conhece a própria mente, é capaz de
controlar a si mesmo.
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Se você sentiu que esse conteúdo foi útil e
deseja se aprofundar mais sobre a mente,
acesse 
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e ganhe um desconto especial.
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