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O livro, originalmente publicado em 2000, pela Editora Signus, e ora republicado com
atualizaÃ§Ãµes e modificaÃ§Ãµes, busca tornar fÃ¡cil e agradÃ¡vel um assunto bastante complexo:
o auto aperfeiÃ§oamento. AtravÃ©s de linguagem bastante acessÃvel, e entremeando bases
teÃ³ricas com histÃ³rias, metÃ¡foras e exercÃcios, o leitor vai tomando conhecimento de como Ã©
possÃvel gerar mudanÃ§as com seu prÃ³prio esforÃ§o. DidÃ¡tico, o livro apresenta exercÃcios,
testes e questionÃ¡rios no final de cada capÃtulo, permitindo ao leitor testar-se a si prÃ³prio e,
consequentemente, conhecer-se melhor. Autoestima, â€œrapportâ€•, o cÃ©rebro triÃºnico, o que
Ã© ser visual, auditivo ou cinestÃ©sico, a reprogramaÃ§Ã£o cerebral, a Linha do Tempo, e muito
mais -- sÃ£o assuntos que vÃ£o sendo elucidados de forma prÃ¡tica e objetiva, permitindo que o
leitor possa vivenciar a leitura, agregar novas posturas, assimilar novos paradigmas e, desse
modo, aprender a reciclar as lembranÃ§as e ampliar o seu mapa individual de valores. Este,
deve-se ressaltar, nÃ£o Ã© mais um livro de â€œauto ajudaâ€• (ou, de â€œo outro ajudaâ€•),
recheado de conceitos mÃ¡gicos que possam, num instante milagroso (e, de preferÃªncia, sem
qualquer esforÃ§o de nossa parte), inundar os nossos coraÃ§Ãµes de bondade e amor, respeito e
dignidade, paz e prosperidade, etc. Ao invÃ©s disso, o seu enfoque Ã© o de simplificar as
informaÃ§Ãµes e convidar os seus neurÃ´nios a trabalharem, por meio de exercÃcios
comportamentais e aplicaÃ§Ãµes prÃ¡ticas de NeurolinguÃstica. O resultado desejado Ã© que
este livro seja um GUIA PRÃ•TICO que o conduza pelos labirintos do autoconhecimento. De forma
suave, sem sustos, angÃºstias, sobressaltos ou afliÃ§Ãµes inÃºteis.Porque a simplicidade da
sabedoria estÃ¡ exatamente aÃ: se nÃ£o somos perfeitos, como de fato nÃ£o somos, o que nos
impede de buscar a perfeiÃ§Ã£o? E comeÃ§ando exatamente onde ela estÃ¡: dentro de nÃ³s
mesmos, seja olhando-nos de um Ã¢ngulo diferente, seja clareando um pouco mais alguns
pedaÃ§os de nosso ser interior â€“ onde, certamente, hÃ¡ muitos tesouros escondidos pela
escuridÃ£o.A ideia consiste em discutir e tentar entender o funcionamento bÃ¡sico dessa â€œusina
de forÃ§aâ€• que carregamos a vida toda, mas usamos tÃ£o pouco ou tÃ£o erradamente â€“ o
nosso cÃ©rebro, condensado numa massa neuronial complexa e imensa. O passo seguinte da
ideia Ã© colocar em aÃ§Ã£o a â€œusinaâ€• fantÃ¡stica pouco utilizada, para nos beneficiar de todo
o seu potencial.Portanto, o foco principal Ã© entender e praticar a arte da SIMPLICIDADE das
coisas, que se transforma em SABEDORIA, o que nos permite aperfeiÃ§oar a arte de se
RELACIONAR com as pessoas, em todos os sentidos, nÃveis e profundidades, interagindo com
elas e conosco. E vocÃª poderÃ¡ fazer isso de uma forma simples, divertida e desafiadora:
utilizando testes e exercÃcios simples e prÃ¡ticos, alguns de PNL, e assim entender o que

acontece com vocÃª e com as pessoas ao seu redor, quando hÃ¡ ou nÃ£o equilÃbrio da sua parte
e da parte delas.
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