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Prefácio

Um provérbio árabe assinala que quem diz tudo,
faz tudo e tudo entrega, nada tem. Daí a necessidade de
se conter algumas coisas, pois, se a palavra é de ouro, o
silêncio é de prata.
Esta nova obra de Joseval Carneiro, de autoajuda,
brinda-nos com proverbial singeleza literária, mas pro‑
fundidade moral e espiritual, e traz como marca regis‑
trada a facilidade de leitura, a riqueza de ensinamentos,
encobertos de um véu de “quero mais”, convidando o
leitor às suas próprias elucubrações, incitando-o à bus‑
ca, à reflexão.
Sem adentrar aspectos religiosos sectários, respei‑
tando o pensamento de todos os demais segmentos
filosóficos, deixa a cada um procurar o sentido evo‑
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lutivo das parábolas, dos contos, dos ensinamentos,
modulando o crescimento de cada pessoa segundo o
seu discernimento.
Temos certeza que é uma obra, como as anteriores,
para ser lida num lampejo, e, depois, relida saboreando
cada frase, cada ensinamento.
Fazemos votos de pleno sucesso com esse novo em‑
preendimento, desejando que o doce Rabi da Galileia o
ilumine e inspire para novas contribuições.
Aidê Ouais
Juíza de Direito

1

Respirar
“Nascer, morrer, renascer ainda e
progredir sem cessar. Tal é a lei.”
Inscrição no dólmen de Allan Kardec –
Père-Lachaise, Paris

Desde o primeiro vagido, ao nascer, chorando pela
penetração do oxigênio nos alvéolos, necessitamos de
um impulso externo, uma palmada nas nádegas, para
produzir o reflexo indispensável a iniciar o fluxo res‑
piratório. Todavia, inalamos menos da metade do
que precisamos para processar uma boa oxigenação
do organismo.
Os orientais, com sua sabedoria milenar, ensinam‑
-nos, com os mantras, a ampliar a capacidade pulmo‑
nar, inspirando, pausada e longamente, e expirando
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suavemente, acostumando a esponja pulmonar a flexi‑
bilizar-se o máximo possível, com efeitos salutares no
estresse, no equilíbrio hormonal e no aporte de nutrien‑
tes aos mais diversos tecidos, com o oxigênio metaboli‑
zado nas células.
Com efeito, satisfazemo-nos com o entra-e-sai rápi‑
do do ar nos pulmões, não nos dando conta das per‑
das, refletidas na maior vulnerabilidade às doenças que
acometem, vez por outra, o aparelho respiratório, tão
afetado pelo ambiente poluído das urbes modernas.
Necessitamos abrir mais os braços, distendê-los, pro‑
porcionar uma dilatação da envergadura das espáduas,
ombros e braços. Razão pela qual a natação infantil é
recomendada pelos pediatras, como forma de prevenir
doenças respiratórias na juventude e adolescência.
Um simples caminhar matinal, ou, até, pequenos
exercícios em casa, antes do banho, podem ajudar mui‑
to. Aproveitar-se de pequenos momentos, como na
praia, por exemplo, ou numa trilha de fim de semana.
O prana, ou ar que adentra lentamente os pulmões,
é de um efeito calmante incrível, não percebido pelos
ocidentais com a mesma eficácia dos nossos irmãos do
Oriente. Não precisa ser monge, ou budista, ou faquir
indiano, para perceber algumas nuanças interessan‑
tes que nos legam, dos favores da vida. Portanto, viva
mais. Seja mais feliz agora!

2

Chá das cinco
“A paz vem de dentro de você mesmo;
não a procure em sua volta.”
Buda

Temos o hábito de tomar café. Somos o Brasil, maior
produtor mundial, desde que um caravaneiro nômade,
árabe, colheu os frutinhos vermelhos que os cabritos
saltitantes engoliam sofregamente, ferveu com água e
bebeu a calda, para identificar os motivos pelos quais
os animais estavam excitados. Bebemos ao acordar,
após o almoço e jantar, e nos intervalos do trabalho,
chegando a ingerir cerca de um litro, por dia, quanti‑
dade da cafeína excitante que ajuda a manter o cérebro
desperto, mas que produz indesejável agitação no sis‑
tema nervoso central.
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Os ingleses cunharam o hábito de tomar o que cha‑
mam “chá das cinco”, ou 5 O’clock-tea. Nos bons hotéis
de Londres são fornecidos, gratuitamente, envelopes
com os mais diversos chás, disponibilizados, no aparta‑
mento individual, além de uma pequena chaleira elétri‑
ca. São bem apreciados como digestivos e que aquecem
o corpo no rigoroso inverno.
Mas, não apenas digestivos, como erva cidreira,
boldo, carqueja, comum às folhas verdes em geral (há
folhas secas), alguns têm efeito verdadeiramente cal‑
mante, como camomila, capim santo. Outros diuréti‑
cos, como erva-doce. Ou antitérmicos, como o girassol.
Outros são tussígenos, como assa-peixe. Alguns
curam as artrites, como a arnica, ou são depurativos,
como o angico, ou cicatrizantes, como espinheira-santa;
ou ainda anti-infeccioso, como cama-de-brejo e alfava‑
ca. E, até, afrodisíaco, como a catuaba. Algumas des‑
sas ervas são antitraumáticas, como mastruz, ingeridas
ou usadas como emplastro. Diuréticos e renais, como
quebra-pedra.
Aliás, dada a biodiversidade do nosso país, somos
celeiro de substâncias medicinais, extraídas das ervas,
de onde são retirados, quase sempre, os medicamentos
processados industrialmente, em muitos casos no exte‑
rior e, importados, novamente, na forma de caríssimos
produtos da rica farmacopeia da flora equatorial.
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Ao lado dos aspectos medicinais, sobreleva desta‑
car, na conduta inglesa, tão difícil de cumprir nos tem‑
pos modernos, ou pós-modernos, como chamamos ul‑
timamente, a “paradinha” no corre-corre, do dia a dia,
do homem dito sapiens. A pequena reunião em família,
que os gaúchos, acostumados ao aconchego do momen‑
to do chimarrão, denominam café da tarde, é salutar.
Estatísticas comprovam que famílias numerosas são
mais equilibradas, conquanto devamos controlar os nas‑
cimentos em face da responsabilidade pela educação.

