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Conheça a incrível história de vida de Sean Stephenson,
um homem que batalha pela sobrevivência desde o dia

em que nasceu. Sean aprendeu a lidar com a dor
e a enfrentar as contrariedades do dia a dia, e hoje

é uma pessoa bem-sucedida e feliz que inspira homens
e mulheres um pouco por todo o mundo. 

Basta de desculpas! Chega de mas mostra-lhe o que é 
necessário para ultrapassar os percalços da vida,
esquecer as desculpas e inseguranças, e alcançar

a felicidade e o êxito. É altura de se deixar de «mas»
e começar a viver a vida com que sempre sonhou!

«Espero que aproveite esta ocasião para começar
a acreditar em si próprio. Por maiores que sejam

as suas desculpas, ou independentemente do tempo
que já tenha passado apoiado nelas, trabalharei

consigo para o ajudar a criar uma vida mais
estimulante e satisfatór ia do que alguma 

vez imaginou ser possível.
Está pronto? Vamos a isso!»

Sean Stephenson

Nasceu em 1979 com osteogénese imperfeita 
e vive confinado a uma cadeira de rodas. 
Licenciou-se em Ciência Política, trabalhou 
com congressistas e governadores e estagiou 
na Casa Branca durante a presidência de
Bill Clinton. Mais tarde, iniciou a sua carreira 
como orador motivacional, viajando por todo 
o mundo e realizando palestras em escolas, 
empresas, hospitais e prisões.
Trabalha como psicoterapeuta no campo da 
motivação e autoestima, é formado em 
Programação Neurolinguística e é doutorado 
em Hipnoterapia Clínica.

«Sean é uma pessoa espantosa que veicula 
uma mensagem importante.»

BILL CLINTON,
ex-presidente dos

Estados Unidos da América

«Sean Stephenson é um Yoda do 
desenvolvimento pessoal, embora com 
orelhas menos pontiagudas.»

JIMMY KIMMEL,
apresentador de televisão

«O livro do Sean apresenta-nos uma solução 
comovente e infalível não só para nos
deixarmos de desculpas e tomarmos as 
rédeas da nossa vida, mas também, e mais 
importante ainda, para não desistirmos de 
perseguir a vida com que sempre sonhámos.»

RITA EMMETT,
autora de Não Deixe Para Amanhã

«Considero Sean Stephenson um herói.
As histórias comoventes que conta sobre ele 
próprio e outras pessoas capazes de retirar 
benefícios do sofrimento são verdadeiras 
lições de coragem. Igualmente importantes 
são as estratégias que ele nos ensina para 
desenvolvermos mais confiança ao nível
da saúde, da carreira profissional, das 
relações pessoais e muito mais. Façam um 
favor a vocês próprios e leiam este livro!»

SUSAN JEFFERS,
autora de Apesar do Medo

O exemplo de vida que inspirou o Dalai Lama

«Cada vez que partilho o meu segredo para
o sucesso e a felicidade, a maioria
das pessoas revira os olhos e diz: 

“não pode ser, édemasiado simples!”»
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Prefácio

Dedico o meu tempo aqui na terra à busca de ferramentas que nos 
possam ajudar a ter uma qualidade de vida extraordinária. Acre-
dito piamente que só poderemos encontrar uma vida assim se 

seguirmos as nossas paixões. Sem paixão, �camos enredados na teia de 
simplesmente ganhar uma vida, em vez de conceber uma vida. Quando 
caímos na armadilha de passar os nossos dias a reconstituir uma existên-
cia «normal», damos por nós ao nível da mera sobrevivência. Assim, pas-
sei mais de um quarto de século a viajar por esse mundo fora e a aprender 
e a ensinar sobre a importância de viver a vida ao nível certo, para o qual 
fomos feitos! Uma das bênçãos de ensinar tantas pessoas foi conhecer 
alguns seres humanos incríveis. Em 1998, travei amizade com uma dessas 
pessoas: Sean Stephenson — um homenzinho com um espírito tão grande 
que seria capaz de mover montanhas. Fiquei perfeitamente contagiado 
pelo seu sorriso e pela sua natureza adorável.

Foi com a ajuda da Fundação Make-A-Wish que Sean chegou até 
mim. Queria que eu fosse o seu mentor, uma vez que, apesar de todas as 
suas conquistas e alegrias, levava uma vida cheia de frustrações, sofri-
mento e luta pela sobrevivência. Tinha o rosto coberto de acne. Devido a 
um problema ósseo genético, sofria com muitas dores nas costas e tinha 
os ossos tão frágeis que os fraturava constantemente. Os médicos julga-
vam que o mais certo seria Sean acabar por morrer prematuramente. 
Podíamos ver que o corpo dele carecia da energia e da vitalidade que 
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merecia. Indiquei a Sean tudo aquilo que ele deveria fazer e as pessoas 
que deveria consultar. Ele tomou imediatamente todas as medidas neces-
sárias, mudando de regime alimentar e de estilo de vida. A acne, as dores 
crónicas nas costas e a fragilidade óssea desapareceram completamente e 
desde então nunca mais voltaram. O seu prognóstico deixou de ser a 
morte prematura. Acreditem ou não, Sean faz musculação e tem uns 
abdominais com que até a maioria dos ginastas de competição sonha.

A forma como cada um de nós escolhe viver a vida serve de alerta ou 
de exemplo para os outros. Sean é o exemplo! Um exemplo de como 
podemos ultrapassar os nossos receios, as nossas inseguranças e as nossas 
desculpas. Em vez de se ter condenado a uma vida de tristezas, Sean pre-
feriu optar conscientemente por não se afundar na autocomiseração. Se o 
caso de Sean me espanta não é por ele ter ultrapassado as suas di�culda-
des, mas por ter escolhido dedicar a vida a ajudar os outros a fazerem o 
mesmo. Neste livro, ele não se limita a contar uma história cativante — 
apresenta mesmo um plano especí�co para os leitores seguirem. Esse 
plano visa ajudar-vos, a vocês e aos vossos entes queridos, a erguerem-se 
e a fugirem daquilo a que ele chama os vossos MAS. É evidente que, nas 
palavras do próprio Sean, ele refere-se aos nossos:

MAS receios (MAS e se falho…)
MAS inseguranças (MAS não sou su�cientemente bom…)
MAS desculpas (MAS não tenho tempo…)
Este livro ensinar-vos-á a irem além das vossas limitações e a começa-

rem a sentir e a partilhar os vossos dons, ao mais alto nível. Tanto Sean 
como eu somos a PROVA VIVA de que todos podem viver ao nível do 
extraordinário. Leiam este livro de �o a pavio, sigam as lições a par e 
passo e observem a vossa vida a transformar-se numa obra-prima plena 
de felicidade, paixão e gratidão.

Vivam com paixão!

Anthony Robbins
Autor de Awaken the Giant Within e O Poder sem Limites
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Nascido para acabar  
com os MAS

A breve história de uma grande vida

A maioria dos pais reza para que o seu bebé nasça com dez dedos 
nos pés e dez dedos nas mãos. E eu nasci assim! Mas tinha-os 
todos partidos.

Quando cheguei ao mundo, a 5 de maio de 1979, o silêncio súbito dos 
médicos na sala de partos foi muito revelador: temos problemas. Alguma 
coisa estava drasticamente mal. Os meus braços e as minhas pernas pen-
diam como os de uma boneca de pano. A coroa da minha cabeça não 
estava apenas moderadamente amolgada pela pressão da passagem pelo 
canal de parto — parecia um pedaço disforme de plasticina. Tal como os 
médicos não tardariam a perceber, quase todos os ossos do meu corpinho 
diminuto tinham-se partido com a pressão do nascimento. Aos meus pais 
foi-lhes dito para esperarem o pior: «Há grandes hipóteses de o Sean vir 
a falecer nas próximas 24 horas.»

Os médicos depressa determinaram que eu tinha nascido com um pro-
blema genético que tornava os meus ossos incrivelmente quebradiços. 
Uma vez que o mais leve toque me poderia fraturar um osso, foram dadas 
ordens para que ninguém me tocasse ou abraçasse. Passei as primeiras 
semanas da minha vida imobilizado, na unidade de cuidados intensivos 
do Hospital Pediátrico de Chicago.
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Não tinha uma carinha laroca. Não chorava como um bebé normal 
por causa de uma fralda molhada, antes emitia berros de dor que faziam 
gelar o sangue nas veias a qualquer pessoa. Agora gosto de dizer que até 
era atencioso, porque só chorava em duas alturas: de dia e de noite.

Fragilidade óssea

Nascer não me fez nada bem. Segundo demonstravam as radiogra�as, 
seria mais fácil contar o número de ossos que não estavam partidos do 
que o contrário. Para evitar mais traumatismos, os médicos construíram 
um pequeno molde de gesso para me cobrir o corpo e colocaram-me 
numa almofada, com os braços e as pernas todos esticadinhos. As enfer-
meiras diziam que eu parecia o faraó Tutankhamon sentado no trono — 
nesse mesmo mês, o Museu Field tinha inaugurado uma exposição dedi-
cada ao faraó Tutankhamon. Seria eu a alma reencarnada de uma antiga 
celebridade egípcia? O regresso do espírito do faraó permanece no domí-
nio da especulação, mas a verdade é que ambos tínhamos um ponto em 
comum: apesar das dores que sofri ao nascer e durante os meus primeiros 
dias na terra, teria uma vida tão plena de aventuras como a de um 
monarca.

Os médicos explicaram aos meus pais que eu nascera com osteogé-
nese imperfeita, a que vulgarmente se chama OI ou doença da fragili-
dade óssea. A minha mãe e o meu pai mal conseguiam pronunciar o 
nome da doença, quanto mais imaginar os intermináveis desa�os com 
que ela os confrontaria. Esses desa�os começaram no dia em que nasci. 
Não podiam enfaixar-me com uma mantinha fofa e levar-me para casa, 
para o quarto de bebé que me tinham preparado, nem deixar a minha 
irmã mais velha, a Heidi, abraçar-me. Nada disso: tiveram de me dei-
xar num quarto esterilizado, entregue aos cuidados de (quase) perfei-
tos desconhecidos.

Os meus pais não ficaram agarrados aos seus MAS

Após o parto, a minha mãe �cou sozinha na cama do hospital. Fora-lhe 
dito para chorar a perda iminente do bebé — eu poderia morrer a qual-
quer momento — ou a perda contínua de não ter tido um bebé 
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« normal». Os médicos disseram aos meus pais que eu jamais cresceria 
ao nível físico e que seria sempre enfezadinho. Os meus ossos seriam 
frágeis como se fossem feitos de vidro: fraturar-se-iam com o mais leve 
impacto — ou nem isso. Com um simples espirro poderia fraturar as 
costelas.

A certa altura, uma enfermeira entrou no quarto da minha mãe, empu-
nhando uma enorme seringa hipodérmica.

— Para que é isso? — perguntou a minha mãe.
— É para lhe secar o leite.
— E porque faria eu isso?
— Então — continuou a enfermeira, elevando a seringa no ar e prepa-

rando-se para a espetar —, acha que quer amamentar um bebé assim?
Surpreende-me que a minha mãe não tenha agarrado na agulha e esfa-

queado a enfermeira com ela. Desnecessário será dizer que a minha mãe 
se recusou a deixar que lhe dessem aquela injeção. Depois disso, tanto ela 
como o meu pai começaram a rejeitar muitas outras coisas. A maior 
dádiva que me �zeram foi recusarem-se a perder a fé na minha sobrevi-
vência.

Nunca pensaram em mim de forma negativa — nem uma única vez. 
Jamais os meus pais disseram: «Estávamos felizes com o nascimento 
do nosso �lho… MAS ele nunca será normal.» Na verdade, não se 
sentiam minimamente inclinados a �car agarrados aos seus MAS! 
Nunca deixaram de me amar, tal como eu era antes e tal como sou 
agora. Nunca deixaram de acreditar que eu estava bem e que iria 
sobreviver. Jamais sucumbiram a dúvidas ou a ambivalências acerca 
de mim, como ser humano e como �lho deles. Nunca pensaram com 
os seus botões: Claro que o Sean é um miúdo fantástico, MAS… 
Nunca desistiram de mim.

A minha mãe foi para casa e extraía o leite materno. Todos os dias, o 
meu pai ia ao hospital, na cidade, para me alimentar com os pequenos 
biberões de leite materno que ela me enviava com muito amor. E eu não 
morri — na realidade, e contra todas as probabilidades, estava cada vez 
mais preparado para viver. Devo o meu espírito combativo aos meus pais, 
que desde o meu primeiro dia de vida se empenharam em fazer-me sobre-
viver, em que eu vingasse e me transformasse numa força poderosa neste 
planeta.

Não �z um percurso fácil, uma vez que com um só passo poderia par-
tir a perna.
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Crescer a pulso

Enquanto os outros miúdos da minha idade passavam pelas fases de esper-
near, gatinhar, dar uns passos e caminhar, eu passei da total imobilidade 
para a minha própria versão de gatinhar. A minha família chamava-lhe 
«arrastanço». Essa manobra, que implicava ir movendo alternadamente os 
ombros e o rabo, era como o rastejo militar — bem rente ao chão, com 
tudo encostado, menos as costas. Inicialmente movia-me tão depressa 
como um caracol moderadamente rápido. A certa altura, quando os meus 
músculos se desenvolveram de modo a permitir que rolasse o corpo como 
um tronco pela casa, já alcançava uma velocidade terrestre muito superior.

Sentar-me — um marco para os outros bebés — estava fora do meu 
alcance. Nessa fase, a minha estrutura muscular não estava su�ciente-
mente desenvolvida para me permitir passar de deitado a sentado. A pri-
meira vez que vi uma pessoa com o mesmo problema que eu a erguer-se 
sozinha �quei chocado. O momento do «aha!» ocorreu uns anos depois, 
no Hospital Shriners de Chicago, onde recebia regularmente tratamentos. 
Foi aí que me vi diante de uma pessoa com uma aparência física real-
mente idêntica à minha! Passara a vida inteira entre pessoas «de aspeto 
normal», e quando, por �m, vi alguém com a minha altura, numa cadeira 
de rodas e ostentando exatamente os mesmos traços faciais que eu, �quei 
assustado e, ao mesmo tempo, assoberbado. Imaginem que passavam a 
vossa vida num planeta onde todas as pessoas mediam três metros de 
altura e tinham a pele verde. Depois, um dia, ao virarem uma esquina, 
davam de caras com uma pessoa da mesma altura e do mesmo tom de 
pele que vocês. Foi uma grande revelação e um enorme alívio.

Os anos que passei a entrar e a sair de hospitais também me propor-
cionaram uma noção importante: as outras pessoas também tinham pro-
blemas. Percebi que existiam doenças muito mais debilitantes do que a 
minha. Vi um homem que tinha de aguentar dores agonizantes provoca-
das pelas queimaduras de terceiro grau que lhe cobriam grande parte do 
corpo. Vi pessoas paralisadas do pescoço para baixo que só podiam res-
pirar com ventiladores. Algumas crianças tinham sistemas imunitários 
tão caóticos que nem podiam sair do ambiente assético do hospital. Eu, 
pelo menos, sentia e mexia o corpo.

Os principais sistemas do meu corpo (digestivo, respiratório, cardio-
vascular, reprodutivo e daí em diante) trabalhavam muito bem. O pro-
blema eram as outras coisas — aquelas ações do dia a dia que a maioria 
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das pessoas toma por adquiridas. Por exemplo, um desa�o pequeno mas 
crucial que enfrentava ao crescer era alcançar o topo da minha cabeça. 
Os meus braços nunca foram su�cientemente compridos. E embora isso 
não pareça um problema, na realidade era. Sem a ajuda de outras pessoas 
era-me impossível colocar um boné de basebol, pentear o cabelo ou 
— mais signi�cativo ainda — livrar-me de uma comichão irritante.

Pôr-me de pé também estava fora de questão. Como nunca tive densi-
dade óssea para aguentar o meu corpo na posição ereta, também nunca 
pude caminhar. Mesmo que pudesse aguentar o peso sobre as pernas, não 
me seria possível andar, porque tenho os músculos mais desenvolvidos do 
que os ossos, sendo que também são mais fortes. Com os anos, as minhas 
pernas foram-se dobrando e �cando torcidas, o que me impede de andar.

Contudo, antes de isso ter acontecido, os cirurgiões tentaram endirei-
tar-me as pernas, inserindo-lhes hastes de metal. Infelizmente, o meu 
corpo rejeitou-as, chegando mesmo a expulsá-las dos meus ossos, ao 
longo de meses. A dor física mais intensa que alguma vez senti foi quando 
os médicos retiraram uma haste da minha perna esquerda. Aplicaram-me 
só uma anestesia local para a incisão na pele e disseram-me que não iria 
doer assim tanto. Hum-hum… Pois!

Nunca me esquecerei. Os médicos pegaram na ponta da haste que já 
estava espetada de fora do osso e começaram a puxá-la. Um rrripp! a 
ferver disparou pela perna acima e foi direito à base do cérebro. Era 
como se alguém estivesse a virar-me a perna do avesso, como se tivessem 
inserido um aspirador gigante na minha rótula e sugado o osso inteiro, 
do joelho para baixo.

A partir de então, deixei de ter interesse em colocar outra haste no 
corpo, sobretudo porque isso não aumentaria as minhas hipóteses de 
andar, nem me faria mais alto. Foi mais ou menos quando andava no 
terceiro ano que atingi a minha altura máxima — cerca de 91 centíme-
tros — e parei de crescer.

A minha cadeira de rodas «personalizada»

Já tive quatro cadeiras de rodas na vida — cinco, se contar com a cadeira 
de corrida, verde-turquesa, super desportiva e discreta, em que pratico 
exercício físico. Mas até as cadeiras normais se tornavam bem mais inte-
ressantes, de vez em quando.
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Os meus pais depressa se tornaram muito criativos com as minhas 
cadeiras de rodas. Faziam-me excelentes carros alegóricos — um «fato» 
elaborado de cartão que colocavam em torno da minha cadeira, para eu 
me pavonear três vezes por ano: no Dia das Bruxas, nos des�les comemo-
rativos do 4 de julho e no des�le anual da nossa terra, dedicado aos ani-
mais domésticos. Fazíamos de tudo, desde comboios, carros de corrida, 
tratores, escavadeiras a vapor e sidecars de motorizada a navios de pira-
tas e sarcófagos.

Passava três quartos do meu dia sentado na cadeira de rodas, na escola 
e nas casas dos meus amigos. O outro quarto do dia passava-o deitado no 
chão da minha casa, para descansar os músculos das costas, que �cavam 
exauridos com o esforço que fazia para me manter direito.

Aprender com a dor

Até aos 18 anos sentia dores terríveis nas costas quase todos os dias. Pas-
sei uma boa parte da minha infância fechado em casa, a sofrer horrores. 
Isso deu-me muito tempo para explorar as engrenagens da minha mente. 
Não lia livros sobre o comportamento humano. A necessidade de lidar 
com a dor levava-me a escolher naturalmente técnicas de meditação, 
visualização e cura da mente e do corpo.

Ninguém me citou os termos técnicos daquilo que fazia para eliminar 
a dor da minha mente consciente. Ninguém me mostrou os sete passos 
para adquirir um domínio altamente e�caz, ou me ensinou a auto-hipno-
tizar-me para aceitar o meu problema com todo o coração. Só ao �m de 
muitos anos é que me apercebi de que acertara em cheio na minha apren-
dizagem pela autodescoberta quando era pequeno.

A dor foi minha professora e eu o seu melhor aluno.

Causa e efeito

Todos os bebés aprendem o signi�cado da causalidade — se �zer isto, 
provocarei aquilo. A maioria dos miúdos adquire essa noção, deixando 
cair um brinquedo no chão ou tocando num fogão quente e queimando-
-se. No meu caso, a equação era um pouco diferente: se tentar levantar 
um objeto pesado, partirei o braço.
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O meu cérebro depressa se adaptou à necessidade de estar constante-
mente alerta e em busca daquilo que poderia acontecer a seguir. Tinha de 
prestar atenção a coisas com que os outros miúdos jamais teriam de se 
preocupar. E se alguém, na direção oposta, dobra a esquina demasiado 
depressa e choca comigo? E se aquela lancheira pesada, pousada mesmo 
na beira da secretária me cair em cima? E se o tipo aqui ao meu lado me 
agarrar no braço e o sacudir com demasiada força? A minha mente son-
dava constantemente o ambiente, atenta a eventuais perigos. Essa cautela 
salvou-me em muitas ocasiões, mas não deixava de ser um miúdo — e 
quando os miúdos se excitam, tendem a esquecer-se de tudo o resto. 
Recordo o Dia das Bruxas de 1988, em que me esqueci de ter cuidado e 
de pensar. Jamais esquecerei aquilo que aconteceu. 

Andava no quarto ano, era manhã do Dia das Bruxas, mesmo antes de 
ir para a escola. A minha mãe estava na cozinha a guardar o meu almoço. 
Eu estava na sala, deitado no chão, com um enorme sorriso na cara. Era 
o meu dia preferido do ano. É claro que adorava o Natal, o dia dos meus 
anos e todas as outras festas, mas o Dia das Bruxas ocupava um lugar 
especial no meu coração.

Para a maioria dos miúdos, o Dia das Bruxas signi�cava guloseimas, 
festas e disfarces. Para mim, o Dia das Bruxas era uma ocasião realmente 
mágica — o truque do desaparecimento. Passava todos os dias da minha 
vida — da minha vida inteira — a ser observado pelos outros, por ser 
diferente. Os desconhecidos apontavam para mim, franziam-me o sobro-
lho e, por vezes, até se riam da minha aparência. Independentemente da 
hora a que saísse de casa, ou de onde estivesse, nunca falhava. A coisa que 
mais desejava quando era criança era simplesmente poder pôr um boné 
na cabeça, entrar numa multidão de gente e desaparecer. É evidente que 
isso nunca seria possível…

A não ser no Dia das Bruxas!
Nesse dia, toda a gente se disfarçava, toda a gente parecia diferente e 

eu já passava despercebido. Era a mais absoluta excitação.
Naquela manhã de Dia das Bruxas, quando eu tinha nove anos, depois 

de acabar de empacotar o meu almoço, a minha mãe foi tirar umas coisas 
do carro. Estava tão entusiasmado que nem conseguia parar quieto. Ia 
vestido de múmia e, já com o meu fato vestido, comecei a rebolar no 
chão, fora da minha cadeira.

Ena, pensava para comigo, estou tão bem, mal posso esperar para 
mostrar isto aos meus amigos.
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Andei a rebolar pelo chão fora, cheio de alegria e impaciente por sair... 
Foi então que a minha perna esquerda �cou presa no canto da ombreira 
da porta e dobrou-se para trás. Craque!

O mundo parou. Sabia o que iria acontecer a seguir. Havia sempre um 
espaço de tempo entre o som do estalido e a sensação de dor. Numa fra-
ção de segundo, pareceu-me que a minha vida tinha desabado.

Partira o fémur, o osso grande da minha coxa. A minha temperatura 
começou a subir e o suor começou a arder-me nos olhos. A minha respi-
ração tornou-se irregular. Era como se alguém tivesse colocado um torno 
na minha perna e começado a girá-lo, apertando-o cada vez mais.

Como se não bastasse a dor, estava a ferver de fúria por dentro.  
A raiva fervilhava-me nas veias e chegava-me ao coração. Não era justo! 
Estava a ser castigado por um crime que nunca tinha cometido.

Então dei um grito de gelar o sangue nas veias.
«PORQUÊ EEEEEEEEEEU? O QUE FIZ PARA MERECER ISTO?»
A minha mãe entrou na sala a correr e ajoelhou-se ao meu lado. Já 

sabia como era. Pouco poderia fazer para me ajudar. Não poderia pegar 
em mim e levar-me ao hospital. Os médicos também não poderiam fazer 
nada por mim. Os especialistas tinham-na informado desde logo que a 
única coisa a fazer seria manter-me imobilizado no local onde ocorrera o 
acidente, durante cerca de quatro a seis semanas, até a fratura sarar. Lite-
ralmente no local do acidente. Não fazia diferença se fosse no chão do 
meu quarto, da cave ou da sala. Teria de �car no local — absolutamente 
imóvel — até o osso sarar. Seria preciso adaptar tudo. Teria de fazer as 
refeições ali e até as necessidades. 

A minha mãe tentou acalmar-me. «Chiu... Sean, meu amor, temos de 
nos descontrair.»

Depois, como sempre, tentou fazer um jogo para me ajudar a abstrair-
-me o máximo possível da dor.

«Sean, do que é que mais gostaste nas nossas últimas férias?»
Mas naquele Dia das Bruxas eu não queria saber de jogos. Sabia que 

�caria fechado em casa no dia mais importante do ano para mim. Estava 
furioso e a minha mãe podia vê-lo no meu olhar. Interrompendo o jogo e 
inclinando-se para trás, ela fez-me uma pergunta — a pergunta que 
mudaria o rumo da minha vida.

A minha mãe passou os dedos pelo meu cabelo encharcado de suor e 
olhou-me bem nos olhos. «Sean», inquiriu ela, delicadamente, «isto vai 
ser uma dádiva ou um fardo para ti?»
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Uma dádiva? Uma dádiva?! A dádiva é como um presente que nos dão 
nos anos ou assim. Quando recebemos uma dizemos «uau!» Estaria ela 
louca?

Antes que eu pudesse dizer seja o que fosse, aconteceu algo mágico. 
Algo para o qual não encontro uma explicação cientí�ca. A minha voca-
ção e o meu objetivo de vida apareceram e vieram ao meu encontro. Foi 
como se uma brisa cálida de sabedoria tivesse entrado na minha sala e 
envolvido o meu corpo.

Vuuuuuuuuuuuuuummmmmmm!

Encontrar o meu objetivo de vida

Naquele momento, no meu quarto ano de escolaridade, enquanto jazia 
no chão da sala, cheio de dores horríveis, tive uma nítida revelação: sem-
pre adorara a minha vida, entre tanta dor. E — esta é a parte realmente 
importante — apercebi-me de que a minha missão seria ensinar os outros 
a fazerem o mesmo.

Então a minha mãe partilhou outra re�exão profunda comigo.
«Sean», declarou ela, «a dor é inevitável. Acaba sempre por nos afetar 

a todos. Já o sofrimento é opcional».
Desde então nunca mais fui o mesmo. Nesse Dia das Bruxas, recebi 

uma dádiva que me limpou o corpo da raiva e me deu uma razão para 
nunca desistir. É claro que �co triste, mas em geral o que sinto é uma 
tristeza passageira e não o completo desespero que sentia ocasionalmente 
antes daquele Dia das Bruxas passado no chão e que, por vezes, observo 
no olhar das outras pessoas.

Outro tipo de dor

Ao longo dos anos, fui colecionando fraturas ósseas, como os outros 
rapazes colecionam cadernetas de cromos. Depois das 200, perdemos a 
conta. E os ossos partidos aniquilaram bem mais ocasiões do que apenas 
o Dia das Bruxas. Cancelaram-se férias, dormidas de amigos em minha 
casa, concursos de talentos, feiras de ciência e centenas de dias de aulas.

Perguntaram-me variadíssimas vezes: «Sean, a certa altura não te 
habituaste à dor?»
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«Não», respondia, «na melhor das hipóteses aprendi a controlá-la».
Surpreendentemente, a dor física que deriva do meu problema não 

tem sido tão tortuosa como a dor emocional. Lembro-me de muitos dias 
em que �cava sentado à janela da minha sala de aulas, a limpar as lágri-
mas dos olhos, enquanto via os meus amigos a jogarem ao jogo do mata 
e à apanhada, durante o intervalo, no pátio, lá em baixo. Muitas vezes, 
rezava para que chovesse. Quando chovia, o intervalo tinha de ser pas-
sado dentro do edifício e, nesse caso, poderia estar com todos os meus 
amigos a jogar Nintendo, com os Legos, ao Uno… jogos que o meu 
pequeno corpo frágil aguentava. Esses jogos eram ótimos para estabele-
cer laços com os outros, mas nem sempre bastavam para segurar os meus 
irrequietos companheiros na sala comigo. Era frequente sentir-me iso-
lado.

Apesar de tudo, tinha a minha irmã. Mas ter-me como irmão por 
vezes di�cultava-lhe a vida.

«A irmã do Sean»

A minha irmã Heidi só tinha dois anos quando eu entrei na vida dela e 
lhe virei o mundo do avesso. Uma das enfermeiras do hospital disse aos 
meus pais: «Não se preocupem com o Sean. Ele �ca bem. Têm de dar 
muito amor e atenção à Heidi, para que ela não seja a mais prejudicada 
pela de�ciência dele.»

Os meus pais seguiram à letra o conselho dela e sempre �zeram o que 
puderam para dar à Heidi a mesma atenção que me davam a mim.  
O resto do mundo, contudo, não seguia esse raciocínio. Preocupadas com 
a minha saúde e as minhas dores, as pessoas estavam sempre a perguntar 
aos meus pais: «Como está o Sean?» Os meus pais respondiam educada-
mente: «A Heidi e o Sean estão ótimos, obrigado!»

É claro que não facilitava nada a relação entre mim e a minha irmã que 
eu fosse um miúdo adorável, cheio de sardas e com um sorriso capaz de 
encantar uma cobra. Para além disso, era radicalmente extrovertido e nunca 
deixava de socializar com o mundo. Onde quer que fosse na minha cidade 
todos me conheciam. Embora a Heidi ganhasse sempre os papéis principais 
nas peças musicais da escola e obtivesse boas notas, a enorme quantidade de 
atenção que eu recebia, só por ser diferente, roubava-lhe muitas vezes o seu 
merecido protagonismo. Detestava ter o rótulo de «irmã do Sean».
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À exceção do facto de termos de lidar com a componente adicional 
dos meus problemas físicos, a nossa rivalidade era perfeitamente normal 
entre irmãos. Imagino que tenha sido muito difícil para ela. Hoje em dia, 
na idade adulta, somos muito próximos.

A minha crença limitadora

Embora soubesse que o meu problema físico era um ato imutável de uma 
razão divina que jamais haveria de compreender totalmente, continuava 
a ter vontade de correr, saltar e trepar como os meus amigos. Ao crescer, 
esses desejos infantis de brincadeira foram sendo substituídos por outros; 
sofri, por isso, carradas de desilusões.

Em 1991, quando entrei no 2.º ciclo, o meu mundo abriu-se ao ele-
mento mais misterioso no planeta: as raparigas! Adorava-as e não só por 
questões hormonais. Tal como eu, eram muito sociáveis e grandes com-
panheiras. Ao longo do meu crescimento, sempre tive amigas — mas só 
até «à mensagem».

Quando andava no sétimo ano, estava de queixo caído por uma 
menina do oitavo que era linda e espetacular — e ela também gostava de 
mim. Creio que, independentemente da nossa idade, para um homem, 
não há melhor sensação do que a de saber que uma rapariga gosta de nós. 
Tinha isso. Era invejado por todos os miúdos da escola. Estava nos pín-
caros… até ao dia em que abri o meu cacifo e encontrei a mensagem. Não 
era uma mensagem qualquer. Era um papel que assombraria a minha 
autoimagem nos 12 anos seguintes.

«Sean», dizia, «temos de romper. As minhas amigas dizem que eu não 
devia andar com um rapaz como tu. Desculpa».

O que quereria ela dizer? Não pode sair com um rapaz engraçado, 
simpático e que sabe de cor todas as letras das canções do Vanilla Ice? 
O quê?! Não �quei satisfeito com aquela mensagem pouco esclarecedora 
e enviei a minha espia, a Katy, uma prima minha que andava na mesma 
escola do que eu. O que ela descobriu ofuscou-me o coração e deixou-me 
um ressentimento secreto para com as mulheres de que só viria a recupe-
rar totalmente por volta dos 25 anos.

— Detesto ter de te dizer isto, Sean… — começou a Katy, interrom-
pendo-se, apreensiva. Acho que sabia que �caria perturbado.

— Diz lá! — gritei.
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— Ela disse que gosta mesmo de ti, MAS que todas as amigas goza-
vam com ela por sair com um franzino de cadeira de rodas. Diziam-lhe 
que ela arranjava bem melhor.

— Ah…
Uma onda de vergonha e tristeza invadiu-me subitamente os pulmões 

e mal me deixava respirar. Já sentira muita dor, mas nada assim! Esforcei-
-me por conter as lágrimas, até encontrar uma sala de aulas vazia onde 
me poderia esconder. Devo ter passado uma hora inteira a chorar. Até 
voltei a minha cadeira de rodas, para não ver o meu próprio re�exo nos 
vidros das janelas. Sentia-me humilhado. Parecia-me que as costelas esta-
vam prestes a implodir, com aquela sensação de vazio no peito.

O meu problema impedira-me de fazer desporto, de ir explorar a �o-
resta como fazem os miúdos e, agora, isolava-me do amor. Naquele dia, 
escondido na sala de Biologia, cometi um erro terrível — um erro que me 
deixaria o coração trancado, durante anos.

Desenvolvi uma crença limitadora: És defeituoso. És bom rapaz, MAS 
isso nunca bastará para que as raparigas te amem e te queiram.

Uma noção horrível, não é? Sim, eu sei.
Isso não me impediu de convidar raparigas a sair, mas nenhuma das 

relações que tentei manter na escola secundária, na faculdade e até alguns 
anos depois de me licenciar alguma vez funcionaram. Estava sempre à 
espera, receoso, que a rapariga «despertasse» e percebesse que poderia 
arranjar melhor. Arrastei essa tenebrosa mentalidade para as vidas de 
tantas mulheres que nem me lembro. E, como é evidente, estava sempre a 
atrair o tipo de mulher que se apaixonava por mim, mas que acabava por 
me largar por causa daquilo que as amigas diziam.

Apesar disso, a minha vida não era totalmente má. Na verdade, estava 
prestes a melhorar muito.

A promessa de coisas boas por vir

Muitos adultos gostam de olhar para trás, para a infância, como se ela 
tivesse acontecido há muito tempo, quando eles eram tontos e ingénuos, 
e não sabiam o que faziam. Na realidade, muitos especialistas diriam que 
a nossa infância é o esboço do «desenho» da pessoa que somos hoje. 
Felizmente, quando cheguei ao 3.º ciclo, em 1993, comecei a desenvolver-
-me de forma positiva, o que me trouxe a promessa de coisas boas por vir.
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Os meus pais �zeram um excelente trabalho a educar-me, a mim e à 
minha irmã. Parecia que sabiam sempre dizer-nos o mais acertado. Uma 
pérola de sabedoria que me capacitou para atravessar uma boa parte da 
minha adolescência foi a seguinte: «Há muitas coisas que não poderás 
fazer na tua vida por causa do teu problema físico, Sean, portanto, ocupa-
-te a encontrar as coisas que podes efetivamente fazer.»

Quando o meu corpo atingiu a puberdade, as fraturas ósseas diminuí-
ram. Passei de faltar entre 70 a 80 dias às aulas, num ano letivo, para só 
faltar 30 ou 40, o que me permitia participar mais nas atividades extra-
curriculares. Fui atraído para duas áreas de interesse: a produção televi-
siva e a associação de estudantes.

A minha escola secundária, a Lyons Township, em La Grange, no Illi-
nois, era demasiado grande e estava dividida em dois polos diferentes.  
Os alunos do 9.º e 10.º anos tinham um campus e os do 11.º e 12.º 
tinham outro. Os dois polos �cavam a apenas cerca de 2,5 quilómetros 
do sítio onde cresci. A escola tinha as suas próprias estações de rádio e de 
televisão e eu agarrei-me às duas, para expressar a minha criatividade. 
Nos quatro anos do ensino secundário, produzi talk shows, programas 
de encontros amorosos, comentários políticos e uma sitcom televisiva.

Cheguei mesmo a escrever, produzir, editar, fazer o casting e, por vezes, 
protagonizar a minha sitcom de sete episódios, durante o 10.º ano. Tínha-
mos mais de 25 atores e atrizes e �lmávamos ali mesmo, na escola, bem 
como em dezenas de locais exteriores, para os quais era preciso obter licen-
ças e onde tínhamos de ser rápidos. O programa intitulava-se Living 
Through Highschool e tinha bastantes seguidores no canal de acesso por 
cabo da nossa cidade. Ganhou um prémio no Columbia College’s Video 
Festival, �cando com a prata na categoria de vídeo dramático. Em retros-
petiva, parece-me que era um tributo ao meu programa preferido na minha 
infância, que passava ao sábado de manhã, Saved by the Bell.

Produzir tantos programas não era fácil. Tive de ser muito criativo a 
adaptar o equipamento para conseguir manter toda a produção debaixo 
de olho. Isso implicava ter monitores externos ligados à câmara, para 
poder ver o que o operador via e descer os aparelhos de edição ao meu 
nível para poder montar os episódios. Não poderia ter feito nada sem a 
ajuda do meu pai, que vinha ter comigo quase todos os dias, depois das 
aulas, para me ajudar a �lmar os episódios.

Ao longo desta época, também era vice-presidente da associação de 
estudantes. Essa tomada de posse surgiu naturalmente. Mas, para fazer as 
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coisas que as outras pessoas faziam sozinhas, tinha, no entanto, de pedir 
ajuda. Não me podia dar ao luxo de ser tímido. Apercebi-me de que tinha 
de comunicar os meus pedidos com clareza e con�ança, para que as pes-
soas entendessem que eu não estava a brincar. Com o passar dos anos, 
viria a apoiar-me muito nessa minha capacidade.

«O meu amigo Bill»

A única grande névoa que me ensombrou na escola secundária foi perder 
as eleições para presidente da associação de estudantes — algo por que 
trabalhara muito, durante toda a minha carreira estudantil. Creio, con-
tudo, que nada acontece por acaso. Se tivesse sido eleito presidente, nunca 
teria tido a oportunidade de frequentar um programa intitulado Boys 
State, que acabou por me abrir muito mais portas.

Patrocinado pela Legião Americana, o Boys State reunia rapazes de 
todo o Illinois que fossem líderes nas suas escolas. Entre dois mil rapazes 
participantes, fui subindo à minha custa e consegui ser eleito para o cargo 
mais elevado: o de governador. Foi assim que tive acesso ao programa 
nacional, Boys Nation. Apenas 96 rapazes, entre 38 mil, são selecionados 
nos EUA para participar nesse programa de elite. O Boys Nation contava 
com alguns dos melhores e mais inteligentes jovens do país. De entre os 
ex-alunos, destacam-se senadores americanos, quatro governadores esta-
tais, o crítico cinematográ�co galardoado com o Pulitzer, Roger Ebert, e o 
presidente William Jefferson Clinton. Tinha orgulho em constar da lista.

Jamais esquecerei o dia em que a minha turma do Boys Nation passou 
cinco horas com o presidente Clinton, no Salão Oriental da Casa Branca. 
Avancei na minha cadeira de rodas para poder tirar uma fotogra�a com ele.

O presidente esboçou-me o seu sorriso eletrizante e olhou-me nos 
olhos.

— Então, Sean, de onde és?
— De Chicago.
— A sério? Olha, a Hillary também é de lá. Na verdade, Sean, é lá que 

se vai realizar a Convenção Democrática Nacional deste ano.
— Então, senhor presidente — respondi —, porque não me procura 

quando estiver na cidade?
Todos se riram, até os sisudos agentes dos Serviços Secretos. Mas 

eu não estava a brincar. E podem crer que, uns meses depois, o 
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 presidente contactou-me mesmo. Durante a digressão da sua campa-
nha eleitoral, identificou-me numa multidão de 40 mil pessoas. Man-
dou os Serviços Secretos retirarem-me daquele mar de gente e passou 
algum tempo comigo, nos bastidores. Depois, convidou-me, a mim e 
à minha família, para nos sentarmos com ele no camarote presiden-
cial do Estádio United Center, onde tinha lugar a Convenção Demo-
crática Nacional.

Na noite da convenção, quando estava na �la da vistoria de segu-
rança, um agente da polícia de Chicago perguntou-me o que é que eu 
fazia na convenção. Disse-lhe a verdade:

— Sou amigo do presidente.
Ele riu-se, deu-me umas festas na cabeça e respondeu, num tom con-

descendente:
— Pois claro que és, puto.
Nessa noite, apareci na televisão, na emissão ao vivo da CNN, para o 

mundo inteiro. Só soube que me tinham �lmado no �m. Durante o seu 
discurso, o presidente fez referência aos americanos portadores de de�-
ciências e, aparentemente, decidiram �lmar-me, sentado com orgulho no 
camarote presidencial. Quando estava a sair do estádio, pisquei o olho ao 
agente da polícia que acabara de me ver na televisão. Ele riu-se, mas, 
dessa vez, dele próprio.

Desenvolver capacidades

Se pudesse reunir todas as pessoas que duvidaram de mim, que a�rma-
ram que eu nunca conseguiria vingar e que me excluíram das suas vidas, 
poderia formar com elas um cordão que daria uma volta à Lua.

Foram tantas as pessoas que disseram: «Claro que é um rapaz simpá-
tico e esforçado, MAS…»

Não há problema. Não lhes tenho qualquer rancor. Seja como for, é 
bem mais divertido ser o excluído, sempre temos histórias muito mais 
interessantes.

Nos cinco anos que se seguiram, a política assumiu um papel primor-
dial na minha vida. Licenciei-me em Ciências Políticas, colaborei em meia 
dúzia de campanhas e ganhei alguns estágios de prestígio, trabalhando no 
Capitólio para o meu congressista, William O. Lipinski, e na Casa Branca, 
ao lado do presidente Clinton.
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Exercia funções no Gabinete da Casa Branca. O meu superior, Thur-
good Marshall Jr., era �lho do ex-juiz do Supremo Tribunal de Justiça, 
Thurgood Marshall, e tinha, ele próprio, merecido muitos louvores na 
área da justiça. Trabalhava muito, amiúde 12 horas por dia. Nesse verão, 
o presidente Clinton estava a ser investigado por Ken Starr, dois polícias 
foram abatidos a tiro no Capitólio, a Florida fora devastada por incên-
dios motivados pela seca e algumas embaixadas americanas em África 
sofreram atentados bombistas. Não tivemos monotonia — coisa que 
também posso dizer acerca da minha vida em geral.

Nunca se excluam

Nunca se excluam, mesmo que os especialistas vos digam que não têm 
quaisquer hipóteses. Em 2001, licenciei-me na Universidade DePaul, em 
Chicago. «Licenciado com distinção, Sean Clinch Stephenson.»

Quando me chamaram, o auditório apinhado explodiu numa ovação 
de pé que durou três minutos. As pessoas �zeram tanto barulho que foi 
preciso interromper o des�le durante uns minutos. Enquanto atravessava 
o palco na minha cadeira de rodas, ergui o diploma tão alto que quase me 
parecia estar a raspar com ele no teto. Os meus pais choravam de alegria. 
Nunca na vida imaginariam que o seu débil rapazinho conseguiria fre-
quentar a universidade precisamente à frente do hospital onde os médi-
cos haviam previsto que ele não sobreviveria muito tempo.

Era licenciado e tinha vários empregos à escolha na carreira política. 
Passara toda a minha carreira académica a preparar-me para assumir um 
cargo no ramo legislativo, mas desde a minha licenciatura que nunca 
mais pus um pé na política. O meu destino era outro. John Lennon tinha 
muita razão ao dizer: «A vida é o que acontece quando estamos ocupa-
dos a fazer outros planos.»

O lançamento da minha carreira surpreendente

A minha surpreendente escolha de carreira apanhou-me quando eu 
menos esperava. Durante o ensino secundário e os estudos superiores, 
tinham-me pedido várias vezes para discursar em empresas, escolas e 
igrejas sobre como se ultrapassam os obstáculos em casa, nas relações e 
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no trabalho. Com isso ia ganhando uns dinheiritos para comprar roupa, 
música e jogos de consola, mas nunca pensei fazer disso um emprego a 
tempo inteiro.

Foi então que o meu pai se sentou a conversar comigo. Disse-me: 
«Sean, se o teu objetivo é mudar o mundo, seria muito mais fácil fazê-lo 
se te tornasses orador pro�ssional. As pessoas adoram ouvir as tuas his-
tórias e admiram-te. Vê só o impacto que um tipo como o Tony Robbins 
produziu no planeta, como orador.»

Tinha razão. Se adorava a política era por considerá-la um meio viável 
para mudar o mundo. Mas também o poderia fazer como orador pro�ssio-
nal. Só havia um problema — eu não sabia se queria ser orador. Quereria 
eu viajar pelo país fora, sempre a dizer a mesma coisa, durante anos a �o?

Enquanto não me decidia, as pessoas não paravam de me telefonar, a 
oferecer-me oportunidades para discursar. A certa altura, isso já me pare-
cia um sinal. Tinha de confiar no Universo e seguir as suas orientações. 
Comecei a marcar apresentações e a aperfeiçoar a minha arte.

De regresso à escola

Já me perguntaram inúmeras vezes: «Sean, nunca te sentes nervoso por 
teres de falar num palco?»

A resposta é simples: «Não.»
O ato de falar às pessoas é natural em mim e dá-me bastante prazer. 

Porém, quando comecei �cava nervoso no momento em que os alunos, 
depois de eu discursar, me vinham pedir conselhos para fazer face a situa-
ções difíceis.

«Sean, acho que uma amiga minha tem o hábito de se cortar toda.  
O que devo fazer?»

«Sean, tenho medo de dizer aos meus pais que sou gay. Eles são muito 
religiosos e tenho receio de que me expulsem da família. O que devo 
fazer?»

«Sean, acho que o meu pai é suicida. Quero arranjar-lhe ajuda. O que 
devo fazer?»

Como disse, eram situações difíceis. Não tardei a dar-me conta de que 
era demasiado para mim.
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Comecei a perceber que motivar as pessoas durante uma hora, no 
palco, não era su�ciente. Queria ajudar as pessoas da minha plateia a 
desenvolverem uma vida livre de tensões interiores e caos exterior. Cita-
ções inspiradoras, histórias engraçadas e atividades prazenteiras não bas-
tavam para fazer surgir a mudança a um nível mais profundo. Sentia-me 
mal preparado para lidar com o sofrimento das pessoas que me vinham 
abraçar, lavadas em lágrimas, depois das minhas palestras.

Assim, peguei na mochila e �z uma coisa que não pensava alguma vez 
voltar a fazer. Regressei à escola. Em agosto de 2001, inscrevi-me na Aca-
demia Bennett/Stellar e, posteriormente, na Universidade American Paci-
�c. Passei um total de três anos nessas instituições e recebi uma certi�ca-
ção o�cial em Psicoterapia e Programação Neurolinguística de ambas as 
instituições. Mas ainda não tinha acabado. A 19 de março de 2004, ins-
crevi-me num programa de doutoramento em Hipnose Clínica, na Uni-
versidade American Paci�c. E, para tornar as coisas ainda mais diverti-
das, abri, ao mesmo tempo, um consultório para a prática privada de 
psicoterapia.

O meu trabalho como psicoterapeuta

Assim que abri o consultório, pessoas de todo o lado começaram a vir 
consultar-me, para tratarem dos seus problemas. Em setembro de 2006, 
já tinha tantos pacientes que me vi forçado a mudar para instalações 
maiores, num belíssimo arranha-céus, em Oakbrook Terrace, no Illinois. 
Os meus pacientes ouvem falar de mim de várias maneiras: através do 
passa-a-palavra, pela rádio, pela televisão, pela imprensa e através das 
minhas palestras. As histórias de alguns pacientes são de partir o coração, 
de dar a volta ao estômago e sacudir a cabeça em sinal de descrença.

Já me disseram que não sou como os outros psicoterapeutas. Não sei 
se isso é verdade, mas talvez seja por não fazer juízos de valor acerca das 
pessoas que �zeram más escolhas na vida. O mais certo é isso dever-se ao 
facto de a maioria dos pacientes olhar para mim e pensar logo: Eh pá, 
este tipo teve o seu quinhão de problemas. Se ele consegue seguir em 
frente, eu também consigo!

Nunca declaro conhecer a situação por que os outros estão a passar; 
na verdade, detesto a expressão: «Sei bem o que é isso.» Ninguém pode 
realmente perceber o que sentem os outros. Digo sempre aos meus 
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 pacientes: «Não faço ideia do que seja isso! Não cresci na sua família, 
não frequentei a sua escola, não tive as mesmas experiências, nem 
alguma vez vivi na sua pele. Sou especialista apenas numa coisa que é 
ser eu próprio.»

Acho que podemos dizer que sou um realista otimista. Por mais parvo 
que isso possa parecer, a vida, por vezes, é mesmo uma porcaria! O nosso 
desa�o é seguir em frente e ter a con�ança de que podemos alterar o 
futuro com as escolhas que fazemos no presente.

A minha vida amorosa

Aos 24 anos, apaixonei-me por uma mulher que tinha tudo aquilo que eu 
procurava. Era esperta, atraente, interessada na boa forma física e espiri-
tual, e tinha uma excelente cabeça em cima dos ombros. Demo-nos logo 
muito bem. Sempre que saíamos, aproximávamo-nos mais, até ao dia em 
que tivemos «aquela conversa».

«Sean, tu és tudo aquilo que procuro num homem, MAS…»
Nesta altura, já devem adivinhar a conclusão desta frase.
«… nunca quis passar a minha vida com um homenzinho sentado 

numa cadeira de rodas».
Bati no fundo do poço, jurando que nunca mais queria ouvir aquelas 

palavras! Nessa noite, sabia que jamais seria alvo de desejo sexual e que 
havia de �car solteiro para sempre. Estava convencido de que aquela 
maldição se devia à minha de�ciência física e tinha tido muitas provas 
disso mesmo. Julgava que as mulheres só queriam sair com o Senhor 
Alto, Morenaço e Bem-Parecido.

Não! Não podia aceitar que estava proibido de ter uma companheira 
na vida. Fiz então o melhor que pude: resolvi aprender tudo o que pudesse 
sobre aquilo que as mulheres realmente procuram num homem. Isso leva-
ria quatro anos.

Estudei com algumas das mentes mais brilhantes no campo das relações 
amorosas e da atração sexual — Eben Pagan (que escreve como David 
DeAngelo), Eric Von Sydow (que escreve como Hypnotica), Adam Gilad 
(que escreve como Grant Adams), Zan Perrion, o doutor Paul Dobransky, 
o doutor Amir Georges Sabongui, David Wygant, Lance Mason, Travis 
Decker, Neil Strauss (que escreve como Style) e Owen Cook (que escreve 
como Tyler Durden). O que descobri libertou-me o coração.
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As mulheres não querem um homem com uma determinada aparên-
cia. Querem um homem que as faça sentirem-se de determinada maneira.

Livrei-me das minhas inseguranças por parecer diferente, por ser sol-
teiro e por não ter grande experiência romântica para a minha idade. 
Comecei a amadurecer e a tornar-me um homem paciente, con�ante na 
sua própria pele. Assimilei a noção de que não precisava de andar de 
braço dado com uma mulher para me sentir validado perante os outros.

Essa atitude provocou uma mudança positiva na minha vida amorosa. 
Comecei a atrair e a sair com mulheres que me amavam e que me aceita-
vam no meu todo. A certa altura, já sentia tanta facilidade em atrair 
mulheres que os outros homens começaram a reparar. Homens do mundo 
inteiro começaram a procurar-me para se aconselharem sobre a sua vida 
amorosa. Vinham de todo o mundo trabalhar comigo aspetos das rela-
ções com as mulheres nas suas próprias vidas.

Eliminar o MAS

Gostava de poder voltar atrás no tempo, para abraçar aquele menino que 
chorava sozinho na sala de Biologia e dizer-lhe que um dia ele atrairia 
algumas das mulheres mais bonitas, mais talentosas e mais carinhosas do 
planeta. Infelizmente, o mais provável seria ele não acreditar em mim. 
Tinha demasiados MAS.

Aprendi que quando as pessoas se escondem atrás das suas limitações, 
não veem mais nada. É por isso que embarquei numa corrida sem �m 
para ajudar as pessoas a despertarem — nem que tenha de as sacudir, só 
para lhes provar que são capazes de ultrapassar todo e qualquer obstá-
culo que lhes surja na vida. Lamentavelmente, por vezes é quase impossí-
vel combater a mais poderosa força negativa do mundo: o tamanho do 
MAS de uma pessoa!

Fui a 47 Estados e seis países, e todos os anos encontro-me com milha-
res de pessoas. Eis o que aprendi: a única coisa que alguma vez nos 
impede de termos aquilo que queremos na vida é o tamanho do nosso 
MAS.

O nosso MAS é aquela desculpa confortável em que nos apoiamos, 
sempre que queremos desistir, quando achamos que já não podemos fazer 
mais nada para resolver os nossos desa�os, alcançar os nossos objetivos 
ou emendar os nossos erros. Parece-vos familiar?
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É claro que gostaria de mudar, MAS…

• Sou demasiado velho/demasiado novo
• Sou demasiado baixo/demasiado alto
• Sou demasiado gordo/demasiado magro
• Não sou suficientemente bonito/bem-parecido
• Não sou suficientemente inteligente
• Venho de um lar desfeito
• Tenho dificuldades de aprendizagem

Temos MAS enormes. E quanto mais tempo passarmos apoiados 
neles, mais eles crescerão! Seguem-se apenas três exemplos que algumas 
pessoas encalhadas nos seus MAS partilharam comigo, ao longo dos 
anos:

«Faria exercício e uma alimentação saudável, MAS não tenho tempo 
para isso.»

«Deixaria de fumar, MAS ando demasiado stressado.»
«Convidaria aquela rapariga a sair, MAS e se ela me rejeitar?»

Poderia preencher as restantes páginas deste livro só com exemplos de 
pessoas apoiadas nos seus MAS. Na verdade, uma pessoa pode passar 
literalmente a vida inteira apoiada nos seus MAS. E é isso que fazem 
muitas pessoas.

Como algumas pessoas vos impedem de acabar  
com os MAS

É triste pensar que muitas pessoas se sentem pressionadas pelos amigos e 
pela família a manterem-se apegadas aos seus MAS, mas é o que acontece 
com frequência.

Porque é que algumas pessoas sentem a necessidade de deitar os outros 
abaixo, quando os veem progredir? Numa resposta breve: não gostamos 
de �car para trás. Se não forem capazes de voltar as costas aos seus pró-
prios MAS e nos virem a fazê-lo, os nossos amigos terão medo que nos 
afastemos deles. Esse sentimento de separação desestabiliza muita gente. 
Se estamos a melhorar, então eles só podem — em contrapartida — estar 
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a piorar. E ninguém gosta de se sentir assim. Preferem manter-nos ao 
lado, apegados aos nossos MAS.

Para além da separação e da humilhação, nós, os seres humanos, não 
gostamos de ver os nossos entes queridos a sofrer. As pessoas que nos 
amam não nos querem ver acabar com os nossos MAS e «falhar».  
O medo leva-os a quererem ver-nos cheios de MAS.

Por �m, uma das razões mais prováveis pelas quais as pessoas não 
gostam de ver os amigos e os familiares a voltarem as costas aos MAS, é 
que isso lhes recorda que talvez esteja na altura de fazerem o mesmo. 
Forçados a uma autoanálise, podemos sentir-nos mal. É por isso que mui-
tos alcoólicos não gostam de beber sozinhos, os viciados em comida insis-
tem em que os acompanhemos na comezaina e os procrastinadores que-
rem que nos baldemos ao trabalho para andar na brincadeira com eles.

Os seres humanos são criaturas engraçadas. A�rmamos procurar a 
honestidade, quando estamos muitas vezes em negação. Mentimos a nós 
próprios regularmente. Proclamamos ao mundo que queremos uma 
determinada coisa, mas não empreendemos qualquer esforço para a 
obter. Ou dizemos que a nossa atual situação não nos incomoda nada, 
embora a detestemos secretamente. Odiamos ter problemas �nanceiros, 
peso a mais, a solidão ou ser controlados; odiamos a sensação de inibição 
emocional ou física. O hábito convence-nos de que é muito mais fácil agir 
como se tudo estivesse bem, tal como está, em vez de realmente fazermos 
qualquer coisa para mudar a situação.

Nada disso. Não é verdade! Podemos mesmo deixar-nos de desculpas 
e abandonar os nossos MAS. E não é tão difícil como nos diz aquele disco 
riscado negativo a tocar na nossa mente.

Porque é que nos apegamos aos nossos MAS

As pessoas, em geral, apegam-se aos seus MAS por uma de três razões.

1.  Acreditam realmente que os seus MAS as imobilizam. Não conse-
guem, literalmente, mover-se.

2.  Deixarem-se de MAS é demasiado arriscado. É mais fácil continua-
rem no estado de infelicidade a que estão habituadas do que corre-
rem o risco de serem felizes. O raciocínio é o seguinte: sabemos que 
se não estudarmos para o teste, o mais certo é chumbarmos; no 
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entanto, se estudarmos muito, também nada nos garante que 
tenhamos um «Excelente». Algumas pessoas preferem �car atola-
das em MAS, viciadas na certeza de falhar, do que correrem o risco 
de sofrerem uma desilusão.

3.  Estão encalhadas numa mistura das primeiras duas razões. Foram 
parcialmente hipnotizadas para crerem que os seus MAS nunca as 
deixarão avançar e, ainda por cima, parece-lhes mais fácil mante-
rem-se no estado em que estão do que verem o que aconteceria se 
tentassem mudá-lo.

Sabem que mais? Nada disso é verdade. A triste realidade é que, 
quanto mais nos apegarmos aos nossos MAS, mais enfraquecemos. Se 
nunca mobilizarmos os nossos músculos, eles acabarão por atro�ar. 
Quanto mais tempo �carmos paralisados nesse fosso de receio, desculpas 
ou insegurança, mais difícil se torna sair dele. Enquanto permanecermos 
apegados aos MAS, jamais iremos atrás daquilo que realmente queremos 
na vida.

Talvez vejamos aquilo que desejamos, mas nunca o alcançaremos.
É isso mesmo que querem?
Bem me parecia que não!

Deixem-se já de MAS!

Este livro está organizado em seis lições concebidas para vos ajudar a 
deixarem-se de MAS. Por favor, leiam-nas pela ordem correta: �z esta 
divisão para vos dar excelentes fundações! Cada lição inclui atividades. 
Para tirarem o melhor partido delas, aconselho-vos a prestarem-lhes toda 
a vossa atenção. Irão necessitar daquilo a que chamo o diário «Chega de 
MAS» para anotarem as vossas respostas. Podem fazer um diário simples 
ou so�sticado: é como quiserem. Ao seguirem cada lição, da 1 à 5, lerão 
histórias inspiradoras, que relatam a forma como alguns amigos meus se 
deixaram de MAS e ultrapassaram circunstâncias desa�antes. Evitem cair 
na tentação de passar à frente, sem ler essas histórias, para pouparem 
tempo. São extremamente interessantes e, acima de tudo, fundamentais 
para aprenderem a acabar de uma vez por todas com a autossabotagem. 
Como é evidente, a cada lição irão conhecer-me a mim e aos meus amigos 
mais a fundo e — melhor ainda — conhecer-vos a vós próprios, perceber 
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aquilo que vos tem impedido de viver a vossa vida ao máximo e descobrir 
os sítios maravilhosos onde podem ir, assim que se deixarem de MAS.

• • • •

A minha vida tem sido única. Nasci com determinados desa�os e dádivas, 
fui abençoado com pais que me apoiam totalmente e tive excelentes 
oportunidades. Espero que aproveitem esta oportunidade para começa-
rem a acreditar em vós próprios. Por maior que seja o vosso MAS, ou 
independentemente do tempo que já tenham passado apoiados nele, jun-
tos — agora mesmo, nos capítulos deste livro — trabalharemos para criar 
uma vida mais estimulante e satisfatória do que alguma vez imaginaram 
ser possível.

Prontos?
Vamos a isso.
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