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Transurfing – escolha sua realidade 

Vadim Zeland 

Quarto passo: Dirigindo a realidade 

 

Esse é o quarto volume de Transurfing – o aspecto misterioso da realidade, que 
gerou tantas emoções nos leitores. Surgiu depois da trilogia anunciada no início. O 
quinto volume encerra esta série. 

Na realidade cotidiana, os acontecimentos caminham independentemente de 
seus “quero” ou “não quero”. Mas dessa fatalidade aparentemente inevitável, existe 
uma saída totalmente inesperada. A pessoa não suspeita de que se encontra 
prisioneira da ilusão espelhada. Em certo sentido, o mundo se mostra um ilimitado 
espelho dual: de um lado está o universo material e do outro se estende o espaço das 
variantes metafísico – estrutura informacional, na qual se guardam os roteiros de 
todos os acontecimentos possíveis. Lá está registrado tudo que foi, é e será, e de lá nos 
chegam os sonhos, clarividências, conhecimentos intuitivos e insights. A pessoa, 
encantada pelo espelho, acha que o reflexo nele é a realidade verdadeira. Mas basta 
apenas acordar em seu sonho especular que, de repente, começa a se criar algo 
impossível... 

Para um amplo círculo de leitores. 
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PREFÁCIO 

 

Respeitável leitor! 

 

Esse é o quarto volume de Transurfing – aspecto misterioso da realidade, que 
gerou tantas emoções do público leitor. Na realidade cotidiana, o ser humano existe 
sob domínio das circunstâncias e não é capaz de influenciar de alguma forma 
significativa o andar dos acontecimentos. A vida “acontece”, assim como num sonho 
inconsciente. Os acontecimentos caminham no seu ritmo, sem dar atenção aos seus 
“quero” ou “não quero”. Aparentemente, não é possível vencer essa inevitabilidade 
fatal. Na verdade, existe uma saída totalmente inesperada de tal situação. O ser 
humano não suspeita de que se encontra cativo da ilusão do espelho. 

A realidade possui duas formas: física, que se pode tocar com as mãos, e 
metafísica, que se encontra além das fronteiras da percepção, mas não menos 
objetiva. Em certo sentido, o mundo se apresenta como um ilimitado espelho dual: de 
um lado se encontra o universo material, e do outro se estende o espaço das variantes 
metafísico – uma estrutura informacional, na qual se guardam roteiros de todos os 
acontecimentos possíveis. O número das variantes é infinito, assim como é infinita a 
quantidade de localizações aceitáveis do ponto num plano de coordenadas. Ali está 
registrado tudo que foi, é e será, e de lá também lhe chegam sonhos, clarividências, 
conhecimentos intuitivos e insights. 

A pessoa, encantada pelo espelho, acha que o reflexo nele é a realidade 
verdadeira. O efeito especular gera ilusão, como se o mundo externo existisse por si só 
e não se submetesse a uma ordem. Resulta que a vida se torna parecida com um jogo, 
no qual as regras são determinadas não por você. É claro que a você é permitido 
empreender algumas tentativas de influenciar os fatos. Mas você é destituído do mais 
importante: a você não explicaram como se transformar de jogador naquele que dá as 
cartas. 

No livro se fala porque é possível dirigir a realidade e o que atrapalha isso. Você 
é capaz de se livrar da ilusão do reflexo e acordar no seu sonho do espelho para a 
vigília. 

  



I. DANÇAS COM SOMBRAS 

Meu mundo e eu vamos passear. 

 

A origem da intenção 

Uma característica do relacionamento que as pessoas têm com o mundo exterior 
é que tudo o que é novo acaba sendo tratado como algo ordinário. Como as nuvens no 
céu, a realidade muda constantemente de aparência, mas a taxa de mudança é lenta 
demais para ser perceptível. O movimento de realização material através do espaço 
das variantes é como o movimento da formação de nuvens. Só podemos percebê-lo 
quando aceleramos os quadros da cena capturada em filme. 

Até mesmo o frescor da mudança que ilumina a vida em pequenas explosões 
torna-se insensível com a mesma rapidez. O inusitado torna-se comum e o deleite da 
festa se dissolve na rotina diária. A vida se torna tediosa ... 

Uma pergunta retórica: o que é o tédio? É difícil dar uma definição abrangente e 
inteligível de tédio. É mais fácil explicar como lutar contra o tédio. Na tentativa de 
sobreviver à monotonia da vida cotidiana, a alma e a razão criam todos os tipos de 
brinquedos, que trazem impressões incomuns. Um brinquedo é um bom recurso 
contra o tédio e um jogo é ainda melhor. 

Além de patinar, brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, e outras 
variações divertidos são muito populares. Conforme amadurece, a pessoa inventa 
meios mais sofisticados de se divertir, desde competições esportivas até a realidade 
virtual. Muitas profissões, em sua essência, nada mais são do que uma brincadeira. 

Por que eu digo muitos? Tente nomear um trabalho que não possa ser percebido 
como uma brincadeira. O que quer que uma pessoa faça, em todo o caso está 
brincando. Aquilo com que as crianças se ocupam, os adultos, em sua superioridade, 
chamam de brincadeira. Os adultos, porém, brincam com aquilo que, com ares de 
importância, chamam de trabalho. 

Ambos assumem uma atitude muito responsável em relação às suas 
atividades. Pergunte a uma criança o que ela está fazendo e ela responderá com muita 
seriedade, até mesmo sinceridade: “Estou brincando!” Tente distrair um adulto de seu 
trabalho e ele responderá com indignação; “Estou fazendo algo importante!” 

Portanto, a brincadeira é um assunto sério. O que uma criança faz quando não 
está ocupada brincando? Como regra, faz travessuras. E quanto ao adulto? Se entrega 
ao ócio – é assim que os adultos o chamam. Mas o ócio logo cansa, leva ao tédio, e 
depois o adulto quer se ocupar de novo com alguma brincadeira. 

Então, por que precisamos de brincadeiras, só para nos livrar do 
tédio? Coloquemos a questão de maneira diferente: o que causa o tédio? Estímulo 
insuficiente? 

Esta questão não é tão trivial quanto parece. A base de nossa paixão por jogos é 
tão antiga quanto este mundo. Qual é a necessidade fundamental do ser 



vivo? Sobrevivência e o instinto de autopreservação? Este é o estereótipo aceito, 
embora não seja a resposta correta. Será que é o desejo de se reproduzir? Novamente, 
esta não é a resposta certa. O que é então? 

A necessidade primária é ser capaz de administrar a própria vida de alguma 
forma independente. Este é o princípio fundamental, subjacente ao comportamento de 
todos os seres vivos. Tudo o mais, incluindo os instintos de sobrevivência e de 
reprodução, são consequência desse princípio fundamental. Em outras palavras, o 
objetivo e o propósito de todos os seres vivos é dirigir a realidade. 

No entanto, é impossível controlar a realidade se o mundo exterior existe 
independentemente de você e se comporta de maneira totalmente incontrolável ou 
até hostil. Sempre haverá aqueles que querem roubar um pedaço de comida, tirá-lo de 
um canto aconchegante ou até mesmo devorá-lo. É difícil e até assustador quando 
você não vive sua vida, mas ela acontece com você, e você não consegue fazer nada a 
respeito. Isso dá origem ao desejo insistente e às vezes inconsciente de controlar o 
mundo ao seu redor. 

Esta conclusão será uma surpresa para muitos: “Sempre foi óbvio que o instinto 
de sobrevivência era o principal e agora você está nos dizendo que é na verdade 
apenas uma consequência de algo mais fundamental?” 

Só parece estranho a um olhar inicial. Quando você pensa sobre qualquer 
atividade em que uma criatura viva está envolvida (incluindo a sobrevivência e a 
reprodução), tudo se resume à tentativa de controlar a realidade do mundo. Este é o 
motivo principal e a origem primária de todas as intenções subjacentes às atividades 
dos seres vivos. 

A inatividade é a ausência de controle. Consequentemente, o tédio como tal não 
existe. O que existe é uma sede consistente e insaciável de controlar a própria 
realidade. Pelo menos, de alguma forma sujeitá-la à sua própria vontade. Nesse 
sentido, uma brincadeira é uma forma de modelar a realidade controlável. 

Alguns tipos de pássaros, por exemplo, gostam de brincar com pinhas. A pinha é 
uma partícula de uma realidade independente e incontrolável. Assim que o pássaro 
transforma a pinha em um brinquedo, essa partícula e, até certo ponto, a própria 
realidade tornam-se controláveis. 

Patinar ou deslizar também é uma espécie de controle. A realidade me carrega, 
mas da maneira que eu quero. Até certo ponto, qualquer outro tipo de brincadeira 
segue a mesma regra: “Seja o que eu quero que você seja”. O roteiro da brincadeira é 
mais ou menos predeterminado, o que torna a situação bastante previsível. Existem, é 
claro, outras brincadeiras em que é mais difícil liderar, mas todas as brincadeiras 
podem ser basicamente reduzidas a um único propósito: submeter à sua vontade o 
que está acontecendo. 

Para o observador, qualquer tipo de espetáculo visível representa uma 
brincadeira que modela o governo da realidade. Música, livros, filmes e programas são 
balanços para a alma e a razão. O fluxo exaustivo de pensamentos tensos cessa e se 
transforma em um voo nas asas de uma melodia elegante ou de uma história 



cativante. O que quer que aconteça com os personagens principais de um filme é uma 
versão domesticada e treinada da realidade e, portanto, o observador pode relaxar e 
desfrutar o espetáculo. 

Brincadeiras com a realidade nunca param, mesmo quando estamos dormindo. A 
alma e a razão têm prazer no mundo dos sonhos, onde a realidade é sutilmente 
moldada à luz da intenção. 

Finalmente, as brincadeiras da imaginação são outro método aceitável de moldar 
a realidade. Uma pessoa vai até inventar uma realidade que ainda não existe apenas 
para brincar de estar no controle. A ficção é incomum. Ela permanece incomum 
enquanto for irreal e distante de nossas vidas. A realidade é comum por causa de sua 
proximidade e, ainda assim, retém a qualidade de ser inacessível porque é difícil de 
influenciar. 

De modo geral, nenhuma dessas brincadeiras é inventada no esforço contra o 
tédio. A realidade cotidiana não é tediosa. É ordinária porque é ingovernável. É difícil 
fazer com que a realidade cotidiana se conforme com a regra: “seja como eu quero 
que você seja”. Portanto, como seres humanos, nos esforçamos para nos esconder da 
natureza da realidade em uma brincadeira onde tudo é simples e previsível. 

No entanto, não há onde se esconder da realidade inevitável. A vida da pessoa é 
condicionada por suas circunstâncias e sua posição na sociedade. Principalmente, a 
realidade se desenvolve independentemente da vontade da pessoa. Para cada “eu 
quero” há um “você não pode”. A cada “me dê” você ouvirá “você não vai 
receber”. Então, o que deve ser feito nessas condições? 

Como regra, a pessoa se conduz de maneira inequívoca. Ao tentar obter o que 
deseja, ela tenta influenciar seu ambiente de forma direta, de acordo com o princípio 
“dê para mim”. A influência direta baseada no contato imediato é uma forma de 
governar. Mas não é a única forma e é de longe a mais eficaz. 

Faremos as coisas de uma maneira diferente. Esconderemos nossas mãos atrás 
das costas e faremos com que o próprio mundo venha ao encontro dos nossos 
desejos. Tudo o que vem a seguir está relacionado ao como fazer isso. Transurfing é 
uma técnica para controlar a realidade sem impacto direto, não fazer de conta como 
numa brincadeira, mas para valer. 

  
A lei do insucesso 

 
Para aprender a dirigir a realidade, você deve pelo menos entender o mecanismo 

que a forma. Cada indivíduo é o criador direto da camada de seu próprio mundo, mas a 
maioria das pessoas não entende como esse processo funciona. 

A pessoa tenta fazer tudo “do jeito que eu quero” e aplica esse princípio direto 
ao mundo exterior. Eu irei na direção que eu virar; ele vai desabar onde eu pressioná-
lo. Mas, por algum motivo, o mundo não quer obedecer, e quando você vira para um 
lado, você é impelido na direção oposta. 



Isso faz você se perguntar. Se a realidade se comporta de forma tão estranha, 
talvez as tentativas de moldá-la requeiram uma abordagem diferente? Talvez a 
realidade se submeta a leis totalmente diferentes. Mas a pessoa não quer parar e 
olhar em volta. Em vez disso, teima em fazer as coisas do seu jeito. 

Como resultado dessa “atividade criadora”, cria-se a camada no mundo na qual 
nada é “do jeito que eu queria”. Ao contrário, muita coisa acontece exatamente “como 
eu não quero”. A realidade parece estranha, caprichosa e teimosa. 

Às vezes surge a sensação de que o mundo está fazendo isso para irritá-lo. É 
como se os dissabores fossem atraídos até você por alguma força inexplicável. Os 
medos se realizam, as piores expectativas são justificadas. Somos incansavelmente 
perseguidos pelas coisas às quais somos adversos e que desejamos evitar. Por que isso 
acontece? 

No curso inicial de Transurfing já se falou de porque se costuma “conseguir o que 
não quer”, principalmente se a aversão for intensa. Quando você odeia ou teme algo 
com todo o seu coração, a intenção externa irá entregá-lo a você em abundância. 

A energia mental que nasce da unidade de alma e razão incorpora um potencial 
na realidade. Em outras palavras, o setor do espaço das variantes que corresponde aos 
parâmetros de frequência mental se materializa quando os sentimentos da alma 
estiverem em uníssono com os pensamentos da razão. 

No entanto, essa não é a única razão pela qual as piores expectativas se 
realizam. A norma é a vida sem problemas. Tudo corre bem se você segue pelo fluxo 
das variantes, sem perturbar o equilíbrio. A natureza não gosta de desperdiçar energia 
e não tem intenção de armar tramas. 

Circunstâncias e eventos indesejados ocorrem como resultado da distorção que 
os potenciais excedentes criam no quadro energético circundante, enquanto os 
relacionamentos dependentes agravam ainda mais a situação. 

Os potenciais excedentes aparecem quando um significado excessivo é atribuído 
a uma qualidade particular. Relacionamentos de dependência são criados quando as 
pessoas começam a se comparar e se opor umas às outras, colocando condições como 
“se você vai ser assim, então eu serei assim”. 

O potencial excedente que é criado quando uma avaliação distorcida é feita não 
terá nenhum efeito prejudicial enquanto permanecer em relação apenas a si 
mesmo. Porém, assim que uma avaliação inflada artificialmente de um determinado 
objeto é colocada em relação comparativa com outro, ocorre a polarização que gera os 
ventos de forças equilibradoras. 

As forças equilibradoras se esforçam para eliminar a polarização que ocorreu e, 
na maioria das vezes, sua ação é dirigida contra o indivíduo que criou a polarização. 

Aqui estão exemplos de potenciais independentes: eu amo você; eu me amo; eu 
odeio você; eu não gosto de mim; eu sou bom; você é mau. Tais avaliações são 
independentes, por não se basearem em comparações e polarizações. 

A seguir, exemplos de potenciais construídos nos relacionamentos de 
dependência: eu amo você se você me ama; eu me amo, porque sou superior a todos 



vocês; você é mau, porque eu sou melhor; eu sou bom, porque você é mau; eu não 
gosto de mim, porque sou pior que todos; você me é detestável, porque você não é 
como eu. 

Há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo grupo de 
avaliações. Avaliações baseadas na comparação geram polarização. Forças 
equilibradoras eliminam a heterogeneidade, por meio do confronto dos opostos, assim 
como os polos opostos de dois ímãs são atraídos um para o outro. 

É por isso que os dissabores penetram na vida, importunando como que por 
desaforo. Por exemplo, nos casais muitas vezes se unem duas personalidades 
incompatíveis, como se fossem castigo um para o outro. Em vários tipos de 
coletividade, haverá pelo menos uma pessoa que tornará sua vida difícil. As leis de 
Murphy ou, como a chamamos, “infâmia”, é da mesma natureza. E tolerar vizinhos 
desagradáveis parece ser uma condição essencial de qualquer forma de convivência. 

O exemplo de vizinhos incômodos é uma ilustração perfeita do efeito de 
polarização. Essa questão, apesar de sua natureza aparentemente ordinária, está 
diretamente relacionada ao campo da metafísica. O problema é que algumas pessoas 
atrapalham outras a viver em paz. Mas por quê? Por que, onde quer que você esteja, 
sempre há sujeitos “maus” que não deixam as pessoas “boas” em paz? 

Ora, resulta que as pessoas estão divididas em dois campos? E, no entanto, se 
você realizasse uma pesquisa perguntando às pessoas a qual grupo elas achavam que 
pertenciam, muito poucas se reconheceriam pertencentes ao grupo “mau”. No geral, 
seus vizinhos são normais como você. 

A tendência de discriminar é criada pelo vento de força equilibradora que sopra 
na direção de sua animosidade. A direção do vento é determinada por um princípio 
tão “mau” quanto: tudo que você não gosta fica com você. 

Alguns podem protestar: “Mas o que tem nada a ver com forças 
equilibradoras? Essas pessoas simplesmente não têm consciência. Só isso, portanto, 
não adianta filosofar a esse respeito”. Vou provar a você agora que não é filosofia 
vazia. 

Suponhamos que seus vizinhos o estejam incomodando. Você também os 
irrita? Provavelmente não, mas por quê? “Porque eles são isso e aquilo, – maus, e nós 
somos diferentes”, você vai dizer. Simplesmente não existem pessoas boas e 
más. Toda avaliação é relativa porque nasce na comparação e oposição. 

Então, por que você não incomoda seus vizinhos? Minha resposta pode 
surpreendê-lo: você não incomoda seus vizinhos porque eles não se importam nem um 
pouco com você. “É isso mesmo”, você dirá, “porque eles são pessoas más e não têm 
vergonha”. 

Com essa atitude para com os vizinhos, você ativa a polarização, como um 
eletroímã que atrairá cada vez mais problemas relacionados aos seus vizinhos. Para 
eles, isso pouco importa, porque você não lhes interessa. Não ocorre a eles comparar e 
avaliar você. Eles não se importam com você – não lhe dão importância e não incluem 
você na camada de seu mundo, e por isso não sofrem. 



Seus vizinhos não experimentam polarização em relação a você enquanto estão 
ocupados com seus problemas e não prestam atenção em você. E, no entanto, se eles 
dessem importância à sua existência de vizinhos e começassem a se comparar a você, 
ficaria imediatamente claro que você não é como eles. Se isso fosse incomodá-los ou 
tocar um nervo em carne viva de alguma forma, você certamente começaria a 
incomodá-los e deixaria de ser um bom vizinho e se transformaria em um mau vizinho. 

A situação se desenvolverá ainda mais improvável. Você começará a criar 
problemas para seus vizinhos que nem imagina que possam incomodar alguém. Você 
começará a incomodar seus vizinhos sem perceber que está fazendo isso, da mesma 
forma que agora eles não têm consciência de que o estão incomodando. 

No convívio, por exemplo, a poluição sonora é a questão número um. Quanto 
mais você não gosta do barulho, mais intensamente ele o perseguirá, apesar do fato 
de que a paz e o sossego formarem a condição ideal para coabitar não só para você, 
mas também para os seus vizinhos. Menos energia é gasta dessa maneira. Qualquer 
perturbação da tranquilidade é sempre uma anomalia e não surge sem razão. Então, 
de onde vem a energia? 

O barulho que seus vizinhos fazem tira você do equilíbrio e você começa a odiá-
los silenciosamente (ou não) por isso. Sua irritação serve como fonte de energia. Um 
relacionamento dependente é criado, o que, por sua vez, gera polarização. 
Sentimentos agressivos como “Odeio esses vizinhos barulhentos” criam um poderoso 
ímã que atrai sempre novas formas de provocação irritante para você. 

Novos vizinhos que tendem a um estilo de vida barulhento vão se mudar para a 
casa ao lado, e seus vizinhos antigos comprarão um novo equipamento de som como 
se estivessem a provocá-lo deliberadamente. 

É preciso levar em conta que os vizinhos dos seus vizinhos também trazem sua 
contribuição e, se o sentimento comum em relação aos vizinhos barulhentos coincidir, 
o efeito será ampliado. 

Claro, ter “bons vizinhos” depende de mais condições do que de níveis de 
ruído. Tudo depende de que tipo de coisas você sente aversão. Eles podem 
sobrecarregá-lo com seu lixo, sufocá-lo com cheiros desagradáveis, cobrir as paredes 
da entrada com pichações, e assim por diante. Uma animosidade para com os vizinhos 
como espécie pode atrair consequências ainda mais tangíveis, como uma enchente ou 
mesmo um incêndio. 

Em qualquer outra situação, esse tipo de lei da má sorte funciona da mesma 
maneira. Um objeto ou característica ao qual é atribuído um significado particular atrai 
objetos com qualidades opostas. 

A importância, como sabemos, é intensificada por meio de comparação e 
contradição. Onde houver um polo, o outro também está. A polarização cria um ímã 
para problemas e atrai tudo pelo que você sente animosidade. Tudo o que é 
extremamente indesejável acontece. Não há misticismo nisso, é lei natural. 

A polarização distorce a configuração do campo de energia e dá origem a 
redemoinhos de forças equilibradoras, em consequência do que a realidade é refletida 



de forma inadequada como num espelho curvo. A pessoa não entende que a patologia 
provém da perturbação do equilíbrio e tenta lutar com o mundo ao redor, em vez de 
afastar a polarização. 

Tudo o que você precisa fazer é seguir a regra principal do Transurfing: seja você 
mesmo e deixe os outros serem eles mesmos. É indispensável soltar os quatro cantos 
do mundo. Afrouxe o seu controle. 

Quanto mais você insiste em seus próprios desejos e direitos, mais 
poderosamente o ímã atrai o oposto. Literalmente acontece o seguinte: você agarra o 
mundo pela garganta, e ele resiste, tentando se libertar. 

É inútil tentar pressionar uma situação ou insistir em algo. Isso só piora as 
coisas. Em vez disso, mude conscientemente sua relação com a situação de acordo com 
a regra Transurfing. 

Por exemplo, tente, pelo menos por um tempo, esquecer seus vizinhos, pare de 
julgá-los e finja que eles simplesmente não existem. Diga a si mesmo: “que vão para 
aquele lugar!” Jogue-os fora da camada de seu mundo. 

Assim que você conseguir tirar a ventosa de seu relacionamento, a polarização 
dos vizinhos desaparecerá e eles gradualmente deixarão de incomodá-lo. E se você 
conseguir romper completamente o relacionamento de dependência, poderá abrir 
espaço para que algo incompreensível aconteça: seus vizinhos tóxicos podem acabar 
se tornando seus melhores amigos! 

 
Tudo acontece por desaforo 

 
É estranho, você não acha, que a “lei de Murphy” exista? Por que, qual é a razão 

que o mundo funciona dessa maneira mal-intencionada? Ou talvez sejam apenas 
suposições, preconceitos? E, no entanto, não há como fugir desse fato, a tendência 
definitivamente existe. Felizmente, o modelo Transurfing não só revela o motivo de tal 
lei, mas também explica como evitá-la. 

A regra do Transurfing funciona infalivelmente, libertando aquele que a segue de 
uma montanha de problemas de origem incompreensível. Basta largar o controle e 
parar de “agarrar o mundo pela garganta” que, no mesmo instante, ele se torna 
amistoso e obediente. 

Aquele que “não larga” acaba andando como um ímã, atraindo tudo que é 
adverso. A lei do insucesso, porém, não é tudo. Basta as adversidades se encontrarem, 
que sua oposição se intensifica. 

A conhecida lei da união e do conflito dos opostos, cuja essência se encontra no 
próprio nome, já se tornou conhecimento “escolar”. O rio Volga deságua no Mar 
Cáspio e o Mississippi, no Golfo do México. Mas não é tão simples assim. Comecemos 
perguntando a nós mesmos: afinal, por que essa lei existe? 

Já explicamos por que a união dos opostos é onipresente: ao colidi-los, as forças 
equilibradoras restauram o equilíbrio. Mas por que os lados opostos se encontram no 
estado de luta incessante? 



Você pensaria que deveria ser o contrário: dois opostos colidem, se neutralizam 
e se acalmam. Mas não, os opostos continuarão a “incomodar” um ao outro até que 
“briguem”. Se você não os separar, isso continuará constantemente. 

Você não precisa ir muito longe para encontrar exemplos. Você mesmo pode 
confirmar que o mundo frequentemente lhe dá nos nervos. É claro, a cada um de nós 
em grau diferente e de forma diferente, mas a essência permanece a mesma: se em 
dado momento algo é capaz de tirar você do equilíbrio, parece que acontece por 
desaforo. 

Acontece o seguinte. Quando você está preocupado, ansioso, pressionado por 
alguma coisa, seus nervos ficam tensos, mesmo que só em parte. Então, como 
consequência, um palhaço aparece e começa a saltar e gritar de tal maneira que os 
seus nervos se retesem mais ainda. Isso o irrita, e o palhaço pula mais ainda. 

Há muitas maneiras de aumentar a irritação. Suponhamos que você está com 
muita pressa e tem medo de se atrasar. O palhaço já bateu palmas e, esfregando as 
mãos, gritou “Muito bem, vamos lá!” 

Deste momento em diante, tudo funciona contra você. As pessoas bloqueiam 
seu caminho, desfilando cerimoniosamente, e você não consegue passar de jeito 
nenhum. Você precisa passar rapidamente por uma porta, mas lá se alinha 
literalmente uma fila de preguiçosos que mal conseguem colocar um pé na frente do 
outro. O mesmo acontece com o trânsito. Parece que todos combinaram de propósito. 

Claro, algumas coisas podem ser atribuídas à percepção: quando você está com 
pressa, parece que o mundo todo ao redor desacelerou. Mas existem também sinais 
óbvios: o elevador ou o carro quebram, o ônibus atrasa, surge um engarrafamento na 
rua. Aqui já parece algum propósito mal-intencionado. 

Eu poderia dar outros exemplos. Quando você está estressado e ansioso, as 
pessoas ao seu redor fazem exatamente o que o irrita, e elas fazem isso exatamente 
no momento que você quer ser deixado em paz. 

As crianças começam a se agitar, embora até então estivessem bem-
comportadas. Alguém do lado começa a mastigar e engolir ruidosamente. Diferentes 
sujeitos tropeçam em você e assediam você com seus problemas. Por toda parte 
intrometem-se obstáculos inoportunos. Se você espera impacientemente alguém, essa 
pessoa demora a chegar. Se você não quer ver ninguém, alguém obrigatoriamente se 
anuncia. E assim por diante. 

Essa pressão de fora vai se intensificando na medida em que a irritação se 
acumula. Quanto mais forte a tensão, mais ativamente as outras pessoas o irritam. O 
interessante é que as pessoas não se comportam de forma intencional. Não lhes 
ocorre que pudessem estar incomodando alguém. Então qual é a causa de tal 
conduta? 

Existem muitas incógnitas na psicologia do inconsciente. Por mais estranho que 
pareça, na maioria dos casos as pessoas são movidas por motivos inconscientes. Mas 
ainda mais surpreendente é que a força motriz que cria esses motivos inconscientes se 
encontra não dentro, mas fora da psique humana. 



Embora invisível, esta força consiste em entidades energéticas informativas reais 
nascidas da energia mental dos seres vivos – pêndulos. Muito se falou sobre os 
pêndulos no primeiro volume de Transurfing. Pêndulos sempre surgem onde se pode 
aproveitar da energia do conflito. 

Seria um erro pensar que essas entidades são capazes de conspirar ou de tornar 
a intenção consciente uma realidade. Como sanguessugas, os pêndulos percebem a 
polarização como uma irregularidade no campo de energia e tentam se alimentar 
dela. Isso ainda não é tão assustador. 

O horror é que os pêndulos não apenas engolem a energia do conflito, mas de 
alguma forma fazem as pessoas se comportarem de tal maneira a liberarem mais 
desse tipo de energia. 

Eles fazem de tudo para garantir que a energia transborde. Pêndulos puxam 
pessoas com cordões invisíveis e as pessoas obedecem como marionetes. Não está 
claro exatamente como os pêndulos conseguem influenciar as motivações das 
pessoas, mas eles são muito bons nisso. 

A consciência clara da pessoa está inacessível para os pêndulos, mas eles se dão 
muito bem sem ela, pois o inconsciente é suficiente para satisfazer suas necessidades. 
A maioria das pessoas dorme quando em estado de vigília em um ou outro grau. Há 
muitas coisas que a pessoa faz automaticamente, relaxada, sem se dar conta 
sobriamente: “Neste momento estou acordado e claramente ciente do que estou 
fazendo, porque e para que estou fazendo”. 

O nível de consciência de uma pessoa é particularmente baixo quando ela está 
em casa ou no meio de uma multidão. No ambiente do lar, há pouca necessidade de 
autocontrole elevado e, portanto, a pessoa fica relaxada e quase que cochila. Fora de 
casa, mas com um círculo íntimo social, ao contrário, a consciência está mais ativa e 
ocupada com o autocontrole. Em grupos maiores, as ações da pessoa se tornam mais 
uma vez espontâneas e, ao mesmo tempo, em forte correlação com os impulsos gerais 
da multidão. 

Para demonstrar como o pêndulo funciona, tomaremos o exemplo simples de 
uma pedestre que você acompanha na rua e depois ultrapassa. Assim que você dá um 
passo para a esquerda, preparando-se para ultrapassar a pessoa à sua frente, ela dá 
um passo espontâneo na mesma direção, bloqueando seu caminho. Você tenta 
ultrapassá-la pela direita, e ela involuntariamente desvia na mesma direção. 

O que faz a pedestre mudar de direção? Ela não vê você, por que se importaria 
com o fato de que você deseja passar por ela? Talvez a pedestre de alguma forma sinta 
algo se aproximando às costas e instintivamente não quer deixar seu “concorrente” 
passar adiante? Tal suposição parece se impor, mas não é essa a razão. Nos seres vivos 
da natureza, se falarmos de instintos, a competitividade sempre aparece em situações 
em que as duas partes opostas se enfrentam. É o pêndulo que faz a pedestre se 
deslocar para o lado. 

A pessoa anda sem pensar em como posicionar os pés para que siga uma linha 
perfeitamente reta. Nesse sentido, está adormecida, por isso de vez em quando a 



direção dos passos desvia-se espontaneamente para a esquerda ou para a direita. A 
motivação, ou seja, a escolha da direção está no inconsciente que, neste momento não 
é controlável e, portanto, é potencialmente acessível ao pêndulo. 

Então você chega e tenta ultrapassar a pedestre. Essencialmente, a situação é 
um conflito, embora menor. Com o objetivo de aumentar a energia do conflito, o 
pêndulo força a pedestre a dar um passo involuntário para o lado, para bloquear seu 
caminho e com isso aguçar a situação. 

Ao mesmo tempo, o pêndulo não age deliberadamente porque não domina a 
intenção consciente. As forças equilibradoras são igualmente inconscientes em suas 
ações. Devo enfatizar que estamos falando de certos processos cujo mecanismo não 
está claro, e não de comportamento racional dos seres. Estamos simplesmente 
observando leis e fenômenos da natureza do mundo energético informacional. 

Não faz sentido discutir o tipo de pêndulo que entra em jogo nesta situação, de 
onde ele vem, como ele consegue ter esse efeito e o que exatamente acontece no 
nível energético, pois nunca podemos dar uma resposta abrangente a estas 
questões. Faz sentido, no entanto, tirar a seguinte conclusão importante: quando as 
forças equilibradoras levam os opostos a colidir, os pêndulos fazem tudo para inflamar 
a energia do conflito emergente. Esta é a lei do pêndulo. 

Todas as intermináveis batalhas dos pêndulos, sejam brigas domésticas ou 
conflitos armados, acontecem de acordo com esta lei. Em caso de resistência, os 
eventos se desenvolverão no sentido de uma escalada do conflito, 
independentemente de qualquer reconciliação temporária ou decorativa. 

Quando a lei do pêndulo está em ação, o raciocínio sensato não tem força. É por 
isso que as ações de indivíduos, bem como de governos, muito frequentemente não se 
enquadram no bom senso. Em situações de conflito, os motivos da pessoa estão sob o 
poder do pêndulo. 

Assim acontece esse efeito esquisito, quando você percebe suas ações passadas 
como sonho: “E onde eu estava com a cabeça? E por que tive a ideia de agir assim?” 
Isso porque a pessoa agia sem se dar conta. Somente depois quando a consciência já 
não se submete à influência externa, tudo que acontece é adequadamente percebido. 

Pessoas que têm relacionamentos íntimos discutem e se separam, convencidas 
de que suas personalidades são incompatíveis, mas deve ter havido momentos de 
felicidade em que tudo estava indo maravilhosamente bem. Mas então a pessoa muda 
como se do nada e começa a se comportar com hostilidade. Isso não combina de 
forma alguma com quem ela foi antes, literalmente há pouco. Esse tipo de situação é 
familiar para você, não é verdade? 

Na realidade, não tem nada a ver com o fato de que um dos parceiros mudou. A 
pessoa se comporta de uma maneira totalmente inaceitável para a outra porque o 
pêndulo a força a isso. 

O pêndulo controla os motivos inconscientes das pessoas que se opõem e o 
controle visa a aumentar a energia do conflito. A pessoa não percebe o que a obriga ao 
confronto e é capaz de agir de forma totalmente ilógica e inadequada. 



Esse efeito é particularmente perceptível em crimes de crueldade inexplicável. 
Só depois, quando o criminoso está no banco dos réus, ele se lembra de suas ações, 
perplexo: “Não sei o que deu em mim”. Ele não está mentindo. Isso é exatamente o 
que acontece. Para o próprio criminoso isso é totalmente inesperado, ele percebe o 
crime como um pesadelo terrível. 

O sonho é particularmente pesado se a atenção de uma pessoa foi capturada 
pelo laço do pêndulo. Em certas comunidades, como por exemplo o exército, uma 
gangue ou seita, um ambiente é criado com seus estereótipos específicos de 
comportamento e padrões de pensamento. Isso “entorpece” a razão e o subconsciente 
se torna totalmente aberto ao efeito zumbificante dos pêndulos. Então acontecem 
coisas que, para o espectador objetivo, parecem totalmente incompreensíveis. 

Por que as pessoas matam outras iguais a elas com tanta ferocidade 
simplesmente porque adoram um deus diferente? Que se incomodam com isso? As 
pessoas sofrem perdas nessas guerras e dezenas, centenas, milhares, milhões perdem 
a vida. O que aconteceu com o instinto de sobrevivência? Alguém poderia quase 
entender a violenta batalha por riqueza ou território, mas como podemos entender a 
batalha por uma crença? 

A paz é uma ideia em que todos acreditam, mas as guerras não têm fim. A noção 
de um Deus é óbvia, assim como a bondade, a justiça e a igualdade. A lista continua. 
Todos nós entendemos essas coisas, mas o bom senso não funciona e o mal prevalece. 
Então, de onde vem o mal? 

Os pêndulos são a fonte universal do mal. Você só precisa observar um pouco 
para que se torne bastante óbvio: sejam quais forem as circunstâncias em qualquer 
confronto, os eventos sempre se movem na direção de aumentar a energia do conflito. 
Se a luta cessar, será por pouco tempo, só para esquentar com força renovada. 

Claro que existem muitos tipos diferentes de pêndulos, mas todos são 
destrutivos, embora em graus variáveis. Muitos são relativamente inofensivos. O 
pêndulo Transurfing, por exemplo, é necessário para que o maior número possível de 
pessoas comece a pensar no que realmente está acontecendo. 

Não se trata de se libertar totalmente dos pêndulos, pois isso é praticamente 
impossível. O importante é não ser marionete, agir com consciência para usar essas 
estruturas em seu próprio interesse. Então, como você pode se livrar da influência 
negativa deles? 

Acorde e esteja ciente de como os pêndulos estão tentando manipulá-lo 
agora. Entender o que está acontecendo é metade da questão. O poder da influência 
dos pêndulos é inversamente proporcional à consciência. Eles só têm poder sobre você 
enquanto sua consciência estiver adormecida na vida no estado de vigília. 

Acima de tudo, não se envolva nas batalhas destrutivas dos pêndulos, a menos 
que isso seja necessário para você pessoalmente. Quando você se encontrar no meio 
da multidão, saia da cena da ação para o auditório, olhe ao redor e acorde. Pergunte-
se: “Por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? Estou ciente do que está 
acontecendo? 



Acordar do sono na vida de vigília deve ser articulado com muita precisão: 
“Neste momento estou acordado e absolutamente ciente do que estou fazendo e por 
que estou fazendo isso especificamente desta forma”. Se você tiver esse tipo de 
consciência, tudo ficará bem. Se não o fizer, mesmo na menor e mais insignificante 
situação de conflito, você ainda é marionete. 

Isso é mais difícil de fazer quando algo o está incomodando. Normalmente, o 
palhaço continuará pulando o tempo todo em que seus nervos estiverem à flor da 
pele. Normalmente, isso significa que o pêndulo prendeu você em seu laço. Você pode 
se libertar do pêndulo caindo na indiferença, mas isso não é fácil de fazer. 

Por exemplo, seus vizinhos estão perturbando você com a música deles que você 
odeia. Neste caso, sua tarefa é se “desvencilhar” do pêndulo da maneira que for 
possível, mas tenha em mente que é quase impossível não reagir. Suprimir suas 
emoções é inútil. Em vez disso, você precisa prestar atenção em outra coisa. 

Tente ouvir sua própria música, mas não aumente muito o volume, apenas o 
suficiente para abafar a música de seus vizinhos. Encontre outras maneiras de se 
distrair. Se você conseguir encontrar outra coisa para ocupar seus pensamentos, seus 
vizinhos aos poucos se acalmarão. 

O mesmo se aplica em outros casos. Se o “palhaço está pulando”, significa que 
sua atenção foi capturada pelo laço do pêndulo e você foi atraído para o jogo do 
pêndulo, cujo objetivo é aumentar a energia do conflito. Para se libertar do laço, você 
precisa concentrar sua atenção em outra coisa. 

Em geral, as coisas não estão tão ruins. As coisas não acontecerão “para irritá-lo” 
se sua consciência estiver desperta. É claro que você pode estar pensando que o que 
foi dito acima é algum tipo de absurdo estranho. Pode ser difícil entender a ideia de 
que certas entidades podem nos controlar. Aceitar ou não esse conhecimento é uma 
questão de escolha pessoal. Não precisa acreditar tampouco. Observe e tire suas 
próprias conclusões. 

  
A regra do pêndulo 

 
No mundo de hoje, a cada passo, somos forçados a encontrar material direto ou 

indireto referente às relações de parceiros. No modelo Transurfing, este tema, assim 
como muitos outros, é abordado por um ângulo incomum. O sexo, ou melhor, nosso 
relacionamento com o sexo, desempenha um papel extremamente significativo em 
nossas vidas pessoais, quer queiramos admitir ou não. Não importa se uma pessoa 
tem uma vida sexual ativa. De vez em quando, todos têm lampejos que expressam sua 
relação com o sexo. 

Não pode haver atitude neutra em relação ao sexo. A natureza humana sempre 
acaba se revelando. A relação de algumas pessoas com o sexo é expressa em 
aborrecimento, ridículo e rejeição. Em outras, ela se transforma em intenção. Se a 
intenção não é realizada ou é realizada insatisfatoriamente, todos os tipos de 



complexos ou, como expresso em termos de Transurfing, slides negativos emergem na 
psique humana. 

Pode-se constatar que, em certa medida, as questões de sexo dizem respeito, se 
não a todos, então à grande maioria das pessoas. E muitas pessoas têm problemas 
quando se trata de relações sexuais. Os pêndulos também desempenham um papel 
importante aqui, porque eles farão o possível para convencê-lo de que você não é 
perfeito e tem certos problemas. Você não está sozinho nesta crença. Você não 
imaginaria quantas pessoas pensam o mesmo sobre si mesmas. 

Você está profundamente enganado se pensa que tem dificuldades em sua vida 
sexual enquanto a de todo mundo é fantástica. Esta é uma ilusão criada artificialmente 
por pêndulos, com a ajuda da mídia. Você deve ter notado que sempre que o tema 
sexo surge, são mostradas pessoas que parecem estar normais. 

Se você pegasse um estádio cheio de pessoas e removesse todos que “tiverem 
algo que não está bem”, não haveria mais pessoas em pé do que os dedos em suas 
mãos. Imagine estar no meio de um enorme estádio que de repente se esvaziou e você 
está olhando ao seu redor em busca dos poucos “normais” restantes. Isso refletiria de 
forma mais realista as proporções reais. 

Mesmo que seus amigos, que se gabam de suas conquistas, não exagerem, você 
pode ter certeza de que eles também têm seus problemas que escondem 
cuidadosamente, não só dos outros, mas de si mesmos. 

Não vamos ceder a referências freudianas aqui, pois Freud dificilmente poderia 
ter imaginado a escala de “sexomania” que se desenvolveu hoje, mas vale a pena 
perguntar-se porque uma função tão simples, aperfeiçoada por natureza, deveria 
causar tantos problemas. 

A resposta a esta pergunta pode ser encontrada em uma área bastante 
inesperada, que está em certa medida ligada ao fenômeno flash-mob. Se você não 
sabe exatamente o que é, deixe-me explicar. 

Imagine uma rua movimentada ou praça em um domingo. Tudo está normal e, 
de repente, várias dezenas de pessoas pegam guarda-chuvas e agem como se estivesse 
chovendo. Os transeuntes “normais” ficam de queixo caído enquanto o “povo da 
chuva” se diverte. 

Esse tipo de truque é muito fácil de organizar. Um grupo de pessoas que não 
necessariamente já se conhecem concorda pela internet que em um horário pré-
agendado em um local determinado haverá um sinal para realizar algum tipo de 
atividade boba. 

O que realmente está acontecendo durante o evento? Como você sabe, quando 
um grupo de pessoas começa a pensar da mesma forma um pêndulo é criado. O flash-
mob pensa: “Olhe para nós com nossos guarda-chuvas!” Os outros transeuntes ficam 
de boca aberta e, perplexos, perguntam: "o que eles estão fazendo?" A energia de 
pensamento uniforme do grupo cria uma energia ressonante que é engolida pelo 
pêndulo. 



O pêndulo instantâneo é o mais curto de todos os pêndulos. Ele inflama e depois 
queima sem causar dano a ninguém. Este exemplo inofensivo ilustra como pêndulos 
mais duradouros e destrutivos são criados e como funcionam. 

O que faz as pessoas emitirem energia em uma direção específica? Requer um 
código de comportamento e um tipo de pensamento consensual. Deve haver uma 
regra definida. Naturalmente, as regras são feitas por pessoas, não pelo pêndulo. Os 
pêndulos surgem espontaneamente, gerados pela regra que foi criada e não são 
capazes de manifestar intenção consciente. A regra do pêndulo é o pior e mais 
prejudicial de tudo que a humanidade já inventou, e dita: “Faça o que eu faço!” 

Qualquer código de comportamento ou pensamento se resume a seguir a regra 
do pêndulo. Se você passar um pouco de tempo observando a vida, verá repetidos 
exemplos dessa regra. Claro, nem sempre causa danos. Por exemplo, uma onda feita 
por torcedores em um estádio cria um pêndulo instantâneo que se alimenta da 
energia ressonante, mas ninguém fica pior por isso. 

Em uma sala de concerto, o pêndulo consumirá com entusiasmo a energia do 
público. Não há mal nisso tampouco. No entanto, observe como os artistas às vezes se 
comportam no palco quando usam a regra do pêndulo para agitar o público: “Mais 
alto, levante os braços! Todos juntos agora!” O público obedientemente bate palmas e 
a energia criada, que seria minúscula se fosse emanada por apenas um indivíduo, 
desenvolve-se em uma ressonância, gerando um monstro invisível que paira acima do 
palco. 

Se o pêndulo não engolisse a energia, o artista literalmente voaria no ar. Do jeito 
que está, o artista apenas recebe algumas migalhas que sobram depois que o pêndulo 
devora o resto. Enquanto o público segue a regra: “Faça o que eu faço!” o monstro 
vive. 

E daí? Afinal, nada de ruim aconteceu. Flash-mobs são inofensivos, isso é 
verdade. Mas o que tudo isso tem a ver com sexo? Você nunca adivinharia. 

Começamos falando sobre sexo e depois passamos para flash-mobs. Então, o 
que eles têm em comum? Você provavelmente pensa que tem a ver com energia e, de 
fato, enquanto duas pessoas fazem sexo, surge um pêndulo instantâneo que engole a 
energia de ressonância. Antigamente, as pessoas suspeitavam ou sabiam que certa 
entidade paira sobre “o ato”. 

Em várias culturas, essa essência ou entidade, que é referida no modelo 
Transurfing como um pêndulo instantâneo, costuma ser atribuída a um símbolo 
carregado de emoção, como “a diversão de Satanás”. E alguns adeptos da prática 
ocultista acreditam que durante o ato sexual é irradiada uma energia que atrai vários 
representantes dos planos sutis, que se instalam e fazem sua orgia diabólica. 

O que quer que as pessoas digam, não há necessidade de se preocupar porque 
um pêndulo instantâneo não pode prejudicá-lo. Ele simplesmente se alimenta da 
energia que você está gastando de qualquer maneira. Mas não é isso que estou 
tentando mostrar. A principal condição que unifica o sexo em sua forma moderna é a 
regra do pêndulo: “Faça o que eu faço!” 



Com o desenvolvimento da mídia digital, a regra do pêndulo atingiu o domínio 
total. A cada passo, a psique humana está constantemente sendo submetida a 
estereótipos de condicionamento invisíveis, mas altamente eficientes, de 
comportamento e pensamento. Tenho o cuidado de usar a palavra “zumbificação” 
aqui, mas, essencialmente, é para onde tudo vai. 

A moderna indústria de informação e entretenimento é baseada em um princípio 
simples: observe como outras pessoas se tornam bem-sucedidas e siga-as; deixe-as ser 
seu exemplo. O que a indústria está tentando demonstrar é a referência de 
sucesso. Você já sabe disso muito bem, mas pode não ter parado para considerar a 
magnitude da influência da propaganda, que às vezes é óbvia, mas na maioria das 
vezes é sutil e gradual. 

Em particular, este é o caso com tudo relacionado à intimidade. Nesse contexto, 
os estereótipos de como deveria ser estão profundamente enraizados. Materiais 
impressos e vídeos sobre o tema demonstram relações que acreditamos atenderem 
aos padrões necessários. 

Não quero dar a impressão de estar falando de algum tipo de conspiração ou 
propaganda intencional. Ninguém realmente se propõe a incutir certos padrões ou 
moldes. Acontece automaticamente. O problema é que as pessoas sempre têm espaço 
para dúvidas em seus pensamentos: “estou fazendo a coisa certa?” Sempre há a 
necessidade de comparar para que o sucesso seja relativo. Portanto, quando uma 
pessoa testemunha o sucesso de outra, naturalmente tende a percebê-lo como uma 
referência em sua própria vida. 

As relações íntimas e o sexo em particular normalmente têm seu lugar em um 
círculo fechado e, consequentemente, a necessidade de confirmação de que “estamos 
bem” aumenta. Se uma pessoa não tem atualmente um parceiro ou se nunca teve um, 
ela começa a procurar freneticamente por um exemplo de como as coisas deveriam 
ser. Claro, a mídia atende a essa necessidade oferecendo a todo o seu público uma 
ampla escolha de modelos. 

É assim que surgem estereótipos comuns de como fazer isso e como sua imagem 
deveria ser. Por exemplo, ele é durão e “macho” e ela é sensual e “sexy”. Você deve 
observá-los e fazer o que eles fazem, e se você não corresponder ao exemplo, deve 
haver algo errado com você. 

É difícil compreender a destrutividade total dessa regra. Você pode pensar que 
estou superestimando a importância da questão quando digo que a regra do pêndulo é 
a pior e mais prejudicial condição que a humanidade já inventou. E ainda assim, 
não. Eu me expresso de forma bastante modesta. 

O número de casamentos desfeitos é enorme e o número de famílias felizes que 
nunca existiram é talvez ainda maior. O principal motivo da separação é, em última 
análise, a falta de realização no relacionamento sexual. Todo o resto é uma 
consequência da falta de realização ou uma desculpa quando as pessoas não querem 
reconhecer a verdadeira causa de seus problemas. 



A falta de realização ocorre devido ao fato de o casal seguir a regra do 
pêndulo. Ambos sabem que, de acordo com o modelo, devem fazer assim e assim. A 
regra do pêndulo diz: “Faça o que eu faço!” o que significa mudar a si mesmo e se 
trair. As pessoas tentam se ajustar ao padrão estabelecido e, como resultado, 
experimentam desconforto e insatisfação da alma. 

O erro que as pessoas geralmente cometem quando têm problemas com sexo é 
que estão tentando representar um papel. É muito simples. De vários modelos, o 
indivíduo escolhe aquele que mais se adapta a ele e outro para seu parceiro. À medida 
que o relacionamento continua, o indivíduo adota seu papel particular e projeta suas 
expectativas correspondentes em seu parceiro. O surpreendente é que o papel 
geralmente é desempenhado de acordo com o princípio do Transurfing,  
desapaixonadamente, no estilo do membro participante da audiência, porque eles 
estão constantemente comparando a si próprios e a seu parceiro com o modelo 
padrão, se perguntando se tudo está funcionando bem. 

Na essência, nada se consegue, porque a natureza do sexo é que ele requer estar 
relaxado, livre e dedicado. Sexo é a única ocasião em que você tem que ficar 
totalmente imerso e esquecer totalmente os papéis. Quando o sexo é natural e 
normal, é um jogo jogado de acordo com regras que você mesmo cria, sem pensar por 
um momento em como os outros o fazem ou como deve ser feito. 

As coisas se tornam ainda mais complexas quando as noções de amor e sexo são 
confundidas. É revoltante ouvir o uso muitas vezes hipócrita da expressão “vamos 
fazer amor”. Não seria mais simples chamar as coisas pelos seus nomes? Sexo não é 
amor e amor não é sexo. Eles são compatíveis? Na verdade, eles são, mas isso não 
muda o fato de que amor não é sexo e sexo não é amor. 

Eles podem ser combinados e podem existir independentemente um do 
outro. Mas a regra do pêndulo impede que isso aconteça naturalmente. Eu diria que a 
natureza de todos os problemas experimentados nas relações sexuais está ligada ao 
fato de que, ao seguir a regra do pêndulo, as pessoas tentam combinar artificialmente 
amor e sexo. O resultado é uma espécie de híbrido estranho. 

Se você esquecer as regras e os modelos padrão, tudo será muito 
simples. Imagine uma escala com zero no centro da linha de base. Os valores à 
esquerda indicam carinho e à direita, agressão. Se a seta mudar para a esquerda, é 
amor. Se mudar para a direita, então é sexo. Quer você goste ou não, sexo é mais 
agressão do que carinho. 

Muitas pessoas ficam tímidas ou com medo quando seus instintos “diabólicos” 
são despertados, pensando que, de alguma forma, não é natural. Na realidade, o que 
acontece é que duas pessoas se encontram e, a princípio, seu comportamento não 
mostra sinais de nada incomum. Mas então elas começam a ter um brilho predatório 
em seus olhos e começam a fazer coisas que não combinam com ... com o que 
exatamente? 
 


