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EDNA MARTIN, um ser inteligente,
sensível e feminino, composto por 
uma área comportamental repleta de 
sentimentos e emoções, com um padrão 
de comportamento definido na infância, 
uma área fisiológica como tantos outros 
seres humanos, e inconformada com a 
visão linear, a vida humana sem sentido, 
a dor que espoca em todos os seres, os pequenos instantes de prazer e a
inconsciência nos levando para onde não queremos ir.

Aposentei-me do trabalho social e já fazia este estudo com outros
grupos de várias cidades, composto por pessoas de todos os níveis
sociais e de diversas formações na área da saúde, justiça, educação e
política ou somente de inteligências na performance de seres humanos. 

Hoje posso me dedicar a mim e a outros que queiram se conhecer, por
isso sou Facilitadora e Educadora de Essencialidades, formada pelo
Sistema Tempo de Ser – Educação de Essencialidades, Consultora em
Saúde e Educação Sexual e Sexóloga em formação, pelo Instituto Casal
Tessarioli.

A Autora



Se algum dia alguém te perguntar:

- O que é a vida? 

- O que é a morte?

- O que é a existência humana?

Você saberá responder? 

Vamos conversar sobre esta viagem extraordinária da existência
humana?

O que sabemos sobre ela? 

Você sente dor, angústia, infelicidade, vazio, ansiedade, vontade de
muitas vezes sumir no mundo sem deixar rastros?

Penso que todos nós já sentimos isso um dia, ou vários dias, ou sempre, 
não é mesmo?

Introdução





Um Dia Qualquer
Um belo dia de sol radiante e sem nenhuma nuvem no céu
Uma mulher estava andando em uma praia 
Olhando para o mar, as montanhas e a areia branquinha
De repente nesta paz imensa vê uma pessoa se debatendo na água
Seu coração dispara...
Sua ânsia de chegar perto para ver quem era
Sim, sua família estava ali, crianças brincavam, as DELA também
Seu sangue fica quente, seu fôlego desaparece de tanto correr
Suas pernas bambeiam
Suas mãos tremem
E se for o que está pensando?
E se naquele lugar estiver um de SEUS FILHOS? 
O que será dela diante deste quadro?
Corre desesperadamente e as pessoas se aglomeram
Entra correndo no meio delas
E vê um corpo já sem vida no chão
Se debruça em cima para ver quem é
Na ânsia e na esperança de que não seja UM FILHO SEU
Sim, poderia ser o filho de outra mãe que também entraria em
desespero
Mas naquele instante só pensa nos seus 
Mas quando se debruça sobre o corpo
Era somente um boneco que alguém estava brincando 
Não tinha observado o que eles faziam
Estavam brincando de afogamento e salvamento daquele boneco
Como se fosse um ser humano, faziam tudo parecer verdade



E ela que já tinha se desestruturado toda, estava arfante e cansada
Ficou com muita raiva, mas sentiu alívio, estava livre
Aos poucos foi se acalmando, afinal não era nada
E aos poucos também a VIDA, a EXISTÊNCIA e a MORTE tomavam
seu curso.

---
E você que estava lendo esta história, como se sentiu?
Tudo tranquilo aí na sua intimidade?
Já vivenciou algo em que a realidade não oferecia perigo, mas na sua
mente tudo o que ocorria o levava a um instante de muita dor?



Passeando pela existência humana, fui me deparando com seres
humanos com diversas características, irei descrever algumas a seguir, e
você que está lendo, tente se identificar e perceber o que sente com
cada uma delas.

O BRINCALHÃO

Deparei-me com pessoas que gostavam muito de brincar com as
outras pessoas. Às vezes, entrava numa fria pois o outro estava de mau
humor. O que levava esta pessoa a brincar com o outro sem ao menos
observar se aquele estava aberto naquele instante?
Quem é este ser de personalidade brincalhona que estimula instantes
de raiva no outro?
O que vai na alma deste ser, que está sempre provocando uma
avalanche de brincadeiras?
E você, já se viu em situação de ser o brincalhão ou o que recebe a
brincadeira em um momento de plena dor?
Como reagiu?

Histórias Humanas - Quem é Você?



O MAGOADO

Encontrei um ser magoado, onde tudo e todos provocavam nele
ressentimentos e mágoas. Estava sempre querendo se vingar de alguém. 
Andava sempre triste, repleto de águas paradas em seu íntimo. A cada
passo que dava, vinha-lhe à mente coisas recebidas e muitas vezes coisas
que considerava que deveria ter feito por alguém e não fez e isso
também se tornou culpa, magoando o seu íntimo. O que leva um ser a
viver desta forma?
A mágoa permeia nossa existência, como estão as suas? O que tem feito
com elas?
Eu me reconheço neste ser.

O SISUDO

Ah! E tem o sisudo, não fala com ninguém, totalmente introspectivo,
ninguém gosta dele, está sempre fazendo cara feia a todos que se
aproximam. Dá para perceber quando olhamos em seus olhos que algo
não vai bem, está machucado, tem-se enfiado nas bebidas ou nas
agressões gratuitas. Será que é bom viver assim?
Quantas vezes você já fugiu para a bebida por alguma dor insuportável?

O SEDUTOR

E aquele sedutor, seduzindo a todos que cruzam seu caminho, está
sempre entrando em esparradas com o cônjuge do outro, pois está
sempre se metendo em confusão com pessoas comprometidas.



Muitas vezes só seduz por seduzir e não vai adiante com nada, o prazer
é a sedução, mas o outro não entende isso. Passa os dias armando
alguma estratégia de sedução para se sentir vivo, quando o outro se vira
contra ele, sorri, conseguiu seu intento, chamou a atenção para si.
Você conhece aquele ditado, que muitas vezes queremos tanto chamar a
atenção mesmo que seja em uma página policial? Conheço algumas
pessoas assim, se esforçam tanto que acabam se complicando e daí o
“chamar a atenção” sai mais caro do que se ficasse na obscuridade.
Quem é você diante de um quadro deste?

O TRAIDOR

Existe o traidor, que se esgueira por entre as situações para poder
escapar de represálias. Ele faz acordos e contratos e nunca os cumpre,
sempre está traindo seus acordos, nem percebe que faz isso, continua a
vida como se nada tivesse acontecido, afinal ele tem razão e boas
justificativas para o que aconteceu, ele nunca foi o que deu causa. Mas
de repente encontra seu traído ali na sua frente e morre pelas mãos
dele.
Quantos contratos você já quebrou? Ou se mantem fiel a todos?

O NARCISISTA

E então encontramos o narcisista que pensa que tudo que não é espelho
é feio, e vive sua vida observando os outros, se protegendo e atacando,
ele precisa se defender de qualquer coisa, vive de estratégias, ele não
pode ser inferior a ninguém, aliás os outros não existem, mas ao menor
sinal de desconfiança monta estratégias mirabolantes para que o outro
caia, afinal só existe um, ele.
Você conhece alguém assim?





Voltar Ao Normal

Lá na praça onde todos vão
Hoje não encontro ninguém
As pessoas foram pegas de surpresa
Deveriam ficar em casa, mas por quê?
Porque se estabeleceu no planeta uma pandemia
Pandemia?
Mas o que é isso?
O que a provoca? Uma doença
Pessoas estão morrendo, negando, aceitando
Todos em casa, alguns não ligam para nada
Em casa surgem outras complicações
Violências domésticas
Perdas de emprego, falta do pão
Convivência difícil, trabalhar é bom
Não poder passear? Que coisa terrível!
Ir para o shopping, para o bar, para a balada
Tudo fechou e ninguém sabe quem é
Vivem tudo isso como peregrinos aleatórios
Que caíram de paraquedas num planeta fantasma
Onde estão as pessoas?
Os hospitais cheios de doentes
Aparecem imagens de cemitérios cheios de valas
Pilhas de caixões, será verdade?
Queremos vacina, voltar ao normal, mas ela não chega
Depois de um tempo todos para a rua
Não podem mais ficar em casa
Como está sua vida íntima meu amigo?
Onde você se encaixa nesse mundo cão?
Quem é você? Não te conheço
Quem sou eu? Não me conheço



O Vazio

Uma amiga estava se sentindo tão vazia, faltava alguma coisa, algo que
pudesse preenchê-la.

Saiu em busca disso, entrou em um supermercado e comprou um monte
de chocolates, chegou em casa e se afundou neles. Respirou aliviada,
pensou “agora sim, estou bem”. Mas qual não foi a sua surpresa quando
depois de um tempo, se sentiu vazia novamente, “poxa, o que quero
desta vez? Ah, um carro, bom, havia mesmo reservado um dinheiro para
comprar”, entrou em uma agência e de lá saiu com seu carro novo, da
cor que queria, da forma como tinha imaginado, agora sim, encontrou o
preenchedor do vazio. 

Passaram-se os dias e ela esnobava seu carro novo pelas ruas da cidade.
Recebeu elogios, pessoas quiseram dar voltas com ela, mas logo depois
um sentir estranho açoita sua alma, estava novamente no vazio. 

“Ah”, pensou, “vou nestas casas de swing, vou experimentar coisas novas
no sexo, deve ser por isso que estou assim”, e lá foi ela, entrou, começou
as práticas, foi conhecendo uma a uma, se entregou a todas e não
conseguia mais ficar sem ir lá. Ok, estava tudo bem agora, pois ali
encontrou pessoas que gostavam e pensavam como ela, mas estas pessoas
eram também estranhas, pois não tinham o poder de preenchê-la.
E novamente ela estava em casa deitada em sua cama, a experimentar
aquele vazio imenso.

Por acaso você já sentiu isso alguma vez? Ou sou só eu que sinto isso?



A Responsabilidade

Mas como tudo nessa vida passa, fui andando em minhas buscas, e me
deparei com um grupo de pessoas que se vestiam de forma estranha. Era
uma tribo diferente, jovens que ali se juntavam para curtir a vida. 

Infiltrei-me naquele meio e descobri uma garota que ouvia vozes. Sim,
alguém falava em sua cabeça. Ela já tinha se cortado toda, tentou o
suicídio várias vezes, mas não conseguiu o intento. Ou talvez fosse para
chamar a atenção de alguém que passasse e a observasse. Seus amigos
que estavam vivendo o mesmo processo, não percebiam. Eram
adolescentes, passavam pela transição dolorosa de deixar de ser criança e
partir para uma vida social, onde logo se tornariam adultos e teriam que
se responsabilizar por si e pelo que faziam. Isso seria possível?

Falando em responsabilidade, você que está lendo isso agora, se
responsabiliza por tudo o que sai de você, ou culpa os transeuntes
despercebidos de sua vida exterior?



A Inconsciência

Bom, vou contar a história de uma adulta que encontrei no caminho,
passou 33 anos trabalhando, casada e criando os filhos, e de repente ela
estava na menopausa, aposentada, viúva e os filhos morando fora. 
Ela se perguntou, para onde foram estes 33 anos de minha vida? Fiz o
que gostaria de ter feito? O que eu gosto, o que eu quero fazer agora? E
qual não foi seu espanto quando descobriu que ela não esteve presente
durante estes 33 anos, tinha somente feito coisas exteriores, não sabia
nem que existia, que tinha vontades, desejos, recursos íntimos a serem
usados. 

Qual era a sua singularidade criativa, quem era ela, onde esteve por estes
longos anos?



Oi

E cada um vive sua vida
Não vê que existe o outro
Não vê que ele mesmo existe
Não sabe para onde viaja
Nem quando partirá
Nem se ficará na estação esperando o próximo trem
Ou será que é um aeroporto e não entendeu?
Ah não, a viagem é de carro lento, vai bem devagar
E o tempo, por quanto tempo?
E se já foi o tempo?
Olha para o céu e vê as nuvens branquinhas 
Seus cabelos estão fatalmente iguais
Tem um sobressalto quando se olha no espelho
A viagem está próxima
Mas existe uma viagem?
Ou será que estará ali a dissolver embaixo da terra
Os vermes a dilacerar sua carne
E o tempo gerado se esvaiu pelas suas mãos
Mas será que foi aproveitado? 
Para ver para que viera e para que existia
Existia?
Não seria vivia? Ou estava morto e nem sabia?
Você já pensou que pode estar morto agora
E nem se deu conta?
Em sua intimidade, que certezas você tem?
Quem é este outro que mora aí dentro?
Você já falou um oi para ele?
Não? Será que terá tempo para lhe dizer um oi?
Ou o avião, o trem ou carro partirá e te levará
Para sabe-se lá onde, pois seu corpo já não existe mais.



A Puberdade

Um garoto de 10 anos estava olhando seus amiguinhos e pensando em
sua mãe e seu pai, e agora ele estava sentindo algumas coisas estranhas,
alguém lhe disse que era um púbere, o que isso significava? Já não era
mais engraçadinho, as pessoas já não paravam para ver suas bochechas
rosadas, agora seu corpo estava começando a ficar estranho, tinha muito
medo do que ia acontecer. Seus pais já não eram os mesmos, pressentia a
chegada de algo estranho, queria que seus pais morressem, ele havia
descoberto que seu pai e sua mãe ficavam juntos e faziam barulhos
estranhos. Ficou chocado e com muita raiva deles, afinal ele estava
vendo as coisas de uma forma diferente, teve muito medo e não tinha a
quem recorrer, não podia falar de seus desejos, não podia falar o que
sentia, e então se escondeu em si, esperando que aquilo passasse e
desistiu de crescer, seria criança para sempre, quem sabe alguém lhe
daria colo novamente.

E você, se lembra de sua puberdade? O que você sentiu?

E como você vê seus pais hoje? São pais ou machos e fêmeas?



O Juiz

Conheci uma vez um rapaz que tinha um bom cargo, onde podia julgar
os outros, aplicar as leis, e ele se sentia soberano, aqueles que ali
chegavam não passavam de gente ruim, gente que precisava ser punida,
mas qual era a história de cada um que chegava ali? Para que saber, se
são somente bandidos, perdidos nesta vida tão boa, afinal eles poderiam
ter estudado como ele e galgado postos avançados, mas será que estas
pessoas tiveram a mesma oportunidade que ele? Será que pensou nisso
algum dia? Não, afinal ele tinha nascido em berço de ouro, sua cor era
majoritária, era bem-apessoado, e que se danem os outros, não
importava de que buraco vieram.

E você, está em que buraco? Um bem organizado e rico ou em uma
caverna qualquer como um cão solitário?

E mesmo que responda que está em uma mansão, perguntarei, o que
você sabe sobre você? De onde vem estes pensamentos cruéis que muitas
vezes tem, estes desejos de que os outros morram para te deixar livre?

Sim, esta vida humana é mesmo uma caixinha de surpresas.

Se eu for descrever os tipos de personalidade que vivem entre nós,
não acabaria tão cedo de escrever.

Mas, e você? Quem é você neste universo de seres mascarados a se
esconder de si mesmos, a ter um sistema de autoimagem que os
protegem? Onde você está escondido, em que capa está a se apresentar,
a quem você engana?



Sua vida tem sido fácil? Tem visto o que ocorre com você, quais as
sequências de fatos que te levam para o mesmo ponto toda vez, roda e
roda e volta ao início, como o cãozinho correndo atrás do próprio rabo?

Você diz que não tem necessidade de se conhecer, que já sabe tudo de si,
mas te encontro pela vida e está sempre a reclamar das mesmas coisas, a
mudar de companheiro(a) como quem muda de roupas, a procurar a
satisfação em qualquer lugar.

Falando nisso, você já pensou de onde veio, não é de onde está
pensando, você veio de um desejo de seus pais, eles sentiram uma falta,
um vazio e desejaram ter um filho para preencher, será que você supriu
as expectativas deles ou foi somente o resultado do ato sexual? Aliás,
você se atentou ao fato de que passou nove meses dentro do útero de
uma fêmea? E depois saiu ou pela sua vagina ou por um corte em sua
barriga? Já havia pensado nisso? Você agradece a esta fêmea por ter lhe
dado passagem ou a odeia porque não pediu esta passagem? Quem é você
para julgar a tua vinda da obscuridade para a luz?



Sobre Autoconhecimento

Você já se pegou olhando para o vazio e sentindo o mesmo aí dentro e se
perguntando para que tudo isso?

Acordar, trabalhar, se alimentar e depois jogar fora o que não precisa,
dormir, fazer sexo, ter filhos, se casar, separar, não ter filhos, não
trabalhar, comer de qualquer forma, se vestir seja lá com que roupa for. 
Será que a função de um ser humano é somente esta?

Quais os padrões do comportamento humano e em que circunstâncias
eles se manifestam?
O que ocorre emocionalmente com você?
Por que pensa o que pensa, sente o que sente e faz o que faz?
Por que é tão importante revisitar a infância que viveu?
Quais os ciclos da vida e como eles se repetem na sua intimidade?
Qual o seu caractere predominante?

Como todos estes fatores influenciam nas suas escolhas, decisões,
relacionamentos pessoais, carreira profissional e na lida com os
recursos?

Qual o sentido e significado da vida?

Se você já fez ou faz estas questões é porque considera que os maiores
mistérios da vida residem na intimidade do ser humano e não somente
fora dele.



Um Lugar de Confiança

Você tem vontade de falar de seus sentimentos em algum lugar de
confiança? 

O Sistema Tempo de Ser (STS) é a organização educacional criadora da
pedagogia Educação de Essencialidades, método que estimula no
indivíduo o autoconhecimento como meio para o alcance da
autoconsciência e autogestão.

Desta forma, temos como perspectiva referenciar a vida autoconsciente,
representada por uma sociedade de indivíduos que desenvolvem o
autoconhecimento e aprimoram, por consequência, o meio em que estão
inseridos. Eis a verdadeira arte de educar, que resumimos na expressão:
“É Tempo de Ser”.

Há mais de 20 anos estou neste empreendimento em busca de saber o
que ocorre comigo, a causa de minhas dores, vazio, angústia, ansiedade e
todos os outros sentimentos que andam de mãos dadas e nos faz sentir
que o tempo passa e não fazemos o que é realmente necessário.

Temos sempre uma necessidade a ser suprida, das mais variadas formas,
nos atiramos nesta busca e quando conseguimos, daí uns dias a
necessidade se faz presente, às vezes horas; por exemplo, tive
necessidade de comer assim que levantei, quanto tempo demora para eu
ter esta necessidade de novo?



autoconhecimento,
presença em si mesmo,
tornar o inconsciente consciente,
descobrir padrões comportamentais,
tomar as rédeas de nossa vida,
descobrir os recursos do celeiro íntimo.

Algum dia nos perguntamos se existem outras necessidades além das
fisiológicas e afetivas?

Hoje posso responder que sim, também temos necessidade de:

Sabia que você tem sua própria característica e singularidade que, se
descoberta, fará com que você trabalhe de forma menos pesada, pois
estará fazendo aquilo que é natural, pois aquilo é você?

Você possui recursos internos que desconhece, como poderá fazer com
que se multipliquem se nem ao menos sabe quais são? Eles estarão
enterrados no sótão de sua intimidade enferrujando e se perdendo e
você estará morrendo de fome com o celeiro cheio de recursos.

A vida de 0 a 3 anos, em que se formam as referências neuronais, é
inconsciente para nós e é ali que está enterrado tudo o que temos de
referência e quando foi constituída nossa personalidade. Mas quem
consegue lembrar este período?

Temos os traumas assentados neste período e que nos levarão a repeti-
los pelo resto da vida sem nem sabermos que é um trauma. E esta
repetição é ruim? Não, é somente para que possamos nos compreender.





AUTOCONHECIMENTO COM A FACILIDADE DO DIGITAL E A
INTERAÇÃO DO PRESENCIAL

INEX é um programa de autoconhecimento que tem como finalidade
estimular uma incursão ao universo INterior e a partir disto a conexão
com o EXterior, possibilitando o entendimento e compreensão dos
fatores que envolvem a vida cotidiana.

O programa é desenvolvido através de metodologia híbrida que combina
conteúdos teóricos disponibilizados em uma plataforma digital com
encontros presenciais que possibilitam as interações e os insights.

Este programa é resultado de vários grupos que estudaram o
comportamento humano, discutindo sobre cada um de nós, descobrindo
nossa formação, o que ocorre nas fases existenciais (infância, puberdade,
adolescência, adulto e idoso), descrevendo, tendo a participação de
pessoas de todas as áreas, todos se estudando e trocando experiências.
Primeiro formamos um sistema chamado TEMPO DE SER, onde temos
a EDUCAÇÃO DE ESSENCIALIDADES como metodologia.

Depois desenvolvemos o PROGRAMA INEX, onde aprendemos a fazer
o link entre o interior e o exterior.

Temos ambientes para falar de teorias? Sim, mas o mais importante é
podermos falar de nós mesmos, sem pudores, preconceitos, tabus,
aprender como funcionamos uns com os outros.



Consideração de que há vida interior e que isto influencia tudo o
que ocorre interna e externamente (conexões entre o interior e o
exterior);
Conhecimento do modus operandi próprio: sistema arquetípico,
sentimentos, emoções, comportamentos e atitudes;
Desenvolvimento do comportamento auto-observador;
Possibilidade de visualização antecipada das reações-resposta até
então inconscientes;
Estabelecimento do processo de autoaceitação;
Potencialização da capacidade profissional visando a um melhor
desempenho e entrega de resultados;
Desenvolvimento da competência socioemocional;
Aprimoramento das relações interpessoais a partir do entendimento
da origem dos conflitos;
Desenvolvimento da empatia e da resiliência;
Remodelação do mindset (modelo mental);
Empoderamento;
Elaboração de um plano de vida sustentado por um propósito.

E se você quiser ter um atendimento individual, também fornecemos
este ambiente.

O PROGRAMA INEX PROPORCIONA O AMBIENTE 
PROPÍCIO PARA:



Termino dizendo a você, meu amigo(a), 
TENHA INTERESSE POR VOCÊ MESMO(A), 
porque você é o seu bem mais precioso.

***

Gostou do e-book? Vou gostar muito de receber seus comentários e/ou
dúvidas pelo email: autoconhecimento@ednamartin.com.br ou pelos
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