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Em uma luta travada, nao se vence o
inimigo quando desconhecemos as nossas
proprias armas, as nossas forcas, entao,
agindo sem conhecer a nos mesmos,
poderemos abrir espaco a penetracao dos
ataques do inimigo, por isso, devemos
refletir que o ser humano e o unico animal
sobre a Terra que tem a capacidade de
pensar, reproduzir, criar, acrescentar,
melhorar e consertar o seu proprio conceito
de si mesmo, influenciar ou sofre
influencia do meio em que vive.
Entretanto, a sua mente tem, tambem, a
habilidade de criar filmes na sua
imaginacao. E muitos destes filmes sao
ilusoes, ou seja, no corre-corre do
cotidiano, e indispensavel produzir ideias,
visando promover o seu bem-estar ou
alcancar uma posicao de destaque na
realizacao de algum evento na sociedade
onde ele vive, sendo assim, ele usa de
varias artimanhas e, dentre elas, surge o
raciocinio defensivo onde se imagina
prever erros antes que acontecam. Estas
circunstancias sao provocadas por uma
tendencia de astucia, porque a competicao
e selvagem no mundo em que vivemos.
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