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A LEI DO MERECIMENTO  

Escolhi esta LEI para abrir meu livro AS 30 LEIS DO OLHO DE TIGRE porque é demasiado 
importante e supra relevante a compreensão de que a máxima “QUERER É PODER” não 
reflete a verdade. Talvez agora você se sinta mais confortável não é, pois inúmeras pessoas 
devem ter-lhe dito isto (que QUERER É PODER), mas você nunca conseguiu realmente 
fazê-la funcionar sob suas perspectivas. 
 
É isto mesmo: QUERER NÃO É PODER, mas PODER É SABER QUERER (vide também a 
LEI DA IMAGINAÇÃO EXATA). Em realidade, sob este aspecto primário e anterior, mais 
contundente e correto seria dizer, antes de tudo, o quão importante seria nutrir a consciência 
de que PODER é MERECER O QUE SE QUER.  
 
E aí eu lhe pergunto: Será que você realmente MERECE o que deseja?!  
 
Pense um pouco. Sim, é verdade que todos, inclusive você, tenha DIREITO do que deseja 
(especialmente o que se deseja com força e ardor), mas não necessariamente significa dizer 
que você MEREÇA o que deseja. 
 
E é sobre isto que precisamos tratar nesta primeira LEI de meu livro. A escolhi colocar em 
primeiro lugar de todas as demais, porque, se você não terminar de estudá-las (todas as 30 
leis) completamente, ou eventualmente não se aprofundar nos conceitos abordados em 
nosso outro curso (CAC – Curso de Autoanálise Comportamental), ou ainda não se desafiar 
a viver nosso treinamento vivencial de alto impacto (PIC - Programa de Inteligência 
Comportamental), talvez NÃO MEREÇA colher o que poderia. 
 
Isto é verdade para uma série de DESEJOS que muitas pessoas QUEREM realizar, mas 
infelizmente ainda não CONQUISTARAM. Talvez tenham feito MENOS (muito ou pouco 
menos, mas ainda assim, menos) do que seria imprescindível para MERECER este 
QUERER. 
 
Responda esta questão: Tem alguma coisa que você DESEJA muito e que ainda não se 
CONCRETIZOU, seja no aspecto material, pessoal, social, profissional, espiritual ou em 
qualquer outro aspecto que eu não tenha citado aqui? 
 
Gostaria que a sua resposta tenha sido SIM, ou seja, que existe pelo menos UM DESEJO 
não concretizado. Somente isto justificaria a sua VIDA. Se você já concretizou 100% das 
coisas que deseja, então já não precisaria mais estar vivo, e é exatamente por isto que a 
vida vale a pena, ou seja, para realizar todos os seus desejos ainda não concretizados. É a 
isto que chamamos de MOTIVAÇÃO, ou seja, ter MOTIVOS para permanecer VIVO na 
busca pela realização de seus DESEJOS mais profundos, aqueles que consistem nos seus 
SONHOS mais antigos e contundentes. 
 
Então deixe-me dizer o que é mais duro ainda: se você deseja alguma coisa que ainda não 
tenha concretizado é porque você NÃO MERECE, caso contrário, já teria concretizado este 
desejo. Claro que tens direito a este desejo, mas se merecesse mesmo, já seria algo do 
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passado e efetivamente realizado. Devem existir coisas que ainda não foram feitas que 
explicam com que você não mereça, de verdade, este desejo. 
 
Em síntese, tudo aquilo que se deseja, absolutamente tudo, e que ainda não tenha sido 
concretizado é um problema de "merecimento" e nada mais. Faltou disciplina em fazer algo, 
humildade para se curvar diante de algum aspecto, insistência para continuar, paciência para 
esperar sem parar de executar alguma atividade, enfim, alguma coisa faltou. Com certeza 
existe alguma LACUNA que explica a falta de merecimento. Alinhado a esta perspectiva, a 
CULPA é sempre SUA. 
 
Para MERECER um DESEJO (ou mesmo um grande SONHO) é preciso REALIZAR algo 
que nunca realizou, mais do que simplesmente PEDIR. Sempre gostei de uma frase que diz 
assim: “Deus (o Deus a quem você nutre confiança) já deu o que tinha que dar, o que vos 
cabe somente é AGRADECER e utilizar os recursos que já lhe foram dados, para 
CONSTRUIR o merecimento de seus desejos”. É o poder da GRATIDÃO. 
 
Se há alguma coisa a ser pedida (a seu Deus, por exemplo, ou a quem quer que seja) é 
somente PERDÃO por não ter feito absolutamente tudo aquilo que teria que ser feito para 
merecer seus desejos. Na minha vida, toda oportunidade que eu tinha de RECLAMAR de 
algo que não estava acontecendo, sabendo desta LEI eu sempre pesquisava coisas que eu 
nunca tinha feito e, naturalmente, eu sempre encontrei (com relativa facilidade), justificando 
totalmente a falta de merecimento. Novamente eu constatava que a CULPA é, sempre foi, e 
sempre será, somente minha e de mais ninguém. 
 
Gosto muito de frases, vão constatar isto ao me seguir nas midias sociais, e existe uma que 
resume este conceito: “Se quiser duplicar a sua dose de sucesso, terá que aceitar que 
precisará triplicar ou ainda quadruplicar a sua dose de fracasso”. 
 
A partir deste aprendizado, que considero transformador e vital para o aproveitamento de 
todas as demais 29 LEIS DO OLHO DE TIGRE que pretendo que você estude, é fundamental 
que você adote uma postura menos COITADINHA na vida e assuma a CULPA por 100% de 
seus fracassos. Muitas pessoas dedicam a vida toda a justificar seus fracassos CULPANDO 
outras pessoas por impedi-las de realizar seus anseios. 
 
Esta postura infelizmente é maioria e isto justifica, mais uma vez, porque somente alguns 
estão dispostos a fazer mais do que tem feito para merecer seus desejos. 
 
Sair da postura de COITADINHO e somente reclamar exigirá de sua parte uma disciplina 
sugerindo que, a cada constatação de um sonho/desejo não realizado, se busque coisas que 
ainda não tenham sido feitas. Claro que é mais cômodo e confortável fazer a listinha de tudo 
que você JÄ FEZ, mas isto não vale, pois se valesse tudo já estaria no mundo do 
CONCRETIZADO. Se não está assim, o que é relevante será fazer a listinha do que AINDA 
não foi feito (enfatizo o AINDA, pois a partir de agora creio que o fará). Durante este exercício 
constatará que, muitas vezes, o que precisa ser feito não tem conexão direta com o 
sonho/desejo, mas é suportador e imprescindível para viabilizá-lo depois. 
 
Será que consegui fazê-lo compreender a relevância desta LEI? Que se não compreendê-la 
e não praticá-la provavelmente todas as demais 29 LEIS ficarão incompletas? Preciso desta 
certeza, mas como não estou vendo sua expressão fisiológica nem tampouco posso debater 
consigo para retirar-lhe suas dúvidas, quero que não parta paras as demais 29 LEIS antes 
de concordar com o que foi explanado aqui. Preciso que reflita e somente continue caso 
tenha superado e compreendido esta LEI. 
 
Gostaria de lhe sugerir outras literaturas para corroborar estas considerações, mas 
realmente não vamos dispor de tanta bibliografia quanto gostaríamos, principalmente sobre 
esta LEI tão particular e “dolorida”. Seria importante, como forma de complementar esta 
abordagem, que você assistisse todas as videoaulas de cada uma destas 30 LEIS DO OLHO 
DE TIGRE que estamos tratando neste livro. Estas videoaulas fazem parte de nosso CDC – 
Curso de Desenvolvimento Comportamental e contém uma abordagem comigo, falando 
abertamente sobre cada uma destas 30 LEIS, e também uma ARA (Atividade de Reflexão 
Ativa) com foco na aplicação do conceito como forma de fixá-lo. 
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Assistir a estas videoaulas não é obrigatório, claro, mas pode ser um complemento 
importantíssimo, e é totalmente gratuito. Basta se logar no site www.olhodetigre.com.br e ir 
no menu PARA VOCÊ / CURSOS ON-LINE / CDC. Feito isto lá estarão as 30 LEIS para 
você assistir diretamente comigo. Em breve tudo estará no meu canal do YOUTUBE 
também. 
 
Há uma outra iniciativa de sua parte que poderá lhe ajudar a colocar em prática cada uma 
destas 30 LEIS DO OLHO DE TIGRE. Trata-se de nosso PIC - Programa de Inteligência 
Comportamental, um treinamento presencial e vivencial de alto impacto com 7 dias 
ininterruptos de duração e com experiências práticas de alto-impacto onde aplicaremos todas 
as 30 LEIS num ambiente de aprendizado recontextualizador e resignificador. 
 
Existe ainda mais uma iniciativa que abordará técnica e teoricamente, com ampla bibliografia 
sugerida, todas as metodologias que estudamos para oportunizar as vivências de nossos 
treinamentos vivenciais. Tivemos que disponibilizar mais esta capacitação, também por meio 
de videoaulas, pois as pessoas nos pediam o embasamento científico de tudo que tratamos. 
Assim sugiro também o CAC – Curso de Autoanálise Comportamental que contém todas as 
videoaulas com uma abordagem introdutória de 100% de nossas capacitações atuais e 
futuras, ou seja, a medida que nossa equipe vai evoluindo no aprendizado (o que fazemos 
constantemente – veja LEI 30 de nosso livro) novas videoaulas são disponibilizados para os 
alunos matriculados. 
 
Para quem faz todo nosso PROGRAMA, que chamamos de “Método Olho de Tigre de 
Desenvolvimento Humano”, MERECE (para não fugir ao conceito preponderante desta LEI) 
um reconhecimento público que denominamos de DHBI – Declaration of Human Behavior 
Improvement. Uma pessoa DHBI recebe um Certificado Especial, um pin da Olho de Tigre e 
uma medalha/comenda DHBI durante um de nossos eventos públicos (BEHAVIOR DAY, por 
exemplo), além de estar citado em nosso site como DHBI. 
 
Espero realmente que você, a partir desta primeira LEI, possa estar de mente aberta e 
totalmente de “xícara vazia” para poder refletir e estudar cada uma das demais e 
maravilhosas 29 LEIS DO OLHO DE TIGRE faltantes.  
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