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Prefácio

“Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o 
que escolho me tornar”

Carl G. Jung

Desde que vi essa frase pela primeira vez, 
ela me marcou muito. Realmente acredito 
que a vida é feita de escolhas, e sei que mui-
tas pessoas descordam disso. “Mas Dani, eu 
não escolhi passar por isso”, “eu não escolhi 
ter que perder”, “eu não escolhi nascer onde 
nasci” e, realmente, não temos controle so-
bre tudo. O que precisamos entender é que: 
o acontece ao nosso redor não tem o poder 
de determinar o que seremos ou onde ire-
mos chegar, o que define é a maneira como 
você encara o que acontece, é o que VOCÊ 
FAZ com o que fizeram com você.

Ninguém está livre de situações difíceis, 
elas podem acontecer com todos, e talvez 
esteja acontecendo com você nesse exato 
momento. Mas, quando tiramos dos nossos 



ombros o peso da responsabilidade por coi-
sas que não estão sob nosso controle e de-
cidimos fazer o melhor da forma que está, 
aprendemos a chave para a felicidade.

Durante toda a minha vida, imaginei que 
resiliência era a característica principal das 
pessoas fortes. De acordo com a física, resi-
liência é a habilidade que alguns corpos têm 
de, após uma situação de extremo estresse, 
conseguir retornar ao seu estado original. 
Como uma borracha, por exemplo, que é es-
ticada ao máximo, mas, quando a soltamos, 
consegue estar intacta. 

Na mitologia, a Fênix também represen-
ta muito bem o que é ser resiliente. Imagi-
nem um pássaro que quando chega em idade 
avançada, depois de viver longos anos e sen-
tir que seu corpo não suporta mais, entra em 
combustão e renasce das próprias cinzas. Ser 
resiliente, para mim, era a maior caracterís-
tica de alguém de sucesso, afinal, conseguir 
passar por situações de extrema dificuldade e 
sofrimento e não se abalar, continuar sendo 



a mesma pessoa, é algo realmente admirável. 
Porém, com todo o contexto que vivi e 

vivemos, hoje percebo que a resiliência já 
não é mais suficiente. Em um mundo de 
extrema evolução, quem apenas resiste aos 
problemas não proguide. Precisamos apren-
der a ser Antifrágeis. Esse conceito criado 
por Nassim Nicholas Taleb serve para mos-
trar a característica que alguns organismos, 
objetos e até sistemas têm de se beneficiar 
das adversidades.

Para entender o conceito, imaginem a 
Hidra de Lerna, outro Ser mitológico que, 
de acordo com as histórias, tinha corpo de 
serpente e cabeça de dragão. Matar a hidra 
foi um dos doze trabalhos de Hércules, mas, 
para surpresa dele, durante a batalha, ele viu 
que, quando cortava uma cabeça do mons-
tro, duas nasciam no lugar, ou seja, quan-
to mais ela sofria, mais forte ficava. Essa é 
a essência da Antifragilidade, é a capacidade 
de se beneficiar das adversidades, não apenas 
resistir a elas, mas sair ainda mais forte.



Neste livro do meu querido amigo Ale-
xandre Martins, pude ver o quanto ele foi 
antifrágil. Seria compreensível passar por tu-
do isso e não conseguir superar. Talvez pra-
guejar contra Deus, deixar a raiva e a tristeza 
tomarem conta e se contentar com uma vi-
da de vitimização. Conseguir enfrentar tudo 
isso e ser a mesma pessoa de antes já seria 
admirável, mas o Alexandre conseguiu sair 
ainda melhor... Ele tirou lições valiosas das 
suas dificuldades, conseguiu aprender o real 
sentido para sua vida, e ainda decidiu ensinar 
outras pessoas. Em cada capítulo, mergu-
lhando na vida de Alexandre, conseguimos 
fazer alusão também a nossa existência. A 
nossas fraquezas e dificuldades e, observan-
do a maneira como ele encarou seus dilemas, 
podemos aprender uma  lição valiosa.

O livro nos mostra que, nessa jornada, 
todos estamos sujeitos a choques da vida. 
Mas que, quando confiamos em Deus e en-
tendemos que sempre podemos fazer o me-
lhor com o que temos, podemos nos tornar 



pessoas mais prósperas. Espero que esse cho-
que te faça sentir de volta à vida, como eu 
me senti.

Dani Amaral
Palestrante, especialista em Antifragilidade 

e Youtuber criadora da #Dani-se
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Introdução

No dicionário, a palavra choque tem mui-
tos significados. Pode ser: “encontro violento 
de um corpo com outro; colisão. Situação de 
conflito; oposição, luta: o choque das ideias. 
Violenta perturbação física ou psíquica: sofrer 
um choque. Fenômeno cujas consequências 
são desastrosas ou intensas; Estímulo nervoso 
inesperado capaz de contrair os músculos, oca-
sionado por uma descarga elétrica. [Figurado] 
Intervenção que causa uma modificação inten-
sa ou violenta em algo”.

No meu caso, o choque pode ter um pouco 
de todos esses significados do que vivenciei na-
quele dia, em que levei maior choque da minha 
vida. Em todos os sentidos e significados possí-
veis. Afinal, quem imagina que vai sobreviver a 
um choque de 350kV? Parece improvável, não? 
Para não dizer, impossível. Pois é. Contrarian-
do tudo e todos, eu sobrevivi. E estou aqui para 
contar a minha história.

“O Choque da Vida” é uma autobiografia 
que mostra como um acidente gravíssimo, que 
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te coloca cara a cara com a morte, pode fazer 
uma mudança profunda em sua vida. E isso so-
mente é possível quando você, sem pieguices 
ou pregações, aceita que Deus, Ele mesmo, só 
Ele, é capaz de promover um milagre como es-
se na sua vida. Não existe outra explicação. Na-
quele 14 de janeiro, Ele esteve comigo, desde o 
momento em que meu corpo foi atingido por 
uma descarga elétrica de uma linha de trans-
missão de tamanha magnitude. E os momen-
tos que vieram, em seguida, poderiam ter sido 
de terror. Pânico. Mas a presença Dele ali, no 
meu corpo, nos meus sentidos ainda pulsantes, 
me deu a calma que precisava para lidar com 
tal situação adversa. Ele foi o responsável por 
poder estar aqui, compartilhando uma história 
que, ainda bem, não se tornou póstuma.

Neste livro, você vai conhecer a minha tra-
jetória. Como um homem simples descobre o 
seu verdadeiro propósito de vida de uma forma 
trágica. “Nada é por acaso”, você já deve ter 
ouvido essa frase. Todos os caminhos que per-
corremos em nossas vidas nos levam para exa-
tamente o que precisamos aprender e evoluir, 
neste plano terrestre. Pode ser que uns não te-
nham que passar por algumas provações. Mas, 
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mesmo que a gente ache que a vida de alguns é 
fácil, será que você realmente conhece a fundo 
o que se passa com eles? Será que não sofrem? 
Ou, talvez, prefiram viver num mundo de apa-
rência a buscar a própria verdade? O seu pro-
pósito de vida. Na verdade, todos somos obri-
gados a passar por situações desagradáveis, não 
tem como passar pela vida sem experimentar 
seus revezes, e não vivenciar o sofrimento. O 
que costumo dizer é que o resultado depende 
de como passamos por ele.

Eu, por exemplo, passei pela tempestade. E 
que tempestade! Era cada raio que não espera-
va mesmo. Daqueles que arrepiam a espinha 
toda, sabe? Que tem um clarão que chega a ce-
gar nossos olhos. Era como se estivesse num 
barquinho, à deriva, mas tinha certeza de que 
sairia da tormenta. Uma hora, a almejada cal-
maria chegaria. Ao lado da minha esposa, da 
minha filha, da minha família, dos meus ami-
gos e de todos que lutaram comigo nesta bata-
lha, passei por 26 cirurgias e estou aqui. Vivo, 
pleno e saudável. Com alguns dedos a menos, 
mas com determinação de sobra para seguir 
adiante e impactar vidas.
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“O Choque da Vida” é sobre escolhas. Fé. 
Amor. Humanidade. E o quanto somos capazes 
de nos reinventar, seja em qual situação nos en-
contramos. Não importa: sempre haverá uma 
saída. Basta olhar para aquela porta, que parece 
fechada para o mundo, inviolável. Uma fresta 
sempre vai existir para que, assim que chegar 
o tempo certo, o tempo de Deus, essa porta se 
abra de forma segura. Ela vai chamar você, po-
de ter certeza: “venha aqui fora, o mundo está 
te esperando”. Eu quis. E estou aqui, do lado 
de fora, como nunca estive antes.

E você, está pronto para levar “O Choque 
da Vida”?






