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Agradeço a ninguém 
porque agradeço a todo mundo. 

 
Este livro é para todas as pessoas, 

qualquer uma. 
 
 

O autor 
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SOBRE O AUTOR 
 
 
Sou um menino que ama muito muito muito 

os animais. E adoro brincar com meu irmão 

Nic. Amo todos da minha família. Sou um 

menino brasileiro e japonês. 

 

Minha mãe me ensinou a amar os outros e 

ter respeito. Meu pai me ensinou a ser 

educado e legal. A Mai me ajuda a criar meus 

brinquedos. Eu acho a Keiko kawaii. Ela tem 2 

anos. A Luisa (3 anos) me ajuda a pensar em 

coisas redondas, porque quando eu olho a 

cabeça dela, é redondinha.  A Keiko é muito 

redondinha também. O Nic (5 anos) me 

ensinou a fazer planos muito bons e brincar 

bastante. E eu, Ryuki,  transformo as coisas 

velhas e chatas em brinquedos legais, coisas 

legais.  
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Eu adoro deixar as pessoas felizes. Por isso 

eu quero fazer esse livro de graça; pras 

pessoas não perderem seu dinheiro, como as 

outras pessoas que compram coisas só pelo 

dinheiro. 

 

O Sentimento das Fezes me ajuda a ficar mais 

esperto, a gostar das outras pessoas, a 

reciclar, a fazer as outras pessoas felizes, a 

aprender, a gostar mais da minha família, a 

não brigar, não mentir. 

 

Com este livro, quero ajudar o Sentimento das 

Fezes das pessoas a ficar mais forte. Eu gosto 

de conversar com as pessoas pra trocar 

ensinamentos. Eu gosto de conhecer pessoas. 

 

O Autor 
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SENTIMENTO DAS FEZES 

 
24.11.13 - Diálogo | Mai (34 anos) + Ryuki 

(6 anos) 

M: Estou tão cansada! Que faço com esse 

sono que não passa? 

R: Ah, Mai, você não conhece nada sobre o 

Sentimento das Fezes. 

M: Sentimento das Fezes? (risos) Que é isso?  

R: Ora, você não sabe nada sobre o 

Sentimento das Fezes. Por isso fica cansada. 

Um dia, quando a gente morava na outra 

casa e eu tinha quatro anos, o Nic quebrou 

uma coisa e falou: “Não conta pra Mai”. Mas 

eu falei pra ele que a gente não podia mentir 

pra você. Daí eu entendi dentro de mim o que 

era a coisa certa a fazer.  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Sabe quando você era criança e queria usar o 

sapato da sua mãe? Era porque você queria 

ser como você é agora. E agora você já é, 

mas você não liga pra isso. Como quando 

você volta da casa da ba-chan e bagunça 

toda a casa e era o que eu queria fazer. 

(Pintando desenhos do Pokemon) E eu preciso 

terminar de pintar todos esses desenhos e 

estou morrendo de sono, mas não estou 

cansado porque estou buscando a energia do 

Sentimento das Fezes.  

M: O que as fezes tem a ver com isso? 

R: Porque é um sentimento que fica dentro da 

gente, como as fezes, que fazem parte do 

nosso corpo. Tem que perceber o que tem 

dentro da gente. 



  13 

INTRODUÇÃO AO  
SENTIMENTO DAS FEZES 
 
 
O Sentimento das Fezes é uma coisa que 

parece o sangue, mas não é o sangue nem o 

cocô. É uma coisa que passa pelas 

minhoquinhas (intestino) por onde passa a 

comida, a comida vira cocô. É vermelho como 

o sangue, mas não é o sangue. Isso dá 

energia pro nosso corpo ficar bem forte e ter 

idéias muito boas.  

 

Vocês podem ver o Sentimento das Fezes se 

treinarem muito tempo. Daí vocês conseguirão 

ver através de suas barrigas e das outras 

pessoas. O Sentimento das Fezes é a principal 

coisa do nosso corpo, que o deixa muito 

muito muito forte pra gente poder fazer 

qualquer movimento, pois o Sentimento das 

Fezes ajuda todo o resto do corpo: o sangue, 



 14 

o osso fica mais duro, o ombro fica mais 

duro. E assim você pode continuar o seu 

treinamento. Se você cair de costas1, vai ter 

de esperar uns dias e não treinar, mas 

quando ficar curado, vai poder voltar à sua 

missão e fazer todos os movimentos.  

 

Eu vou escrever neste livro o treinamento 

principal e na última página2 vocês, meus 

amigos, poderão saber o segredo deste 

treinamento.  

 

 

 

                                                        
1 Ryuki conta que seu avô Helion teve um acidente, e caiu 
machucando as costas. Depois disso, seu pai o ensinou que o 
melhor é não deixar o corpo cair mas cultivar sempre um 
estado de atenção que permita a essa pessoa, em um 
momento como esse, rolar, minimizando a possibilidade de 
ferimentos graves. 
 
2 Treinamento N. 15 
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O TREINAMENTO 
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Treinamento N. 01 – Concentramento 
Elétrico 

 

O principal é fazer você poder ver tudo bem 

longe de você. São Paulo, as cidades do 

Japão, da China, tudo o que está 

acontecendo nessas cidades, no mundo 

inteiro.  

Pra isso, você tem que também ficar perto de 

algo muito barulhento e tentar se concentrar. 

Este treinamento é muito difícil, mas ele é o 

treinamento UM. Eu mesmo tive que treinar 

muito muito muito, por muitos anos, para 

conseguir terminar os treinamentos.  

Vocês também vão chegar até o 

TREINAMENTO FINAL! 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  19 

 

Treinamento N. 02 – Velocidade Misteriosa 

 

Pular de pedra em pedra, muito rápido.  

Você pode encontrar essas pedras em alguma 

chácara ou perto de rios.  

Pular em uma pedra do tamanho de uma 

folha de papel, e saltar em uma pedra de 

tamanho grande.  

Este exercício vai fazer você ficar muito rápido 

no Exercício N. 01, para você pensar em tudo 

bem rápido no meio dos barulhos - se você 

não aguentar a gritaria das coisas.  
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Treinamento N. 03 – Minha Felicidade de 
Volta 
 
 

Se você estiver com sono e muito chateado e 

não quiser conversar com ninguém, mas uma 

pessoa da família quiser conversar com você, 

leia este exercício.  

Diga: “Eu não posso conversar agora. Me dá 

só meia horinha?” 

E para você voltar ao normal (voltar a ser 

bonzinho, carinhoso), deite na sua cama. Você 

tem que pensar em uma coisa boa que já fez 

na sua vida. Daí você vai dormir e sonhar 

com essa coisa boa e quando você acordar, 

vai estar livre dessa brabeza e feliz novamente 

com a sua família.  
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Treinamento N. 04 – Relaxe Todo o Seu 
Corpo 
 
 

Se você não aguentar o barulho de sua 

família, dos carros, das motos, as vuvuzelas 

de seus filhos, as gritarias, cornetas e festas, 

deite em sua cama, destrua o barulho que 

você está ouvindo e relaxe todo o seu corpo 

- mesmo que esteja doendo alguma parte 

desse corpo, porque assim não vai doer essa 

parte do corpo.  

Você espera cinco minutos, meia hora, parou 

a dor e passou o barulho. Daí já passou tudo, 

já está de tarde e tudo estará calminho. Você 

pode até sentar no sofá e continuar lendo os 

treinamentos. O tempo vai passar rápido, 

ficará de noite e você pode dormir. 
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Treinamento N. 05 – Se Distrair de Uma 
Coisa Chata 
 
 
Se você viajar para algum país ou cidade ou 

lugar e estiver cansado de esperar, você pode 

olhar pra uma paisagem que você acha bonita 

e daí você vai se distrair e o tempo vai 

passar rápido e vai chegar no lugar que você 

quer e vai poder se divertir e daí, galera, acho 

que vocês vão conseguir fazer todo o 

treinamento até o TREINAMENTO FINAL. 
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Treinamento N. 06 – Triste Até Feliz 
 
 

Se você ficar muito triste se alguma parte da 

sua família morreu, pense o que você pode 

fazer com a sua família que está viva. Pense 

nessa família, aproveite essa família que não 

morreu.   



 28 

 
 
 

 
 
 

 



  29 

 

Treinamento N. 07 – Atenção Boa 

 

Crianças, se vocês quiserem brincar com seus 

pais mas eles estiverem ocupados e não 

quiserem, e vocês ficarem tristes ou 

entediadas em casa, não se preocupem. É só 

pegar uma folha de papel e um lápis ou uma 

caneta e desenhar uma coisa que vocês 

gostem muito ou que vocês quiserem de legal 

(de ganhar um dia). Daí o tempo passa bem 

mais rápido e quando terminarem de fazer 

seus desenhos, os seus pais já podem brincar 

com vocês de novo. 

 

Os adultos também podem fazer desenhos 

para passar o tempo mais rápido. 
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Treinamento N. 08 – Medo Superado 

 

Crianças, se vocês tiverem medo do escuro e 

não conseguirem dormir, tentem fechar os 

olhos e não imaginar pesadelos. Tentem 

pensar em toda coisa boa que existir em suas 

vidas. Vocês vão deitar, fechar os olhos, 

pensar bastante nessa coisa boa e vão acabar 

dormindo. Sempre façam isso quando forem 

dormir e tiverem medo do escuro até 

aprenderem a superar todo medo que tem 

dentro de vocês.  

Contem isso para as crianças que também 

têm medo do escuro.  

E quando você tiver uma coisa pra fazer, que 

é muito difícil e te dá medo, você imagina 

que isso não dá medo e daí isso vai te ajudar  
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a superar o seu medo e você vai conseguir 

terminar o desafio. 

Adultos e crianças, se vocês tiverem medo de 

um inimigo de vocês que te desafiou, um 

desafio muito difícil, vocês não precisam ter 

medo. É só achar que isso não vai dar errado 

e daí vocês tentam e vão conseguir! E vão 

perder o medo de todos os desafios. 
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Treinamento N. 09 – Concentramento Vital 
 
 

Quando você é bonzinho, você tem mais 

Sentimentos das Fezes e o Sentimento das 

Fezes protege muito seu cérebro e seus 

ombros. Ele deixa seu cérebro bem forte. Você 

vai ter de controlar o Sentimento das Fezes. O 

Sentimento das Fezes só consegue chegar até 

o ombro. Se não existisse coração dentro da 

gente, o Sentimento das Fezes só conseguiria 

ir até o topo do intestino. O coração é muito 

importante pro Sentimento das Fezes. Então 

você tem que tentar, tentar, tentar, controlar o 

seu Sentimento das Fezes porque você quer 

fazer e tornar isso realidade.  
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Para fazer este treinamento, você tem que 

sentar em sua cama. Cruze suas pernas e 

tente controlar o seu Sentimento das Fezes. 

Escolha três técnicas que eu já ensinei neste 

livro e misture. Inspire e expire e seu 

Sentimento das Fezes vai subir até o ombro e 

até o cérebro e você vai conseguir controlar 

ele. Inspire pra um lado, ele vai esse lado. 

Inspire pro outro, ele vai pro outro. Não ligue 

pra nada, pra nenhum barulho, só que você 

está fazendo isso. 
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Treinamento N. 10 – Não Ligue Pro Amigo 
Chato 

 

Crianças, se um amigo seu falar que alguma 

coisa sua não vale nada, não chore. Deixe ele 

tentar chatear você, só não ligue e não 

converse com ele. Ele acha que não mas você 

acha que sim. Então não ligue pra ele. Se ele 

falar que você é muito devagar, não ligue pra 

ele. O importante é você achar que está 

certo, e não ele achar que está certo. Ele fica 

triste ou bravo, porque ele não acredita em 

você. Mas você acredita nele e gosta dele 

mesmo assim. 

Seu amigo está tendo uma atitude ruim, mas 

ele não é uma pessoa ruim. 
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Treinamento N. 11 – Não Minta Para Seus 
Pais 

 

Se você tiver um irmão e ele quebrar uma 

coisa, e falar ‘Não conte pra mamãe! Não 

conte pro papai”. Você diz: “Não podemos 

mentir pra eles”.  

Mentir quer dizer que você ainda não está 

preparado para as aventuras dos Grandes.  

Você tem que obedecer seus pais. Este 

treinamento é difícil para os menores. Então 

você vai lá e fala pra ele contar pro seu pai 

e sua mãe e eles conversam com o seu 

irmão. 

Ninguém do mundo deveria mentir pra 

nenhuma pessoa. 
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Treinamento N. 12 – Gostar de Comidas 
Que Você Não Gosta 
 
 
Se vocês, adultos e crianças, não gostarem de 

alguma fruta saudável ou alguma comida 

saudável, mesmo assim vocês tem que comer. 

Daí vocês ficam fortes e não pegam doenças. 

Comer qualquer coisa que é nutritivo é 

importante mesmo que você não goste de 

comer, por causa das vitaminas dessa comida. 

Pegue a comida com a colher, come, tenta 

tenta tenta resistir ao gosto que você não 

gosta. Tenta comer essa comida pelo menos 

uma colherada por dia e assim a você vai se 

acostumar com a comida nutritiva.  
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Treinamento N. 13 – Gostar de Animais 
Ferozes 

 

Se você não gosta de tigre porque ele mata 

cachorros, pessoas, você não precisa não 

gostar dele. Ele só precisa se alimentar.  

 

Eu, Vicente, gosto dos felinos mesmo que eles 

matem pessoas ou talvez eu. Eles só precisam 

se alimentar pra poder viver. E eu, Vicente, 

como para poder ficar forte. A gente não 

come peixe? Os pais desses peixes devem 

ficar tristes, mas a gente tem que comer pra 

ficar saudável. E isso é importante pra nós 

como isso é importante pros felinos - matar a 

gazela para se alimentar. Porque eles não são 

herbívoros.  
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Treinamento N. 14 – Gostar de Seus Pais 
de Volta 

 

Se você, criança, levar uma bronca dos seus 

pais, daí você vai achar que eles não gostam 

de você e você também não vai gostar deles. 

Mas mesmo assim, eles gostam muito de você. 

Só deram bronca porque você fez uma coisa 

errada. Mesmo assim eles te amam muito 

muito muito. 

 

Pais, vocês também, quando alguém, sua 

esposa ou seu marido brigar com você, e ficar 

bravo e se trancar no quarto, não precisa 

ficar bravo ou triste. Ela continua gostando de 

você. Ela só está brava e vai esquecer isso 

logo.  
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Treinamento N. 15 – TREINAMENTO SUPER 
MEGA DIFÍCIL 

 

Misture todos os outros exercícios. Toda a sua 

sabedoria, todas as suas especialidades. E 

faça o maior treinamento que você puder. 

Você vai conseguir se tornar um grande 

artista. Porque você vai aprender uma coisa 

nova misturando as coisas que você sabe. 

Muito bem. 

 

As coisas que você não sabe, vocês tem que 

conseguir conhecer. Você pode arranjar um 

trabalho, como minha mãe Mônica teve que 

aprender a fazer o trabalho do Lago Amarelo, 

sem pensar em fazer pirueta, sem girar. 

Demorou muitos anos pra ela aprender isso.  
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Meu pai aprendeu a ser um sensei porque ele 

acredita nos seus alunos e eles tem um 

coração fiel ao papai. Por isso ele se tornou 

um sensei. A dificuldade desse treinamento é 

porque isso leva muito tempo e nem todo 

mundo tem paciência. Mas isso é uma coisa 

muito importante para o coração de todos 

nós. 
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SOBRE A PARCERIA 
 
Este livro é resultado de uma parceria de seu 

autor, Vicente Ryuki Infante Gonçalves 

Sagae, e Mai Fujimoto. 

 

Eu fiz a parte de juntar as coisas (texto e 

ilustrações). Ryuki usou todo o conhecimento 

de seus seis anos de idade para escrever esta 

obra e dedica-la a todas as pessoas que 

queiram saber mais sobre o Sentimento das 

Fezes. 

 

Ryuki diz que não tem todo conhecimento 

ainda, mas que vai desenvolver isso com os 

anos e muito treinamento. “Quero passar pros 

outros todo o meu conhecimento”, diz. 

 

Qual o repertório de uma criança de seis 

anos? Isso me faz pensar que ele existe há  



 52 

 

seis anos e isso é a vida inteira dele até 

agora.  

 

O que você fez nos últimos seis anos? 

 

mai, o que é futuro?  

futuro é o que vem depois, por 
exemplo, amanhã, ou quando você 
ficar adulto, ryuki. 

ah, entendi. então você tá no seu 
futuro, mai. 

 

Mai Fujimoto 

Dezembro de 2013 






