
Recentemente li o livro Em busca de sentido do psiquiatra Victor Frankl e desde então o recomendo como leitura
obrigatória para quem busca histórias de inspiração e motivação, ou simplesmente para quem gosta de livros de
psicologia. 
Farei uma breve resenha expondo um pouco do meu ponto de vista. Meu intuito é inspirar vocês a lerem mais!
Esse livro foi indicação de uma amiga psicóloga e li rapidinho. O livro é dividido em duas partes, a primeira fala
sobre a narrativa pessoal do autor nos anos em que ele ficou preso nos campos de concentração durante a
Segunda Guerra Mundial; a segunda parte traz a conceituação da Logoterapia - escola que ele fundou em Viena e
nos EUA, posteriormente.
A história narrativa durante os dias no campo de concentração é espetacular e nos convida a reflexão sobre
diversos valores da vida. Afinal, o que dizer de um psiquiatra que perdeu toda a sua família nos campos de
concentração, se viu tentado muitas vezes entre a dualidade vida/morte e mesmo assim saiu seguindo um
propósito? Além disso, o autor nos mostra não só o seu ponto de vista pessoal e profissional, mas também nos
conta a história sob a ótica dos outros prisioneiros. O restante da história eu deixo para que vocês leiam.
Sobre a logoterapia, que particularmente desconhecia, o autor nos explica seus conceitos e formas de avaliar as
queixas dos pacientes, com indagações e reflexões sobre o sentido da vida. Ele também nos convida a reflexão, em
alguns momentos até parece que estamos em terapia com o autor. A logoterapia atualmente é reconhecida
mundialmente e se fundamenta na necessidade mais profunda do ser humano, que é ter sentido na vida. Isso faz
com que a “vontade de sentido” seja a maior força motivadora do ser humano. A logoterapia não é
necessáriamente religiosa. Tudo o que é humano, para Frankl, tem dimensão noológica, que distingue os homens
dos animais. Essa dimensão humana não se confunde com o religioso.
Por fim, destaco alguns trechos que me fizeram pessoalmente refletir e espero que inspire vocês também.
 
“ Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma - dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa -, mais
humana será e mais se realizará.
 
“ A segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentando algo - como a bondade, a verdade e a
beleza -, experimentando a natureza e a cultura ou, ainda, experimentando outro ser humano em sua originalidade
única - amando-o.”
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