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Este segundo volume de O Vazio da Maquina traz, na integra, todos os ensaios e fragmentos que,
por motivos varios, foram cortados da primeira edicao. Minha intencao original nao era republica-

los. Contudo, como houve interesse nesse material, decidi lancar este segundo volume que,
juntamente com o primeiro, integra os demais abismos em sua totalidade.* *

*SUMARIOPROLOGOABSURDOBARULHOLEITURASUICIDIOLOUCURAANONIMATOPR
ECONCEITODESESPERANCASERENIDADEEPILOGO* * *"e;Um mergulho emocionante pelo
abismo de nossa existencia."e;- Andre Mestrinier"e;Um dos melhores livros que ja li! Certamente
um marco em minha trajetoria reflexiva - um profundo marco em minha vida! A obra e de uma
clareza e sensatez impressionantemente magistrais. Sempre preocupado em limitar-se a afirmar

apenas aquilo que os fatos nos permitem afirmar, transbordando lucidas e uteis analogias (a guisa de
Dawkins, com o ardor nietzschiano), o mestre Cancian nos conduz em um caminho no qual e quase

sempre impossivel discordar. Fiquei impressionadissimo com a semelhanca entre as minhas
reflexoes e as do Cancian; prova de que, se nos atermos racionalmente aos fatos (seja quem for,
esteja onde estiver), chegaremos quase sempre as mesmas conclusoes. Mas, devo admitir, o autor
teve coragem de ir muito alem do que eu fui capaz... ate agora! E sinto-me grato ao destino por ter

me possibilitado ler uma obra tao magnifica como o e "e;O vazio da maquina"e;!"e;- Hades
Climeno"e;Quero parabenizar o autor pelo brilhantismo com o qual escreveu o livro.A linguagem
utilizada e de facil compreensao, fato que torna o livro acessivel a todos aqueles que estao dispostos



a conhecer e encarar a fria realidade que nos rodeia.Foi o meu primeiro contato com o Niilismo e
penso que nao poderia ter sido mais esclarecedor. Com comentarios diretos, sem rodeios, o autor

nos apresenta uma forma sensata de encarar o mundo, sem ilusoes."e;- Alexandre
Kohls"e;Preferivel a acreditar e entender. Quando fazemos das ilusoes e fantasias verdades em um
mundo real insultamos nossa integridade intelectual. Este livro apresenta pensamentos e reflexoes
lucidas do mundo real em que estamos inseridos e condenados a viver. Le-lo nos faz enxergar o
obvio da realidade humana que as vezes nao enxergamos e que ficam escondidas pela cortina de

fumaca das crendices que nos rodeiam. A maioria que nao pensa, mas que e eficiente na propaganda
da ignorancia e da fe, nos bombardeia com falsas verdades. Aos que pensam, toda a chance de
acesso a verdade e a realidade nao deve ser desperdicada.Os que se indignam com mentiras e

ilusoes terao neste livro momentos de contato direto com a realidade. Longe de ser um ataque direto
as crencas religiosas, a metafisica, ao sobrenatural, ao misticismo inutil, as mandingas, ele

representa um resgate do pensamento independente, totalmente livre de preconceitos e do respeito
as tradicoes e a autoridade, falsos alicerces em que se fundamentam as religioes.Abordando temas
reais de nossas vidas, o livro se constitui em uma coletanea de ensaios escritos de forma inteligente,
muitas vezes extremamente ironica, passeando pela ciencia e olhando sobre os ombros de grandes
filosofos e pensadores. Sao interpretacoes pessoais deste rapaz, Andre Dispore Cancian, que apesar
da pouca idade demonstra uma maturidade intelectual inacreditavel.Este livro nao e recomendavel

aos que ainda precisam de crencas para viver, mas para aqueles que de alguma forma ja
dispensaram esta muleta ele e indispensavel e vale a pena ser lido e quem sabe relido."e;- Gerardo
Penna Firme Junior"e;Sem nenhuma pretensao didatica, poder-se-ia chamar o livro "e;O Vazio da

Maquina"e; de uma colecao de aforismos. Os temas sao pertinentes e encara-los sob uma
perspectiva niilista e essencial pa...
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