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Prefácio
O objetivo na escrita deste livro é além de partilhar o que há de mais
valioso nas experiências e olhares que obtive no relacionamento com a
Vida, com meu corpo e mente e com a Natureza, os valores que aprendi e
construí no desenvolvimento deste olhar – buscando despertar-nos para
quem Somos em realidade, abrir percepções a partir de diferentes
abordagens – possibilitando esta investigação sobre a história e os
padrões de nossa Civilização e a recordação da origem da vida, do
propósito e significado da vida da Terra, a cura das nossas vidas, a
existência da energia como pertencente ao Criador de todas as coisas, o
propósito do Espírito e o Amor como caminho de liberação para todas as
formas de desencontro com a nossa própria essência, integridade mais
profunda, Ser e Unidade.

Este livro talvez seja também uma forma de expressar visões,
sentimentos e pensamentos em um determinado momento da Pandemia
de COVID-19.
Aqui deixei apenas as palavras serem as palavras conforme os
pensamentos surgiam, sem a nada controlar, mas apenas expressá-los e
pô-los em registro de alguma forma.
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Compreendendo Energia e
Movimento
Dançar, caminhar, fazer artes, ler, conversar – Eis algumas das ações
que envolvem sempre o trabalho Psicomotor humano.
O Corpo Humano, através das passagens pelos Milênios, desenvolveuse e adaptou-se às mais diversas formas de vida que implicam e refletem o seu
funcionamento até os dias atuais - desde a Antiguidade até a Era Moderna do
Século XXI.
Aprendeu sobre a origem do fogo, o manuseio dos objetos na natureza, a
criação de artefatos para a sua sobrevivência e para viver em espaço terreno.
Entre os períodos da Evolução, o cérebro humano passou a possuir uma forte
influência da relação, levando adiante os grandes feitos e descobertas de
outros seres humanos, além da aprendizagem para cada época da Civilização,
incluindo a adoção e “incorporação” de valores morais, religiosos e sociais que
emergiam a partir de outros seres humanos, dentro dos diferentes contextos
históricos vividos.
Para que possamos ir além das definições fechadas a respeito da amplitude do
significado de Ser Humano, é necessário que reconheçamos a nós mesmos
em integridade e totalidade: Corpo, Mente, Espírito, além da consideração dos
Aspectos biológicos – indagando, assim, sobre o que mudou diante das
transformações sociais na passagem das Civilizações para o Corpo e para o
significado do “sujeito”.
Se olharmos para a História da Civilização, ficará claro que perante as divisões
de classes, surgiram as outras formas de pensar e as diferentes visões
políticas frente aos desafios, além do constante atrito social frente a estas
divisões, que em suas raízes criaram inúmeras guerras e conflitos que
marcaram a História em seus diferentes Tempos. O objetivo da Evolução
Material tomou forma, tendo se tornado uma constante para os impulsos e
movimentos na Sociedade, observando os diferentes acontecimentos, tal como
a Escravidão, a Dominação de povos e terras, as lutas por Poder e riquezas –
Estas são as características claras dos processos psicológicos e
desdobramentos que ocorreram na Civilização no curso da História e das
relações humanas.
Pensando através desta lupa, a maior parte dos movimentos da Sociedade
estiveram voltados para a resolução de conflitos de sobrevivência e ganho de
espaço para Permanência do homem através da exploração e produção de
recursos- Ou seja, nunca se pensou o Homem, o Ser humano Livre, uma vez
que, suas raízes (natureza intrínseca) estão fincadas na Terra. Não somente
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na Terra (O Planeta), como também na terra - solo, casa – sinônimo de
estabilidade e referência como um ente humano pertencente à mesma Terra
que lhe dá a experiência do Viver.
Com o passar das eras e com as incessantes transformações, o tempo se
tornou um fator determinante para as ações e a permanência do homem no
espaço da Vida – não somente o tempo tal como ele existe na natureza, bem
como um tipo de tempo de mais abrangente impacto – o tempo “Psicológico”.
Metas a serem alcançadas (Meta: Movimento do presente para o futuro),
manuseio de bens de produção (ato que requer grandes ou elaborados
esforços), aceleração do crescimento populacional (movimento de expansão da
vida dentro de um meio – espaço possível), dívidas e contas a serem quitadas
com grande carga de responsabilidades, menor tempo para lazer, excesso de
trabalho com pouco rendimento, exorbitantes desigualdades sociais – eis
alguns exemplos das situações para um mundo globalizado, onde as
mudanças no Meio respondem rapidamente à vida dos indivíduos.
Assim, todo o “Movimento” do passado surgiu de uma esfera individual que,
graças às diferentes causas e condições, repercutiu e impactou a Esfera
Coletiva, influenciando nesta em efeitos posteriores – sejam estes bons ou
ruins, a Sociedade humana é resultado de uma série de acontecimentos e fatos
históricos.
Ao abordar o Ser – o indivíduo e o movimento, porém, é necessária uma
análise diferente. Considerando Corpo, Mente e Espírito em primeiro lugar,
considerando Bioenergia em segundo, considerando a Razão-Emoção
(Racionalidade- Emotividade) e o Meio em terceiro.
Todo indivíduo, sendo formado por um Sistema Psicofísico, possui Corpo
(Sistema Nervoso, Orgânico e Fisiológico Geral), Mente (Meios do sentido Memória – Capacidade de Pensar e se Comunicar), Espírito (Aquilo que
experimenta o Corpo Material – Associado a um aspecto Universal da
Existência – Não sujeito/ não vulnerável às mudanças externas – (Classificação
para a própria Existência da Existência); Bioenergia (Aspecto sutil da soma da
personalidade e dos aspectos que compõem a qualidade de Vida, a saúde e a
harmonia integral do modo de vida individual); Razão-Emoção (Neste caso, a
razão como efeito para o curso do desenvolvimento individual e como
resultante do Meio em que se vive; A razão como instrumento Psicológico de
Autoconhecimento e Concepção de Mundo); Meio (Esfera que abrange todos
os seres vivos, antes mesmo das primeiras relações e interações);
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Movimento e Energia
Raios solares e energia solar, água e hidroelétricas, vento e energia eólica –
estes são alguns exemplos do que temos para observar as fontes primordiais
da Vida e a existência da Energia. Toda energia que dispomos para uso das
diferentes tecnologias no “Mundo Moderno” existem graças à Natureza. Não
poderíamos chegar à tecnologia sem o Conhecimento das forças
Eletromagnéticas (A exemplo da própria Eletricidade e condução elétrica);
Isto foi crescente conforme o próprio crescimento urbano se acelerou, junto ao
aumento no número de habitantes e na expectativa de Vida da população.
Por outro lado, essa aceleração produziu mudanças evidentes no modo de vida
das pessoas, na sua relação com o Meio Ambiente e com os ritmos da
Natureza, repercutindo evidentemente em toda a modificação da paisagem em
geral. Poluição, desmatamentos, perda da biodiversidade, mudanças bruscas
nos aspectos sociais, culturais e econômicos da População – sem deixar de
lado o aspecto Biológico e Espiritual que nos recordam Valores que
permanecem existindo e atuando Universalmente, superando todos os tempos
e eras, sejam estes sobre o Passado ou sobre os desdobramentos ao futuro.
O fato é que, tudo o que necessitamos para Viver em equilíbrio vem
primeiramente desta fonte primária e única, finita se não cuidada e preservada.
Ao conceito “Espírito” assim podemos também atribuir a existência dos 5
elementos, que “adoecem” quando falamos sobre uma Vitalidade e um Sistema
operante da própria Terra. Como definição destes temos o ar (oxigênio como
elemento químico mais abundante do planeta, purificante e mantenedor dos
seres vivos e plantas), a terra (estabilidade- solo, alimentos, minérios), a Água
(rios, mares, oceanos – elemento de polaridade passiva), o Fogo (Luz solar,
Magma da Terra; elemento de polaridade ativa que gera a energia nas
camadas atômicas e subatômicas de qualquer Sistema Vivo).
Um outro movimento que podemos recordar é o movimento dos planetas, que
ocorre de forma circular, sistêmica e acoplada aos inúmeros buracos negros,
estrelas e outras galáxias e sistemas solares.
Nosso movimento, analiticamente depende de alguns fatores, tais como:
Gravidade, Energia, Sistema Psicofísico, Mecânico e Funcional, Cérebro e
Mente, Espaço-Tempo , Velocidade e Ação.
Gravidade: A força Gravitacional opera de igual forma para qualquer objeto em
nosso Planeta, variando estes em seu peso e massa, que determinarão os
efeitos da força gravitacional sobre o objeto. Energia: Tudo o que existe é
composto de maior ou menor nível de energia, tudo o que se vê materialmente
é dotado dos 5 elementos (independentemente do nome e forma do objeto);
Energia dá origem ao movimento e ambos estão inter-relacionados; Sistema

P á g i n a | 12

Psicofísico: Integração de Corpo, Mente e Sistema Nervoso Central e
Autônomo – Capacidades involuntárias e voluntárias, funções fisiológicas,
bioquímicas e orgânicas, Mecanicidade: Estruturação inteligente do movimento
físico); Espaço-tempo: Na existência da matéria, a exemplo do Corpo Material,
que está sujeito às forças do tempo e depende do espaço para existir, a
relação do espaço tridimensional – toda ação ou ocorrência é um registro na
dimensão espacial-temporal; Velocidade: Para que haja movimento de
qualquer objeto no espaço-tempo, há a presença da velocidade para a ação.
Ação: Representa Atividade, a existência de um agente – força operante para
manifestação da Ação no Meio – A ação interage com o Meio e produz efeitos
no mesmo.
“(...) Logo, necessitamos de energia para concluir determinado trabalho,
determinado objetivo, sem garantia de estabilidades quando olhamos a
sociedade tal como está fundada externamente. O movimento que ocorre no
Meio repercute no Todo e no Campo Individual devido a diversas causas e
condições biopsicossociais e somáticas coletivas. O Indivíduo é parte de um
Todo Maior que o complementa e o compõe como um membro não apartado
de toda a humanidade.”
Figuras – Flores e os 5 elementos (Cor, Aroma,Textura), (Sabor) – Terra: raíz e
caule, água: umidade e nutrição, fogo: cor, absorção da luz solar; ar: trocas
gasosas – absorção de gás carbônico e liberação de Oxigênio.

P á g i n a | 13

Cap. V – O tempo e a Essência do Ser
O que é Essência? Existe a essência da flor, da natureza e aroma da rosa ou
da margarida. Podemos desenvolver uma visão holística quando observamos
profundamente a natureza de algo. Isto quando temos essa Oportunidade –
coisa rara.
Todas as coisas possuem essência ? Ou somente aquilo que é original,
provindo de uma fonte originária que o classifica com determinadas qualidades
e características ?
A Essência muda ? Ou a essência engloba algo permanente ?
Tudo depende de como olhamos. A essência da flor será sempre única, ainda
que os aspectos de sua natureza possam mudar com o tempo – suas pétalas
podem cair com a chegada de um forte vento, ela pode perder a força de sua
beleza e até morrer se enxaguarmos demasiadamente as suas raízes. A
essência da flor é doar o seu perfume, abrir suas pétalas e cores, além do
caule, mais robusto, denso e enraizado no solo. A flor também compõe um
jardim com outras flores, depende do sol, do ar, das borboletas e passarinhos
em seu contexto geral.
O que significa falar sobre o tempo e a essência do ser ?
O tempo pode significar finitude, limitação, mas, também pode significar
regeneração – tudo depende de como esta realidade apreendida pela nossa
Mente está sendo conduzida e interpretada dentro dos fenômenos que surgem
na experiência que ocorre no desdobramento do tempo . A essência, por sua
vez, abriga o invisível e se expressa, se demonstra no visível. A essência não
pode ser captada por uma palavra vaga, apenas denotando um aspecto
linguístico. Antes, para descrever a essência de algo é preciso observar,
captar, compreender em profundidade o seu significado para então buscar as
palavras que definirão seu valor e a dimensão do que é a essência – a
completa, absoluta liberdade do ser – o encontro com uma força chamada
Amor.
O tempo pode modificar e causar efeitos, positivos ou negativos, no meio, nos
objetos, nos seres. A essência da experiência da existência supera as
adversidades, pois está fundada na natureza intrínseca da relação entre o Ser
Humano e o Universo – existe esta esfera infinitamente Maior que opera dia e
noite em toda a natureza, basta olhar o Universo tal como ele foi feito, com
tanta Perfeição e Infinita Inteligência. Assim, tal como a Terra foi feita, o conflito
entre os seres humanos, o desconhecimento das leis, as transgressões em
busca de expansões sem fim que executamos a fim de manter a sobrevivência
do corpo, quando interiormente não há equilíbrio e estruturação que nos
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sustente essencialmente - não podem nos trazer a Paz. A Paz precisa ser
encontrada, compreendida em sua totalidade e dimensão maior por cada um
de nós.
A essência é livre, espontânea, não embotada por fatores acumulativos. A
essência é a própria Lei de Harmonia que permeia a vida conforme olhamos a
natureza e o espaço que chamamos Vida – que não está apartada da morte.
Sabemos que se há vida, há morte – neste mesmo espaço, nesta mesma vida
física. Mas a essência então não se limitaria apenas ao corpo físico – e é isso o
que precisamos recordar.
Como seria a Essência da Ansiedade ? Podemos descrever, será que existe
uma essência como esta ? Imagine-se em um laboratório, captando em um
recipiente as sensações descritas pelas pessoas que sofrem deste mal dos
tempos Modernos.
Ali dentro pode constar: Cefaléia, dor no estômago, contas a pagar, desespero
pelo amanhã, medo, traumas, relacionamentos difíceis, sociedade difícil,
desadaptação e desajustamento.
Qual o remédio para este sintoma ? Ansiolíticos, analgésicos ?
O indivíduo reflete a sociedade, o meio que vive – reflete os desdobramentos,
os efeitos dessa sociedade. Mas ele é esta sociedade, (além de todos os
condicionamentos e influências adquiridas no contato, no tempo - em essência
?) . O remédio poderia reduzir sintomas, mas resolveria o conflito?- Logo, a
essência não foi atingida, o que se vê é o efeito após a reprodução dos
acontecimentos, tenham eles maior ou menor impacto. O nascimento de algo
completamente novo dependeria unicamente da desobstrução, a resolução
definitiva do conflito após a compreensão profunda do ocorrido, da observação
de que o “Eu” é o Passado – e a identificação com toda esta bagagem cria os
atritos e conflitos mentais, e a verdadeira mudança só pode ocorrer através da
atenção no momento presente – e não a continuidade das causas e condições
do passado que criaram e perpetuaram o conflito.
A compreensão poderia atingir as causas e modifica-las ? O mesmo fato não
retornaria a causar dor com tamanho impacto tal como anteriormente, a
exemplo de uma “Vacinação” – Se me vacino, ganho capacidades
imunológicas que dificultarão a ocorrência de determinada doença, causada
por determinado agente. “Ao nos encontrarmos com nós mesmos e despirmos
das vestes das reações e tensões, a ordem se estabelece.” – Mas, para isso,
seria necessário não somente a compreensão, mas uma profunda revolução no
Modo de Vida e na Visão de Mundo do indivíduo, de tal forma que as causas
fossem assimiladas em sua origem – a relação.
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Quando olhamos para uma estrela, não trazemos à compreensão somente
uma imagem “Estrela”. Observamos a imensidão do céu, talvez o brilho de uma
Lua Cheia ou crescente junto ao céu, compondo todo o contexto para a
existência da estrela. O ar puro que chega à face pode trazer alento, um
suspiro de calma e paz gratuitas em uma noite de outono; A velocidade dos
pensamentos, os quais somos forçados a manter diariamente cessam. A
mecanicidade excessiva se dissolve, conforme nos deixamos absorver e
penetrar o céu, em observação espontânea e livre. Essa capacidade que
necessita de profundidade interior não pode ser explicada por nenhum
pensamento, uma vez que, ao explicarmos, se distorce ou se limita, não atinge
a Dimensão do que é a entrega dos apegos e dos seus efeitos no
período(ação) em que a atenção estava lá. Temos apenas que estar – sem
querer mudar ou tentar nada – e quando não queremos mudar e nem tentar
nada, é que a verdadeira mudança ocorre – porque tudo assim retorna à sua
verdadeira natureza.
A Paz poderia ser definida ?
Se pudesse, eu diria então, como esta que sempre existiu, em todos os tempos
da História da Humanidade, abrigando a essência de todas as coisas, para
além do tempo e espaço. Sendo este apenas um pensamento, ela não está no
futuro.

Renovação e Captação Energética Sutil
Em um dia, o solo era abrigo para as flores, noutro, para o lixo das grandes
cidades. O solo um dia estava aberto para captar a chuva, noutro, fora
impermeabilizado. Juntou lixo e entulho, pedra e piso, enchente. Um dia, o céu
estava azul celeste, noutro, o cinza da poluição dos automóveis tomava conta
da visão e também dos pulmões dos habitantes. Mal sabiam eles que as
células do organismo Terra eram as células de seu próprio Ser. Mal sabiam
eles, que o Eu que aparecia no espaço dominante do fazer, era uma ilusória
capa que impedia a visão ilimitada da Verdade.
A crescente dominação da natureza por um lado, e o acesso a uma ciência de
Bem-Estar e Autoconhecimento que depende unicamente dela.
Regenerar e renovar são duas palavras que poderiam ser descritas sempre
juntas, se complementando. A regeneração implica em tempo, não
determinado pelo homem – mas pela natureza.
A regeneração surge após um impacto – seja este em grandes ou pequenas
proporções.
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“Veja, havia um ferimento no braço de Pedro – Graças às células de defesa e
do seu Sistema Imunológico, o ferimento progressivamente fechou. Seu tecido
se recuperou e cicatrizou, graças ao trabalho de recuperação de todas as
células, sangue e de seus Sistemas, regenerou-se então o que antes era um
meio de invasão para diversos microorganismos e uma porta para infecções.”
Assim com o braço de Pedro, a natureza trabalha incessantemente por isso.
Todo evento produz impacto e seu impacto levará esse sistema inteligente a
operar, nutrindo, reestabelecendo a ordem, regenerando e buscando o
equilíbrio original.
A esta força operante, não somente a exemplo do braço de Pedro, bem como
ao exemplo do desmatamento que ocorreu ou está ocorrendo em determinada
floresta, damos o nome de Regeneração. Assim como as células de defesa no
organismo humano têm memória, a natureza reproduz sua biodiversidade em
determinada região caracterizada por clima, solo, etc – sempre buscando, com
Sabedoria, manter a vida, incluindo as diferentes espécies e organismos que a
compõem em perfeita Harmonia, Integração e Ressonância. Como elementos
da natureza, temos o exemplo dos mecanismos de funcionamento do reino
Vegetal – ar (troca de gases – geração de Oxigênio através da fotossíntese) ,
água (umidade- evapotranspiração), fogo (luz solar- calor- crescimento), terra
(base de sustentação – raíz do crescimento);
Estes fenômenos operam como um ciclo essencial de renovação da água, do
ar, do solo e de todos os elementos essenciais para a vida do planeta. Uma
determinada espécie vegetal deve se recompor e se multiplicar em equilíbrio
com as outras como resposta à sua remoção. Uma árvore “sequóia gigante” da
espécie conífera americana, por exemplo, pode viver 3.000.000 anos e 95% de
suas sementes morrem antes de germinar. Outras, tal como o jatobá e o
jequitibá-rosa são exemplos de árvores centenárias. Um único pau-brasil pode
levar 40 anos ou mais para crescer 30 metros, compondo uma árvore rara da
mata original do Brasil.
Segundo estudos, uma palmeira imperial, por exemplo, cresce de 80 cm a 1
metro por ano, com suas folhas atingindo de 2 a 4 metros de comprimento.
A partir destes exemplos, fica claro que cada espécie é única e que a natureza
depende de tempo para se regenerar e se recompor, que o crescimento de
uma única árvore pode levar tempo consideravelmente grande.
Assim também, nossa Saúde e o Meio Ambiente não estão separados. O dano
que ocorre na natureza repercute à humanidade, ao mesmo tempo em que,
ambiguamente, dependemos dela. Dela extraímos os mais variados
componentes para a nossa subsistência, no entanto, sem relação, não temos
mais a mesma simplicidade de vida de antigamente. Uma tarde em um parque
pode possuir o mesmo potencial que uma árvore em crescimento, enraizada
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em um solo em regeneração: Nada pode substituir a interação, integração e a
percepção do corpo aos elementos sutis que abrigam e trazem a Natureza.
O ar nas regiões litorâneas pode ser úmido, porém, a existência do sal marinho
pode, involuntariamente, trazer grandes benefícios ao sistema respiratório de
quem dele se beneficia – Daí as condições criadas com perfeição unicamente
pela natureza.
Captar a energia sutil significa alimentar-se desse invisível, também
denominado “Prana” (segundo a Filosofia Védica). Os benefícios das práticas
físicas são evidenciados pela Ciência, e esta Ciência surge no interior quando
acessamos o Conhecimento na relação direta com ele – Absorvemos o
Conhecimento e fazemos Ciência transcendendo a experiência cotidiana, nos
reconectando com Deus, o Universo e a Natureza, integrando ação,
autoconhecimento e gerenciamento da saúde. Existem mecanismos
autossuficientes em nós mesmos, a exemplo do trabalho do Sistema
Imunológico frente a uma ameaça, as células que trabalham inteligentemente a
favor da nossa Saúde – estes mecanismos mais sutis encontram-se quase
apagados, esquecidos ou inacessíveis – só através do Conhecimento direto é
possível desenvolver certas capacidades de percepção, captação e
desprendimento energético.
O primeiro passo é manter uma alimentação equilibrada, livre de excessos ou
toxinas – ingestão de frutas, verduras, legumes e grãos, ingestão hídrica
adequada – a água, além do sol, é um presente vivo de Deus– jamais
deveríamos esquecer deste importante elemento que serve à nossa Saúde e à
nossa recuperação.
Um exemplo é o exercício em um parque arborizado, com gramado, plantas e
luz solar, a céu aberto ou até mesmo na praia. Traga consigo uma canga ou
esteira, vista roupas leves, em tecido de algodão e sapatos confortáveis. O
cansaço ou a Exaustão é oriundo da somatização de diversos fatores, que vão
da esfera Mental ao corpo físico. Quando cessamos pensamentos e emoções e
trazemos a atenção aos níveis sutis de nosso funcionamento, o Sistema
Nervoso Parassimpático e o Sistema Nervoso Simpático iniciam uma
comunicação que sinaliza o “retorno ao equilíbrio” – essa é a primeira base
científica (a base que explica a existência de determinado mecanismo
inteligente) para o que seria a continuidade das demais ações no nosso
exemplo de captação energética sutil.
Assim como uma prática de atividade física, estar com o estômago descansado
após a digestão completa da ultima refeição é um ponto importante. Um
exemplo é iniciar com alongamentos dos principais grupos musculares, e em
seguida seguir caminhando por aproximadamente 15-20 minutos. A atenção na
respiração fará toda a diferença. Traga a atenção para o Meio Ambiente – os
pássaros, as árvores, todos os elementos Vivos ao seu redor – Perceba o céu
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azul, a luz do sol, os aromas, as pessoas. Viva este momento como se fosse o
primeiro– O melhor momento de toda a sua vida. A cada passo da caminhada,
deixe para trás as preocupações, trazendo a força da atenção para si mesmo e
para o momento presente. A cada passo, perceba as batidas do coração, o
ritmo da respiração.
Ao finalizar 20 minutos, traga uma esteira ou canga para enfim, repousar. O
ambiente deve ser, portanto, sendo um local público ou não, seguro e
reservado – Utilize o que for necessário: repelente, filtro solar, chapéu;
Ao deitar-se na esteira, com a coluna em extensão, libere cada parte do corpo,
todos os membros no solo, entregando todo o peso à terra. Face ao céu,
repouse profundamente.
Observe as plantas novamente, e o ar que inala. Perceba a sutileza deste ar
tão puro neste momento – Cada molécula deste ar é como uma gota medicinal
que presenteia os seus pulmões, tecidos e nervos instantaneamente. Cada
minuto tem poder altamente regenerador. Sem atenção e direcionamento,
ficamos incapacitados de captá-la (o ritmo acelerado das grandes cidades, o
ritmo acelerado dos pensamentos e afazeres acabam por dificultar a atuação
destas capacidades).
Sinta por este período de aproximadamente 15 minutos o calor do Sol – Nutrase dele dos pés à cabeça. O Sol é também a maior fonte de energia existente
no Universo – Saber e recordar o seu valor vital é preservar as raízes da nossa
Saúde. O sol traz alegria, jovialidade, leveza – além de, ser um elemento
purificador – Apesar dos raios U.V., absorvendo o sol no tempo correto e com
proteção, este auxiliará na desintoxicação do nosso organismo através da
transpiração.
Finalize alongando-se no solo. Levante-se lentamente e dá-te conta do tempo
em que esteve consciente atento à beleza da natureza e ao seu corpo. Tome
uma ducha de água fria (verão) que, através do efeito vasoconstritor trará bom
ânimo e energia, ou morna (inverno) que, através do efeito vasodilatador, trará
ainda um maior relaxamento muscular pela manhã. Ao chegar em casa,
prepare um chá de ervas (inverno) ou hidrate-se adequadamente (verão).
Repita este movimento ao menos 1 vez por semana e em determinado período
observe-se de dentro para fora – Sensações, percepção, emoções. Menos
estressado?
Talvez este seja somente o princípio de um remédio, um bem que sempre
existiu e sempre esteve disponível para todos – a diferença é a atenção que
não foi dada a ele.
Á noite, este exercício se torna ainda mais penetrante. A imensidão do céu
estrelado, o silêncio – sem as grandes torres e a poluição das grandes cidades,
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que obstruem a paisagem – em um local aberto, onde seja possível fundir-se
com o Ambiente – a percepção sutil se torna mais aguçada, principalmente
graças a uma importantes glândula em nosso cérebro (SNC) – glândula pineal
e hipófise.
Retornar a nós mesmos é retornar ao ritmo de equilíbrio da Criação, em
princípio a Lei que coordena a harmonia de todo o Universo. Começamos o dia
em ritmo correto, acordando o corpo, a mente e os sentidos sem feri-los ou
danificá-los – o excessivo uso de computador e televisão são verdadeiros
agravantes, pois o ato mecânico contínuo e a leitura incessante que ocorre
graças ao trabalho do lobo Cerebral direito do cérebro (responsável pelo
pensar) permanece dominante às outras capacidades – A Mente trabalha
incessantemente, enquanto o corpo “adormece”. Logo, o ideal é que se viva um
dia ativo, respeitando o ciclo ativo do Sol. Finalizamos o dia contemplando a
noite e o ritmo passivo que convida o recolhimento e o repouso. O alimento que
capto neste repouso me ajudará a amanhecer “nova” logo ao levantar, no dia
ou em alguns dias. Nervos estarão revigorados, a mente, o cérebro, a coluna
vertebral não sentirão com tanto impacto os efeitos das tensões acumulativas,
pois a natureza do corpo foi respeitada.
Quantas são as vezes que temos a oportunidade de contemplar a luz da Lua
Cheia ? Experimentei fazer este mesmo “procedimento” prático e deitar-me
absorvendo o som das ondas do mar (afinal, em todo movimento há energia) e
dessa Luz natural da Lua por múltiplas vezes. Isso foi como um remédio para
as dores de cabeça e depressões. Então, de repente, uma “mágica” acontece –
Te sentes Vivo novamente, um estado anterior negativo já não prevalece com
tanta magnitude! Vou, assim, retornando e acordando as minhas capacidades
naturais, recordando a minha verdadeira natureza, através da própria natureza.
Junto ao autocuidado, talvez tão esquecido anteriormente.
Então, reflito: Se as plantas têm as capacidades que as coordenam junto à
Vida de todo o planeta, englobando todo o funcionamento de um governo
inteligente além do que podemos de fato ver em um único momento, por que
então os seres humanos estariam apartados destes Princípios? Muito pelo
contrário, estão diretamente relacionados com eles, porém, as capacidades
permanecem adormecidas, uma vez que, para que sejam contempladas e de
fato compreendidas, necessitam da absorção completa – a penetração da
atenção e de toda a energia no objeto da contemplação. O cérebro não
compreenderá a Ciência da própria Consciência de Deus enquanto não
investigar o Universo, o funcionamento da natureza e o seu próprio
funcionamento por si mesmo.
As plantas não têm as capacidades que nós temos, porém, é dito que só
utilizamos 10% das capacidades de nosso Cérebro. Isso significa que há muito
para aprender.

P á g i n a | 20

Lembre-se destes princípios: Existe o corpo físico, o corpo sutil, o movimento
psicológico (que está relacionado ao movimento do Sistema Nervoso e do
Ambiente). Existe o Consciente e o Inconsciente. Existe energia e movimento
em todas as coisas, compostas por átomos, moléculas e minúsculas partículas,
cada qual com sua função. Existem, na natureza, estes elementos disponíveis
para manutenção de tudo o que é Vivo. Tudo o que é vivo está interrelacionado, interconectado em um elo: O funcionamento inerente das forças
da natureza, das forças físicas e biológicas que, interconectadas operam
gerenciando energia e regenerando todas as outras. Logo, a morte tal como
vemos não encerra um processo, não seria o fim tal como é visto. Em sua
totalidade, a morte seria apenas um processo pequeno dentro de um outro
Maior. O “Eu”, os mecanismos do Eu seriam o véu para uma lei que a tudo
permeia.
Então, podemos refletir: A morte de uma planta ocorre. Mas outras plantas, da
mesma espécie ressurgirão no ambiente como resposta, em continuidade à
sua reprodução e permanência no ambiente, afinal, ambos necessitam um do
outro. Outro exemplo possível é a perda de um membro do corpo em um
acidente. O cérebro responde, muitas vezes, com a memória do membro
presente por toda a vida, a consciência não absorveu completamente o
acontecimento físico (fenômeno do “membro fantasma”) – a atenção
permanece, o inconsciente não assimilou a ausência física do membro, porém
toda a memória da presença do membro e de sua função permanecem.
Pode haver uma relação entre a “presença” do morador do corpo – denoto
“Espírito” ou a própria Lei em manifestação (aquilo que não pode ser
destruído). Outra tese é que, de fato tudo o que há é o Vazio – daí as diversas
visões a respeito da existência da Eternidade e de uma Inteligência que está
acima do plano material denso, sendo possível separar a parte densa que é o
corpo físico de uma outra parte mais sutil relativa às sensações ou percepções
que podem englobar a memória ou, estar verdadeiramente além da pequena
parte que a representa no corpo humano.

Causa e Efeito na História Biopsicossocial
Um exemplo de causa e efeito na esfera biopsicossocial pode ser dada através
do novo Coronavírus (nCOV-2019 ou SARSCOV-2) e da Pandemia Mundial
que atingiu o seu ápice em março de 2020, causando a morte de +/- 282.000 e
a infecção de milhões no Mundo. O que podemos de fato aprender com tudo
isso¿ A estreiteza para um ápice de contaminação em um Mundo Globalizado.
Analisando as possíveis origens do vírus (zoonose) também recordamos os
impactos da relação Homem-Natureza, relação com os animais e de certas
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práticas Culturais adotadas pelas nações que, infelizmente, são negativas e
evidenciam a relação negativa entre ambos.
Neste exemplo, fica claro que o que não se direciona em harmonia com as leis
da natureza, acabam por danificá-la e comprometer não somente o seu
equilíbrio, como também com toda uma cadeia de seres vivos que com ela
interagem.
Outro exemplo é a relação entre as pessoas: No passado, inúmeras guerras e
desastres foram causados por uma ideia, ideal, fixação de conceito ou
pensamento. As divisões de classe social, raça e gênero que causaram mortes
e sofrimentos foram a névoa que entorpeceu a visão dos agentes da guerra –
seres humanos, da comunidade humana, do mesmo Planeta Terra. A
exploração também foi o mecanismo de funcionamento para a chegada à
Sociedade Moderna, incluindo a dominação de terras para as mais diversas
formas de exploração, fator que pode visto e, infelizmente, sentido até os dias
atuais.
Olhando para o passado, muitas lições puderam ser aprendidas para que
essas distorções pudessem ser eliminadas e muito menos absorvidas, uma vez
que, toda ação parte sempre do indivíduo. O indivíduo pode ser uma pessoa da
classe Política, ou da classe Religiosa (olhando o passado) e o Poder o que
determinou a sua “Importância” produziu o impacto de suas convicções à
população e ao meio. Quando olhamos a natureza, a forma como estas leis
funcionam, fica claro o caminho que o Universo realmente quer a todos nós. A
história biopsicossocial atual continua sendo o desdobramento da história
biopsicossocial do passado para o futuro, a exemplo de que hoje temos índices
de desigualdade consideravelmente grandes e que, se somarmos aos
agravantes ambientais, não teremos outro caminho senão uma vida baseada
na resiliência e simplicidade, que se comprometa e que reconheça o essencial
– assegurar ao indivíduo a verdadeira Saúde e Integridade dependerá única e
totalmente do ambiente e do “todo” o qual o mesmo está inserido – As leis são
claras – O mundo gira e a Terra permanece sendo o solo de crescimento da
humanidade – Explorá-la incessantemente e infinitamente enquanto outras
causas das desigualdades continuam incompreendidas é o caminho inverso e
controverso à Preservação, Evolução e Harmonização.
Sem vegetação, não teremos ar – ainda que também sejam os mares os
pulmões do mundo. Para abrigar todo o grupo humano e seus setores
empregatícios, formas de renda junto ao aumento da população, muito mais
necessitaria ser devastado, daí a importância da organização voltada ao
essencial, ao cooperativismo e à Sustentabilidade que se comprometa com
educação em Valores Humanos e em uma Cultura de Paz para o Planeta como
um todo, e não somente interesses que possam gerar um dano muito maior
que o seu aparente e passageiro benefício. É urgente uma nova forma de ver e
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funcionar, uma vez que a Biodiversidade pede socorro e os ambientes urbanos
se tornam rápidos canais de poluição, sem a devida Educação e
Conscientização da população. Se todos visarem somente o Poder e Riqueza,
estes efeitos poderão ser sentidos muito mais rapidamente do que o previsto.

Autoconhecimento
O que significa Conhecer ?
“Perceber e incorporar à memória (algo); ficar sabendo”, segundo um dicionário
virtual.
Autoconhecimento impele no “conhecimento de si mesmo, das próprias
características, sentimentos e inclinações”;
O autoconhecimento pode prevenir que avancemos demasiado um sinal,
quando estamos cansados ou desatentos– ele nos indica alguns limites que
nos protegem. O autoconhecimento também espelha e resgata valores que
acompanharão certas qualidades. Mas o que é realmente conhecer-se? Se
limita apenas à esfera da Personalidade ? Com certeza, não. Quando temos
certeza de algo, a autoconfiança e o autoconhecimento tratam de realizar
facilmente o que seria um imenso feito. Aqui, resta somente a Luz – a energia
da Luz e a entrega.
Não que seja necessário todo o impacto emocional que uma experiência possa
produzir – Responde-se “ao externo” através de mecanismos de interpretação,
dos valores que cultivamos em nosso mundo interno e através dos nossos
próprios sentimentos. Porém, existe uma parte – uma camada que permanece
intacta. Caso contrário, no primeiro sintoma metaforicamente quebraríamos,
partiríamos no meio ou em pedaços, como um vaso de vidro.
Nossa integridade psicofísica pode parecer ameaçada, mas se há uma energia
continua atuante, não há mais nada a temer – temos a certeza da regeneração.
Uma dor no joelho me indicará o repouso e não o esforço. O cansaço e a
exaustão o mesmo. Saber quem somos e o que prezamos em vida, em um
mundo em constante movimento e transformação é um divisor de águas e um
remédio para toda a classe de ilusões.
Quando percebemos os fatores externos que repercutem no nosso interno,
devemos avaliar o comportamento externo ou situação-problema com este
aspecto observador, tal como um homem dentro de um sonho. O sonho pode
parecer real, mas a integridade é esta coisa que preserva e orienta o bem, o
amor e o entendimento das coisas, antes mesmo que seja possível reagir –
então, com clareza, as coisas se resolvem muito mais facilmente.
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Em um momento de desespero, onde a integridade (também denominado
mecanismo do nosso cérebro de resposta a uma ameaça – Sistema Límbico –
junto a inúmeros outros em todo o Sistema Nervoso) parece estar quase a
espatifar-se tal como o exemplo do vaso de vidro, vale recordar que o
desespero não é algo que deveria estar ocorrendo onde não há uma ameaça
real existente – Mas, se a situação for interpretada como ameaçadora a
integridade, ao que suponhamos ser o Eu, desencadeará diversos outros
mecanismos estressores.
“Estar em casa” simboliza recordar o que sempre estará lá e que não pode ser
roubado, e estamos todos “em casa” todo o tempo – Trata-se da esfera da
Consciência de cada Ser Humano. As causas e condições externas repercutem
no interno e vice-versa, dando origem aos impulsos para a realidade e à
manifestação tal como a observamos – um sonho e o sonhador só pode ser
despertado quando se torna consciente do sonho.
A Realidade mais abrangente engloba outros processos sutis: A Psicoesfera
em interação com a Bioesfera: A Terra possui seu próprio sistema de equilíbrio
e o tempo é outro componente controlador dos processos psicológicos –
desdobrando-se no tempo, projetamos o futuro. Porém, acessando
profundamente outros níveis de nossa Consciência, compreendemos a nós
mesmos talvez muitos mais amplamente se reconhecermos os impulsos de
sobrevivência, desenvolvimento e funcionamento orgânico – funcional ,
objetivos- tendências Mentais, Relacão- Afetividade, Visão de Mundo e
Espiritualidade. Não estaremos, então, apartados.
Encontrar o que nos leva a uma vida feliz e à realização externa de nossos
valores internos ainda não representam algo duradouro e permanente – tratase de um processo de transformação constante da ação do presente para o
futuro, na Criação de nossa própria realidade. Quando os recursos externos
não dão suporte para a realização desses valores, há um processo de
insustentabilidade – o Meio não comporta o indivíduo – e, nisto, há conflito.
Qual o preço da Verdade ? Uma vida superficial não pode nos levar a ela.
Observando a História da Civilização Humana, temos inúmeros fatos e
posturas adotadas como corretas, adestrando o Homem a um certo
condicionamento e bloqueando o acesso à investigação espontânea de sua
natureza, um resgate para o verdadeiro significado da Vida e a descoberta de
uma Criatividade não pré-estabelecida, porém acolhida conforme a própria
visão para os fatos, para o mundo e para si mesmo – Projeções infinitas não
podem levar ao Infinito. A Verdade talvez então seja como uma pequena flor
em um campo não explorado, não tocado pelas distorções e dívidas históricas
ainda não totalmente compreendidas pela humanidade.
Os antigos filósofos e pensadores da Civilização descreveram o corpo e a alma
de diversas formas, bem como, Religiões e Culturas adotaram as mais diversas
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concepções de corpo, impondo estes padrões à Sociedade. O corpo foi
cultuado das mais diversas formas, as feiticeiras (mulheres sábias) não podiam
“pertencer” àquelas Civilizações.
As normas para a vivência corpórea passaram por inúmeras fases, com
inúmeros preceitos e regras ao longo da história e da Construção dos valores
da Sociedade e da Civilização.
Eis que, a natureza nunca precisou tanto ser libertada de todas as formas de
controle, opressão e de todas as imposições que calaram as suas próprias leis,
o essencial, o amor, enfim - Uma Humanidade Consciente em um planeta que
clama pelo seu Despertar.
O “Feminino” pode ser descrito como a polaridade e aspecto que gera a vida,
infinitamente doador, tal como uma ferramenta Onipresente em toda a Criação
para a Manifestação dos fenômenos.
O Feminino não é só delicadeza – possui um aspecto, uma força, uma
natureza intrínseca, que necessita ser compreendida após anos de
assolamento e opressão. Ambos os aspectos, ativos e passivos habitam em
nosso próprio funcionamento O Feminino é aquele que acolhe, alimenta, doa.
Quando não encontramos essa natureza mundo afora, e ficamos limitados ao
próprio movimento sistematizado, o “tal como é dentro, é fora” surge o conflito
com a realidade apreendida e cultuada pela sociedade. Existe um algo além da
mente, além do corpo- o Eu verdadeiro, se estamos falando de Espaço
ilimitado seria então, aquela Energia que tal como o Sol nunca cessou de fluir.
Existe um movimento criativo no Mundo e um movimento Criador que não se
aflige e não se divide dos demais processos. Assim como dito anteriormente,
os sistemas dificultam o encontro com o Real. O real pode ser, ao contrário do
que se pensa - o mais antigo, o mais antigo aspecto deste Mundo – está nas
plantas, está nas arvores, está na água, está no corpo e fora do corpo – além
da Mente do mundo, está no inominável, mas sempre presente.
A água pode ser explicada? Conhecemos a água em seu componente químico
– H2O, mas a natureza da fluidez da água pode ser compreendida por
palavras? A razão para que ela seja translúcida, seu sabor tal como ele foi
feito, sua fluidez junto às margens dos rios, o som das cachoeiras – são
processos que o nosso pensamento, limitado, não pode modificar. Ele pode até
sistematizar, em palavras. Mas, sistematizando, não pode desenvolver um
olhar holístico e sutil integrado. Eu diria que, esta Supraconsciência ama e vê a
todos de igual forma, trata e permanece Onipresente em todas as coisas vivas
- Ao contrário do controle, não criou a divisão para limitar ou explorar os seres,
porém, para que, encontrando a sua verdadeira natureza, despertassem todo o
Potencial disponível no Universo , permeando de Paz toda a esfera planetária.

