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o interior e o exterior tanto para mim quanto para o mundo – e fazer disto algo
maravilhoso.

Atividade ao Ar livre e “O Exercício sem academia – Cuidando das
plantinhas e da horta em meio à beleza e grandeza das Árvores.”

Em minha visão, os elementos da natureza compõem as dimensões invisíveis
da matéria – estes elementos alimentam outras camadas, tal como uma água
cristalina que flui continuamente. Acredito que havendo memória em toda a
natureza, acessar o arquivo da consciência integral e total da humanidade
significa, então, conhecer-se. Não se tratam de superpoderes – ao contrário,
quanto mais simples, quanto mais livres e desnudos frente ao nosso próprio
coração, mais longe se esta das camadas em que operam o Egoísmo.
Tenho a sensação de que não há mais nada a ser feito – Retorne, e o mundo
retornará. Perceber que o essencial reside basicamente no alimento – incluindo
o alimento que produz a terra, a luz do sol e o oxigênio – que dá a saúde, e
nada além disto, preveniria tudo – o alimento, os elementos, a energia e o meio
ambiente;
Então chegamos ao mundo sem nada e, quando olhamos para toda a estrutura
edificada, os desempregos, as classes sociais, as divisões – a criação da
Política para defender leis e promover cidadania em um mundo tão desigual–
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que, por sua vez, é marcado fortemente pela Corrupção – surge todo o atrito,
deturpação de valores, violência e dor psicológica por não aceitarmos quem
somos em essência e visualizar verdadeiramente um Caminho claro que esteja
alinhado com os valores que já residem em todos e nos valores universais –
amor, paz, harmonia, saúde, equilíbrio, cooperação, unidade.
A moradia, sendo o primeiro local de acolhimento a uma família ou pessoa,
pelo fato de estar vinculada aos sistemas econômicos, obriga as pessoas para
que sigam o padrão apresentado, direcionando a solução à busca de emprego
e trabalho no mundo externo – que, por outro lado, encontra-se carente de
recursos e, se oferecem recursos, exigem muito do trabalhador, que perderá a
sua saúde. Fica evidente primeiramente esta grande diferença de valores, de
classes sociais – há a movimentação do dinheiro fácil para alguns, mas não
pode haver dinheiro sem que haja matéria prima ou trabalho (origem dos
recursos), e, uma vez extraídas da natureza, são de patrimônio de toda a
Humanidade. Em contraposições, há o risco de escassez dos recursos naturais
devido a esta infinita demanda por produção ou a exploração dos recursos para
benefício restrito de uma pequena parcela de pessoas – enquanto, no mundo
permanecem as grandes desigualdades.
Porém, as estruturas nos fizeram ativos, a trabalho – e, com isso, surgiram as
alterações – a industrialização para produzir emprego, garantir moradia para os
que não têm posse de terra, a troca de mercadoria entre os países, sempre em
direção a fazer dos recursos meios de produção para o trabalho. Há os riscos
ao trabalhador de sofrer alterações psicológicas frente a situações de estresse
e demandas, os acidentes físicos, as consequências ambientais das atividades.
Há sempre o vir a ser: Inclusive, os países que são ricos ambientalmente,
porém que são classificados subdesenvolvidos direcionam-se para serem
desenvolvidos, dando, em troca, os seus recursos naturais aos países
desenvolvidos – que já não os possuem mais ou que já se encontram em
situação de escassez. Tudo isto ensina mais uma vez que precisa haver uma
cooperação e clareza do mundo quanto ao que é essencial a todos, de que
apesar das nomeações dos países e Poderes, não há separação – Sendo
Todos o somos - A Vida do planeta - Se todos caminhassem para isso com a
firme decisão de produzir saúde, paz e harmonia no planeta, em uma outra
melodia de condução dos valores, da forma de comunicar-se a fim de
estabelecer a Paz, de realmente abrir mão das competições e ambições e
direcionar tudo isto à Regeneração e Equilíbrio do Planeta – abraçando as
riquezas em Unidade – estabelecendo parâmetros com clareza uns aos outros
– sem a relação de meros acordos comerciais, lutas por poder, inveja, ambição
e nada mais – sem compreender a si mesmo, ao mundo e à natureza – O
mundo seria outro – o mundo descobriria o que é uma Outra Dimensão de
evolução que não necessita de aeronaves espaciais para chegar à Lua. As
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células do próprio ser humano e o próprio Planeta Terra se fundiriam
integradamente e inteligentemente.
Em um Mundo Novo, acredito que há somente a valorização do ambiente
exatamente como ele é, observando a riqueza que há em toda a parte e
trazendo junto a este uma sustentabilidade comunitária e ambiental – com os
cuidados necessários e o favorecimento científico no que diz respeito à
preservação da saúde do ambiente e do Mundo. Aqui, a pessoa humana não
seria mais objeto de exploração – mas um ser vivente plenamente em
comunhão com o planeta, com a vida, com tudo o que o permeia – todos os
apertados nós de apreensão para manutenção da vida e da sobrevivência já
estariam dissolvidos. Acredito em um mundo em que a beleza e a harmonia
sejam possíveis. Mas, para isto, o humano que está aqui precisa mudar as
suas atitudes e respostas, precisa mudar profundamente. Enquanto este matar,
roubar ou mesmo pensar em furtar e fazer mal – haverá violência e razão para
duras leis, dificultando o desentrelace destes apertados nós rígidos e
aumentando o ciclo do Medo, da opressão, das desarmonias e das
nebulosidades na Psicoesfera.
Por fim, ao falarmos sobre energia, esta deve fluir livremente com o
direcionamento da atenção no momento presente. As sensações passam e há
a abertura de outras capacidades, que só a meditação e o autoconhecimento
no desvencilhar da nossa própria Realidade, Corpo- Mente-Espírito podem
produzir:
Os batimentos cardíacos regulam-se;
As emoções se harmonizam;
Os excessos de energia e pensamentos reduzem e desaceleram;
A rigidez muscular e as tensões se dissolvem, com um maior relaxamento e
harmonização do Sistema Nervoso;
Vórtices de energia retornam ao seu balanço, na medida em que as emoções
desobstruem-se ou tornam-se menos impactantes;
A observação dos pensamentos, emoções e sensações traz Concentração,
aliviando os distúrbios de atenção ou os “excessos de racionalidade”, em maior
ou menor grau;
Estando ao ar livre, há maior recepção energética que está disponível no
ambiente;
Aqui, estes são apenas alguns benefícios da Meditação, que pode ser feita na
simples contemplação e atenção ao momento presente;

P á g i n a | 71

Meditar não se trata de tentar controlar as emoções, os pensamentos ou
induzir a mente a um certo estado.
Somos e fomos extremamente condicionados a pensar, elaborar e armazenar
conhecimentos, palavras e memórias – que jamais levarão a mente à liberdade
– ao contrário, o excesso de bagagens, memórias e conteúdos insensibilizam,
pesam demasiadamente quando se tornam um arquivo em constante
repetição. Aprender é maravilhoso – Educar edifica, uma vez que este educar
leve a uma vida de paz. Quanto tempo levaria, então, para o cérebro se
desenvolver, estar plenamente consciente de seu funcionamento físico e de
sua localização a nível espacial? O desenvolvimento humano engloba apenas
isto?
Acredito, então, que a meditação ocorre quando estamos em profunda
harmonia com o nosso interior, quando estamos receptivos e atentos ao que
realmente é fundamental e essencial descobrir e manter, em todos os
momentos. Quando olhamos para o céu e não sentimo-nos apartados dele,
quando olhamos para alguém, uma flor ou qualquer outro fenômeno e
podemos ver através dele o que está contido em toda a Criação – que
atravessa todas as nossas limitações físicas.
A Meditação desenvolve a sensibilidade, que por vezes perdemos ao longo da
vida e do exercício constante da razão e da repetitividade das ações.
Sabemos que somos parte integrante da natureza, porém, conhecemos a
nossa real e total natureza? Conhecemos ou já buscamos a fonte da Vida?
Quando estamos na presença total da energia, sem interrupções, estamos
livres – para além deste âmbito, temos a Memória, o pensamento e o desejo. O
corpo tem o seu lugar – mas tudo se resume somente à sobrevivência, ao
desejo e à luta que ocorre para manter o corpo?
O Ecossistema e o corpo estão interligados - uma vez que o que abriga o
planeta e o ecossistema torna possível a vida, assim como a existência
humana não seria possível sem o ecossistema e a Criação que o compôs. Mas
agora, diante da degeneração ambiental e de profundas crises que também
têm relação com a mente humana, o conflito entre o desejo e a essência não
podem mais permanecer. Clamamos por Deus – Mas Deus sempre esteve
presente na natureza que é visível e na natureza daquilo que não pode ser
nomeado ou reduzido em palavras – . Há algo chamado Educação para a Vida,
que é fundamental aprender sem que seja necessário migrar a outros planetas
em busca de vida fora da Terra, enquanto a sua própria casa desmorona, está
em desordem. Todos merecem dignidade, saúde, moradia sem que sejam
explorados e que sofram qualquer tipo de dano moral, físico, mental – qualquer
que seja o dano, a distorção. Todos bem sabemos que o corpo é finito, temos o
crescimento e a degeneração do corpo tão logo chegue o envelhecimento. Mas
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o que fazemos em vida, como vivemos e como realmente nos sentimos aqui
fará toda a diferença – em nome de uma Consciência individual do valor da
Vida e do Amor ao Mundo e não apenas “eu ou ele”. Mas para que seja
possível a mudança, toda a violência e medo precisam ter se dissipado, isto
precisa ser compreendido. A crueldade não pode continuar- a perversidade e
ambição se alastram como solução, mas não para resolução dos problemas
em suas raízes. O pobre ao ver-se “pobre”, não vê-se humano, e migra para
ser “rico”. O rico, que já está muito rico, talvez não queira compartilhar a sua
riqueza com os demais. Então está havendo dominação e jogos de poder – não
se está prezando a Vida e o essencial, e a energia permanece sendo o fato
para todos – sem energia não há ação e ação significa presença no Meio
Ambiente. Toda ação tem um efeito no Meio Ambiente e ao redor. A escolha de
uma decisão nunca será a parte, particular – pois abrange a Vida e o espaço
que é de todos.
Que espécie de humanidade seríamos nós, então, que não produzimos ordem,
Paz e Luz em sua Casa, e ainda ambicionamos chegar a outros planetas¿ A
educação realmente não se trata de certificações – Bastasse que
chegássemos aqui e olhássemos o que há de mais precioso- a Vida – para não
matar, destruir, roubar ou distorcer o Significado e Propósito dela.
Assim também, as tendências que se propagam têm se resumido somente à
nossa busca pelo prazer a todo custo e os estímulos constantes. Não se trata
de reprimir os desejos, mas de se tornar completamente consciente deles e ver
até onde eles vão - quais são as suas consequências de afundar-se em muitos
desejos e ambições ? Há um limite para eles? Os desejos não se satisfazem
com o necessário, há sempre o movimento para mais desejos.
Cabe então buscar a Luz para olhar a nós mesmos e o que tem ocorrido no
mundo - ela existe e é capaz de qualquer coisa neste mundo e além dele.
Vivendo materialmente, imaginamos uma evolução material – o pobre que será
rico, o rico que será mais rico – em um movimento de vir a ser continuo. Na
natureza, assim também: as características originais dos bens naturais se
modificaram com o passar das eras e civilizações – do meio rural ao êxodo, da
urbanização à industrialização, da produção à resolução da pobreza e da fomeuma urgência.
Biosfera
A Biosfera compõe toda a vida, os seres, a composição dos vegetais, o sol, os
elementos naturais – a água, rios e mares – as montanhas e planícies.
Não poderia haver qualquer possibilidade de vida sem a biosfera.
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Sem sol, os vegetais não poderiam crescer, através da fotossíntese não
haveria qualquer valor os vegetais – que têm uma importantíssima função de
equilíbrio do ar e da atmosfera.
Na decadência e no comprometimento de uma única classe de espécie que
compõe a fauna, temos problemas.
Como dito anteriormente, reduziram os espaços para construção de edifícios,
casas – para a expansão dos setores imobiliários – novamente, junto à
exploração do espaço, indireta ou diretamente, co-ligadamente à exploração do
trabalho – Assim nos é dito: sem trabalho, não há moradia ou qualquer outra
coisa. Mas venho recordar que o espaço é um patrimônio de toda a
humanidade, é um bem que abriga da Vida, é o solo e a matriz da própria
existência da inteligência, do organismo chamado Terra - Todo solo é corpo da
Terra que vive e sustenta a luz de todo o universo e de todas as criaturas vivas.
Como funciona a energia do Sol, como se inter-relaciona com os reinos, o que
a energia livre que se disponibiliza na natureza está a nos dizer sobre nós
mesmos? O que os problemas atuais têm a ensinar sobre a conscientização
entre a relação de uma Psicoesfera que se relaciona com uma Bioesfera, o
futuro do planeta e o nascimento de um Novo Mundo, não a partir do meio
externo, mas a partir da transformação de cada um de nós?
Para dar um passo rumo à energia livre, precisa-se entender os problemas e as
a consequência destes, a raiz dos problemas, e despertar para a valorização
de todos os recursos da natureza, no mundo inteiro e o nosso próprio senso de
equilíbrio.
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Imagem: Os mistérios de uma Mãe Antiga
Verde Luz e o Presente: Reino Vegetal – A Esperança para o Planeta em
meio à acelerada Globalização
O que fizeram com o Mundo?
Desde a antiguidade até os tempos atuais, há guerras, ameaças de fim dos
recursos naturais, crises climáticas e humanitárias, mortes por epidemias e
doenças das mais diversas classes, assim como já houveram grandes
revoluções: as industriais são uma delas. Nunca houve qualquer possibilidade
de Paz nos últimos anos da nossa evolução sem que houvesse trabalho e
extração da matéria prima para a produção e a nossa sobrevivência.
As Cores, a Vida e a Beleza da Natureza
As plantas, além de serem essenciais para o fortalecimento do solo,
funcionando com um tapete que mantêm fortes as raízes das árvores, são
fundamentais para toda a biodiversidade. Se passássemos de uma cultura
mono para uma cultura diversa, que afirma a beleza e a fortuna da natureza, o
equilíbrio poderia se fazer presente.
Somente manipulando um jardim, por uns períodos e observando o
crescimento das plantas e o desenvolvimento das sementes conforme plantava
é que tive o entendimento da profundidade de perfeição em que operam esses
elementos na natureza, desde a menor plantinha até as grandes árvores.
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Há uma grande diversidade de espécies, com suas cores e características
próprias. Há plantas comestíveis, frutinhos que alimentam os passarinhos e
outros animais, que também se inter-relacionam entre si – sendo que todos
estes são essencialmente importantes uns para os outros.
A partir então, da luz solar e dos vegetais, ocorre a fotossíntese – como todos
sabemos. Sem esta, não haveria possibilidade de ar puro, e sem ar – oxigênionão poderia haver qualquer forma de vida sobre a Terra – todos os seres vivos
executam trocas gasosas com o ambiente. O reino vegetal é tão inteligente que
se regenera, se multiplica muito facilmente. Foi nesta observação direta que
compreendi a Lei mais pura e sagrada que pode existir, a garantir a inteligência
viva, a perfeição que Criou tudo isto, estes elementos. Para mim, não havia
maior magica do que acompanhar a regeneração veloz de uma planta após o
corte de seu caule, e a multiplicação rápida desta, naturalmente. E pensei: Do
que se trata toda essa ameaça que assola países como a África, quando
resolveram negar a diversidade e a beleza da natureza e isto passou a afetar o
mundo inteiro? As monoculturas, as alterações e manipulações humanas não
pensaram junto à natureza em um relacionamento claro – se vejo as
características e o potencial de algo, por que caberia a mim reduzi-lo para
facilidades que visam apenas o ganho, a economia? O sistema funciona desta
maneira, a maior parte dos sistemas que chegaram até os tempos atuais.
Assim também, construíram prédios quadrados – tudo é quadrado. Enquanto a
terra é redonda, vasta, cíclica, rica, colorida, limpa e diversa. A energia não é
um fenômeno quadrado – O corpo humano é todo arredondado, da cabeça até
os dedos e falanges dos pés – os olhos, a boca e os ouvidos. E, enquanto isto,
no processo de urbanização concretamos tudo, as ruas se tornaram fonte de
poluição em todas as suas diferentes formas.
Os alimentos vegetais tal como as hortaliças, também se expandem em menor
tempo a partir da adubação vegetal (compostagem), a exemplo do chorume,
um fertilizante orgânico natural que mantém um inteligente ciclo verde – Um
jardim com múltiplas variedades de plantas e hortaliças, sendo equilibrado e
sustentável, é uma obra prima da natureza. Garante o alimento, valoriza e
ajuda o ambiente de acordo com o que ele oferece (incluindo todas as
qualidades e características daquela região e ambiente), auxiliam a fauna, uma
vez que quanto menos valorizado o ecossistema, maior é o nível de
desmatamento e poluição.
O que seria uma humanidade sã?
Uma vez que a crise expõe e contrasta todos os problemas e riscos futuros,
graças a tudo o que já foi feito e a tudo o que continua sendo feito pelas
atividades humanas, somente uma grande, grande mudança poderia promover
uma ruptura com o quadro e uma reversão – para uma dimensão de
Regeneração e Saúde Natural que não é artificial ou programado. Penso que
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enquanto estiver viva, devo pertencer a este espaço, em estado Vivo - não
acredito que esteja aqui só para pensar, pensar e pensar – e ser programada,
frente a um cenário de grandes competições, lutas e apegos socioambientais,
socioeconômicos – não fui feita humana para operar tal como uma máquina,
sem ao menos ter descoberto o real sentido da natureza no Mundo – talvez, no
medo e por medo das diversas condições externas, nunca ter realizado o que
há de mais essencial à dignidade e beleza da Vida, Espírito, do Ser. A verdade
é que neste estado pouco respira-se e as opressões assumem a vida de forma
geral. Muitos riem dia após dia, debochando dos sofrimentos e angústias que
passamos e isto a mim tem um tom sarcástico, cruel e doloroso. A sede de
sucesso e poder são a munição perfeita para um cenário de guerra pelo
egocentrismo, mas não pelo essencial – que é comum a toda a humanidade.
Primeiro, é necessário compreendermos Energia.
O homem é classificado como um Ser Consumidor, predominantemente
onívoro (alimenta-se de vegetais, carnes e produtos derivados de outros
animais). Já a exemplo dos Animais herbívoros, que se alimentam somente de
vegetais, temos uma diversidade! Os exemplos destes vão desde as abelhas
até os animais de grande porte, tal como os cavalos, elefantes, gorilas, ovelhas
e girafas.
Os animais carnívoros são, predominantemente, aqueles que residem na
natureza selvagem - grandes predadores que têm importante papel de
equilíbrio e controle entre as espécies, tal como os felinos: leões, tigres e lobos;
Também temos os carnívoros marinhos, tal como: baleias, golfinhos, crocodilos
– todos esses animais necessitam do espaço para se manter, reproduzir e
crescer. Tanto os carnívoros que habitam as savanas e regiões desérticas
quanto os marinhos – que não podem ingerir plástico e serem acorrentados ou
danificados por objetos perfurocortantes ou de qualquer outra espécie – um
lembrete importante, uma vez que resíduos de todas as espécies estão a
avançar em direção aos oceanos, constituindo entre estes as cordas de pesca,
que ameaçam a vida das focas.
Quando pensamos em todo o desequilíbrio que causa a produção de carne
para consumo ou para qualquer outra atividade (utilização de qualquer
substancia animal em produtos), tanto ambiental como para os próprios seres
vivos comparados ao seu benefício – tanto energético (ambientalmente e
fisiologicamente), quanto econômico, aliando à poluição crescente e suas
demandas, fica claro para todos que ao pensar-se um futuro sustentável e
limpo seria necessário a completa redução do consumo de carne no Mundo.
Somente uma aliança em prol da regeneração da natureza - utilizando energia
limpa, renovável - como a energia solar fotovoltaica e energia eólica - e,
principalmente, findando todo e qualquer resquício de corrupção e
desequilíbrios socioeconômicos – que não estão separados, absolutamente,
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dos urgentes desequilíbrios socioambientais. Somos o espelho da Vida da
Terra – porém os interesses particulares em busca de enriquecimento lícito ou
ilícito, a partir da destruição e degeneração do planeta, da composição vegetal
e dos seres vivos que a este pertencem têm sido o caminho comum. O
caminho do status e poder leva à harmonia fundamental, à saúde do Homem e
Mulher despertos no Mundo?
Haveria uma grande transformação positiva, não só no meio ambiente, como
na própria cultura, à medida em que a Conscientização pudesse vencer as
tendências que levam os desejos versus as necessidades reais de um grupo
ou pessoa.
Alguns de nós realmente se importam com o que vemos hoje e outros avançam
incessantemente em direção ao poder de aquisição, exploração para benefício
próprio e nada mais. Aqui está a fonte dos problemas, uma vez que para haver
uma mudança no Meio Ambiente é necessário que se faça uma mudança na
Consciência, no nível de consciência individual – sem esta, nenhum
“progresso” – A atividade egocêntrica é a raiz dos problemas no Mundo.
A Beleza e a diversidade podem se expandir e salvar o mundo, mas muitos
preferiram degradar – dominar, extirpar, poluir, explorar, danificar, ou pensar
apenas no maior ganho próprio possível – estão realmente desinteressados
sobre o que vem ocorrendo.
Atualmente, há um despertar coletivo na direção dos biodegradáveis e
orgânicos. Há outras mudanças importantes, tais como a utilização de refil para
os produtos no lugar da produção de mais plásticos – ocorrendo uma
consequente redução de toda uma movimentação em torno do produto e do
resíduo e de seus danos ao meio ambiente. Acredito que não há caminho de
ida para mais longe – tudo o que se tem é o caminho de volta, de retorno, de
cooperação com a natureza - para estes tempos e para os que virão.
O ciclo verde representa uma característica onde o mínimo, apenas com o
reconhecimento e com a cooperação à potencialidade da natureza, produz e
sustenta o máximo. Quando se está contra esta lei, é inevitável que a energia e
o caráter da atividade estejam comprometendo o Meio Ambiente - e, tão logo, a
Sustentabilidade e o Bem-estar Universal.
Então, muitos pensam que é inofensivo o que fazem aos animais, mas venho a
recordar aquilo que abordei anteriormente: A Natureza tem Memória e toda
ação produz um efeito, cedo ou tarde. Tudo está integrado ao Universo, não há
energia ou atividade que não possua um valor, principalmente a âmbito
Universal. Pensaram sim - o valor econômico, mas aqui estou indo na
profundidade daquilo que não pode ser destruído – o nosso Planeta. A
representatividade humana no planeta deveria, então, não seguir a natureza
animal destruindo-a para seu prazer – o animal pode comer um outro animal –
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mas e o humano? Deveria fazer igual, seguindo as crenças e o passado da
nossa Civilização ou deveria conduzir-se a uma outra perspectiva, no âmbito
de Sua existência enquanto Humano?

Cap XII – C: O Equilíbrio e a Ciência para além da Vida Diária
O que é equilíbrio?
A capacidade de um corpo manter-se em pé, em certo estado de permanência
sem nenhuma perturbação? Em completa homeostase, sem que qualquer
flutuação quebre ou rompa com a sua estabilidade?
Ao pensarmos em uma plantinha, o equilíbrio dela seria quebrado na
passagem de um vento? Não – se ela possuir raízes e caules fortes.
Ao pensarmos na Mente, o que mais se assemelharia à do nosso próprio
Equilíbrio interno e/ou psicofísico, psicoenergético? Os excessivos
pensamentos, as excessivas demandas, as excessivas preocupações, o medo
e ansiedade. Aqui, temos de um lado os excessos – Ou, em uma situação
oposta - a carência: de saúde e bem-estar físico, que perturbam a mente, por
exemplo?

Cap. XIII – Saúde, Longevidade e os 5 Elementos
Quanto mais nos conhecemos, mais fácil é assimilarmos o nosso
funcionamento e o que este está tentando nos sinalizar conforme as ações no
mundo e seus efeitos – tanto energéticos, como psicofísicos, quanto Mentais.
Diferentes condições externas, ainda assim não têm a capacidade de obstruir a
nossa natureza interna, quando estamos a caminho do encontro com a nossa
essência.
Os 5 elementos na natureza estão presentes em todo o universo, em todos os
seres vivos. Onde há movimento e manifestação na natureza, encontramos
esse ciclo dos 5 elementos.
A partir disto, o que seria o corpo que está dentro deste espaço e qual a
relação deste corpo, deste organismo com os 5 elementos?
O que a sua relação com estes teria a dizer a respeito de sua saúde – saúde
esta que não se limita somente a uma camada física, uma vida mecânica, de
pensamento e repetições, mas um senso de completa harmonia e liberdade,
bem-aventurança, bem-estar Universal – entendimento do sentido e dimensão
da Vida e da Criação?
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Cap. XIII- Os Benefícios do Vegetarianismo
Particularmente, tornei-me vegetariana no decorrer de minha juventude, de
forma muito natural. Foi trabalhando e interagindo cada vez mais próxima da
natureza que um dia, ao cozinhar, o meu pensamento se direcionou para o
alimento em uma outra perspectiva completamente diferente – foi muito natural
e espontâneo este momento, que recordo até hoje. A partir desta percepção,
em Minha Consciência compreendi tudo o que estava entorno do alimento de
origem animal, do processo de industrialização e abate, da natureza da carne e
acabei por medir os benefícios e opostos em relação à sua ingestão e a esta
necessidade colocada para nós a respeito da carne para a saúde.
Diferentes pontos de compreensão vieram, mas o que venceu não foi o que
veio de meu pensamento, meu raciocínio – foi o que veio de meu Coração. O
amor pelos animais e o fato do sofrimento destes e a Evolução do nosso
Planeta, da minha própria consciência foram a força para a minha decisão e
mudança, que seguiu livre e me fez imensamente mais leve e feliz
posteriormente.
A ingestão da carne pode fornecer proteínas , mas a forma como esta chega à
mesa (a energia global envolvida) e as suas propriedades energéticas, quando
olhamos o tempo de digestão da carne no organismo frente à demanda deste
pela busca da energia para manter-se – não compensam todo o trabalho e o
seu objetivo no que diz respeito à Saúde.
Além disto, temos o desmatamento, a redução dos espaços verdes livres, a
mão de obra humana e a poluição – Logo, os ganhos não compensam as
perdas. Pensando de forma sustentável e inteligente, em benefício da Vida,
aderir ao Vegetarianismo é um decisão maravilhosa para quem está pronto a
fazê-la, refletindo sobre ela e estando de acordo com o seu interior - o quanto
antes – assim reflito sobre o sofrimento animal e os fatores relacionados aos
impactos ambientais humanos no Planeta.

Cap. XIII – A: A Vida é Nutrição
Ainda falando sobre Alimento, podemos dizer que Micro e Macro
nutrientes podem ser obtidos dos diferentes tipos de alimento que ingerimos.
Nossa cultura pregou a fome e a escassez por muito em nossas mentes –
passamos a temer a fome e descontamos muito disto nos pratos, nos
desperdícios de alimentos, nas ansiedades e compulsões, que resultam em
problemas de saúde física e mental e aceleram o consumismo desenfreado
sem que pensemos, refletimos a origem do alimento e seus efeitos ao Meio
Ambiente que é o maior presente que a Vida na Terra nos deu.
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A partir de sucos, vegetais, grãos, sementes, tubérculos, raízes, entre
outros - podemos obter um dieta que fornece esses nutrientes e nos mantém
fortes e saudáveis sem a necessidade da superingestão e demanda por
alimentos que possam prejudicar ou piorar o quadro do meio ambiente e
também dificultar o equilíbrio básico da nossa saúde – no que diz respeito ao
essencial - o que acaba dificultando a assimilação dos nutrientes e a obtenção
de vitaminas, minerais e energia que está buscando o nosso organismo.
A partir da alimentação, nossas células trabalham, respondem e
interagem junto a todo o organismo, junto aos órgãos – para obter a nutrição,
absorver os nutrientes e vitaminas, distribuí-los através da corrente sanguínea.
Enfim – a transformação do alimento até a eliminação dos detritos finais.
Se possuímos memória no corpo e no organismo, dizemos que as
nossas células também a possuem. É por isso que existe o que denominamos
“hábito”. Hábito é a repetição de uma ação após o Conhecimento ou contato
sensorial com o objeto de interação do organismo.
Adquirimos hábitos através das experiências e dos meios do sentido –
tato, olfato, paladar, visão, audição conforme o momento presente possibilita
esta relação.
E onde entra a regeneração das células, deste organismo?
Quando observamos um habito que se repete, sem condena-lo, estamos
prestando a nossa atenção – o que tornara muito fácil para a Mente modifica-lo
e transformá-lo, sem grandes esforços – caso este seja um hábito que não
promova a nossa Saúde e que por vezes a dificulte. Devemos compreender
que nosso corpo não foi feito para o maltratarmos.
Quando buscamos estes nutrientes na diversidade, alimentando-nos do
que produz a natureza, em tempo correto - obtemos mais qualidade energética
a longo prazo do que numa condição onde há superingestão a longo prazo de
alimentos que não possuem valores nutricionais benéficos. Associando este
tipo de alimentação “veloz e prática” à desconexão dos nossos próprios ritmos
e ao sedentarismo, estamos provocando um impacto que será sentido cedo ou
tarde.
As cores sempre revelam a natureza da própria natureza! Uma pausa
para o estômago no trabalho de digestão, a recordação sobre a ingestão
hídrica durante o dia e nos bons nutrientes dos alimentos em quantidade
moderada ou em forma de sucos – e, certamente já garantiremos uma saudosa
contribuição para a nossa saúde– em todos os níveis- orgânico, celular,
metabólico e energético.
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Imagem: A Mágica colorida – Sucos Verdes

Cap. XIII- B: Estrutura Psicofísica e Capacidades Regenerativas
Em um mundo onde a aceleração do pensar e fazer é evidente, para o
atendimento às situações que ocorrem exteriormente – o que seria resgatar
capacidades regenerativas?
Onde há movimento, há energia. Onde há experiência no mundo e na
Realidade, os 5 sentidos estão envolvidos – tato,olfato,visão,audição,paladar.
Logo, esta Consciência está conectada ao ambiente no momento presente e às
diferentes interações que realiza através dos 5 sentidos – formando o que
chamamos Experiência.
Nosso corpo e mente tendem a acumular – acumular experiências. Mas
nunca pensou-se no sentido contrário – o de não acumular.
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O nosso Sistema Nervoso, sendo composto por exemplo pelo Sistema Nervoso
Simpático e Parassimpático – sendo o primeiro responsável por situações de
respostas adaptativas rápidas e por reações ao estresse e o segundo
responsável por situações de relaxamento muscular e nervoso de forma geral,
está conectado à Mente e as capacidades de percepção e visão de mundo.
Somos condicionados a receber os estímulos e responder rapidamente à
situação – o que de certa forma é natural. Mas o estresse e um quadro geral
relacionado a este não está relacionado somente ao físico – engloba e envolve
as atividades Mentais.

“Logo, o que seria regeneração?”
Certamente, não envolveria somente o Corpo Físico. Não envolveria
somente a Mente. Envolveria tudo o que nos faz ser humanos dentro deste
espaço que estamos inseridos no contexto geral.
Como dito anteriormente, se observarmos, constataremos que sim, temos uma
predisposição ao acúmulo de afazeres e respostas, mas nunca paramos
completamente para verificar o que ocorre em nosso sistema nervoso, em
nossa saúde, quando este encontra-se profundamente cansado ou estressado.
Ao invés de direcionarmos o pensamento, a atenção e a mente para o mundo
exterior, então, no momento presente, o foco da atenção e o espaço ficam
muito presentes e em estado de relaxamento, naturalmente: Desligando-nos
dos estímulos sensoriais, dos pensamentos, das preocupações, da atividade,
do Amanhã – toda a estrutura psicofísica – células, órgãos, mente, corpo,
nervos – descansam. Este descanso não simboliza uma inércia – a Vida está
presente, apesar da cessação do movimento interno em relação com o externo.
E o que ocorre com isso?
As células, os órgãos, o cérebro, os sistemas – todos seguem o seu fluxo
natural – sem que haja um controle sobre eles. Então, é aí que digo que se
existe sempre um potencial regenerador.
Um Exemplo:
Talvez, você não goste de pensar sobre isto – mas aqui este é apenas um
exemplo para compreendermos a finalidade e existência da regeneração, o que
é maravilhoso e diz muito sobre a nossa natureza, sobre essa energia potencial
Num Hospital, qual é o proposito da internação, após o organismo apresentar
qualquer desequilíbrio? O descanso no leito – o repouso absoluto.
Faço uma interconexão disto com a energia potencial que existe no espaço
livre – na natureza – nas leis que permeiam a natureza – o Sol, a Lua, os
campos de flores, as estrelas, o oxigênio... e descubro com isto a existência de
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uma fonte de energia cíclica em constante interação correlação, uma fonte
Divina!
Cap. XIII- D Inteligência Cósmica e a Manifestação (Som, Vibração,
Movimento e Teoria da Gravidade).
Como aprender quando nos encontramos calmos e sozinhos, porém sem
sentir-nos sozinhos – em presença?
Descobri isto sentando à beira mar, caminhando longe das aglomerações e
também em meio a elas, dia e noite – com sol e calor ou com céu estrelado.

Cap. XIV – Qualidade de Vida integrada aos 5 Elementos
“Sustentabilidade vem da palavra em latim sustentare – que significa
sustentar, apoiar, conservar e cuidar.” Assim é a definição da palavra
Sustentabilidade.
E esta Sustentabilidade existiria apenas no Mundo Externo? Ou será
que ela habita também como uma Lei da Natureza, uma física quântica da
Mente – onde os números (dias, horas, minutos, segundos), energia, tempo,
Mente, as Ações, o Espaço, Meio – a soma de todas as mudanças e interações
ficam registradas na Memória individual e coletiva? E seria esta memória
individual e coletiva o processo total ou apenas uma parte de algo muito maior?
Então, refletimos. No que parece existir uma escolha nada mais é do que uma
reação no momento presente fruto da relação que está sendo estabelecida, da
Comunicação, das causas e condições que envolvem e compõem esta Vida e
Meio. Quem interage? Se digo que sou Cláudia, Secretária – isto é um tanto
limitado. Antes de mais nada, sou Humana. E antes de Humana, há o Ser- o
ser vinculado a este Espaço, Meio e Vida. Sendo assim, qual é a proporção da
minha ação como Cláudia? É a proporção da ação de toda a humanidade no
momento Presente – Estou Criando esta realidade e interagindo com ela de
diferentes formas. Sinto-me em harmonia interiormente? O que há para ser
investigado em todos os seres vivos?
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Cap. XX – A Vida para fora do Controle: Beleza, Renascimento,
Humildade, Integridade e Unidade
A cultura foi criada de forma a olhar para a natureza de forma a buscar o seu
domínio e exploração para obtenção de lucros ilimitados – sempre em busca
de mais, de sucesso, etc;
Acredito que só visão interior e toda a Criatividade verdadeira traz as leis que
abrangem a toda a espécie humana, a todos os seres vivos, o leva a
contemplar a natureza em outra direção de percepção, de Consciência e
evolução.
Percebe que o espaço que o acolhe, abrangendo a Terra é um espaço
sagrado, um espaço onde tudo se desenvolve e onde a Vida possibilita a sua
experiência – para que desperte para a Verdade, para a sua própria natureza,
afim de encontrar o que o faz humano – humano não apartado do Divino.
A natureza em toda a sua delicadeza, bem como em todos os seus aspectos
ensina a sustentabilidade sem dizer uma palavra. Ensina a resiliência, a
recuperação sem mencionar ou clamar por um objeto sequer. Ensina a beleza
no brotar de uma flor, nos raios solares, na luz junto à gota de orvalho em um
jardim todo diversificado – acolhe todo o Ambiente – e não somente uma
espécie de vida ou de flor. Pássaros de diferentes cores voam em busca dos
frutos que doam as árvores.
E acreditamos que o Ser humano não está vinculado a este espaço – que o
corpo humano deve submeter-se a toda forma de violência, medos, opressões,
dores... E isto jamais será normal.
O próprio corpo desadapta-se quando colocado sobre pressões, longe da sua
real natureza – isso é intrínseco e extrínseco – ocorre dentro e fora, uma vez
que sem o próprio ar que fornece a natureza, a existência dos seres vivos nem
mesmo seria possível – para a manifestação da Realidade no plano terrestre.
Cap. XXI: As Flores, os Animais, o Mar, o Ar e as Estrelas: O Verdadeiro
Mundo Vivo e o Sentido da Vida
As flores, os animais, o ar, as estrelas... Quantos realmente admiram,
olham para esses aspectos da natureza para verificar através da observação e
da integração Mente-Corpo-Espírito e Momento Presente a própria Lei e
Potencialidade que tanto buscam quando viajam para a Lua, para Vênus, em
busca de respostas aos problemas, em suas invenções tecnológicas
ilimitadas¿
É de se assustar que bilhões, trilhões de dólares são investidos
continuamente para projeções e buscas nas camadas extraterrenas por Vida –
enquanto o nosso Planeta padece de diferentes sinais e sintomas somáticos.
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Mas também é de se perceber que somente com o trabalho humano e
os bens da Terra se tornou possível a saída do Homem do Planeta.
Certamente, imaginar que poderíamos ser recepcionados por outras formas de
vida em outro planeta sem conhecer a ordem Universal primeiramente no plano
terreno, e, acima de tudo – em nós mesmos - é dificultoso de se compreender.
Por exemplo, os extremos, carências para as coisas básicas e essenciais ao
Meio Ambiente ou às questões humanas, ou seja - as dificuldades de um lado
– e os grandes investimentos do outro são polaridades e dualidades do mundo
material, mas não do Ser.
Logo, não se trata de encantamento superficial. A natureza possui
inteligência antes mesmo da existência da humanidade. O Universo e a própria
Lei desta, portanto, tendem a conduzir todas as coisas para a sua Ordem
Natural.
Quando o Espaço não é mais objeto de domínio, exploração desmedida
ou de qualquer violência, compreendo o essencial, as causas das opressões e
degenerações ambientais se tornam claras, o tempo interior se sincroniza com
o ambiente da harmonia e isto ganha amplitude no meu Ser.
A flor, repleta de aroma e cor – nasce, enraíza-se, sob a luz do sol e das
chuvas e deixa graciosamente as suas sementes.
O sol, que dia a dia ilumina a Esfera terrestre demonstra a sua
Potencialidade sem dizer-se superior. Energia Eletromagnética que mantém
tudo o que depende dele em equilíbrio, constância e regeneração.
As estrelas surgem no céu noturno junto às fases Lunares, passiva e
silenciosa, porém com grande brilho nos ensinando algo além do que possa-se
pensar, presumir ou racionalizar – É uma forma de energia, que atua em nossa
esfera e precisamos compreender. Apenas saber não é o suficiente para
descobrir o poder da nossa conexão com a natureza e com a sua Inteligência e
beleza.
Enquanto na Sociedade há uma estruturação de Poder, Domínios,
divisões, entre outros devido às desordens, à falta de compreensão... a
Natureza é toda doadora. Basta unirmos todos estes elementos aqui citados e
veremos o Homem novo em um campo complemente diferente (Frequência –
Vibração – Sentido de vida- Sustentabilidade, Amor, Resiliência, Saúde,
Harmonia, Integridade, Integração);
Os meios do sentido e a Mente – Consciência se tornaram tão
condicionados, presos em padrões e acúmulos – que não há mais tempo para
admirar ou contemplar o céu, a natureza, um momento – mal se respira, mal se
admira – A Mente Contemplativa e Calma mal pode existir – assim, um bom
exemplo seria como ver um animal todo colorido e esbelto preso em uma
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gaiola dia e noite – enquanto ele não sai, maior é o problema do lado de fora.
Quando ele sair, haverá ambiente favorável para a sua permanência e
sobrevivência?

Cap. XXI-A: A Terra é Mãe: Do passado ao futuro da humanidade
Todos os nossos sistemas foram criados a partir da história, dos
pensamentos, da mente daqueles que por aqui passaram – deixando
importantes mensagens e/ou Conhecimentos.
Mas o Conhecimento natural das coisas não surge do acúmulo – Não é
mesmo?
O Conhecimento natural das coisas surge da observação espontânea dos
fenômenos e objetos, das condições que a Vida expressa e manifesta, da
experiência – despertar individual no único momento presente em todo o
Universo: O momento Presente.
As guerras marcaram e marcam a nossa história, com contrariedades,
confusões e até dificuldades– até hoje. As endemias, pandemias, extinções,
bombas, massacres – estes são fatos que não podemos deixar de lado para
observar e compreender a névoa da História e o seu rastro à nossa Existência
e felicidade – à nossa completa Integridade como ser humano neste planeta.
A opressão da mulher ainda é vista até os dias atuais, sendo o Brasil o
5º país com maior índice de Violência doméstica ou violência contra a Mulher.
É um real quadro Diagnóstico que caracteriza um quadro que revela o nível da
Consciência de nossa sociedade. A doença de não olhar para o próprio solo
que pisa, para as suas próprias origens, para a sua própria espécie, para a sua
própria natureza – para a própria Criação. O que tem criado esta neblina
escura nos céus da Vida é justamente a ignorância, o egoísmo, a não
cooperação, os conflitos, as distorções dos valores e, sim – as competições por
Poderes infinitos, que não têm nada de fundamental à Vida.
A Terra é um Ser de Paz, um Ser equilibrado e Perfeito – O que a
destruiu por vezes ou permanece destruindo são os excessos, a falta de Amor.
Nada tem a natureza além do dom de dar e sustentar.
Cap. XXI-B: Os Animais e a Espécie Humana
Por que razão teríamos enquanto espécie sentirmo-nos superior, melhor
ou dominadores de qualquer ser vivo? Isso é um sinal de fraqueza e não de
força. O pensamento construído por séculos de domínio, como o ser viril é em
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realidade contra-evolutivo . Se houvesse uma Cultura Planetária, não haveria
todo esse processo chamado Violência ou Crueldade no mundo.
Uma vez que os sistemas da nossa sociedade estão baseados no
controle da natureza, dificultando o seu reequilíbrio natural– tais intervenções
excessivas levaram à Caça, extinção, abate cruel e exploração desmedida
voltados apenas para fins econômicos, além do tráfico ilegal de animais - que
se tornou comum no Mundo - demonstrando a desarmonia que chegaram as
decisões humanas contra o propósito da Vida.
Os animais são seres sensíveis, com um Sistema Nervoso inteligente e
maravilhosamente feito pela mesma inteligência que criou a humanidade, as
flores, as montanhas e paisagens – estão todos integrados, feito células de um
mesmo organismo – o Planeta Terra.
Se soubessem ouvir os animais e partilhar com estes as paisagens,
ofertando-lhes o alimento essencial- o cuidado – a atmosfera da animosidade,
maldades e crueldades jamais viriam a contaminar o Ambiente – logo, o
Mundo.
Com a degeneração e relação animalesca para obtenção de puros do
próprio prazer da Caça e domínio para obter poder e riqueza – o homem
extermina a beleza da Terra e traz doenças. O meio ambiente e as
desigualdades são o espelho reflexo disto. Outra prova viva disto são as
inúmeras epidemias, pandemias (COVID-19 – razão: Zoonose), entre outros
processos ao longo da História da relação humana com a Natureza, com os
animais, com o próximo e as calamidades que se apresentam. Não há mais
limite aos desejos – há somente o massacre dos considerados “fracos” pelos
“fortes” em uma luta por poder, riqueza, ostentação e domínio. Ou, por vezes,
uma luta que perdura por toda a vida – em busca de quem somos – porém,
para fora de quem Somos.
Cap. XXI-C: DNA e Ancestralidade: Raízes do Psiquismo
A civilização formou-se e brotou de inúmeros conflitos e interações
históricos – povos e nações, religiões... A exploração e negociações dos bens
da natureza, a escravidão, os grandes Reis e Rainhas – os sacerdotes, os
escravos, as guerras – há todo um passado que formou a sociedade tal como
ela está estruturada até os dias atuais.
Porém, pergunto-me se diante de tantas divisões e polaridades, o
Espaço da Vida deixou de abranger o meio Natural e suas Leis.
Claramente, se hoje vemos uma opressão de muitos e uma ascensão de
outros, ou conflito entre povos – isto é fruto, ainda do passado – num processo
onde o Presente se torna potencialidade para mudar o cenário das disfunções
profundas da Sociedade e a forma como nós humanos sentimos estes sinais
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interiormente – de forma clara ou não – de forma intensa ou não. Todos estão
conectados a este Planeta –a Mãe Terra – e ao Espaço Ilimitado do Universo –
que abriga a Terra , todos os seres, junto às Leis Superiores - que não estão
disponíveis, que não são de acesso aos corruptos. Isso põe em cheque todas
as crenças limitadoras, punitivas, de domínio de um sobre outro ou de
dependência e obediência a qualquer forma de representação que não seja a
de nossos próprios corações, Espírito, Consciência e Educação – resiliência,
amor, preservação, cooperação, calma, cuidado, entre tantas outras qualidades
que libertam o coração. Enfim, o entendimento que temos nosso próprio ritmo e
compreensão da vida. Quem controla a sua energia é a natureza e Deus, se
nós soubermos aprender com isto, serão milhas de caminho bem andados e
aprendidos. Outro ponto é o exercício da consciência sobre o que pensamos e
falamos, o que fazemos e como realmente nos encontramos – e como se está
condicionado a viver da Mente e de suas criações, mas tão fora da conexão
com a Vida, com a natureza e sua beleza e sutileza. De repente, olhamos o
mundo e vemos que de fato a natureza está desaparecendo gradualmente,
conforme nós também desaparecemos.
Cap. XXII: Princípios da Física, Harmonização e Realidade
A gravidade atua diretamente no campo físico e material, e tão logo em
nossos corpos. A velocidade do movimento no espaço (Mente) se desdobra no
tempo. Os pensamentos são fruto da aprendizagem e interação ambiental,
interação fruto da relação, que se desdobra no tempo, abrangendo os meios do
sentido, os objetos criados e existentes no mundo – desdobrando-se do
passado ao futuro. E o que seria integração completa entre Corpo, Mente,
Espírito e Espaço – sem apartá-lo da harmonia existente nas leis da natureza?
Se a camada física desaparece, se a mente e os pensamentos não são
fixos devido à própria impermanência dos objetos e circunstâncias(mudanças),
o que seria essa Potencialidade de Energia que envolve o processo da
Criação, da Natureza, e de tudo o que vive como interligado e interconectado
com este Espaço – que não se limita apenas à Vida Física visível?
O primeiro ponto é a importância do equilíbrio físico, de fato. Então,
haveria um outro processo que envolve uma Psicoesfera, uma camada sutil e
universal que abrange os 5 elementos, a Vida como um todo, a Mente(ou,
simplesmente, uma qualidade de energia e atenção) e a Criação? De onde
partiria o processo chamado Autoconhecimento?

Cap. XXIII: A relação entre Bioquímica Corporal, Psiquismo e Energia
Sutil: O Ser, a Paz e a Natureza
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Estudos de diferentes pesquisadores revelam que há uma
conexão neural nos estados depressivos, ansiosos ou de pânico – há um
vinculo entre estes estados e as respostas do cérebro e Sistema Nervoso no
impacto das circunstâncias e situações. Certos estudos também citam que
atualmente a ameaça que acredita-se existir nas situações do mundo Moderno
está mais relacionada a engarrafamentos no trânsito, relacionamentos
dificultosos com patrões ou colegas de trabalho mediante pressões diversas
que o trabalhador pode vir a sofrer – e, posteriormente – a somatização destes
danos como o estresse crônico, agudo e geral.
Logo, os hormônios respondem imediatamente às situações. O Cortisol
é um hormônio do estresse, enquanto a serotonina cumpre o papel do Bemestar, sendo que ambos estão ligados a estados depressivos ou à Depressão
(estado depressivo agudo somático resultante de uma situação de impacto
emocional e psicológico traumático).
A todo momento o nosso organismo, nosso corpo e Sistema Nervoso,
cérebro e células estão buscando o equilíbrio e a saúde. Quando em situação
de perigo ou ameaça, os mecanismos de defesa do Sistema Nervoso junto ao
cérebro entram em estado de Alerta - podemos sentir outras sensações como
palpitações cardíacas, sudorese e fraqueza durante ou após um episódio de
estresse onde uma Ameaça detectada no Ambiente – algo que afete a nossa
Integridade, Bem-Estar e sobrevivência.
Cap. XXIII-A: Sistema Nervoso e Aprendizagem
Desde o nascimento, aprendemos com os meios do sentido a explorar o
mundo ao redor e investigar os objetos, formas, cores, aromas, sabores. A
mente do bebê é vazia, aberta para a experiência – que nasce dia após dia.
A aprendizagem das palavras e desenvoltura linguística – numa etapa
posterior – possibilita então a comunicação, conforme a criança reconhece
suas necessidades e sensações, mas sem poder classificar o sentimento ou
colocar atenção a ele.
Cap. XXIV: Espiritualidade e Leis da Natureza: Outros mundos e
dimensões no olhar das estrelas
Em minha juventude aprendi muito mais sobre Paz e sobre nosso
próprio funcionamento – inclusive sobre minha própria Saúde quando me
encontrava longe dos estímulos sensoriais externos – e mais próxima da
Natureza.
Descobri mundos de paz quando o contato dos meus olhos com os céus
não estava interrompido por qualquer outra coisa, na companhia das árvores e
flores – com o ar puro que chegava – junto ao mar e ao sonido das suas ondas,
talvez.
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Compreendi os problemas humanos devido à observação desde
pequena de meus familiares, por exemplo, e dos processos mentais
incessantes de superações, dificuldades, vitórias e derrotas, sempre em busca
da paz – e ao observar as divisões e processos densos que ocorriam conforme
demonstravam as notícias da televisão – enquanto isto, quando colocada sob a
em um outro cenário, um outro ambiente, com uma outra frequência - com
calma e atenção – esse “algo” possibilitava que eu me sentisse em casa
novamente. Grande energia que preenche as mentes e corpos dos seres vivos
– a física desnuda – que tantos não podem ou não conseguem ver, em meio às
demandas e solicitações diárias. Potente regeneradora e abrigo ao coração.
Caminhando sob este céu, descobri que a força que realmente mantêm
a vida não se encontrava limitada ao pensamento em desdobramento na
sociedade, mas um Amor genuíno, livre de qualquer pretensão ou suposição –
translúcido, transparente e verdadeiro. Não há como pô-lo em palavras e
sílabas criadas pelo pensamento...
A meditação ocorria naturalmente aos meus 17 anos, não era
necessário qualquer esforço para que essa grande energia operasse
interiormente. Assim as coisas desdobram na sociedade, a partir da forma
como projetamos nossa percepção e atenção – na forma como nos
relacionamos com o ambiente, o espaço, a natureza e os seres vivos e com
nós mesmos. Assim também, quando vazia, a atenção e os meios do sentido
trabalham e respondem conforme os sinais que o ambiente nos transmite. O
que vem a partir disto é a Ação – no campo da Consciência Humana – um
desdobramento psicofísico – no espaço e tempo – com um efeito no Mundo.
Logo, nem tudo o que foi criado pelo pensamento pode ser acolhido
como verdade universal e inquestionável – ou seja - como algo padrão, fixo,
permanente. As leis da natureza continuam operando não somente nas esferas
palpáveis- físicas - tal como vemos. Sabemos que existem inúmeros
microorganismos e bactérias presentes nos objetos, mesmo que não possemos
vê-los a olho nu. Sabemos que um objeto ou até o nosso próprio corpo está
fadado a degenerar-se ao longo do tempo e envelhecer.
Mas o que há no campo eletromagnético que ultrapassa a questão da
realidade física? O que tornaria uma estrutura sustentável- em harmonia com
as leis da natureza – ou, insustentável? Se o que preenche os pulmões é o ar,
o O2 (oxigênio), existiria uma qualidade fluídica de harmonia do órgão pulmão,
com a sua função, o inalar e exalar, o purificar, o expandir e contrair – assim
como uma frequência na natureza que abrange corpo, mente e espírito unindo
a Vida do Planeta ao Universo?
Posso notar que existe ordem ou desordem, caos ou paz, a dualidade. A
dualidade cria estes problemas e extremos. Mas se conhecemos as dimensões
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de dualidade na própria vivência diária com o plano material, e sabendo as
dificuldades desta relação dual, o que seria a Unidade?
Diz-se que o Big Bang foi uma grande Explosão – seria esta Explosão
semelhante à energia da Criação, junto a todos os elementos do universo, não
apartando as células do Ser Humano, não apartando o ambiente chamado
Terra, não apartando um processo de Regeneração que se encontra fora da
esfera da memória (atividades repetitivas diárias) ?
Logo, fica claro que este processo só poderia surgir desde o interior de
cada um de nós, momento após momento. Porém, as circunstâncias não
permitem essa atenção total e completa, autônoma e Original – há muitas
pressões, distorções e distrações entorno dela – todas as formas de
entreterimentos foram criados para que a solidão não pudesse ser
compreendida ou vista, sendo que é esta solidão o remédio para o problema da
falta de compaixão no mundo, talvez. Ou o remédio para uma vida isenta de
essência e amor...
Cap. XXIV-A: Vida em Harmonia: Seguindo nossa Verdadeira Natureza
Afastando-nos de tudo o que é natural – levando uma vida antinatural,
estressante, com excessivas responsabilidades para suprir e resolver os
problemas socioambientais e socioeconômicos – saúde abalada – mente
agitada – corpo cansado, violência urbana, violências gerais – corrida contra o
tempo, qual seria o caminho para a Paz, o caminho para a harmonia interior?
Casa é significado de Resiliência, abrigo e Preservação – Casa,
alimento e um meio ambiente equilibrado para que seja possível a saúde é o
que define melhor as nossas necessidades nesta passagem rápida que é a
existência. Mas será que vim aqui apenas para Existir e manter a sobrevivência
do meu corpo, a sobrevivência de meu egoísmo? Ou todo o segredo se
encontra na minha relação com este ambiente, a forma natural como Eu o
compreendo, como Eu exerço e manifesto a educação, na forma como me
relaciono com a Vida, na forma como eu sinto e vejo a mim mesma, as coisas e
o mundo a meu redor?
Acredito que estar em Casa completamente significa cuidar, existir dentro deste
processo natural de troca harmoniosa com a Vida, de momento a momento –
com o nosso corpo, nosso espírito, com o espaço, com a Vida tal como ela se
manifesta. A manifestação da Vida deveria ser um espetáculo de Arte e Beleza,
Amor, Alegria – e não de terrores, medos, violências, destruições – ou seja, um
campo de batalha.
O campo de batalha – em minha visão - é fruto da dualidade, da desconexão
com a Lei de Amor e Doação da Natureza e Perfeição do Universo. Onde está
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a arte mais bela e Divina senão o espetáculo da Criação, que nada tem a ver
com o egoísmo e a possessividade?
Muitos já diziam que é do conflito e da verdade do conflito que obtêm-se a
Verdade fora do conflito. Acreditamos ainda que o sofrimento é natural, que
devemos passar por muitos sofrimentos - até a morte do corpo físico. Pois eu
digo que isto é um absurdo – é a aceitação e conformação com tudo o que não
é verdade. Somos a Natureza e não estamos apartados da Sua Lei. Logo,
assim já dizia um homem que escreveu e que levo seus ensinamentos adiante:
O Observador não está apartado do Observado! – O observado é o
instrumento e o Observador – é a Lei em operação. A dissolução das causas
dos conflitos encontra-se neste exato Momento – o momento Presente – Então,
o momento que sempre existiu no Universo é este, em todas as idades, nos
desdobramentos e manifestações visíveis ou não visíveis?
Cap. XXIV-B: Potencialidade, Corpo da Natureza e Resiliência
Tudo foi criado pelo pensamento de forma reta, retilínea, buscando o
fixo, o permanente - com energia e enorme esforço humano – todas as grandes
obras ou as bases da nossa sociedade – como também uma necessidade de
ordem. Logo, para uma pessoa ter a matéria prima básica, para ter a moradia
ou abrigo, é necessário esforço no tempo – para alcançar, no futuro – o ter,
dentro do básico - do necessário. Ou, talvez, tenha muito e possa partilhar
parte disto com alguém.
Mas se estivéssemos condicionados ao acúmulo, à fuga de nós mesmos
ou à projeção externa em busca da sustentação de nós mesmos – de forma
insustentável, constantemente - isto não traria a Verdade.
A natureza feminina da Terra é pouco compreendida – é enfrentada e
combatida – é vista - pela forma como as coisas são - como frágil, sensível,
desprezível. Sendo que a natureza feminina está justamente nessa capacidade
e qualidade de energia livre, integrada à lei da natureza. Não dizem que os
mares são os pulmões do mundo, ao contrário do que se pensaria – que são as
florestas? (sendo que sem verde, sem plantas, como ficaria o ar¿ Como estaria
este cérebro humano, este pulmão que vive em meio a inúmeros elementos
invasivos, poluídos? Estar nesse ambiente, nesse meio – afetaria somente o
órgão físico, ou será que, existindo o Ser, há um outro processo que registra e
reconhece um elemento invasor ou condição desfavorável de Vida – tal como
uma Inteligência intrínseca que também abrange as camadas extrínsecas?)
Imagine que cada célula do Ser está vinculado a esse funcionamento do
tempo na natureza, mas não está preso ao racional, ao pensamento – que
seria um processo mecânico e limitado. Há um processo natural de energia que
cumpre tudo o que é necessário para a harmonia do planeta e de todos os
seres, contanto que não seja invadido, modificado, destruído – contanto que as
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condições e os organismos pertencentes a este ambiente de fato vivam em
harmonia com ele, e não que sejam destrutivos e autodestrutivos – danosos
uns aos outros ou ao próprio ambiente.
Cap. XXV: Átomos, Moléculas, Elementos e Inteligência: Céu e Terra
Quando se tem uma dor de estômago, busca-se o remédio. Mas a dor
de estômago talvez não seja de causa física visível, por exemplo. Passar
estresse, ansiedade, medo, preocupação – alimentar-se precariamente ou
demasiadamente, ingerir um alimento ou água contaminados, enfim – quantos
podem ser os motivos, a causa da dor de estômago?
Átomos, Moléculas e elementos da natureza (O2, CO2 – gases, H2O água – líquidos) no nosso organismo trabalham juntos a todo instante para que
seja possível o equilíbrio, a saúde e para que este organismo se mantenha em
ordem – por algum motivo – este é o trabalho incansável de nossas células e
de tudo o que compõe o nosso organismo, pelo o que compreendo. E quando
caminhamos, quando inalamos (respiramos) ar puro, estas células e este
organismo – o sistema nervoso permanece inteligentemente reagindo,
traduzindo, assimilando o conteúdo recebido desde os mínimos detalhes. Se
um mosquito pousa em meus braços, os folículos pilosos então se arrepiam, a
pele responde, meus olhos vão em direção ao local de aviso – aí venho a
agradecer os receptores nervosos – grande trabalho para manter-me sensível
e alerta!
Se estou em meio a um grande trânsito urbano, as fumaças, o cenário
visível e audível, cada parte disto está me colocando imersa naquele estado do
ambiente para que eu responda às suas condições, inclusive para que esteja
ciente que a qualquer momento o sinal poderá abrir, uma pessoa poderá
passar correndo à frente do ônibus ou carro, uma chuva, talvez, possa alagar
as ruas e eu chegarei mais tarde em casa. Mas, naquele momento estou
integrada ao ambiente e às condições existentes nele – meu sistema nervoso,
meios do sentido e da percepção, cérebro, (corpo, mente) estão
completamente absorvidos pelo cenário, sendo muito dificultoso talvez manterse desassociada dele. Um grito repentino de um motorista ao lado do carro que
estou talvez me cause um grande susto e meu coração se coloque a palpitar
involuntariamente.
Em um outro momento, após a passagem pelo trânsito, estou em um
ambiente silencioso, calmo, repleto de plantas em uma região arborizada, sem
aglomerações. Há tanto espaço e meus pulmões se põem a expandir
profundamente e esvaziar, talvez aliviado do cenário anterior. A mente e o
Sistema Nervoso descontraem-se, me ponho a bocejar involuntariamente –
magnífico cérebro – o Sistema Nervoso Parassimpático se põe a reequilibrarme diante da vivência anterior.
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De repente, dentro deste espaço agradável, saudável e sereno, após
algum tempo, vou me sentindo cada vez mais e mais serena, tranquila, e um
bem-estar invade-me, de forma que minha energia, antes exausta, começa a
se recuperar cada vez mais.

Cap. XXV-A: Tecnologia, Globalização e Impactos n
a Mente e na Realidade: Aceleração do Pensar, do Fazer e do Produzir e
Riscos
A natureza possui uma frequência, naturalmente. Assim como o ar entra
e sai dos nossos pulmões, que respondem contraindo e relaxando a
musculatura que interage com os elementos externos – com o clima, com o
tempo, com as qualidades gerais da natureza – assim seguem o diafragma, as
costelas e os grupos intercostais - insuflando e esvaziando – que papel teria a
natureza e os elementos em nosso Sistema Nervoso? O Ambiente e seu ritmo
influenciariam na forma como o cérebro, o corpo, a mente e o Espírito
percebem e concebem Visão de Mundo, enquanto criam o Ambiente interno
que possibilite a recepção energética a fim de que toda essa conjuntura
mantenha-se em Equilíbrio?

Seus perfeitos ciclos e nosso funcionamento não estão apartados. E isso
podemos afirmar – desde os elementos externos e superficiais até o efeito da
interação destes a longo prazo com este organismo que se encontra conectado
com esta Natureza (Potencialidade da Natureza) e Espaço.
Como Mulher, digo que nunca senti tanta opressão se não os medos das
violências, o olhar para o descuido com a natureza, a ausência de diversidade
cada vez maior, a pobreza e carência de atenção para muitos – e o poder e
domínio para outros tantos – as disfunções de uma espécie desconectada do
sentido mais profundo e divino da Existência, em um solo-mãe tão cansado das
incoerências e atrocidades. Vejo a luz do feminino obscurecido por uma vida
de escravidão e aceitação de todas as coisas sem questionamentos e sem
espaço para manifestar e viver o que realmente está adentro pulsando por
mudança. Trata-se de um processo onde o Meio, de forma insustentável - não
possibilita o nascimento do Novo.
Assim sendo, regressar para o interior é de fato o que há de mais valioso em
qualquer tempo e lugar. Compreender o que sinto e quais os sinais que a
natureza está passando nestes sinais é maravilhoso- e são estes sinais que
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dizem muito sobre as relações humanas com o meio, o espaço e a Vida do
Planeta.
Cap XXV – A: O resgate de nossa Verdadeira Natureza – Conhecer a Si
mesmo: Percepção e Compreensão
O que seria resgatar a nossa verdadeira natureza?
Primeiramente, o Cuidado – este toque interior espontâneo presente em
nós é uma qualidade de Preservação, de amor à Vida. Mas o que seria este
processo desde o ambiente interno? Em um mundo cada dia mais acelerado,
com cada dia mais pressões e desafios, o silêncio que me regenera, o
momento para recarregar-se para fluir, para receber energia, revigorar-se após uma jornada em tempestades e ondas de pensamentos, tarefas,
demandas incessantes – é uma dádiva e um processo completamente
necessário – que, por vezes – e, por muitas vezes – O Mundo não compreende
e não facilita ou possibilita. Então, há toda uma situação de estar entre a “Cruz
e a Espada” - não há sustentabilidade física no Ambiente daqueles que
encontram-se controlados pelo tempo, pela economia ou pelas decisões de
terceiros para manterem-se em seus processos básicos e essenciais e para
manterem-se equilibrados. Há sim – grande desafio – e uma fé de que uma
força maior está guiando e ordenando toda a nossa vida – quando esta força
na verdade encontra-se sempre presente.
Trabalha-se. Dias, horas – meses, anos – ininterruptamente –
levantando o corpo cansado após mais um dia de grande solicitação
psicofísica.
Uma dor de cabeça e o remédio – em prontidão – à mesa. Uma dor
generalizada e uma injeção rápida – um sedativo que seja capaz de silenciar o
resultado das experiências ou condicionantes individuais e seus sinais
expressos – a dor. Dia seguinte, novamente o Sistema Nervoso condicionado
repete as mesmas ações - o campo da memória, então, passa a ser tudo o que
conhece-se do Mundo ao redor e do cenário da Vida. Porém, há alguma coisa
além, diferente deste pequeno campo de repetições e dificuldades que busca a
nossa sobrevivência física?
Cap XXV-B: Condicionantes Externos e o Conhecimento Interno
Primeiramente devo reconhecer os 5 sentidos: tato, olfato, visão,
paladar, audição. Os 5 sentidos, as formas e objetos do mundo, seu valor
energético, as mudanças dos pensamentos e desejos, gostos, etc – e como
toda a movimentação está ligada a este processo de mudança de pensamento
e desejos individuais e coletivos. Mas, o que seria o Conhecimento do mundo
interno? Ou seja, quais são os sinais que recebo nesta relação com o
ambiente, com as situações e qual a finalidade de toda esta passagem?
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A natureza é a fonte de tudo o que foi criado – da manipulação ou da
exploração da natureza obtivemos a denominada evolução material e interação
global – toda a estrutura da nossa civilização e sociedade – A isto denomino o
Conhecimento Externo – o Conhecimento de como tudo funciona, dos bens
materiais e aquisitivos, dos sistemas criados, do porquê da existência destes
sistemas, das inúmeras dificuldades humanas neste contexto junto ao tempo,
etc;
Já o Conhecimento Interno - seria possível defini-lo? Haveria um acesso
a este Conhecimento?
Cap. XXVI: Os Excessos de Racionalidade na Era Moderna
Ao longo da História da Humanidade, além dos marcos profundos dos
conflitos e condições de mudanças na construção da Civilização, de seus
valores, de seus princípios e buscas para a Sociedade humana, em nenhum
momento da História os recursos da natureza estavam ausentes à existência e
continuidade da espécie. Muito pelo contrário, observamos que sempre houve
interação Homem – Natureza – Animais. Além, também do pensamento do
explorar, descobrir, competir, combater, guerrear, vencer - entre outros.
O homem ancestral que ia à caça para manutenção de sua
sobrevivência, o Homem Político – que dominava o pensamento da Ordem na
sociedade; os Homens da guerra que travaram batalhas como Guerreiros, Reis
ou Príncipes; os homens de negócios do Mundo Moderno. Enfim, o
pensamento e natureza masculina sempre prevalecendo à frente da natureza
feminina (recolhimento – geração da vida - cuidado- preservação).
Quando falamos em excesso de uso de razão e somente a razão e a
supressão de quaisquer outras qualidades possíveis no Humano – estamos
falando de um aspecto que predomina na história da construção da Civilização
e que se encontra presente e dominante até os dias atuais. E não conhece-se
nenhuma qualidade para fora disto – está tudo concretado, fundamentado e
sistematizado nisto – o tempo, o sistema, os padrões até o fim da Vida. A
pergunta é: Houve Vida interior no meio disto ou foi apenas um processo de
reação às condições do meio? Onde ficou o Ser, neste Espaço, Meio e Vida?
Negado, subjugado, massacrado... por inúmeras ideias alheias, verdades
inverdadeiras, justiças injustas e valores distorcidos para que outrem (ou
outrens) comandem tudo o que eu fizer.
O ser humano é somente um corpo físico, ou é um Ser – que possui um corpo
emocional, mental, etc; – amparado e vinculado à Inteligência e ao Espaço –
Ambiente?
Quanto mais racional e pensante somos, mais inteligente e astutos – assim é
fundamentado o pensamento global em geral – quando o fim é meramente a
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riqueza material e ostentação – e que todos estamos destinados a isto –
involuntária ou voluntariamente. Não há qualquer essência em profundidade –
ela só chega por mérito daquele que realmente a encontrou – e não pode ser
vendida, furtada ou distorcida – só pode ser vivenciada.
Despertei para o fato que o Universo e a Natureza estão trabalhando por
ensinar algo além para a nossa Evolução - ou melhor, para a compreensão e
descoberta de quem nós somos – a qual não pode ser possível a libertação de
todas as crenças que limitam o Amor Genuíno que não vem de qualquer meio
distorcido pela sociedade, e sim do interior, do mundo natural. Encontrei para
sempre o sentido da verdadeira natureza feminina deste universo natural,
descobri que o apego, a limitação dessa natureza se manifesta nos problemas
mais assustadores e agravantes que podemos testemunhar ao olhar não
somente na História, na forma como a sociedade foi criada e como a
humanidade se relaciona - como também na sociedade atual.
O domínio do forte sobre o fraco, do inteligente e viril – o rico sobre o
pobre – do vitorioso sobre o fracassado – é o oposto da educação que a vida
tenta nos ensinar naturalmente. Enfim, todos estes processos são apenas uma
parte desta tendência de olhar o Mundo, a natureza e todas as coisas como
compactadas em uma caixa estrutural fixa e permanente criada pelo
pensamento – que se desdobrou na História e persiste como se olhássemos a
Natureza como uma estrutura fixa e permanente, que possa ser padronizada e
controlada, suprimida de diversas formas – fragmentando a possibilidade de
investigação livre da Realidade e da Criação.
Para que alguém seja muito ambicioso é necessário que anteriormente
tenha criado esta realidade em si mesmo, para que alguém esteja propenso a
aniquilar qualquer forma de vida por esta ilusória Vitória – é apenas um dos
sintomas que temos e vemos como “natural” perante o que chamam “a batalha
da Vida, as competições e lutas por espaço e poder, etc; E o que seria a
cooperação, a amizade, o amor, a fraternidade - o outro lado de toda esta
estrutura, seria este o lado verdadeiramente Humano?
E onde ficaram os aspectos Universais femininos neste processo?
As cidades se expandiram, os sistemas com ela – o tempo, assim, passou a
ser visto e percebido pelo ser humano de forma completamente diferente.
Metas a alcançar, contas a pagar – afim de manter justamente o Essencial. Ser
Humano passou a não ter qualquer valor – a luta pelos poderes cada vez
maiores frente aos desafios enfrentados tornaram-se conflituosos,
desarmônicos e insustentáveis – uma vez que a cooperação, o olhar holístico
para quem somos em essência tornou-se obstruído por uma série de
influências e condicionantes externas. É similar a um fenômeno onde uma
variedade de cores, diversidade e vida são removidos por completo para dar
espaço a um sistema de monocultura – padronizado para suprir demandas,
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sem a sensibilidade básica para estudar e reconhecer que a natureza possui
inteligência, que a natureza é importante – que aquilo afetará toda a cadeia e
teia da Vida.
Existiria um limite e um fim para conhecer e autoconhecer ou uma Lei na
natureza que está trabalhando a todo instante para conduzir todos os
processos a um estágio, um processo da Consciência onde os
desdobramentos dos fenômenos e a Mente não estão apartados, porém onde
uma Potencialidade e Força condutora que não divide todas as coisas, mas as
mantêm unidas a um inevitável processo de criação e harmonização,
ininterruptamente?
Por que existiria o Caos? Seria um processo adaptativo a um modelo
inconstante, em atrito, excessivamente modificado e atualmente
acelerado, talvez?
O Espaço tem uma frequência – basta estarmos situados a qualquer meio
para estarmos nos relacionando com este e respondendo a este. Assim
também, as vibrações captadas de um meio influenciam diretamente o
indivíduo e manifestam as qualidades do coletivo.

Cap. XXVI-A: O Vir a Ser e o Sofrimento Psicológico
Este é um assunto muito importante – onde o aprendizado ocorre na
observação de nós mesmos justamente na interação com este Espaço e Meio
no decorrer da Vida. O nome de qualquer situação que estamos relacionados
tem um nome: Cultura. A Cultura foi criada por sistemas, pensamentos,
crenças ao longo da nossa História. A cultura, assim como as religiões, são
passadas, de tempo a tempo às que seriam as “Novas Gerações” e no decorrer
da História da Humanidade. O que se busca com a Cultura? Os Valores
Humanos. Mas com diferentes crenças, condições adversas e dificultosas, com
avanços e retrocessos, com disfunções e reordenações buscou-se a fixação de
uma determinada cultura que modele e ordene os povos.
A Educação, por sua vez, não deveria e nem nunca será um processo
meramente comercial e rígido, imposto para encaixar o aluno a um certo
sistema e parâmetro – O Aluno e o Professor são, antes de mais nadaHumanos – o que é relacionar-se holisticamente – o aluno, o professor¿ É
apenas uma relação de troca de bens de informação, comercial, um contrato a
ser cumprido, um programa a ser executado? O Aluno deve ter a capacidade
de pensar sozinho, de compreensão do significado da informação que recebe. - Lembranças da História: a metodologia antiga da Educação - em cenas onde
o aluno, a criança - era colocada de forma isolada em uma parede, com
palmatórias do Professor como forma de educar na frente da turma? Essa
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criança poderia ser eu- ou você num passado remoto. Então, havia educação?
Havia conforme os valores daquela sociedade – frios e cruéis.
Tudo isto está contido, nos mais profundos porões do nosso inconsciente – em
situações de provas, vestibulares escolares – em situações de Competição, de
comparação, de “Chegar a um Lugar”, de “Ser Melhor”, alunos passam pelas
mais diversas formas de sofrimento, dor, agonias, dias e noites em claro
objetivando o final do conflito – a prova que o testará – A emancipação – A
escala do sucesso. É o corpo, que em realidade Experiência. E estaria o
Espírito separado do corpo? Ou será que há uma metafísica, uma lei real que
trata de observar todos os fenômenos registrando-os continuamente? O
Sistema Nervoso neste processo entra em colapso, em diferentes doses
subsequentes – por assim dizer – e tudo isto é visto como um processo natural
do crescimento, da Educação. Ainda olho tudo com muito cuidado, pois na
civilização ninguém deveria sentir-se superior (de forma negativa), corromperse e corromper – uma vez que todos estivessem empenhados com a Paz, o
Bem-Estar, a Equidade, a Harmonia Universal – ou seja, deve haver
Sustentabilidade e comprometimento com o Essencial à Vida.
Do egoísmo superficial podemos rir, brincar - “Tudo bem” – Mas é assim de
fato quando o observamos profundamente? Olhando todas as guerras que já
ocorreram, as atrocidades, mortes, suas manifestações em noticiários ou não,
olhando a origem das pandemias e surtos ambientais, por exemplo.
Cap. XXVI-B: Felicidade e Cuidado no Momento no Presente
Se o Ser não está fora, está dentro. Ou será que o Ser está e
permanece em potencialidade, na transformação da Natureza, conduzindo-as
em direção à Sua Ordem natural, isento de divisões ou denominações tal
como “dentro e fora” – que é uma descrição de dualidade?
Quem leva o destino do viajante seriam as circunstancias externas ou seria o
Morador Interno? Onde estaria o verdadeiro Poder – o Poder externo, o poder
do voto, o poder Presidencial? Ou seria o Poder que antes de mais nada, nada
tem a ver com o poder violento, e sim com um processo da própria natureza
que ninguém pode controlar, manipular ou distorcer – tal como a regeneração
ou a degeneração, a impermanência das coisas – diferente do pensamento fixo
- o Poder então seria pertencente a tudo o que existe na natureza, inclusive ao
próprio ser humano, no seu destino harmonioso ou desarmonioso, caótico ou
não?
Enfim, haveria uma situação onde o Presente traz clareza – sobre quaisquer
circunstâncias relacionadas à sobrevivência e crescimento ou processo de
divisão para um processo de aprendizagem através da vivência e observação?
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Cap. XXVI-B: Tempo, Amor e Universalidade
Captamos uma informação, sentimos o ambiente, recorremos às
soluções, desdobramos ações, enfrentamos os medos e as incertezas,
reagimos – bem ou mal às diferentes situações que se apresentam e às
questões humanas. Mas qual valor teríamos nós, em cada minuto de nossas
vidas? Seria então, nós mesmos - o ambiente?
Sendo tudo impermanente, qual seria o sentido do Amor, o
entendimento do tempo psicológico e dos processos e mudanças que
passamos em vida frente à existência da Morte do corpo? Seria a morte o fim
da experiência do mundo ou a morte do Ser? Se o fim é a experiência
psicofísica então onde estaria o Ser? Estaria este mesmo aparelho psicofísico,
memórias – ligados a uma capacidade que não está somente na área da
sobrevivência – mas em uma outra forma de viver, relacionar-se e conhecer-se,
que talvez tenha sido demasiadamente oprimida?
As dificuldades, os sonhos futuros, as transformações em desafios, os
impactos das situações e suas proporções em nosso mundo interno e como
estes se desdobrariam?
O Amor - o amor que não pode ser definido, o amor divino viria da
compreensão da natureza. A liberação de todos estes conflitos, através do
espaço, do cuidado, do respirar... do recordar, do retornar àquele espaço
interno – produziriam respostas em nossas próprias células, na forma de ver e
experienciar esse sentido da Vida em sua manifestação mais ampla, tão velozporém tão valiosa para investigar e descobrir quem somos e o que é este
Mundo. A forma como alguém fala, pensa e age então impactaria o mundo. As
relações, reações e desejos humanos impactariam a Vida. As tecnologias
impactaram o mundo. Doenças e surtos pandêmicos ao longo da história
impactaram o mundo e a Vida. E o que é a Vida? Ação constante... Quando
cessamos a ação que é uma resposta de reação ao ambiente e circunstâncias,
o que ocorre? Podemos separar a vida física, o mundo físico, de um outro
processo de descoberta muito sutil e divino, em forma de energia, que foi
ignorado por eras?
Quando reconheço a capacidade de contemplar a vida, uma flor, uma pessoa,
o rosto de minha mãe, as ondas do mar... Sentir o calor do sol, estando
plenamente presente – o que ocorre com as minhas células, com a Mente? Há
um espaço de completa Autonomia. E é neste espaço que posso criar, ser livre,
encontrar-me e encontrar a lei que não pode ser vendida.
Surge uma qualidade de Ser e Energia que não estão em oposição, mas em
potencialidade independente do que ocorre no exterior, de forma que essa
mudança impactaria o mundo exterior por se manter e surgir fora dele e, ao
mesmo tempo, por possibilitar a manifestação deste mundo. Então, há um
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processo de observação e investigação, sem que nos envolvamos com as
circunstâncias externas que não podemos controlar.
De onde viria a Ciência que criou o Espaço, as estrelas, as flores da terra, os
alimentos e seus sabores, o ar puro, a forma de funcionamento dos elementos
da natureza e da própria Natureza? A ciência que nos fez de forma a pisar no
chão, caminhar e respirar, rir, sorrir ou chorar, admirar a Lua no céu, as
estações do ano e o mar?
O amor viria, então, de conduzir a ação livre de qualquer controle sobre
esta energia, sabendo ler o que se passa interior e exteriormente - para
descobrir quais valores a vida está ensinando sobre Ele, o Amor? E, desta
observação e relação – surgiria o crescimento natural, o sentido Universal da
Vida - a compreensão.

Cap. XXVIII - A Ação da Inação e a Ciência da Observação
Muito falamos sobre ação, mas pouco conheço, talvez, sobre onde
na ação está a inação – ou, se o estado de aprendizagem seria mais um
processo de observação – e nem tanto de um processo de ação com
intenção – melhor esclarecendo, o estado ativo seria um processo de
trabalho muito mais abrangente do Ser para com o mundo do que se
observa e se vê superficialmente.
Então, o que seria a Ação da Inação? Quando você sonha e o sonho é tão
profundo, tão intenso – que lhe confunde com o real – qual a sensação ao
acordar¿ De que um processo ativo estava em andamento, pelo menos
nas camadas do inconsciente – subconsciente. De toda forma, há o
processo da memória – a memória constante e a aprendizagem que
acompanha o percurso diário das ações, momento a momento do dia,
momento a momento da vida. Quando um cientista ou pesquisador está
em um laboratório, ele pode observar (com zoom ou lupa) uma pequena
molécula, ou uma bactéria... E conhecer a natureza dela – sabe ele que ela
possui uma origem, uma função – e que a natureza a programou, a fez
exatamente daquela forma – ela é resultado de uma série de processos da
natureza.
Este cientista está observando... conhecendo... aprendendo sobre a
bactéria. Não há definição para ação na inação – quem deve investigar¿
Quem vive. Quem está Vivo deve investigar esse processo de que ação
não necessariamente significa estar ativo, fazendo algo fisicamente. É
necessário que haja uma mente também, que haja uma completa
estrutura, energia, sensibilidade, capacidade – para que haja ação – seja
ela qual for – que tem o potencial da Criação. “Desenhar um sol amarelo
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no papel branco – todos podemos” – mas e conhecer e explorar a
natureza do sol, do lápis que me possibilita escrever, do aroma que está
no ar neste exato momento... É um processo investigativo. Assim como,
amar contemplar o Sol Amarelo e desenhá-lo é incrível! O fato aqui é que
não há um processo isolado – a ação física pode não ser vista, mas há
uma outra forma de ação em potencial ocorrendo de forma muito veloz
em um processo de interatividade e relacionamento.
Assim como o cientista ou pesquisador – o exemplo dado
anteriormente sobre a cena do laboratório – assim também conhecer a
inação quando se está sentado à frente de um rio ou qualquer outro lugar,
completamente presente – isto tem um potencial enorme, gigante de Ação
– desde o mundo interno – por assim dizer. Será que o pesquisador pode
discernir se ele era o mesmo antes de sentar à frente do rio e após este
processo? O que esta troca, com este ambiente e este instante criou¿
Cap. XXVIII- B: Brutalidades contra a Natureza e a Violência no Modo de
Viver, Ser e Existir do Mundo
Na sociedade, reconheço que existem polaridades e disparidades que
dividem e não que unem – reconheço que existe o instinto competitivo,
comparativo, divisório – à carência do unitário, cooperativo – assim como estes
processos existiram em toda a história da humanidade – divisões ou combates
por questões étnicas, sociais, por gênero ou religiões, por política ou opiniões,
por nacionalismos, entre outros processos psicológicos humanos.
Assim, somos marcados por uma história repleta de combates e
brutalidades, em busca sempre da ascensão – por escolha ou não. Logo, o
verdadeiro sentido do viver, da vida tornou-se muito desconexo da realidade. O
interesse em autoconhecer-se, do relacionar-se amorosamente com todos os
seres, de desejar o bem veio sendo cada vez mais assolado pelos ideais de
conquistas frente aos desafios ambientais e socioambientais – materiais – a
luta pela sobrevivência, a exploração dos bens e dos indivíduos – prorrogandose de tempos em tempos por toda a História – e um pedido profundo de alento,
frente às degenerações, desigualdades e disparidades político-sociais em todo
o mundo.
O conceito de família passou a abranger um processo de relação
família- indivíduo – sociedade – classe social, distorcendo a real fundação
histórica da geração, do crescer e do Conhecimento do Mundo – jóia do
indivíduo – que devido a uma série de influências e circunstâncias acaba por
ser danificada e obstruída, impedindo a real expressão do Ser – para além das
projeções, conceitos ou pré-conceituações.
A sexualidade (energeticamente) é abertamente explorada, a nível
individual e coletivo – criam-se os próprios conceitos sobre quem é o outro e a
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imagem projetada sobre o que eu espero do outro – sem nunca olhar para este
“outro” como um ser humano, pertencente a este planeta e natureza, repleto de
qualidades e certas heranças passadas, com uma história de vida,
experiências e visão de mundo única. Não possibilita-se o potencial criador do
indivíduo com a imposição de um certo sistema – ao contrário do processo da
educação, que atravessa toda a vida e é fundamentado no essencial – porém
que, deve possibilitar ao indivíduo a capacidade de ser dono de sua vida,
energia e Espírito – a capacidade da Autonomia – frente à realidade da Vida e
da Morte: a sobrevivência, o autoconhecimento, a harmonia, os valores
humanos e um modo de vida pacífico, natural.
As altas pressões, os impactos das ações no meio ambiente, as
solicitações e demandas por mais e mais acumulações representa, então, o
processo dos desejos e seus desdobramentos no tempo – em contrabalanço
com a urgência da sobrevivência e sustentação do essencial à Vida.
É fundamental perceber que se estou relacionando-me com este Espaço
(aqui denomino espaço como algo além do meio ambiente) em um olhar
holístico a esse movimento chamado Vida. Se tudo tornou-se no fundo uma
forma de luta, de combates – então o campo chamado Vida perdeu o seu
apreço e real significado. Sem amor e tratando uns aos outros como bens de
descarte – assim como se faz quando usamos uma roupa e depois quando
enjoamos desprezamos a esta sem dó, é uma forma cruel à qual aceita-se
funcionar, se relacionar e viver. O corpo humano passa então a ser um bem
comercial, uma vez que a energia deste (Ser Humano) encontra-se
intrinsecamente e extrinsecamente interligada ao Espaço, Meio Ambiente e
Saúde (elementos essenciais à Vida), impossibilitando o dom Criativo, de
Autonomia – o dom do viver.
Cap. XXVIII-C: A Natureza Invisível é que Responde – Fora do Tempo e a
Lei Universal
Com este livro uma porta diferente precisa se abrir. Escrevê-lo é
como tentar abrir esta porta, ou melhor – não esquecê-la jamais – para
que ela permaneça sempre aberta para outros entrarem e também
exercitarem olhar diferente para si mesmos e para os fenômenos: A
natureza invisível é que responde – então, aqui, a natureza visível é
apenas um desdobramento de uma outra camada, que se inicia no
coração humano e na mente, na esfera da Consciência e das relações
humanas com o seu planeta, entre si, com este espaço sagrado chamado
Vida e com a valiosa oportunidade de quebrar condicionamentos e
autoimposições, verdades não- verdadeiras e descobrir seu real potencial
e significado de vida – essencialmente, autonomamente, amorosamente,
naturalmente – afastando-se das influências e distorções corruptoras –
que corrompem a dignidade, ferem ou oprimem.
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A existência física é um fenômeno surpreendente, onde o corpo
humano, assolado pela História da civilização por tudo passou – e passa
até os dias atuais. E digo que não é somente o corpo – corpo, mente e
espírito são Um – mas devido a uma série de palavras, conceituações,
ideologias, imposições, influências, circunstâncias – passou a viver do
passado ou das projeções de pensamentos alheios à sua realidade. O
pobre deseja tornar-se muito rico, o rico esbanjando poder é aplaudido,
independentemente da forma como tornou-se rico. Há todo um processo
de insatisfação com a natureza das coisas, de não compreensão da
natureza das coisas – a fim de tornarmo-nos sempre algo melhor do que
somos, sem nunca olhar para o momento e estar presente e, muitas
vezes, optando pelo afastamento de nós mesmos para que possemos nos
encaixar perfeitamente às estruturas da sociedade – criadas pelos
pensamentos e experiências de outros homens, em outros tempos, em
outra História, um processo que define que a sombra do passado
acompanha a vida humana e impede a evolução do ser – sem nunca notar
o poder das atitudes e palavras ofensivas e de combate – que ferem a
consciência de toda a humanidade e propagam a violência e o ódio por
toda a parte. Logo, a Autonomia e o Autoconhecimento verdadeiros – de
quem Somos – é Poder verdadeiro. Porque não pode haver nada mais
valioso do que saber quem somos, o que precisamos para viver em paz
na Terra – não para surpreender ninguém – mas porque encontrei algo
no meu mundo interno e reconheço o que é fundamental, que nunca
poderá ser vendido – o conhecimento que não pode ser vendido ou
revelado por nenhum outro ser humano além de mim mesmo(a). O livro
está em Minha Vida, na Vida - naturalmente – e não nos pensamentos e
visões impostas. Quem estará comigo no momento da morte, se não Eu
mesmo¿ Terei vivido e morrido cada dia para tudo o que não me pertence,
pude remover os véus antes da Hora da partida¿ Para isso, viver e morrer
precisa ser um processo único – onde haja Amor. E onde houver Amor,
haverá potencial Criador – “o que vim fazer neste Mundo?”
Cap. XXIX - Cansaço e Entrega
Há dias de grande cansaço interior, de depressões e lágrimas, onde
a dor precisa ser sentida... E há sempre aquela possibilidade de
destruição de tudo o que não nos pertence. Há a possibilidade do Novo,
sempre lá – enquanto houver suspiro e Vida. Há a possibilidade de Criar e
ser a História – ser a Transformação – enquanto houver Energia – e assim
descobrir que a vida do planeta tem um porque – você é parte de algo
maior e precisa despertar que a natureza e você não estão apartados. A
beleza e você não estão apartados. O Amor e você não estão apartados –
resgatando, sempre que possível o elo perdido, entrego-me ao som das
águas do mar, limpando meus canais auditivos, restaurando-me as forças
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que os homens desconhecem e jamais compreenderão. Ah, doce brisa do
mar, dos oceanos, preenchendo meus pulmões, limpando as dores e
obstruções. Ah, cheiro de flor, restaurando-me cada célula e dando o
vigor. Ah, corpo cansado, mente embotada – larga-te à Luz do Luar...
remédio santo que ninguém quer entender e valorizar.
Ah, sol maravilhoso, que me traz a energia gratuita, sem nada pedir,
sem chantagear! Ah, natureza, meu corpo é ela e ela sou eu – faça-me tua
Filha e dá-me o Teu Poder. Homem nenhum quer entender. Alívio de uma
mente sistematizada e condicionada por séculos, renasce oh alma, das
sombras dos outros! Renasce oh, encanto dourado, espírito imaculado
dos desmerecimentos alheios. Força da Mulher Real, levanta-te sem
cobrança, sabes o teu balanço, sabes te Curar – tu és a Cura do Mundo,
feito de pedras e dores, corações partidos e almas oprimidas – células
que pedem socorro, em meio ao sistema sem cor – das ruas sem flores,
sem cheiro e sem amores, negando a tudo que faça fluir as águas reais da
Mente da Vida.
Oh Mãe Rainha do Universo, perdoai a ignorância humana, de não saber
usar a mente para ver a beleza, naqueles momentos em que não há
influência, mas só a canção – De deixar o que É simplesmente ser - e não
o controlado, não o estereotipado, não o dividido ou o subjugado, o
escravizado, distorcido e mau compreendido Amor, Luz e Liberdade.
Cap. XXIX-A: Esvaziar para Preencher-se
Um banquinho no jardim. Um lugar mais “afastado”, ou,
simplesmente – este exato momento. Não há nada para pensar, projetar,
mudar- há apenas a atenção, a possibilidade de cuidado e integração com
o momento presente. Não há mais nada a ser dito – pois as palavras são
formas de interromper o processo natural.
Cap. XXIX-B: A dança dos Opostos
Se mente, matéria e movimento são Um(1) – quem (o que) seria o
(Dois)2¿ Movo-me como tempo, mas o tempo só se apresenta influente
quando acredito na Dualidade, fruto da interação Mente e Matéria. Esse
movimento também é Energia ,e esta energia do corpo humano não é um
objeto de venda – é um instrumento da Mente, das capacidades. O espaço
abrange a tudo e a todos, não divide, não seleciona melhores ou piores –
a energia atua totalmente e não localmente, projetando escolhas ou
opções. A energia e sua capacidade de operar na vida humana se inicia
no solo - que doa o alimento, que é o berço da semente – e que se
mantém fértil junto aos ciclos da natureza, que estabelece o equilíbrio
entre o ser e o espaço. Deste espaço, as árvores e mares fornecem o O2.
O clima resulta deste balanço perfeito. Se fisiologicamente não há
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qualquer dependência do meio externo, o corpo permanece cumprindo
suas funções básicas – mas onde então entra o Ser que se relaciona com
o espaço e condições e a natureza desse relacionamento e seus efeitos¿
Os desdobramentos e trocas energéticas que este realiza com outro e
com o meio, num processo interconectado de Sustentação da Vida.
Cap. XXIX-C: Correntes de Energia, Mente e Matéria
Quando ouvimos uma palavra, frase ou pensamento ao
estabelecermos um diálogo, estamos interagindo. Captamos o significado
de acordo com a nossa formação – capacidade psicológica de
interpretação. Pensando que tudo o que vive encontra-se interligado, o
movimento do eu não seria um processo isolado. A mente é sempre
limitada em seus julgamentos e conceituações – o amor, por outro lado,
sempre demonstrou ser a solução e o Guia de Visão que nunca falha e
nem falhou em tempo algum. Basta ver que enquanto existir beleza, há
um processo que o pensamento, limitado, não pode mudar ou distorcer –
esta beleza está sempre disponível para que encontremos a nós mesmos
e compreendamos os outros processos da natureza. O que degenera não
traz beleza, harmonia... A beleza só pode ser possível quando abro mão
do controle e das imposições e fluo naturalmente, sem a nada esperar,
sem a nada pretender e, então – há um enorme desbloqueio, como uma
chave que abre o corpo no interior – este corpo tem energia, é feito de
substância material – mas este corpo e suas células, seu funcionamento,
esta mente- tem um morador. Existe um sistema nervoso aqui. Devo
subjugar todas estas capacidades e aceitar a tudo o que é conveniente
mas nada reluzente em meu interior¿ É esta capacidade do
autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos profundamente que nos
faz únicos. É este um dos bens valiosos e inegociáveis.
Cap. XXVII - A Consciência da Terra em Mim
Se as dificuldades e o próprio aquecimento global não nos unir com uma
única humanidade, em um único pensamento planetário, o que mais nos
unirá?
Prenderam-me em uma vida feita de salas e quartos fechados, não posso
respirar e ver cores, aromas, ouvir a fluidez do rio e das ondas, e nem olhar as
flores e os pássaros – o tempo estrutural sobre a mente. A Saúde é utópica
frente às condições estruturais que se apresentam. Lá fora é perigoso, homens
maus vagueiam e andar sozinha é perigoso. Crescer assim é viver um filme de
terror, em um mundo cruel, duro, insano e insensato. E estão fora de controle,
derrubando a natureza para construir torres de marfim por céus de segurança,
porém sem nunca ter compreendido a raiz dos problemas. Cada vez mais
isolada a vida parece se desenhar à frente, conforme cresce-se e olha-se as
estruturas da nossa sociedade e seu funcionamento... Peço mesmo é um
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choque de despertar, 5 -10.000 vezes mais forte do que fora aos meus 17 anos
de idade – um planeta saudável depende de humanos(as) sãos – que sabem a
profundidade da inteligência que os criou - ou, por não saber – vivem o
imensurável. Definir e desenhar Deus em teorias não constrói e nem revela a
Verdadeira Realidade de quem Criou este Mundo , dentro do verdadeiro
conhecimento – longe do pensamento fixo – a natureza, a mente - e o
Universo.
Será que continuaremos a depositar o potencial inegociável que está em cada
um de nós em alguém externo, alguém de Poder sobre nós, será que nossa
energia se libertará das correntes, como seres humanos totais, completos –
vivendo em harmonia com a natureza e todas as formas de vida, longe das
destruições e violências?
A Consciência da Terra em mim – em um quarto, talvez - porém com uma
imensidão e uma fortaleza no interior. Uma força que nada pode roubar ou
danificar, o meu bem mais estimado, a ciência mais livre e a Medicina mais
pura - de caminhar, respirar, conhecer, pertencer e Criar, de cuidar e sonhar
que as secas calçadas e ruas abandonadas um dia serão repleta de flores
coloridas, perfumadas – embora muitos pudessem dizer: Sonho de criança,
sonho impossível neste mundo tão cruel – porém a única certeza é de que
enquanto esta Energia existir, tudo o que vem do Amor há de se tornar
Realidade. De sonhar, que existe um jardim do Bem-Estar que não se limita a
um conceito pré-concebido, mas a uma descoberta constante, maravilhosa –
do Ser (E do Humano). Os 5 elementos são correntes de energia da Mente da
Criação. Os 5 elementos e a Inteligência veem tudo – e fazem seus registros
com precisão. Está aqui mesmo, registrado em cada célula, célula de cada ser
vivente e em cada átomo existente. Imagine então onde estão os registros e
quais são os desdobramentos na dimensão do reino Humano?
Fica aqui a certeza, que a luz das estrelas, o sol e as águas puras, a Verdade
pode varrer e limpar o coração, pode fazer emergir uma outra Realidade, um
novo (e verdadeiro) Ser Humano– a Verdade que a Vida tem um objetivo muito
além do que se imagina, o despertar de um Presente, onde a Terra tem a Sua
Voz - e onde o Céu é uma melodia eterna, não estando apartado dela.
Visões pós Pandemia, visão da Pandemia? Caixões e caixões, corpos
entregues à Terra, dissolvidos em água, terra, fogo e ar... evaporando, mais
perto das flores e da terra doce e fértil, longe das agonias do mundo criado
pelas leis dos homens que lideram e comandam as Nações, insanidades
colossais absorvidas como sanidade – a Terra que fora dividida por desejos
vorazes e valores distorcidos, loucos ideais em nome da Prosperidade, quando
nunca se Conheceu e nem se pode com ela: a Sobriedade – e só comandam,
só mandam porque há quem acredite que necessite de Orientação, que um
Outro ser humano é Maior que Eu, que necessito de um Governo em minha
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Vida para me ordenar, me orientar a como devo Eu viver em paz - necessito e
acredito piamente que devo dar Poder a Alguém. E mais uma vez, a condição
da natureza – Dissolvendo em lágrimas e medos as dores solidificadas e a
crença limitante que preciso ser algo além do que já sou - a ilusão que estou
separado da Criação – enquanto isso, corações obstruídos e cegos, fanáticos
por espetáculos, aplausos aos falsos donos do Mundo – quando o Dono do
Mundo está dentro de mim, e também está dentro de Você. Salas, salões e
mansões abandonadas, talvez à venda – por 1 milhão de reais – do outro lado,
mães trabalham para o pão chegar à mesa, pelo aluguel quitado no mês.
Casarões vazios, sem significado, paredes mortas, que envelhecem mendigos e famintos nas ruas, grandes torres de marfim e queimadas sem fim.
Enfim, minha luz é minha Saúde, aquela ciência e Sobriedade que encontrei no
percurso do processo - nesse interim.
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