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Mecanismos Mentais e Respostas a Condicionantes Externos
Mecanismos mentais envolvem o exercício da razão como
ponte para ação no mundo exterior, sendo que o mundo exterior, o
mundo interior e a sobrevivência física não estão apartados – ou melhor,
a sustentabilidade psicofísica encontra-se ligada ao Ambiente –
respondendo a este e adaptando-se.
As estruturas da nossa sociedade foram todas edificadas pelo
pensamento – por leis, por ideias ou princípios do pensamento, por
Histórias, pela construção da Civilização, do passado ao presente. Já a
Criação – que abrange uma potencialidade Universal não está no passado
– mas sim como algo disponível e presente, contido em tudo o que vive e
pertence a este Espaço de manifestação que une som, vibração,
movimento, energia, natureza, seres, enfim – um processo integrado e
interconectado denominado Vida.

Conforme a velocidade e a tecnologia chegaram à nossa sociedade e
os sistemas se estabeleceram no mundo, houve um processo de mudança
cultural, no modo de viver e se relacionar com o ambiente.
Não seguindo muito à fundo no contexto que tomou este processo de
mudança cultural, nos modos de viver e se relacionar, devido às grandes e
velozes mudanças que produziram, olho para o impacto das pressões
socioambientais na mente humana do mundo atual. Não podemos desassociar
a saúde do contexto de completa integridade e equilíbrio de uma pessoa e de
seu histórico de vida. Também não podemos desassociar as repercussões
socioambientais na visão de mundo e modo de vida, “sustentabilidade
psicofísica” e sustentabilidade socioambiental do mundo, de como nos
sentimos profundamente em um ambiente, espaço e de como realmente
estamos interiormente.
O fato é que para tudo, toda a ação demanda energia. E em todo
processo de despendimento de energia está o tempo, o ambiente e a palavra
Sustentabilidade. Quando um processo se torna insustentável psicofisicamente
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e, logo – ambientalmente - então isso significa que ultrapassou os limites da
natureza para manter-se em harmonia e equilíbrio.
Para que nos movamos, nos alimentemos, e para que tenhamos energia
– necessitamos das capacidades psicofísicas. Se utilizamos destas
capacidades psicofísicas extenuando-as para mantê-las e, em troca, o
ambiente não produz a Qualidade de Vida – um equilíbrio ecológico, pulsátil,
vívido e natural, então o que conclui-se que está a ocorrer? Há uma dissintonia
entre a ação e o quanto a natureza pode suprir as demandas das ações,
tornando-se um processo degenerativo.
Se descubro que cada célula de meu aparelho psicofísico responde ao
ambiente em que vive, se meu Sistema Nervoso responde diretamente e sente
as tensões e pressões socioambientais, como proceder ? Aceitar o caminho
natural da morte, da degeneração – ou descobrir o que está por trás e em torno
da Regeneração , da amplitude da palavra “Saúde” ?

Emoções, Sinapses Neurais e o Funcionamento da Natureza
Nossas emoções são caracterizadas por uma resposta do Sistema Nervoso
Autônomo, que está ligado ao cérebro e aos meios do sentido. Diversos
sintomas se manifestam devido às alterações nesse Sistema, que envolvem
percepção, contato e resposta – respostas neurais – respostas do sistema
Psicofísico em geral.
As respostas imediatas a situações traduzidas como ameaçadoras podem se
caracterizar como luta e fuga, palpitações cardíacas (Sistema Nervoso
Simpático), ou as respostas de confiança, adaptação, relaxamento (Sistema
Nervoso Parassimpático), ambos interagindo simultaneamente com o Sistema
Nervoso Central. Tudo isso define nossas emoções no que diz respeito ao
Corpo Físico.
Porém, o campo emocional seria aquela parte mais sensível que tem relação
com os nossos valores morais, nossa visão de mundo, o que chamamos
educação ou formação psicológica, forma como discernirmos os
acontecimentos e os significados que atribuímos a eles – Esse campo
emocional participa de nossa formação, crescimento e desenvolvimento
integral desde o nascimento e infância até a fase adulta e o envelhecimento Este campo também funcionaria, então, aprendendo, apurando e “digerindo” os
eventos, servindo, assim, à construção de toda a estrutura psicológica e
personalidade individual.
Eventos e acontecimentos ficam armazenados na memória – A Assimilação e
tradução que damos aos acontecimentos vêm desta maturação psicológica-
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emocional, esta capacidade adquirida individualmente, a qual que podemos,
também, descrever como “Conhecimento”. Vamos a um exemplo:
“Para aprender a andar de bicicleta, Bianca, hoje ensinando o seu irmão mais
novo, recorda todas as coisas que ocorreram no seu processo de
aprendizagem. Ela diz a ele para que proteja a cabeça e os joelhos com
chapéu e joelheiras sempre que for pedalar, independente do seu nível de
confiança, afinal, Pedro está no início da sua aprendizagem com a bicicleta, os
riscos de cair e possivelmente se machucar são grandes. Tendo ela já
vivenciado a situação anteriormente, esta memória foi transformada em
Aprendizagem. No momento em que caiu, a sensação de dor não foi
agradável, porém, a memória de longo prazo possibilitou o seu aprendizado – o
que fazer, como fazer e o que não fazer quando for aprender a andar de
bicicleta ? “
Anatomicamente, no cérebro, a região do hipocampo seria a responsável pela
memória, junto às diversas outras capacidades, como as capacidades de
comunicação e linguagem.
Assim também, diferentes contextos e condições que estamos inseridos
refletem diretamente em nosso Bem-Estar e resposta sensório motora.
Podemos nos sentir mais felizes e equilibrados em determinado ambiente e
menos em outros. Podemos ter certa tendência de resposta emocional quando
encontramos dificuldades de adaptação. As causas envolvem o corpo, a
mente, os nossos valores e inclinações frente aos valores e significados que
adquirimos ao entrar em contato com o meio, com o espaço – identificando-nos
com as projeções do mundo e esquecendo a nossa real natureza.
Quando uma experiência não é totalmente digerida, compreendida e
assimilada, ela teria um impacto no nosso “inconsciente”. Isso explica por que,
depois de um evento traumático repentino, muitas pessoas adquirem o
“bloqueio” de qualquer manifestação similar ao ocorrido, evitando o contato
como resposta à ameaça em um trabalho de proteção à integridade
psicológica. A vivência desconfortável, então, gerou forte impacto de dor –
resposta do Sistema Nervoso Autônomo frente a uma ameaça ou grande
ameaça.
Algumas pessoas têm fácil assimilação e readaptação geral após um evento,
enquanto outras, uma menor e mais dificultosa adaptação – daí, então, é que
surgiria o “trauma emocional” que responde, através da memória e do contato
do meio dos sentidos aos elementos representativos do evento reconhecidos
como ameaçadores pelo cérebro, que executa a sua leitura diante das
“bagagens” adquiridas com a experiência.
Isso pode se manifestar na Esfera da mente Individual e da mente Coletiva.
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Na natureza, por outro lado, temos uma constante, um fluxo constante que
trabalha incessantemente pelo equilíbrio- Isso de expressa em nossas células,
Sistema Imunológico, Sistema Circulatório, Sistema Cardiorrespiratório – ou
seja, um movimento perfeito em balanço: enchendo e esvaziando (exemplo do
nutrir, separar, digerir e expelir; exemplo dos pulmões no ato da respiração e
oxigenação), renovando (exemplo de um ferimento que se fecha, onde o tecido
anteriormente lesionado se reconstitui, exemplo da troca de oxigênio e gás
carbônico) , buscando o melhor aproveitamento energético possível em um
determinado período de tempo em que as funções e os Sistemas estão em
trabalho ativo e funcionamento e em trabalho passivo – repouso.
No repouso, as células e o sistema nervoso ganham energia para se
reestabelecer, se reequilibrar após forte trabalho ativo. O repouso mental
também é necessário para que essa energia possa ser gerenciada completa e
integralmente.
Outro exemplo é o tempo para tratamento de determinada inflamação – ainda
no âmbito físico. Ao praticar atividade física, o músculo sofre um processo
inflamatório (caracterizado pelos processos bioquímicos) e necessita de
repouso para crescer. O crescimento muscular será a resposta para o estimulo
feito anteriormente, após a sua recuperação. Logo, esses mecanismos
inteligentes participam contribuindo para um equilíbrio e neutralidade
energética e funcional, agregando órgãos, vísceras, metabolismo e organismo
como um todo.

O que é normal e o que é anormal para a natureza?
Tudo o que temos foi criado pelo próprio pensamento. Do pensamento, as
estruturas sociais e globais, que se relacionam com as interações políticas,
divisões hierárquicas do Poder, que, a partir de diferentes decisões modificam
o cenário externo que representa o ambiente o qual todo o indivíduo está
inserido – interagindo, assim, com o cenário interno individual. Estas decisões
impactam diretamente no que nomeamos “Civilização” que é esta estrutura que
vem desde a História da Humanidade, que abrange todos os acontecimentos e
memórias.
Já as forças da natureza não podem ser compreendidas da mesma maneira.
As montanhas não escolheram sua altura por hierarquia, mas por estarem
ligadas aos outros elementos essenciais representativos de um determinado
ecossistema, as montanhas são como são. As montanhas se tivessem
consciência, bem saberiam que sem a Gravidade e a Crosta Terrestre nem
poderiam existir. Aliás, a Consciência que as criou, quando assim as fez, bem
sabia de todas estas coisas – criou todos os elementos em harmonia uns com
os outros.
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Assim também, os mares para os peixes e animais marinhos, a floresta para a
fauna e o ar dos seres vivos, a terra para os frutos e alimentos, etc; Todos
possuem elementos característicos originais, que não podem ser modificados
pelo pensamento.
No entanto, o pensamento foi capaz de criar condições para modificar as
estruturas genéticas de uma planta ou uma fruta após conhecer a sua
natureza, modificar o ambiente, criando, a partir de outros elementos as
estruturas da Civilização. O pensamento criou as Leis, criou o destino das
cidades e países, criou o foguete e foi à Lua. O pensamento criou os
armamentos, ultrapassou as barreiras do tempo com os automóveis e carros a
gasolina, que ocupam o ambiente e os centros urbanos.
Os bens materiais passaram a ser sinônimo de felicidade, num padrão de
funcionamento direção material “ilimitada e acumulativa”, enquanto as
angústias vivenciadas pelas pessoas frente aos diferentes desafios, acabam
por não ser compreendidas profundamente, devido às desigualdades sociais e
os problemas que surgem na Sociedade Moderna. Tempo e matéria passam a
ser o principal componente de funcionamento determinante da vida quando “o
Espaço já não tem espaço, o ser humano é o espaço em movimento, e, as
necessidades e pressões para a permanência no espaço impulsionam, sem
escolha, os hábitos e as ações.”
Diferentes causas e condições estruturais também criaram as doenças – Longe
do ritmo natural, a tendência ao sedentarismo, ao embotamento e rigidez
mental, ou à violência e à falta de empatia pela vida e o alto espírito
competitivo tomam formas ainda mais amplas. Surgem, então, as depressões e
doenças psicossomáticas.
Olhando como alguém que está sentado e observando tudo isto de longe,
acolhendo delicadamente as suas consequências e repercussões, e,
raciocinando de volta à raiz, o pensamento humano foge da Morte. O Medo da
morte não evita os sofrimentos, mas os produzem e os agravam. A coragem,
no entanto, depende do contexto. Por um lado, podemos nos sentir corajosos
ao colocar-nos de corpo inteiro em um desafio sem limites para acabar, somos
aplaudidos por isso. Por outro, a coragem não é nada mais que outra resposta
frente a uma condição que ocorre no meio.
Em resumo, sem amor, mesmo em meio a toda sorte de riquezas materiais,
não pode-se conhecer a Verdade. A mente é a ferramenta de investigação do
ser humano no Mundo, e, com ela, pode-se transformar, criar harmonia e um
mundo melhor, ou ainda mais conflitos e problemas. O egoísmo cria as
separações e divisões, os atritos sociais, os problemas ambientais; As palavras
também têm a capacidade de criar, todas cheias de energia e significado –
Enfim, somos o mundo que criamos – dentro desta Consciência, estamos
ligados a uma série de acontecimentos que englobam a História da Civilização
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– que repercutem em maior ou menor grau nos acontecimentos e nas esferas
da vida humana até hoje.
Para além destas estruturas, existe uma Lei que acredito ser a representação
de toda ciência e educação – a vida sob a luz da própria natureza – O Ser.
Resgatar um princípio único que não separa o tempo e sempre esteve
Presente significa acender uma luz que não pode se apagar.
Em minha fase jovem, aprendi muito com a observação, a meditação e a
natureza. Aprendi a observar as plantas, a lua, o sol e todos estes elementos
naturais trabalhando em conjunto – Nessa observação descobri a alquimia
mais óbvia do Planeta Terra e da espécie humana. Todo o segredo contido nas
mínimas partículas, na mais delicada estrutura de uma flor ou no poder
medicinal de uma erva em um canteiro no jardim, em conjunto com as outras.
Interagindo com jardins e plantas, aprendi mais sobre o céu do que qualquer
outra experiência que me levasse anos de leitura a fio. Entender sem o
pensamento, mas com a observação é outra parte de nossas capacidades.
Onde entra a relação entre nosso funcionamento neural, nervoso e as forças
da natureza ?
A exemplo de um acontecimento traumático, onde estaria a fonte capaz de
promover uma “cirurgia interna” sem bisturi ?
O tempo e a memória são dois componentes inter-relacionados entre si. A
memória surge da experiência, que ocorre no tempo, e a memória armazenase – forma o Eu, que se desdobra do passado para o presente, do presente
para o futuro. Outro fato é que as experiências são acumulativos psicológicos.
Experimenta-se sabores, aromas, sons, ações, interações, etc; Mas onde está
a parte que teria a capacidade regenerativa ¿ Só o pensamento poderia
reverter as repercussões psicofísicas de um evento traumático ? Sem dúvidas,
não. Poderia refletir, organizar, pontuar e desenhar o acontecimento com uma
nova interpretação. Tal capacidade poderia influenciar na resposta emocional,
mas existiria uma outra parte capaz de fazer o trabalho regenerativo sem o
pensamento ?
Sim – A Meditação ou abandono espontâneo de todas as cargas psicológicas.
Através do silêncio interno, da cessação das atividades neurais, em um estado
de neutralidade e equilíbrio. Este estado tem o potencial de trabalho de uma
cirurgia sem bisturi – Os batimentos cardíacos se acalmam e se regulam, o
Sistema Nervoso se reequilibra, a respiração retorna a um ritmo harmônico.
Com a ativação do Sistema Nervoso Parassimpático, o cérebro envia o
comando de relaxamento muscular instantaneamente para os principais grupos
musculares;
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O estresse, então, passa por uma espécie de gerenciamento através da
Meditação – este é o primeiro ponto de observação.
Outro ponto é que, toda a energia gasta para gerenciar o estresse ou as
repercussões de um trauma que responde ao sistema nervoso ainda com as
atividades mentais em alta, se torna um processo altamente exaustivo e
estressante para o organismo de quem o vivencia.
Um exemplo é o trabalhador, que precisa cumprir suas funções e
responsabilidades diárias com neutralidade emocional e alta demanda
psicológica ou física para a execução de seus objetivos. Em um cenário de
trabalho afetado por altas pressões externas e internas, o trabalhador retorna
para casa, mas não pode descansar – no dia seguinte, mais um novo dia, mais
uma nova demanda e um novo desafio surgem. Outros acontecimentos
ocorrem, e, com o passar dos dias, vão somando a “conta” de estresse
acumulativo no Sistema Nervoso e compondo as memórias que contemplam a
mente desse trabalhador. Se o seu organismo, metabolismo e Sistema
Nervoso não tiverem uma estruturação harmônica o suficiente para superar as
demandas diárias, certamente este trabalhador sofrerá de uma doença
psicossomática ou outros tipos de fenômenos tal como o “Burnout”.
Resumindo, olhando para a natureza e o potencial que existe sobre o que é
feito no tempo, para retornar a um estado de harmonia, promover assimilação e
balanço psicofísico geral seria necessário o repouso e a cessação completa
das atividades posteriores.
Um outro exemplo para este entendimento é o do acidente com trauma físico.
O paciente é imobilizado, é contraindicada a manipulação física da vítima após
o acidente devido ao desconhecimento dos níveis de seu acometimento frente
ao impacto do acidente. E como seria este “acidente” no âmbito psicológico, a
vivência traumática na esfera mental ?
No âmbito da meditação, esse resgate parte de dentro para fora e de fora para
dentro, facilitando que o “espaço vazio” promova uma capacidade de
preservação da integridade mental-emocional do indivíduo, além de outros
potenciais subjacentes relacionados ao estado que a meditação produz no
Sistema Nervoso Autônomo.
A Meditação seria o remédio universal para os transtornos de personalidade,
bipolaridade, ansiedade e todos os males psicossomáticos ocasionados por
alterações na integridade do individuo devido à influência de fatores externos
(fora de seu controle) – fatores que envolvam o contato com vivências de alta
pressão e condicionantes externos associados a diferentes causas e
condições.
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As sinapses neurais que ocorrem quando estamos em estado de harmonia
com o meio e neutralidade (componentes de preservação e valorização da
integridade) é o oposto dos estados onde há tensão, enfrentamento e estresse
brusco. Quando os fatores opostos se sobrepõem continuamente aos
harmônicos, surgem os “sintomas”. Associado a esse entendimento, fica claro
que sem um total aproveitamento e valorização energética, uma pessoa terá
dificuldades, a exemplo da própria saúde física. Outro exemplo é o Potencial
Criativo que existe na mente, na interação e percepção material e o encaixe ao
físico – Quando dispomos de demasiada energia e não fornecemos
gerenciamento físico que produziria equilíbrio, obtemos dessincronia da
natureza, novamente resultando em excessos – para todo excesso, havia o
inicio deste numa causa anterior que gerou o efeito. E onde todos esses efeitos
estão tentando nos levar ? O que os sinais estão tentando nos dizer ? Que não
está dando certo o jeito habitual de existir e funcionar – que não estamos em
acordo com a nossa própria natureza – estamos em confronto com ela.
Na natureza, essa mesma lei se expressa de forma clara, pois o tempo que
abrange o pensamento humano é limitado ao “Eu” inserido no contexto da
Sociedade. Já o tempo na natureza é transparente e verdadeiro. Basta olhar
para o fluxo das ondas do mar, o ritmo destas com o Dia e a Noite, as etapas
de germinação e crescimento de uma semente, as estações do ano, etc; Tudo
flui, sem um mecanismo que modifique ou que influencie a isto.

O Poder do silêncio e a Esfera da Paz
O silêncio envolve quietude e ausência de ação ? Como poderíamos
definir silêncio quando a vida funciona em um constante movimento ? Existiria
uma parte oculta que abrange o movimento apenas observando-o, sem com
ele envolver-se ?
Uma vez que tudo engloba o movimento do eu, talvez não estejamos
completamente atentos para o processo que se assemelha à frase “os fins
justificam o meio” – tudo envolve um processo psicodinâmico e constante,
relacionado a Viver, Crescer, Desenvolver, Transformar, Amar, Evoluir - para
além da Política, para além das estruturas tal como as conhecemos.
O que queremos resgatar aqui é aquela parte que nos traz e nos recorda quem
somos e o que de fato prevalece em todos os tempos da humanidade,
independentemente da vontade humana.
A Vida não possui um nome certo, Jacindo ou Mariana, Joana – somos
pequenos para toda a imensidão do espaço e recebemos o nome para nos
apresentarmos aos demais, em nome da Cidadania, por fatores Culturais, etc.
Nosso nome diz muito sobre as nossas origens, história de vida, personalidade,
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habilidades, memórias... Basta apenas entoarmos ele e bem saberemos. Mas
somos apenas isso, ou o que somos, no contexto da Vida vai mais além ?
Quando nos olhamos para além da pequena caixa compactada de memórias e
pensamentos, percebemos que as grandes guerras ocorreram graças a uma
desarmonia e desacordo entre os próprios entes humanos em diferentes
tempos históricos – relações que se contrapõem, relações de divisão,
escravidão, conflito, luta pela sobrevivência, dominação religiosa, dominação e
conflitos entre classes sociais e toda sorte de males.
A Paz, por outro lado, sempre esteve presente e aberta a visitantes e
seguidores que quisessem a compreender.
A luta para manter a integridade pessoal e individual não deveria ocorrer, uma
vez que a Integridade de uma árvore existe pela própria razão de sua
Existência – Sem árvores, sem ar. Toda forma de luta, então caracteriza um
tipo de conflito.
O Poder do silêncio não se caracteriza por absoluta neutralidade, mas sim
completa transformação. Sustentar a atenção na contemplação da beleza do
mar, do céu, de uma obra artística, ou no próprio exercício artístico criativo
pode produzir respostas nas células cerebrais, no nosso organismo, levando a
outra forma de percepção das estruturas tal como aparecem.
Quando direcionamos a atenção, estamos, indiretamente, direcionando o foco
de nossa energia para o objeto de atenção. Dentro disso, ao obtermos
concentração espontânea, ocorre uma dinâmica regulagem nas respostas
emocionais. Quando cito a imensidão do céu, falo de uma energia infinita a
disposição, talvez apenas alguns poucos tiveram a oportunidade de fazer essa
descoberta através do próprio exercício da atenção, sem que fosse necessário
nenhum telescópio ou máquina – Aqui, contamos apenas com as nossa mente!
Nessa imersão dentro da imensidão de um ambiente, somos pequenos,
minúsculos pontos na conjuntura do todo. Certa noite, em uma região litorânea,
junto a uma querida amiga minha, observávamos o céu escuro da noite
próximo ao mar. Ali sentei e vi o tempo voar nas possíveis 6,7 horas que
contemplávamos as estrelas, as ondas do mar, os movimentos do céu. Avistei
uma grande rede translúcida para além do que compunha as estrelas e a
escuridão da imensidão do céu noturno – A isto, muitos nomeiam “Plano
Astral”. Esta concepção de Plano Astral, descrita por estudiosos como
inferiores e superiores poderia ser compreendida completamente, para um
contexto de que, toda manifestação, sendo suscetível a transformações e
mudanças são impermanentes, logo, a Fonte de toda Energia Potencial estaria
exatamente no processo de repouso, atenção e neutralidade, porém – para
pensarmos em energia, criação e mudanças contínuas precisamos associar a
uma Energia incrivelmente superior e além do que a imaginação possa
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alcançar. Outra importante observação é que, como toda manifestação envolve
Ação e cada ação ocorre através da concepção interna em contato com um
elemento externo, a inação seria o retorno para o processo de neutralidade –
sendo que, a inação não significaria passividade completa e inércia – pode
haver inação e uma grande energia atuante dentro de determinado corpo.
Sentimentos de euforia, alegria, gratidão pela vida, infinitude invadiam o nosso
ser, num silêncio profundo, onde com apenas alguns poucos gestos
comunicativos, celebrávamos a Existência de algo muito maior, pela simples
atenção e imersão no momento Presente. Saindo do ambiente urbano e
agitado, carregado de preocupações em direção a um ambiente ilimitado em
um cenário tal como este, o contraste mental-energético apresentou-se de tal
maneira a confirmar que existia uma força eletromagnética atuante evidente
enquanto ali permanecemos, ficando clara a existência da relação de causa e
efeito dentro dos movimentos e leis que compõem a Natureza. Isso pode ser
evidenciado através dos conceitos da Física confirmados há muitos anos até o
seu estudo nos dias atuais. Logo, a Mente humana, integrada a todo o
Universo, possui as mesmas capacidades potenciais para a compreensão
destas leis através da observação, do ambiente e dos processos naturais ou
que envolvam mudanças.
Isso explica também um processo sutil que abrange o espaço e a vida por
completo, não diferenciando os aspectos dos seres e suas variadas
características. Daí, a identificação com as variantes seriam alguns fatores que
para o desenvolvimento da Visão holística, ainda que, estas variantes sejam
essenciais para uma outra visão que objetiva a compreensão de determinada
condição que se manifesta.
A Paz não pode ser descrita, porém, o desapego às variantes e condicionantes
externas e internas, num processo similar ao esvaziar de uma sobrecarregada
mala de informações acumuladas dá espaço para algo indescritível, porém
sempre Novo – em contínua renovação.
A realidade tal como aparece, não é de fato a Realidade.

A Mente de Deus e a Natureza: Dimensões da Criação
Todo corpo material do plano terrestre, estando continuamente sob efeito da
gravidade, das condições naturais a nível físico e limitado ao campo
tridimensional (campo da realidade) está sujeito às leis naturais que o mantém
e o sustentam. A investigação da realidade pode ser feita conforme
conhecemos a nós mesmos e compreendemos a nossa relação com tudo o
que existe.
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O corpo, finito, não pode compreender todo o espaço que o engloba sem uma
Consciência que o coordena, e é isso que nos faz Humanos. Para que fosse
possível acessar algo sutil para além da matéria, seria necessária uma grande
transformação no modo de vida e relação, que abrange corpo, mente e
Consciência, espaço, tempo e Ambiente (Ação- Modo de Vida); Talvez, uma
colossal transformação na própria mente, na forma de funcionar, de se
relacionar, nas próprias células do organismo, tal como um grande Sol que
nasce após dias de escuridão.
Quando se pensa em produtividade contínua, pensa-se sempre para longe do
corpo, em direção ao futuro. O ato de produzir, no entanto, envolve ação,
esforço e energia, matéria prima, etc; Todo esse processo ocorre na relação
Homem- Sobrevivência - Meio Ambiente- Relações.
Independentemente do grau e número de repetidas ações, tais fatores não
teriam potencial de modificação da dimensão em que o corpo está inserido. O
corpo estaria sujeito aos determinantes externos e condições subjacentes.
A forma como é feita a ação, por outro lado, seria um determinante para a
preservação da integridade completa do corpo ou a sua modificação frente à
exposição a diferentes elementos e situações. A forma como fazemos qualquer
coisa pode repercutir positivamente ou negativamente em nosso bem-estar
psicofísico, em menor ou maior grau de acordo com as diferentes situações e
contextos. A Consciência que se move envolve Corpo, Mente, Razão,
Emoções, Sistema Nervoso- Organismo, Ambiente... Todos interligados em
simultânea coordenação.

Este olhar o mundo não o separando de Nós (indivíduos) e de toda a
Humanidade implica realmente em uma grande e completa transformação.
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As dimensões da criação e a Natureza não estão apartadas da Harmonia e
Felicidade. Sem dúvidas que, os milagres e as belezas da Criação seriam
participantes da realidade e desenho geral de nossas vidas – tudo depende de
como olhamos e a que sentido atribuímos esta Vida.
A imersão numa esfera completamente diferente à atual estruturação seria a
passagem e o nascimento de um Novo Mundo.
Nos reinos da Criação, o Amor é quem constrói, edifica e sustenta – E, quanto
mais perfeito em toda a composição de seus elementos e de seu
funcionamento, maior a Dimensão.
Assim, a partir dos 4 elementos, podemos reconhecer o Mundo físico, tátil e
tridimensional. Através dos mesmos 4 elementos, reconhecidos em presença
em todo o Universo, em certo momento ultrapasso a noção da esfera terrena e
noto que estes elementos estão presentes em outras dimensões, existindo e
operando em outras camadas que compõem as Leis da Natureza e do
Universo da matéria – mas não a matéria da forma como se conhece ou se vê voltada para o Exterior. A água existe, porém qual é a natureza da água, a
função sutil da água ? A água se apresenta como um fluxo contínuo e
incessante, pois se fosse inerte não poderia se renovar.
Mas então vamos explorar a Vênus, chegamos à Lua e de tudo isto
acreditamos que a atingimos a evolução. São trilhões de dólares e muito
dinheiro por um conhecimento que só pode brotar do conhecimento da Vida, do
interior.
“O Universo é estático ? Sabemos, todos que não. As ações são
impermanentes ? Depende do que classificamos Ação. Se for uma ação
limitada ao tempo, Sim. Quanto à uma ação completa tal como uma
transformação sem tempo e hora para iniciar ou acabar – então não há mais
classificações – é um processo de potencialidade e energia.
O que se manifesta, trata-se de uma interação entre o pensamento e os 4
elementos ?Sim! Em todas as dimensões de realidade, os elementos estariam
presentes ? Pelo o que vemos, Sim. A natureza responde e tem memória ?
Somos parte integrante da natureza – acredito que a partir de nós mesmos,
das plantas e dos próprios animais, SIM – existe a memória genética, ou outro
exemplo como a memória das experiências e do Conhecimento adquirido –
tudo isto seria memória. Uma ação que prejudica a natureza está a prejudicar
os 5 elementos e toda a vida que os compõe ? Se tudo se apresenta
interrelacionado, Sim. E qual é a raíz do que prejudica a natureza ?
Logo, reconhecer estes 4 elementos significa reconhecer o Divino que está
presente em todas as coisas, significa a presença da Beleza, que não está na
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superfície, mas na profundidade de minha própria vida e a existência de todas
as outras coisas e manifestações.

Planeta Terra e os Verdadeiros Guias Vitais
Ao contemplarmos o nosso Planeta e a beleza dos seus mares, rios, planícies,
florestas e animais...
Por algum momento, em nossa mente, as condições proporcionaram o abrir
mão das causas das angústias, preocupações, pesadelos e noites em claro,
trabalho extenuante e cansativo para o vivenciar do puro amor, a leveza não
imaginativa, mas a leveza verdadeiramente sentida em nossas realidades¿
Quando, em nossos corações, poderemos de fato sentir-nos livres dos fardos e
medos acumulados por milênios de condicionamentos ?

Porque as estruturas e condicionantes sociais causam as doenças, distorcem o
verdadeiro sentido da Vida, fragmentando-nos devido à falta de cuidado com a
Vida e com o próximo? E as competições sustentam ainda mais uma relação
de divisões e conflitos ? O ser, em essência, sempre esteve aqui. Não sei o
que leva o Mundo a crer que há algo acima do amor como ordem operante.
O Meio ambiente necessita ser reconhecido como o solo de nosso
crescimento, a base de nossa existência, o abrigo que proporciona a
possibilidade de experimentarmos essa realidade que é a Terra. Por que ,ao
jogar o humano lixo no chão, ao embriagar-se e entorpecer-se o cidadão, ao
roubar, matar, ferir e destruir está trazendo miséria para si e para todos ? Por
que, ao sentir-se digno de direito, não pode o humano cumprir também os
deveres que conduzem a si e a toda a vida ao Bem, à Luz, à Verdade, à Paz, à
Partilha dos bens comuns (Ninguém pode ser dono permanente das riquezas
que são, em Verdade, da Inteligência que as Criou). Dominar terras e mais
terras, explorar animais, desconsiderar a vida.
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Se pudessem tirar do coração da História todos os sofrimentos humanos,
estaria então a própria sabedoria da Terra na palma das suas mãos. Remover
essa sabedoria significaria destruir a possibilidade de nossa própria existência.
Os Verdadeiros Guias vitais deveriam começar desde a infância, com o
reconhecimento destes 5 elementos. Alimento que vem da terra, uma cultura
de sanidade que preserva a vida como um todo, e não a explora ou a distorce a
determinados padrões que não caminhem em uníssono com a Educação, o
Amor, a Resiliência, o Conforto e a Saúde de todos os seres, a Verdade, a
harmonia, a cooperação, a amizade, enfim – todas as outras coisas.
Uma cultura integrativa se baseia em alimentar, cultivar o essencial, fazer e
viver com sanidade. Significa ver no pequeno o grande, significa no mínimo
encontrar o Máximo.
Havendo o reconhecimento do essencial, a mente ganha espaço para paz e a
alegria. Nossas mentes em constante sobrecarregamento e sem espaço para
crescer ficam impossibilitadas de harmonizar-se física, emocionalmente e
integralmente.
Alimento, Ar Puro e Chão Firme: O Eixo Central da Vida
Se bem observarmos, Alimento é praticamente tudo o que há de mais
necessário para a vida e a saúde dos seres vivos.
Sem alimento, não há saúde. Sem saúde, não há vitalidade. Sem vitalidade,
não há energia. Sem energia, não há produção...
Outro alimento em forma de energia que percebemos está no próprio ar que
respiramos, preenchendo nossos pulmões e cada célula dos nossos órgãos, os
quais funcionam graças ao alimento (oxigênio) que leva o sangue. O organismo
existe graças aos micronutrientes – sem água, em alguns dias, o corpo falece.
Sem água e alimento, (segundo estudos, para a água, entre 3 a 5 dias,
variando as condições e reservas energéticas e para o alimento, até, em seu
máximo limite, aproximadamente 2 meses) , o corpo começa a passar por
múltiplos processos degenerativos.
A água, que compõe 2/3 do corpo humano bem se comunica com os mesmos
princípios existentes em nosso Planeta – composto por aproximadamente 75%
de pura água.
Destes 75%, apenas 3% compõem os rios de água doce e, destes, imensa
parte encontra-se reservada como água subterrânea. A água para as plantas
cumpre outro fator essencial, uma vez que compõe 90% da composição física
das plantas – aquelas que fornecem o nosso ar.
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Logo, a água é alimento para toda a Vida e sem ela não há qualquer
possibilidade e esperança de Vida.
Se a água fosse preservada e reconhecida como a maior riqueza do Mundo,
sem dúvida não haveria possibilidade para o risco de sua escassez e muito
menos para a falta de água tratada a inúmeras comunidades. Os animais
também participam e interagem com a natureza, participando harmonicamente
de seus ciclos e compondo papel essencial ao equilíbrio do ecossistema como
um todo – que abrange clima, vegetação, água, meio ambiente, florestas, etc.
A própria floresta em sua biodiversidade é produtora de alimento para esses
animais. A natureza é eterna doadora e mantenedora dos seres Vivos, a isto
não se pode ignorar. Outra observação é que, 72% da água consumida é
destinada à Agricultura, no caso das culturas irrigadas, enquanto 7% são
destinadas, segundo estudos, para a Indústria e 9% ao meio urbano.
Se nas condições atuais já temos olhares que apontam uma crise hídrica não
muito distante, com o fenômeno da Globalização e a aceleração da
produtividade (com uma ausência de sustentação e educação social e
ambiental voltada à Preservação dos recursos ao invés de seu uso voltado
quase completamente para consumo e produção), será muito mais que
necessário repensar o que tem ocorrido no contexto geral dos ambientes e das
condições e contextos vivenciados diariamente na vida cotidiana: Desperdício
de alimentos, mau gerenciamento dos recursos, alta demanda monetária para
pouca destinação correta do dinheiro voltado à Saúde das pessoas e
Preservação Ambiental, alta produção de lixo e contaminantes diversos para
poucos recursos de gerenciamento e reciclagem, alimentos produzidos com
agrotóxicos e outros procedimentos para uma rápida produção, não
respeitando os ciclos naturais – enfim, todo o cenário da intervenção humana
na natureza e uma profunda urgência no que diz respeito a valores humanos e
ambientais, que estão interconectados.
História da Sociedade e a Sustentabilidade como Valor Universal
A Sociedade desde o passado foi marcada por muitas transições históricas em
busca de desenvolvimento, embates por diferentes grupos humanos, seja no
contexto de participação da Igreja, seja no que chamamos povos, culturas e
grupos sociais. Também é marcada por guerras, sofrimentos e conflitos. O
domínio de um grupo social sobre o outro, a miséria de inúmeras populações
devido ao preconceito cultural, a dificuldade de manter-se com estabilidade.
Para a predominância de determinada cultura, muitas outras foram
prejudicadas e até dizimadas do planeta nos diferentes períodos e contextos
que marcaram a História. Além destes fatores observados do passado para o
futuro e os tempos atuais, o ambiente foi o meio representativo de inúmeras
disputas por dominação e exploração de terra em busca das riquezas,
hierarquização (a exemplo da Idade Média, com a existência do Clero, a
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Nobreza e a divisão dos camponeses produtores) e, a partir do pensamento de
um pequeno grupo humano, a exploração de diversos outros (a exemplo da
própria escravidão) devido ao contexto de Poder exercido de um para os
demais, e, na conjuntura de “Ordem” e Autoridade Política, a Autoridade do
Poder. Autoridade do Poder sem Ordem, uma vez que as desigualdades
sempre estiveram à frente: O classificado Nobre explorava e comandava o
Burguês, o burguês o camponês – Sempre numa relação de domínio e
exploração entre grupos de acordo com seus bens e poderes materiais.
Com a chegada da Era Moderna e a Ciência, muito avançou-se
principalmente no quesito do Conhecimento e Saúde. As epidemias que
ocorriam nos tempos passados dizimando populações, hoje, graças a todo o
conhecimento obtido com a própria História e os acontecimentos que
marcaram épocas, preserva e prolonga vidas, previne outras inúmeras doenças
e contribui com a humanidade– O conhecimento é de fácil acesso a todos, e
graças a este pode-se mirar uma vida mais longeva conforme se experiencia e
se descobre o verdadeiro significado e valor da Qualidade de Vida.
É preciso que reconheçam que os resultados de anos de dominação,
escravidão, exploração e poder não podem ser apagados – mas necessitam
ser compreendidos em suas raízes mais profundas. Hoje, se há pouco espaço
para muitos e muito espaço para poucos (a atualidade da desigualdade social e
dos problemas ambientais), se trata de uma situação atrelada e não apartada
do contexto de crise global, carência de recursos econômicos e ameaça de
finitude dos recursos naturais.
O pensamento se tornou capaz de pôr tudo sob controle na natureza, na
sociedade e no ambiente. Agora o ambiente é quem exclama, e muitos vêm
compreendendo a Natureza através do reconhecimento do valor da igualdade e
do fim do domínio, a começar pelo Meio Ambiente (que é de todos) –
prevenindo a consequência de danos negativos para as atuais e futuras
gerações e prezando por seu cuidado.
Os danos que uma pessoa sofre em vida, seja por negação ou privação de
plenos direitos, seja pelas dificuldades e “apuros” econômicos, emocionais e
psicológicos ainda é fruto do próprio passado e dos valores e relações que são
colocados e sustentados pela sociedade. Por outro lado, sem o corpo humano
não há trabalho, não há produção, não há coisa alguma. As máquinas da
atualidade podem produzir muito, mas sem a administração correta dos
resíduos por elas emitidos e, principalmente, da fonte das matérias primas na
natureza em balanço com a participação das pessoas – não podem salvar o
contexto geral das manifestações negativas da Globalização acelerada.
Aqui, a educação – não aquela que visa a chegada a um lugar, mas a
educação que olha holisticamente, o momento presente, a humanidade e o
Mundo – esta, uma vez compreendida e vivenciada, fundamentada no
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essencial - tem o poder de transformar e mudar os rumos dos desdobramentos
dos problemas. Quando se percebe que se está no limite de algo, você avança,
recua, ou observa para conhecer o que está acontecendo ? Como uma árvore
sem raízes pode crescer saudavelmente ? E esta arvore, seria apenas uma
arvore a parte, ou é uma mesma árvore para toda a humanidade ?
A exploração é um fato passado ou um fato atual, que nunca deixou de existir ?
Compreendendo a base de como iniciou-se a exploração, pode-se entender
onde se encontra a corrupção. E o que é sustentabilidade ?
O capitalismo procurou dividir as riquezas e estabelecer um pacto entre os
bens de produção e consumo e o trabalho. Por outro lado, a natureza não é
negociável, ela exclama conforme se intervém – aqueles que corrompem-se
não estarão aqui para responder aos efeitos que as gerações futuras sentirão e
os que as atuais já sentem - assim como, aqueles que no passado criaram as
leis através da escravidão, não estão aqui hoje para resolver os problemas e
marcos deixados por ela.
Quando percebemos algo instantaneamente, mudamos. Sustentar é o contrário
de exceder as capacidades de algo. Um recipiente de 600 gr não pode
comportar um conteúdo de 2 kg – ele será danificado, o conteúdo será perdido
- pois ele não foi projetado para suportar tal medida. Assim também, quando se
avalia o contexto social e global não desapartado do ambiental, entende-se
todo o movimento e as nossas relações com a Vida, com o próximo e com a
natureza, as definições que separaram classes e grupos sociais, a História da
Sociedade.
Logo, o egoísmo não pode fazer um mundo melhor. Enquanto uma ciência
pertence à Lei fundamental da Vida: A Criação, outra abrange os sistemas
criados pelo Homem, a fim de controlar e subordinar a natureza apenas para a
sua permanência e domínio – esta seria apenas outra característica da
resposta frente a um conflito já existente. Esse controle hoje é resultado de
uma sociedade repleta de medos, desesperos e incertezas. O planeta, por
outro lado, continua as suas leis e o seu potencial de harmonia, desde a
primeira flor a brotar no primeiro raiar de luz solar da manhã. O ar, o mar, as
estrelas, tudo o que compõe isto permanecerá, e, ainda que a mente humana
queira atravessar seus limites para longe e dentro da esfera material, com
foguetes, naves e outras(os), enquanto não houver um Mundo liberto e um
Planeta saudável, a nenhum lugar chegarão – Seus corpos e mentes
pertencem à Terra, ao planeta que lhe deu abrigo para a sua evolução.
Se o homem se visse como um espelho primeiramente do próprio Planeta que
habita, saberia viver corretamente e encontrar as leis que tanto busca
externamente em si mesmo. Existe um potencial no universo que não aparta os
organismos vivos, e muito menos a nossa humanidade – Este potencial, que
envolve Energia e Matéria, não pode ser comprado, explorado e nem revelado
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por um método. Ser humano significa possuir completa Integridade. Significa
ser livre. Significa ter autonomia e sensibilidade própria, não forçada ou
controlada por condicionantes.
Um robô pode ser usado para determinado fim, mas continua sendo limitado.
Tudo o que surgiu do pensamento permanece limitado e está intrinsecamente
ligado à matéria – As revoluções e guerras nunca liberaram as raízes dos
problemas na sociedade, mas somente prolongaram os sofrimentos de todos e
as desarmonias.
Enquanto não há a compreensão de o que é ser humano e o que é estar liberto
e viver integralmente, não pode haver cessação do conflito permanente entre a
mente e a matéria. Se se está atrelado à natureza, o homem deveria então
compreender a esta para compreender a si mesmo. As leis permanecem
coligadas a toda energia despendida – não pode haver mundo, não pode haver
nada se não houver energia. Energia e movimento estão interligados. Se
compreendêssemos o que é energia e liberdade, não haveriam mais opressões
e duros condicionamentos a um sistema formado desde o passado por
violências, inflexibilidades e caracterizados por grande insustentabilidade.
Encontrei a criatividade no Universo assim como quem o Criou – Basta olhar as
flores, os frutos, as árvores, as cores, os aromas, as paisagens. Basta olhar a
Terra em que se vive para não querer destruí-la e arruiná-la, e muitos menos a
si mesmo e aos demais.
Desde quando o problema iniciou, há tempos atrás – o problema da exploração
de um para com o outro – de sua moradia, de sua sobrevivência – a
sobrevivência se tornou um verdadeiro problema. Vive-se então, somente pela
sobrevivência - suportando o peso de cada dia, sem ao menos obter tempo e
oportunidade para ir além (para fora) das condições impostas para
autoconhecer-se. A mente se tornou muito limitada por questões como esta – o
medo, a maior parte do tempo sendo um componente ativo, impede o amor, a
integração e endurece o coração. Mantém-nos em estado reativo, em estado
de luta constante por toda a vida. E então, é este estado que é chamado
“Sociedade” e ‘’Vida”.
A Sustentabilidade é uma resposta natural esperada para os problemas que se
apresentam, para os fatores que compõem o que é “insustentável”, que se
sobrecarregou, que se excedeu em suas capacidades e limites. De gerações
em gerações, quantos passaram por angústias, tristezas e dificuldades por
toda a vida, na esperança da mudança ? O que um ser humano vivenciou não
está apartado de toda a Consciência da humanidade – Não importa a sua
origem e classe social.
O novo não começa do lado de fora, mas no entendimento de quem somos e
qual é o sentido desta preciosa Vida, já tão cansada e marcada por guerras,
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conflitos, medos, angústias, rupturas, separações e fragmentações. A partir
disso, no reconhecimento da realidade pode-se então notar o que é totalmente
Novo: Regeneração é um processo que ocorre na natureza!
O impulso para a morte é altamente penoso, e tem sido o combustível guia de
muitos. Não há outra escolha, se não “saltar e rogar a Deus um milagre” –
perante as dificuldades sentidas – o conflito com a sua própria natureza. O
conhecimento passou a ser explorado – sendo que, o Conhecimento é fruto da
própria natureza! Se uma pessoa, sentada, olhasse para o mundo, para si
mesma(o) e para natureza, com muita atenção – certamente veria mil razões
para ser feliz. Observar onde estamos inseridos e o que sentimos neste
contexto já revela instantaneamente a nossa realidade e o nível de
sustentabilidade ou insustentabilidade que estamos vivenciando.
Estar vivo interiormente não significa possuir mais, ser bem sucedido e famoso
- Estar vivo interiormente não é algo que se possa negociar.
Nascemos flexíveis e cheios de saúde, logo, na adolescência iniciam os
conflitos psicológicos, as dificuldades que por muitas vezes se caracterizam
com a ambiguidade entre os valores impostos e os valores que já se
compactuam com o que sentimos. No restante dos anos, as dificuldades
enfrentadas podem se maximizar perante as influências externas e as
condicionantes impostas pelo ambiente, mas há sempre uma janela aberta à
solução: Investigar o que está ocorrendo, respirar fundo e buscar o caminho
de equilíbrio.
Os mecanismos e impulsos que nos subordinam à ação para sobreviver são os
mesmos que escravizam e degeneram as capacidades mais sutis e divinas que
nos habitam. Uma pessoa não pode viver livre enquanto estiver em meio à
corrupção. A passividade não representa Paz, enquanto não houver ordem o
mundo interno.
Solidariedade cura o mundo, enquanto a ambição e dominação o destrói.
Observar o céu azul, os passarinhos, as estrelas, integrando-se
energeticamente e inteiramente alimenta o amor e mostra a Verdade clara,
enquanto destruir, desmatar e explorar desmedidamente traz o mal. Estar
presente nestas situações simples nos libertam de toda angústia e limitação.
Resgatar a nossa própria e verdadeira natureza é regenerar-se.
Mas não há somente esta vida e este planeta. A potência divina que governa o
Céu e a nossa amada Terra está edificada na Paz – se não acreditarmos nisto,
no que mais então acreditaremos? Por isto, todos os conflitos e desarmonias
na Terra são fruto da mente e das nossas ações humanas – são fruto do
passado e do presente, que criaram a Sociedade. Quando um se regenera, se
está livre – há o fim do conflito- estamos falando sobre o resgate do Ser
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Original. Não importam as condições – Os desejos de ter e as condições
impostas não se sobrepõem à Verdade e à Presença que regenera e ilumina.

Produtividade, Recursos Materiais, Individualidade e Desigualdades na
Era Tecnológica
Produtividade requer ação. Ação requer movimento em um determinado tempo
e lugar. Toda ação produz um efeito – a isto não podemos negar.
A ação no contexto material é a relação entre o homem, o ambiente e a Vida
(seres, animais, elementos, etc); Os recursos materiais movimentam a
Economia e os objetos em todas as suas escalas de produção são produzidos
através da mão de obra e das capacidades humanas.
O Ambiente é o bem comum Universal a todo ser humano, bem como a sua
Saúde. Quando há falta de recursos para uma determinada população e o
excesso de apropriação por uma pequena, nota-se o primeiro fator de conflito e
desequilíbrios socioambientais.
Quando as máquinas e as demandas para suprir determinada estrutura social
danificam o solo, a água e o ar, temos outro fator de conflito: a intervenção
humana e as alterações na natureza e em seus ciclos. O pensamento dividiu a
Terra e criou suas próprias leis - A conquista dos direitos básicos de vida para
que se aplique uma cultura de paz não está associada à mercantilização do ser
humano. Este é um direito de nascimento, dado pela Vida – pelo simples fato
de não estar apartado ao Ambiente em que vive, o ambiente é o primeiro fator
de relação e dependência do ser vivente, logo, se as leis e governos não
produzem efeitos verdadeiros exteriormente, a verdadeira lei e governo só
pode ser encontrada no mundo interior. Não matar, não roubar e não ferir é
uma ordem – isto inclui não explorar por ganância, viver corretamente com as
suas necessidades básicas sem tirar proveito dos demais. Porém, mais uma
vez, com uma raiz fraca uma arvore não pode prosperar sem causar danos –
as consequências são as desordens ambientais, a degeneração dos recursos
naturais e a negação, os danos ao Ser humano.
A apropriação do ambiente, do corpo e das habilidades humanas para o
trabalho, frente à ausência de condições de moradia e sobrevivência viáveis e
sustentáveis para todos também contribui como uma das fontes de Crise que
se testemunha atualmente.
A sustentabilidade e o equilíbrio socioambiental é a única forma de reverter o
quadro clínico do mundo atual. O resgate da autonomia (verdadeira ordem)
individual, a preservação da sua saúde aliado ao objetivo de preservar os
recursos naturais é o caminho para impedir um colapso futuro e, minimamente,
garantir desde já os direitos fundamentais humanos e da Natureza.
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A tecnologia favoreceu e beneficiou a Comunicação, facilitou a interação e
integração Global – Porém, também escraviza quando utilizada em excesso.
Há o afastamento dos modos de vida saudáveis e o funcionamento
passa a ser diariamente em um movimento monótono e repetitivo, formado
pelo pensamento e raciocínio constantes – características típicas do viver
Moderno. Perdeu-se a sensibilidade, a comunhão com a natureza, com o
ambiente, com o próprio pulsar e corpo, com as esferas mais reluzentes de
Deus, da Terra, da energia e sabedoria livre do mundo interior. A vida passou a
ser mecânica, estamos repletos de máquinas para nos amparar, porém onde
está o Amor, onde só pode haver o exercício interminável da razão ? Existe
aquela saudade, do aroma das flores e jardins, de observar as gotas de orvalho
caindo, sem que o tempo Mental (Social) venha a se apresentar como uma
pressão constante e impulso de sobrevivência física. E é justamente sobre ele,
o tempo – o grande processo Mental que passamos para “alcançar” a
estabilidade básica física. Será então que a vida se resume apenas a comer,
beber, assistir televisão e ficar de frente para a tela de computadores
produzindo, vendendo, incessantemente ? Como um ser vivo, não estamos
apartados de uma inteligência universal. Acredito que a cada Manhã, onde o
sol nasce e possibilita o germinar da semente, a fluidez das águas de um rio ou
cachoeira – ali mora o que há de mais essencial, livre, puro e Divino. Esta
conexão com o céu alimenta as profundezas de algo inominável.
Há um sentimento de saltar no vazio sem escolha quando observo a
insustentabilidade e estruturação das coisas como se apresentam, sendo que
todos são canais de energia do Planeta – todos são participantes de um
processo maior.
Podemos hoje, então, ir além das distâncias físicas, mas não podemos
compreender as leis físicas em nós mesmos. A toda ação, então, eu diria que
não envolve somente ação, mas relação. Podemos aceitar as condições ou
capacitar-nos ao encontro do amor, do bem-estar, da verdadeira felicidade.
Competições e não cooperações, violências e disputas, ausência da resiliência
e por outro lado opressões, enfim, a dissintonia e não compreensão de como
funcionamos, de qual é a nossa relação com o planeta, com a natureza, com o
Espírito, com a Paz...todo este esquecimento perpetuam o conflito e a
insatisfação.
Quanto às desigualdades sociais, a tecnologia poderia facilitar e resolver
problemas em muitas comunidades a nível global, principalmente com o
acesso à educação e informações, unindo a comunidade e possibilitando meios
de ação integrativa, entorno de uma cultura de bem-viver, auxiliando no resgate
de habilidades, na preservação da Natureza, em toda forma de integração que
olhe, justamente este Humano integralmente – cooperativo ao ambiente e
receptor do que lhe é de direito – a cooperação mútua, autonomia individual e
comunitária, criatividade – enfim, outra forma de funcionamento seria o
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nascimento de um Novo Humano. Acredito que a sociedade “velha”, que
corrompeu o homem nos cursos da história continua a obstruir a inteligência
natural da vida que caminha no curso da regeneração.
Em um outro olhar, as desigualdades se estendem quando o domínio
prevalece junto à exploração individual e a busca por riquezas não integra o
todo. Quando o egoísmo insiste em contaminar ao invés de cuidar e valorizar o
restante das pessoas– ao contrário, tudo o que obtemos é um movimento em
busca de riquezas monetárias ilimitadas e poder material. Há uma forte
distorção de valores nestas coisas que vemos atualmente, e é justamente isto
que acredito serem uma das coisas que estão a criar os atritos e conflitos. A
inflexibilidade e dureza não é uma característica natural– Talvez, a negação da
natureza ou a não compreensão da natureza em si e no mundo criou um
sistema difícil de ser sustentado.
Formação e Valores Humanos
Há muitas teorias levantadas por diferentes pensadores, cientistas e
filósofos antigos. Muitas contemplaram o crescimento, o desenvolvimento
humano e a formação psicológica associada aos fatores biológicos e
ambientais – Freud, Erik Erikson, Platão, etc - todos eles estabeleceram um
raciocínio investigativo acerca da realidade e dos padrões de comportamento,
desenvolvimento e da natureza humana.
Hipóteses também foram levantadas, associadas à investigação da Alma, do
Espírito e a sua relação com o Corpo Humano. Onde estaria a alma ? Na
cabeça, no centro do peito ? Onde estaria o Espírito ?Para além do corpo, junto
à alma, sendo o corpo apenas uma máquina ?
Estas hipóteses levantadas nunca puderam ser completamente resolvidas –
Fica claro que a investigação é um dom humano – cada um deveria investigar
por si mesmo, em sua própria vida, o sentido desses conceitos que levamos
por toda a vida, desde as primeiras eras, graças à influência das religiões e do
próprio mistério da vida e da morte.
A morte e a vida ocorrem todo o tempo na natureza – assim investiga e
evidencia a ciência: organismos vivos interagem todo o tempo entre si e com o
ambiente ao redor, desde os seres microscópicos até o reino vegetal, animal,
mineral e humano. O humano interage com os outros – E há algo que interaja
acima do humano ? O humano não pode Ver e compreender, a menos que de
fato investigue.
Para fazer qualquer descoberta, necessitamos de capacidades. Nada ocorre
sem as capacidades – e as capacidades são de todos – um deficiente visual
não possui menos capacidades que outro sem a deficiência – estamos falando
do que nos faz humanos. Como dito anteriormente, os 5 elementos que se
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fazem presentes em todo o Universo criaram os 5 sentidos materiais, logo, o
corpo e a mente não estão apartados dos 5 sentidos e dos 5 elementos.
Quando se degenera a Terra, não se degenera apenas a Terra, mas a mente
humana. Isto fica claro quando exercitamos o olhar holístico sobre os efeitos
individuais e coletivos das ações e a relação homem- meio ambiente em tempo
integral durante toda a vida. A potencialidade de toda energia só pode ser
encontrada no momento presente – Onde utilizamos as faculdades corpóreas e
mentais para executar determinada ação, integrada ao ambiente e ligada ao
tempo. Despende-se força e energia e executa-se, a mente pensa, elabora,
projeta, cria...
A natureza do pensamento é repetitiva – isto ocorre na vida diária. Você pode
pensar e elaborar um conceito, mas ao observamos o dia a dia, veremos que
pensamento gira sempre em torno de si mesmo. A menos que tenha
despertado energética, ativamente, não se pode mudar a realidade. Há sempre
um “processo” em andamento, que segue desde o nascimento.
Tudo isto nós já conhecemos. O pensamento investigou e viu a existência da
morte – e através do Conhecimento passou a funcionar. Investigou o ser
humano, o ambiente – O pensamento criou o Conhecimento - Mas a realidade
não é passado. A criação é um fenômeno atualíssimo – Presente, e o
Autoconhecimento uma ferramenta que investiga a realidade. Logo, Aquilo que
Governa a Vida e revela a realidade não está no pensamento, que é limitado,
mas utiliza deste para a experiência investigativa.
Os elementos podem se manifestar através de objetos, em manifestações
criadas pelo pensamento. Os 4 elementos podem se manifestar na forma pura:
fogo, água, terra, ar (éter)... São justamente estes 4 elementos que, presentes
em todo o universo, possibilitam a manifestação. Para além destes, há
fenômenos: Nascimento, manutenção, degeneração, destruição. Regeneração
– Um processo de constante Mudança e transformação.
Formação é o que ocorre psicológica e fisicamente durante o nosso
desenvolvimento – Interação, aprendizagem, assimilação... Acredita-se que as
experiências acumulativas asseguram o desenvolvimento humano. Não
acredito que o acúmulo possa levar à Integração com nossa verdadeira
natureza. Uma vez que se compreende o ambiente, as interações e quais são
os padrões e respostas frente à diferentes situações, deveria haver uma
Mudança neste processo – fica claro que “Formação” está relacionada com
uma processo de mudança, ou certo nível de crise dentro do espaço limitado –
e não a qualquer outra coisa diferente ou oposta a esta.
Esta revolução psicológica a partir do tempo, das relações, das respostas e dos
contextos de busca por liberdade são fatos passados e presentes. O
movimento psicológico, logo, nunca cessou, a mente e o tempo não estão
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separados – este movimento para fora do que é criou o conflito. O vir a ser
para “Ser” no futuro não faz sentido, entretanto, os desequilíbrios estruturais
sobre como a sociedade funciona impedem o essencial. Tudo isto engloba a
História da Sociedade, a sua formação, o Conhecimento, a Mente Humana e o
Meio Ambiente – isto vale para todas as idades, etnias, classes sociais – enfim
, não há diferenciação. Quando se trata de um fenômeno, isto acolhe uma
Dimensão Maior e mais profunda.
Valor Humano – O que é valor humano?
Valor humano está além da moral e ética. Uma vez que está integrado ao
Mundo e dele não apartado, cada ser humano possui imenso Valor. Valor que
não pode ser negociado, medido. A existência assegura a sua presença, para
além das condicionantes – o esquecimento dos valores humanos ou a
degeneração dos valores humanos levam à violência, roubo e miséria para
todos.
A moral corrige, orienta, assegura a ação em equilíbrio com os valores que
determinada sociedade e pessoa possuem. Ética caminha junto - se possuímos
estas qualidades quando observamos diretamente as nossas vidas.
Atribuíram a “Deus” aquilo que mudaria todo o contexto estrutural, libertando os
componentes opressores. Pois eu atribuo a este imenso indivisível e invisível
onipotente, não apartado ao Governo da Consciência, o Valor de ser Humana.

Viver Bem: O Papel do Individuo e da Comunidade para um Mundo de Paz
Comunidade humana indica relação e integração entre indivíduos que
reconhecem a sua relação com o ambiente em que vivem e sua forma de vida.
Resiliência é um valor que confere paz e sustenta os valores humanos
importantes em determinada sociedade. Se estes valores estivessem
presentes no Mundo, certamente não haveriam opressões, poluições,
indiferenças, corrupções, ganância e competições.
Os bens e recursos quando não são de ninguém, são unicamente de
posse e bem da terra que se habita e se cresce, a mesma que fornece o solo
para o crescimento de toda a vida. Quando nos conscientizamos que daqui
nada levaremos, vivemos com o essencial e encontramos o meio de equilíbrio.
Um mundo livre está inteiramente relacionado à Ecologia e ao reconhecimento
do Valor da energia. Ao reconhecimento que a ciência não está somente lá,
distante, nas viagens para fora da Terra.
Está em compreender o tempo e reduzir danos, dores, excessos – em
reconhecer a natureza, a humanidade e o Universo Integralmente. Está na
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Qualidade de Vida para todos, com a abundância dos recursos naturais, e não
a sua escassez.
A contaminação das atitudes, da mente, leva o mundo ao sofrimento. Quando
um rouba, planeja mal, destrói ou manipula, temos um verdadeiro problema de
contaminação. Quando se conhece a raiz dos males e se averigua o passado,
a História não está apartada do momento atual e de qualquer conflito ou mal
estar Atual.
Uma comunidade humana reconhece-se originalmente primeiro por reconhecer
a própria terra em que vive, por desenvolver a gratidão pela vida, pelo
reconhecimento da realidade, da verdade e da natureza dos fenômenos.
Para estar liberto uma pessoa precisa ter revolucionado toda a Consciência,
temos que ser o espelho do reconhecimento de Quem Somos – Isto está
associado a toda a Humanidade. Um indivíduo não é um individuo, mas
representa toda a Humanidade – desde os primórdios da história até os tempos
atuais. A Consciência é um todo e não Tempo. O pensamento é Temporal, mas
a Consciência Humana na Terra não. Sofremos o curso das mudanças e
devemos, se ainda houver qualquer resquício de sofrimento, conhecê-lo,
conhecer a nossa história.
O Grande Espírito e a Natureza não são dois opostos – A natureza vive em
renovação, harmonia e perfeição – Uma humanidade dividida por classes
sociais, partidos políticos e ideologias - de qualquer forma, dividida, não pode
encontrar a Verdade e nem a Paz, muito menos o que a mesma Sociedade
nomeia “Deus”. A ideia pré - concebida de Deus não chega a Deus no plano da
Realidade. Muitas vezes fala-se em Deus como uma ponte para ações
impensadas, violentas, sem qualquer conexão entre este Deus e o que está
ocorrendo na Realidade.
Para isto, fica claro que a menos que uma pessoa tenha revolucionado todas
as células, seu cérebro, sua visão, enfim. Somente aquele que vê – Pode
conhecer a dimensão da Realidade e o que é a Potencialidade, a Criação –
não está sob negociação, pois sabe que esta mesma potencialidade representa
todo o Planeta em que vive, em todos os tempos e eras. O corpo e o Planeta
não estão apartados, bem como a Consciência de quem despertou.
O atemporal é aquilo que sempre esteve em todo momento presente, que
regenera, reconstitui, dono de todas as formas de vida, elementos e
organismos vivos. A mente é a ferramenta valiosa de investigação dos fatos –
integrada ao Meio - e não o objeto que deva ser explorado e distorcido pelo
Meio.
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Imagem: Quebra do Tempo Condicionado – pés descalços na areia.

Crise Global e Consciência
Uma Crise Global não está dividida da Crise da Consciência. Uma
pessoa pode passar por inúmeros processos, pressões e enfrentamentos ao
longo de toda a vida – traumas, conflitos, desajustamento. A Consciência então
registrou, as células responderam. Danos não podem ser sanados, a menos
que fossemos uma máquina – e é quase isto o que vem ocorrendo a respeito
do problema. Mas ainda assim, tão maior é o Espírito – capaz de dissolver
todas as feridas – e uma completa transformação em toda a natureza.
A manhã, o nascer do sol, o crescimento das plantas e flores, as águas do mar
e dos rios, continuarão indicando a potencialidade verdadeira da vida, junto ao
entardecer, a noite, a lua, as estrelas.
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Enquanto isto, temos uma crise global em andamento – Onde ocorre esta
crise¿ Seria ela apenas externa a todos ? Se a Terra, um organismo Vivo,
Unitário – tivesse suas células em oposição e contraposição umas com as
outras, além da autodestruição de si mesma, certamente estaria em profunda
Crise. A crise é Global, humanitária e planetária, e hoje pode ser sentida um
pouco mais por uns, menos por outros – estamos a caminho da Regeneração,
e não pode haver Regeneração sem limpeza.
Vendo-nos não apartados da Terra, somos a Terra, não estamos separados e
ainda não pudemos compreender o que é essa esfera de vida chamada Terra –
envolva numa natureza repleta de leis e ao mesmo tempo tão transparente
quanto o raiar do Sol.
Fizeram da vida o palco da guerra, e das guerras por aquisição e poder, não
podem ter a claridade a respeito de sua relação com tudo o que há – esta é a
ilusão - então devo lembrar a Criação e a profundeza do que é o Universo.
Como já diziam muitos entre nós, “morrem como se nunca tivessem vivido, e
vivem como se nunca tivessem pertencido à terra que lhes acolhe todos os
dias”. Recordar a Divindade é retornar para o local onde verdadeiramente, sou
livre e compreendi a profundidade e importância das palavras Cuidado, Paz,
Existência... e há um árduo caminho para isto ou devo sentar e observar todos
os desdobramentos, esforçando-me pelo essencial, pelo cuidado, pelo bemestar meu, deste ambiente que estou e do meu próximo?

Renovação
Quais as raízes das doenças ?
Alguns países, superdesenvolvidos, outros países pobres, ditos
subdesenvolvidos, condições de vida, falta de saneamento básico e educação,
ou melhor – Orientação – que já é o fundamental da educação para uma
sociedade saudável e equilibrada ? Sim. Mas a doença seria algo centralizado
ou vemos a doença se apresentando de diversas formas, no mundo inteiro, em
diferentes tempos e épocas ? Qual a relação da doença com o que os poderes
atuantes poder fazer com o Mundo ?
Está tudo intimamente interligado – a água que corre na Ásia não está em
oposição ao solo que mantém a África.
Classificaram-nos todos africanos, americanos, brasileiros, alemães- mas
somos todos humanos. Todos são dotados de capacidades e habilidades, a
ciência pôde comprovar isto – mas a ciência não surgiu do nada. Acredito que
a Ciência simplificou e edificou o Conhecimento Universal, um trabalho
surpreendente, porém que não poderia existir sem a existência anterior da
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natureza – e permanece atrelada à Mente. Uma coisa viva não se limita à
Mente. Logo, a ciência também é limitada, é objeto de Investigação, mas o ser
humano continua, e sem a mente não há qualquer exercício científico – Tempo
e Conhecimento são desdobramentos atrelados um a outro.
Além da Ciência, temos os sistemas Políticos ou religiosos – desde o passado
até a sua permanência , em todas as eras. Deve ficar claro que a verdadeira
religião não se encontra na igreja, mas na Realidade que esta ocorrendo na
vida de toda a humanidade, esta realidade, que tem relação com as atividades
que assumimos, são uma parte da memória – em uma operação diária
continua de repetição – vivemos o corpo, mas não podemos esquecer que a
Vida não se resume à permanência do corpo no espaço, à sobrevivência.
Precisamos notar que ninguém é obrigado a aceitar tudo o que lhe foi dito e
colocado como verdade, não é obrigado a se deixar obstruir por ideias, se isso
não lhe cabe interiormente – Uma vez que a lei da Vida é Universal – todos nós
necessitamos de alimento, abrigo, água e vestimentas – todos necessitamos
do essencial para viver em harmonia com o Planeta – somente um ser humano
íntegro e completo, pode caminhar em uníssono com toda a natureza. Ele não
representa mais o Dominador dos espaços e dos outros entes humanos. Ele
passa a ser o vaso, o recipiente transparente da verdade. Entretanto, quanto
mais caminha-se para tentar preservar e salvar a nossa própria natureza
lutando (sofrendo pressões, adaptações, distorções, desigualdades,
explorações) mais distante ficamos do real propósito da Vida . A isto classifico
degeneração. A degeneração sofrida no tempo e nas experiências de dor – a
degeneração psicológica.
Desde a infância, somos condicionados por inúmeros estímulos, que devemos
seguir determinada rota indicada e chegar a um patamar de sucesso para
sermos “íntegros”. E não há outra evidência se não o fato, uma vez que o
Conhecimento que pertencia à Vida passou a ser comercializado e controlado
desde o nascimento até a morte. Há sempre o processo de vir a ser, de querer,
de alcançar, de obter, de ser melhor. Porém, o que já estava lá há séculos
atrás permanece, com a diferença que hoje dispomos de uma velocidade
comunicativa e tecnologia que mudaram os rumos da História.
A vivência e experiência direta de uma pessoa tem mais poder que qualquer
outro meio. Se já possuímos valores humanos dentro de nós mesmos e
continuamos a desenvolver e clarear tudo isto ao longo de toda a vida, o que
seria a educação ?
A educação não pode ser, jamais, uma ferramenta meramente comercial. E é
isso o que temos: Se a educação é comercial hoje, já perdeu a sua essência –
estamos batalhando para obter o que já agrega todo- ou grande parte do
sentido da Vida, o sentido de se viver aqui completamente.
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Quem criou o corpo humano não foi o próprio homem. O homem não se autocriou depois que aprendeu a reproduzir e aprendeu sobre o seu crescimento –
a ciência avançou e beneficiou toda a humanidade. Mas o que de fato é o
Conhecimento ? Ele tem muito a ver com a Vida e a prolongação da vida para
evitar a Morte ou o sofrimento. Para prevenir a morte, hoje dispomos de
infinitos recursos. Mas, interiormente, o que seria esta lei da Vida e da Morte ?
(não somente fisicamente).
Se houvesse esta qualidade de energia incorruptível, não nos permitiríamos ser
explorados por coisa alguma. A energia verdadeira não pode ser roubada,
corrompida ou distorcida. E a energia é um fato que pode ser sentido em cada
dia de nossas vidas, em cada amanhecer, em cada momento.
Ninguém pode lhe roubar a vida, o Ser. O poder monetário hoje tornou-se o
representante número 1 da energia – o campo da Consciência é quase que
inteiramente tomado pelo desejo de aquisição e exploração, e isto reflete o
Estado das muitas realidades vivenciadas. E cada vez mais, o dinheiro ostenta
terras, cria planaltos e ergue séculos de mais exploração – para a tão sonhada
liberdade humana. Onde foi parar a essência da vida ? Estar livre do desejo de
explorar o outro para obter poder, e olhar para a sua verdadeira necessidade e
necessidade do próximo é estarmos a serviço daquilo que está acima de todo
egoísmo. É o egoísmo o elemento de divisão, de separação, de competição. É
o egoísmo o elemento de medo, de dominação. Este criou a ilusão, e o
esquecimento da verdade obscureceu visão do Espirito, daquela Luz que não é
memória. Amar todos os dias e viver com amor é curar o mundo e cicatrizar as
feridas e dores. Simplesmente amar e descobrir, querer descobrir o que é o
Amor de verdade nesta vida, vivendo um dia de cada vez perfeitamente...

Espaço-Tempo, Renovação e Mente
Falar sobre o pensamento, a razão, a respiração, a atenção.
O pensamento se desdobra no tempo e interage constantemente com o meio –
o pensamento pode se caracterizar, limitadamente, a um veículo de expressão,
o exercício da racionalidade. A razão, não apartada do pensamento, se
desenvolve desde as primeiras noções que obtemos de certo e errado, padrões
de educação, moralidade (familiar e social); Cada parte disto tem o seu devido
lugar – Se não soubéssemos o que é certo e errado, jogaríamos lixo na
calçada e não na lixeira (o que ainda ocorre, com frequência, mesmo nos
tempos atuais), vestiríamos a roupa do avesso, não tomaríamos banho – enfim,
há todo esse conhecimento fundamental para viver. Nesta moralidade e
educação sobre certo e errado também está o seu oposto, com toda a raíz dos
instintos de violência, a parte da defesa que luta somente pela sobrevivência –
e que é capaz de atos destrutivos por ela – então, o que seria da mente
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humana sem o desenvolvimento de certo e errado no que diz respeito à vida ?
Seria também esta mesma sobrevivência aquela que, oprimida, luta por vencer
o conflito no meio ambiente ?
Mas, a sociedade, assim como o pensamento, estando dentro de determinado
Sistema, serão sempre limitados ?
Quando colocamos a nossa atenção, mantemos certa energia – seja
direcionadamente a algo, seja, por exemplo, para ouvir, ver, tocar: A atenção
que engloba energia, meios do sentido, momento presente. De momento a
momento, no surgir e desaparecer de cada experiência e momento, há a
participação da Memória (parte do cérebro e de toda a estrutura cognitiva) –
que registra o cenário, as cores, os aromas, os sabores, os sons, as imagens.
Aqui, onde ficam ou como funcionariam os registros de situações de conflito ?
O pensamento, ao processar o significado (para si) ou de como este traduz
ainda de forma limitada um tipo de ocorrência seria o veículo para o andamento
das emoções. As emoções se apresentam como sensações e reações que
surgem a partir da resposta do Sistema Nervoso e de toda a estrutura
psicológica frente a uma determinada situação, simultaneamente traduzida no
momento do acontecimento.
Quando a emoção e a memória se prolongam para outros momentos, o
pensamento acaba por ficar preso entorno do passado, repetindo determinado
padrão de resposta a um conflito que não se encontra no ambiente e no
momento presente – mas, exatamente na memória.
O nosso pensamento também responde em busca de autopreservação – este
instinto inato de defesa frente a uma ameaça ou perigo pode surgir ou se
prolongar por grandes períodos após determinadas situações traumáticas ou,
de situações que de alguma forma tenham produzido um conflito reentre o “eu”
e o objeto de conflito, criando a ilusão da dualidade devido às causas que
estão interligadas ao Ambiente .
Quando a dualidade dentro do conflito não são postos à luz da atenção no
exato momento da reação, estende-se a resposta em outras situações –
entrando em ação a generalização do conflito. O ambiente também pode
contribuir para amplificar e intensificar certas qualidades e elementos mentais.
A atenção é aquela que, no momento presente, com toda a energia disponível,
tem a capacidade de observar uma reação, um pensamento, uma emoção – de
forma imediata. A atenção é a observação espontânea do movimento – nela
não há escolha, uma vez que, mesmo que o pensamento estipulasse qualquer
sentido a uma determinada experiência ou sensação, a atenção seria o
espelho claro e translúcido que expõe o que é e o que não é, no exato
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momento - tal como a água que flui de uma cachoeira, por entre pedras e
curvaturas, incessante e continuamente, sem poder voltar para trás.
É muito importante nos darmos conta que os nossos sentidos são fortemente
influenciados pelo meio externo. Quando há espaço no silêncio, naturalmente
surge um aspecto completamente diferente do aspecto reativo e ganhamos (ou
resgatamos) o que parecia perdido, frente aos inúmeros condicionamentos e
influências externas. Somos facilmente moldados pelo ambiente, sons,
pensamentos externos aos nossos, padrões, imagens, etc. Logo, quando
despertamos o interior, o primeiro elemento a nos darmos conta de sua
proporção é o Medo. O Medo é fruto de uma sociedade repleta de guerras,
lutas e egoísmos. O Medo é a resposta ao conflito existente no Ambiente e nas
relações humanas. O Medo é o oposto do Amor e o atrito que separa, divide e
fragmenta.
O Medo cria a sua própria atmosfera– muitos de nós experienciam o medo por
toda a vida, repetidas vezes – em incontáveis situações, que apenas nos levam
à fragmentação e à busca pelo futuro ou por um lugar melhor, distante deste
mundo. Sendo que, no nível humano mais integral, este Medo fala sobre a
necessidade e urgência de absoluta Integridade frente aos extremos da
fragmentação, da violência e da vulnerabilidade.
A Saúde Física é essencial para que obtenhamos saúde psicológica.
Porém, a sobrevivência e a luta para manter o corpo no espaço frente a
demandas e desafios constantes passaram a ser as bases de medos e
inseguranças não somente físicos, como mentais. A individualidade,
particularidade e preferências individuais passaram a vir a frente do que é
essencial a todo este Meio Ambiente. Isto é outro fator de grande limitação de
visão, um grande fator de dificuldade. Se ambiente, corpo e mente não podem
se harmonizar ou vivem em conflito e contraposição, o que dizer¿ Somente
então somente o entendimento verdadeiro no interior poderia promover a
mudança no exterior.
Vieram as tecnologias, os aparelhos celulares, internet, televisores: e agora
passa-se a maior parte do tempo de frente para monitores, sentados ou a
pensar incessantemente – a perda do contato com elementos existentes na
natureza e a própria empatia pela natureza trouxe os seus efeitos: o
surgimento das nomeadas doenças modernas, tais como a obesidade, os
problemas cardiovasculares, Burnout, síndromes difusas e diversas seriam
apenas a ponta do iceberg. Aqui, o mais importante é o de resgate: Hoje, trocase a água por refrigerantes, há o tabagismo, o consumismo, a padronização do
consumo. As facilidades habituaram grandes populações à compra dos
produtos industrializados, sem que a própria indústria pudesse assegurar renda
e emprego a todos. Por ora, hoje temos desigualdades sociais, problemas
ambientais e poluição caminhando juntos.
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A realidade e a própria natureza- e esta ainda me ensina que sempre há uma
saída: em uma atividade física de caminhada, por exemplo, corpo, mente e
sentidos se unem em plena sincronia, e uma nova qualidade se reproduz. Além
da parte importante de transformação, quando o corpo – junto às células,
sangue, oxigênio e todas as suas funções estão em harmonia com o ambiente
passamos a reconhecer as capacidades integralmente: pulsação,
contração/relaxamento, energia, concentração, desintoxicação, oxigenação,
transpiração – Uma verdadeira revolução física o nosso corpo reproduz
naturalmente em alguns minutos de caminhada atenta com certo grau de
frequência, movimento e constância. Nisto não há competição – não há
ganho nem perda. Onde não há ganho, perda ou competição - há espaço,
é um fenômeno exatamente como ele é, como o corpo foi feito para
operar – junto à mente, o momento presente e os 5 elementos – o
ambiente em paz.
As Mudanças ocorrem incessantemente em todas as coisas materiais: Tudo
esta sujeito a surgir e desaparecer, em determinado período de tempo. Todos
os objetos são formados a partir daqueles 5 elementos– logo, no decorrer da
ação do tempo, estes objetos se deterioram ou sofrem modificações a nível
biológico, físico e químico.
Nosso organismo possui enorme potencial de adaptação a mudanças, mas o
que realmente irá fazer toda a diferença é o estado de neutralidade, a recepção
(captação) e reposição energética, o balanço entre o repouso e a atividade, as
reservas energéticas bem aproveitadas e não estafadas ou esgotadas. O
excesso de movimentos, atividades que requeiram demasiado esforço, má
postura e má alimentação influenciam as nossas emoções e psiquismo, seja a
curto ou longo prazo. Tudo o que o corpo precisa para manter-se em equilíbrio
deve ser o meio para que o bem-estar se mantenha interna e externamente.
Uma vez que este organismo aprendeu a não esgotar-se perante situações que
produzam o esgotamento energético, após todo o processo de digestão e
separação dos nutrientes alimentares e distribuição metabólica através do
sangue, fica clara a importância de conduzirmos nosso organismo, nosso corpo
para a saúde de forma simples, valorizando as suas capacidades e potenciais
intrínsecos e contribuindo com a natureza simultaneamente.
Enquanto aqui estamos este é o nosso veículo. Nosso corpo também já foi
submetido e é submetido a inúmeros estressores diários e reduzir qualquer
possibilidade de dano com proteção e bom cuidado é o mínimo a fazermos
pela nossa saúde.
Este mesmo corpo humano possui o DNA, a memória evolutiva das espécies,
assim como relataram os cientistas. Eu vou além: Se a vida iniciou a partir de
uma minúscula partícula subatômica, e no planeta a partir da água, do fogo, da
terra e do ar, fica evidente que ao recordarmos a origem, veremos que os
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elementos trabalham, permeiam e participam da vida dos corpos, nos níveis
densos ou sutis e nos organismos vivos. Mas devemos nos limitar somente a
este âmbito ou devemos olhar a Vida como um todo? Novamente, recordamos
a existência do Ecossistema, das diversas e múltiplas formas de manifestação
da vida em nosso planeta, a manifestação do Sol, Lua, Estrelas e Galáxias –
Por fim, a existência do Universo. Cientes destes, podemos olhar para nós
enquanto humanidade, a experiência terrena e o Universo em União, caso
queiramos falar sobre o sentido do “Humano” Integral e Integrado – em
absoluta sincronia com a sua Morada de Crescimento: O Planeta Terra, a
Criação – E sobre o que seria o Ponto de partida para o Desconhecido.
Os condicionamentos físicos e mentais se acompanham: Desde a infância
somos condicionados para crescer em sociedade, aprendendo a respeito do
mundo a nossa volta, o significado dos objetos, palavras, gestos, expressões e
imagens a partir das relações e do contato com o meio através dos meios do
sentido. Isto participa da base do nosso desenvolvimento cognitivo e é
fundamental para que seja possível interagir e comunicar-se. Herdamos
também certas tendências de nossos familiares e/ou do meio externo em um
nível ou outro.
Uma pessoa que vive no centro urbano pode sentir-se completamente diferente
organicamente após alguns dias em um local isolado, silencioso, com pouco
movimento, rural. Uma pessoa que vive bem longe dos centros urbanos, ao
imaginar estar próxima a este sente-se profundamente aversiva e resistente à
introdução do corpo naquele ambiente e situação oposta. São os diferentes
contextos ambientais que acabam por determinar a verdadeira qualidade de
vida de alguém, nos seus níveis mais profundos de experiência direta.
O condicionamento pode se iniciar na própria linguagem, na forma como nos
expressamos e na bagagem emocional que pode estar contida por trás das
palavras (a menos que tenhamos completa consciência e neutralidade
integralmente a nível da personalidade) – a personalidade, então, assume
determinados aspectos, sendo alguns de maior e menor predominância
conforme as tendências ou influências que estiveram presentes no
desenvolvimento desde os primeiros períodos de vida. Nesta observação, não
somos o produto, mas o vaso por onde todo o “filtro” de interpretações e
contextos de relações passam e prosperam como aprendizagem – contribuindo
para o que chamam Desenvolvimento humano e Evolução. Todos estes
eventos são psicológicos e marcam a nossa vida física e crescimento de forma
geral.
Encontrei uma forma de energia quando pisava sobre a terra, ou próxima de
jardins abertos – livre de grandes influências eletrônicas ou aglomerações.
Neste processo, durante a meditação e alguns alongamentos esta energia
presente me preenchia em camadas que não se limitavam à Estrutura física.
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Quando repetidamente, mais forte a Energia e Vibração – dores físicas
desapareciam e a mente, junto à respiração tomavam um compasso
absolutamente diferente, fluídico, leve, limpo – a qualidade energética que não
está limitada ao Físico – esta potencialidade que só a natureza e a Atenção
podem produzir – enfim, a Ciência que descobri neste autoconhecimento – que
tudo tem a ver com a energia Feminina – a energia acolhedora, amorosa,
curativa, fluídica tal como a natureza da água.
Quando a atenção se torna realmente presente, para além da personalidade,
emoções e racionalidade – há apenas a energia. Um processo presente no que
se conhece da estrutura corpórea e além desta. A nível físico pode existir
contração, expansão e até mesmo dor emocional ou bem-estar emocional. A
ansiedade, por exemplo, quando em excesso e retida, pode provocar sudorese
intensa, ondas da calor e irritabilidade frequente, dores de cabeça:
Características do elemento fogo – sendo que, as razões estão sempre
relacionadas às circunstancias e acontecimentos em alguns nível de atrito com
o pensamento, o meio e o momento presente – ou, talvez, a alimentação - são
as mudanças.
Trazer a atenção da cabeça aos pés é uma forma de meditação: Esvaziar um
vaso quando o mesmo está cheio é o melhor a ser feito antes que ele
transborde. Onde houver contração involuntária, nosso sistema nervoso - como
um scanner - tem a capacidade de tornar a contração inconsciente e leva-la ao
nível da consciência, respondendo de forma autônoma com o relaxamento,
assim como as sensações de apreensão e medo em qualquer situação –
nestes momentos, a respiração fica retida, os músculos contraídos, o abdômen
pode se contrair, uma inflamação pode surgir a longo prazo. Instantaneamente,
trazer estas respostas a nível da consciência nos auxilia a realmente não nos
entregarmos completamente a emoções ou situações que são passageiras, ao
invés de seguirmos a sensação e a emoção acreditando que serão eternas,
que estão fixas – causando danos não somente ao aparelho psicofísico como
também ocasionando uma queda de energia e aumento da produção de
hormônios estressores. Isto pode ser um grande desafio, mas se o objetivo for
a Harmonia, o Bem-Estar, e a certeza de que o Planeta é Amor, de que há uma
Esfera atuante em cada um de nós e ao nosso redor, toda ação fica muito mais
leve, alegre, solta – a aprendizagem acontece.
Há também a resposta a nível cerebral e nervoso, uma vez que corpo, mente,
cérebro, meios do sentido e sistema nervoso funcionam inter-relacionados e
interligados entre si, sendo que esta resposta motora e nervosa é imediata
frente a qualquer situação que exerça pressões, ou exija agilidade e
desprendimento brusco de energia, desfavorecendo a homeostase. A vida
neste estado se resume a uma série de situações traumáticas e sobrecargas,
constante estado de resposta frente a desafios. Se houvesse verdadeiro
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equilíbrio ambiental, haveria equilíbrio entre o planeta , a cultura e as pessoas
em prol de um objetivo e compreensão comum.
Espaço –tempo
Mas, então - o que seria espaço – tempo e qual a sua relação com a mente ?
Espaço e tempo compõem a física e apresentam-se juntos – se há espaço, há
matéria, se há matéria, há energia, se há energia há movimento, e se há
movimento há tempo. Havendo tempo, há mudanças, havendo mudanças há
impermanências, havendo impermanências surgem as leis da natureza.
Mas se existe um começo, meio e fim que não estão apartados entre si –
passado, presente e futuro não fragmentam-se, e vida e morte não se
contrapõem – ambas caminham juntas. Logo, a visão da morte distante, em um
tempo futuro, com o desaparecimento do corpo físico pode parecer uma ilusão
possível: o que permanece é a transformação constante – a vida que surge
unificadamente, assim como a montanha que estava lá antes do primeiro
pensamento, para tudo o que nasce, preserva-se e manifesta-se em
ressonância com o todo que a compõe até o seu desaparecimento , assim com
a luz do dia e da noite. É aí, neste contexto que é possível retornar ao caminho.
Todo o excessivo pensar é uma resposta ao conflito. O pensamento é pequeno
demais frente à dimensão da imensidão de um oceano em seu curso e ordem
originais.
Uma vez que percebemos o completo movimento da existência, não
fragmentado – devemos, tão logo estarmos plenos e livres de toda forma de
opressões– mas compreender o que é a mente, o tempo e estes processos
que influenciam em padrões de reações ou medos levados por eras acerca da
existência direta ou indireta de crenças passadas impostas à mente humana
são vistas por toda a sociedade como permanentes e eternas, sendo que, em
realidade, foram defendidas ou pensadas por outras pessoas, em outros
momentos, em outros tempos – isto não desclassifica ou condena a sua
existência, pois uma vez que compreende-se os fenômenos internos há o
exercício da verdadeira religião. A ciência no fundo busca esta equanimidade
ao olhar a vida e os fenômenos, criando o Conhecimento. Mas tudo isto ainda
se encontra em nível Mental, assim como um arquivo cheio de pastas ou
documentos se encontram armazenados para acesso. O proposito de uma
Humanidade e um mundo de amor, harmonia e paz – e o risco de destruição e
danos ao ambiente, a crueldade, a ambição e os jogos de poder não são
fatores negociáveis frente à luz da Verdade. Assim, abro o olhar, os sentidos e
as capacidades para o que está ocorrendo em nós neste momento e em cada
momento, sem apartar-me deste valor que é sentir-me realmente em Casa –
um ser que pertence a este Planeta e existe junto à Humanidade talvez há
séculos. Sem amor, não pode haver água, não pode haver vida e não pode
haver justiça. Amar em profundidade é por muitas viver a morte em vida – é
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entregar-se ao desconhecido e descobrir se é possível a felicidade e o amor.
Nunca ouviu falar em alguém que diz “Morri muitas vezes, morremos diversas
vezes em vida.” – “Será que somos nós que morremos ou será que é o tempo
e as mudanças que impactam-nos de tal maneira que energeticamente,
psicologicamente “morremos sucessivas vezes” ?
Em um dos momentos mais impactantes da Humanidade tal como uma grande
Pandemia, fui aprendendo a olhar os noticias, os noticiários e informações que
circulam e o seu magnetismo a âmbito psicológico. Os computadores pensam,
elaboram... Mas o que temos feito do ser humano que habita este corpo e essa
existência? Alguma vez, pudemos ver o contraste, investigar a realidade e
notar se há alguma conexão entre o que surge nos noticiários e como está a
nossa realidade, a nossa dimensão de espírito ?
O medo de realizar ou o medo da completa exposição, do risco frente a tantas
más noticias que permeiam a atmosfera são também fatores que endurecem a
mente, embotam a sensibilidade, restringem e punem a verdadeira autonomia
e a natureza de uma pessoa. A inflexibilidade socioambiental e socioeconômica
conduzidas por formas de acúmulo de riquezas e bens a vínculo de
determinado grupo – minoria em detrimento dos demais, sem que sejam
prezadas as vidas, o equilíbrio socioeconômico e ambiental a favor da
comunidade humana são também condições que dificultam a Sustentabilidade
e a Transparência das relações humanas – que se tornam perigosas frente às
Corrupções. Por isso, esta vem como resposta para as repressões e
desigualdades, para a negação dos bens patrimoniais e universais. A
Sustentabilidade é um processo natural, uma vez que a mudança começa na
consciência e atenção livres de dogmas aos componentes essenciais que
realmente sustentam uma existência humana harmônica e saudável, e uma vez
que cogita-se e mostra-se que os recursos naturais do planeta estão em risco –
que o Meio Ambiente e a Vida dos animais e dos humanos não estão
apartados.

P á g i n a | 61

A Beleza de um Morrinho junto ao céu Azul e o Sol.
Memórias da Vida na Terra: Alegria de Viver e Contemplar.

Transformação & Emoções
Vamos falar sobre os 5 elementos e as emoções ?
Bem, a resposta emocional diz respeito à nossa Personalidade.
Na área da consciência, frente à interpretação (uma vez que há a existência do
ego) e das reações e sensações a nível espacial da experiência do corpo
(física) e do sistema Nervoso – surge a emoção.
A ansiedade, que em certo nível é benéfica, quando vivenciada sucessiva e
excessivamente se caracteriza por palpitações cardíacas, tremores, dificuldade
de respiração, aceleração dos pensamentos, distúrbios alimentares – todos
estes são processos agravantes quando vivenciados a longo prazo.
Ela pode ser causada por situações diversas: Preocupações com contas a
pagar, dificuldades de ajustamento social e ambiental, provas, trabalho, pouco
ou nenhum tempo de pausa e descanso.
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Sabemos que há um aumento dos níveis glicêmicos no sangue, devido à
resposta do cérebro que surge com o aumento nos níveis de cortisol e à
descarga de adrenalina, por exemplo. Vemos solução quando nos tornamos
conscientes da emoção – sem fugir ou sem caminhar contra ela – veremos,
então, que estas surgem e não são eternas. Aqui, quanto aos elementos,
haveria a predominância do elemento fogo – um processo de aceleração de
certos padrões internos. O mais plausível seria conhecer a ansiedade, dentro
do tempo – e o psiquismo que se relaciona com ela. A ansiedade caracteriza
um movimento do presente para o futuro. É o pensamento projetado no futuro e
os seus desdobramentos que provocam alterações mecânicas e orgânicas a
nível físico. Ou, a ansiedade surge como resposta imediata a uma situação de
ameaça real – o corpo e o sistema nervoso respondem corretamente em sua
defesa.
Nomeamos as emoções, mas pouco conhecemos sobre elas. A tristeza pode
surgir frente a uma profunda sensação de vazio, de separação, de abatimento,
da não realização de um desejo, de algum componente que impede o fluxo de
energia. Os eventos marcantes também marcam a emoção da tristeza, e
quando se se está imerso em muitas experiências, ela pode perdurar por
tempo indeterminado, até que seja possível, completamente deixar-se sentir,
compreender e iluminar aquele acontecimento – no âmbito físico, no excesso
da água e no completo apagamento do fogo surgem possíveis estados de
inércia, falta de energia e disposição, podendo trazer uma sensação peculiar
de opressão toracoabdominal, de dificuldade respiratória ou até mesmo
dispneia.
A irritabilidade também possui fogo, podendo este estado ter relação com
fatores ambientas e climáticos, ao esgotamento energético ou excessivo
esforço físico, ao enfrentamento ou atrito com situações não compatíveis com
os valores que residem no âmbito da Personalidade, por exemplo.
Aqui, o que temos a aprender com a irritabilidade é não deixar-se dominar por
ela- é estar com ela plenamente e estar consciente da causa da irritabilidade.
Tomar um banho de água morna ou mesmo fria, caminhar sobre um jardim,
respirar profundamente em um ambiente ventilado, ao ar livre – conduzir a
energia para outro foco são exemplos que tratam a irritabilidade em seus
elementos reais que se apresentam na emoção– tente e veja como se sentirá.
A experiência não nega o fenômeno – e o fenômeno, junto às causas,
condições e elementos – estão ensinando a relação – uma outra camada ainda
mais abrangente da Mente – que não se limita ao “eu”.
É maravilhoso descobrir que quando permitimos o espaço e a integração deste
espaço limpo com a natureza e o momento presente, todos os elementos de
conflito dissolvem-se naturalmente. As pessoas tomam remédios e mais
remédios em busca da cura, da resolução das más sensações, das sensações
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desagradáveis – sendo que a observação e a aprendizagem são o melhor
caminho para a cura, o entendimento deste processo interno de experiência,
assimilação e resposta do Sistema Nervoso.
Cap. XII – Harmonização dos 5 Elementos
Quando sentimo-nos apartados de algo, alterados, abatidos, qual é o remédio
para o problema?
Tomam-se medicamentos para resolver as emoções sem que se reconheça e
que se conheça o sentido interno do conflito existente e a importância da
mudança que este conjunto de processos estão a mostrar e pedir de nós,
enquanto seres sencientes, parte de um organismo maior que é o planeta
Terra.
Os medicamentos, então, amenizam as sensações, mas não trazem verdadeira
solução a longo prazo, caso a causa persista. Conhecer a causa é o inicio da
compreensão.
Aqui, eu diria que não há maior professora do que a natureza.
Sente-se sobre um banco em um jardim, num inicio da manhã ou num fim de
tarde e observe as respostas orgânicas, as respostas que surgem de dentro
para fora, ao apenas contemplar o cenário que se apresenta à frente,
respirando e permanecendo presente.
Nota-se que os conflitos que aparecem no interior refletem conflitos que
aparecem no mundo externo – isto ficara muito obvio conforme nos
acalmamos.
Aqui, nesta condição os elementos estão vazios, estão limpos – então surge
uma atividade completamente diferente daquele pensamento que continua
incessantemente preocupado com o futuro ou simplesmente obstruindo o
presente.
Quanto mais presente a energia está, mais captamos a energia que está
disponível em determinado ambiente.
A primeira forma é a nossa própria respiração. Quando a nossa casa está em
ordem, não há bagunças ou objetos para todos os lados – não há medo, não
há peso – não há nada. Quando a casa esta em chamas, o que se faz¿ Algo
há de apagar o fogo.
Assim também, como um observador, imagine sua personalidade construída ao
longo de anos, junto ao passado de toda a humanidade (A Historia da
humanidade) e olhe para o Mundo, para o que está acontecendo com você,
com as suas sensações e com o que está acontecendo com o mundo, o meio
externo. Aqui, tudo começara a ficar claro – o que estava produzindo o conflito.
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Imagine também o tempo em que esteve imerso em múltiplos pensamentos e
situações, em desejos, dificuldades, corridas contra o tempo – E olhe para o
cenário a frente. Tudo ocorreu no âmbito interno, houve um grande
desprendimento de energia a fim de resolver um problema. Veremos que o
problema central já estava lá, antes mesmo dos outros acontecimentos. Sob a
luz da natureza, verá que a estrutura que produziu o conflito em você estaria
em movimento constante e continuo a âmbito psicológico – psicofísico.
Ao abrir os sentidos, em um cenário de estabilidade e neutralidade, nossas
próprias células passam a interpretar os sinais do ambiente junto ao psiquismo
e responder. Em um âmbito, temos a natureza do caos, em outro a natureza
em sua inteligência e transparência divinas – conforme o nosso grau de
Consciência e vinculo com toda esta noção sobre o que está se passando no
Mundo e em nós mesmos.
Vamos a um exemplo:
“Havendo um jardim repleto de aromas, flores, luz e calor solar, ar puro que
circula os céus, o mar ou riacho, animais, pássaros e outros – Facilmente
alteramos a dimensão de nossa percepção. Veremos o que é a entidade que
está atrás do tempo a produzir conflitos e qual é a realidade no âmbito da
natureza – beleza, graça, liberdade, diversidade, abundância...
A natureza é doadora e perfeita – porém o conflito instala-se nas relações, no
tempo e nas dificuldades de manter-se o essencial.
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Imagem: Cuidando de um jardim – As Flores e a harmonia da natureza

Os 5 sentidos e os 5 elementos
Qual a relação entre os 5 sentidos e os 5 elementos ?
Tato, olfato, paladar, visão, audição são os meios do sentido.
Tudo o que experienciamos é na realidade uma forma de interação com os 5
elementos, com o Espaço e com o meio, meios do sentido e Consciênciacontinuamente ?
Os músculos, antes tensos e cansados, facilmente respondem relaxando, a
respiração, antes descompassada e dificultosa, facilmente se torna suave e
calma. Em todo este processo há uma mudança da nossa própria natureza,
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nossa forma de funcionar, sem que haja qualquer forma de esforço. Então que
tipo de Potência encontra-se lá, independentemente das mudanças da Mente e
do meio externo que, juntos – criam as condições ?
Cap. XII – A: Relações entre Saúde, Psicoesfera e Bioesfera
Saúde e Psicoesfera
Aqui, podemos falar sobre a relação entre o psiquismo coletivo, o psiquismo
individual – frente ao ambiente e à vida. Podemos falar sobre os efeitos das
ações e seus resultados na natureza – a modificação dos elementos, o
sobrecarregamento urbano, as poluições...
Mas o mais importante é voltar-se para dentro. A psicoesfera marca a
existência humana sobre a Terra - tudo o que fazemos estamos fazendo ao
mundo. A psicoesfera também é energia – tudo o que circula, sendo
movimento, é pensamento – e este produz certas qualidades energéticas –
todo pensamento ou formas de pensar, quando carregadas de emoções produz
efeitos. Oque é Psicoesfera? Psico refere-se à Psique, à Mente – aos aspectos
psicológicos dos seres. Esfera é qualquer dimensão característica de algo –
Logo, a esfera dos pensamentos, atividades e qualidades mentais de uma
sociedade seria o que denominamos Psicoesfera.
A energia limpa simboliza o nosso arco-íris: aquilo que inter-relaciona a
psicoesfera com a bioesfera e vice-versa. Este relacionamento com a natureza
e o espaço impactam diretamente humano e Meio Ambiente, a curto e longo
prazo.
Atualmente, com o avanço tecnológico, os meios de comunicação passaram a
ocupar a maior parte do dia, das atividades, das relações – a economia – a
sobrevivência, o trabalho;
Quando a casa está cada vez mais reduzida em seu espaço, não fazemos
outra coisa se não esvaziá-la.
A psicoesfera coletiva, a circulação excessiva de informações e imagens
sobrecarregam os meios do sentido, trazem essas características
predominantemente racionais, mecânicas e repetitivas.
As relações quebraram seu vinculo, uma vez que a globalização exerce a sua
pressão sobre todos os meios, famílias e povos.
Uma vez que países sofrem exorbitantes desigualdades e vulnerabilidades,
enquanto outros enriquecem conforme exploram os recursos dos demais, o
ambiente é o primeiro a sofrer com o caráter típico da pressão social e
econômica continua. A exploração que permanece dos meios fundamentais de
vida, como moradia, abrigo e alimento e a redução cada vez maior dos
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espaços expõe um aspecto degenerativo em minha visão – o local se
prejudica, a insustentabilidade se instala e as leis que garantem os verdadeiros
direitos desaparecem, junto à própria qualidade de Equidade que possibilita a
harmonia das relações humanas.
Averigue o seu subconsciente, as experiências vividas, a sua interpretação das
vivencias e verá que não há diferença da realidade que se vê exteriormente e
aquela que ficou registrada junto às emoções. Quando há a compreensão de
que o mundo e eu somos um, há de se observar cada nível de atividade do
egoísmo, as suas causas e quais são as estruturas que movem o egoísmo e
quais são as consequências do egoísmo, da falta de amor no mundo.
A psicoesfera que nos separa classificou os inferiores e os superiores, dividiu
as raças, criou a violência – o homem embruteceu-se e perdeu a sua
sensibilidade. A necessidade de cura, de consciência e reversão das situações
de conflito é tão grande. Quando compreendemos que a psicoesfera, o nosso
organismo, a fundação psicológica, a História e o meio externo não se
contrapõem, superamos os medos e nos curamos das dores que estão
armazenadas, tal como um quarto escuro que só pode ser iluminado com as
janelas abertas, com a claridade e ar puro.
Através da tecnologia, em um olhar alerta, hoje as ideias são facilmente
expostas - gerando as tendências mentais que movem a vida humana e a leva,
inconscientemente, a diferentes desejos que muitas vezes são o oposto de
suas realidades de vida, daquilo que conduz a um estado interno de equilíbrio,
que se refletirá nas emoções e psique – e, por sua vez – nas ações.
Se não houvesse a violência, não haveria porque existir a escolta Policial – o
que aparece fora como um problema operante, e o que surge como solução
para este na realidade não seria possível sem a existência da Mente e da sua
influência no mundo.
Nessas observações, fica claro que a doença surge também pelo modo em que
opera a civilização, as riquezas, os poderes, o reconhecimento ou não dos
valores humanos – fala-se em saúde - mas nada se sabe, de fato, vivenciando
profundamente - o que é realmente Saúde – físico, mental, completo – integral.
Somente o indivíduo pode saber verdadeiramente como está se sentindo, o
que é esta Saúde – o corpo dá sinais – e a mente anteriormente. O modo de
vida, as tendências a certos conteúdos também influenciam na percepção de
mundo e realidade, e hoje o que mais se apresentam são conteúdos, estímulos
mentais, estímulos constantes, uma aceleração. A natureza tem uma forma de
funcionar, e uma vez que há intervenção global e excessos, há um colapso
muito claro de uma estrutura marcada por grandes diferenças, oposições ou
contradições. Aqui, preciso ser muito humana para compreender os problemas
e despertar, assegurar um ambiente justo, um ambiente de paz – que permeie

