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[tem mensagens tão importantes que nem esperam o fôlego voltar]

(...) AOS MENSAGEIROS DO VENTO (...)
(...) EVOLUCIONAR É PRECISO: VIVER É COLETIVO! (...)
(...) VIRTUDE REAL NA REALIDADE VIRTUAL (...)
(...) A HERANÇA HUMANA (...)
(...) MANHÃ GALÁTICA (...)
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[Você pode estar sonhando.
No sonho,
você avança até o círculo de amigos
ao redor da fogueira,
compartilhando o calor,
a fumaça
e alguns minutos de sabedoria.
Alguém poderia pensar
que seria mais fácil
se cada um esperasse
a sua vez de falar.
Mas de alguma maneira
todos se entendem.]
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A MENSAGEM DO VENTO
Avante o Vento!
(...)
O que é preciso mesmo é encontrar o próprio caminho, um caminho seu.
(...)
Pois todos os caminhos que se pode ensinar são traidores.
(...)
Eles ensinam como chegar até onde outros foram.
Mas não podem mostrar onde só você pode chegar.
(...)
Ei. Ei. Escute só. Isso é importante.
(...)
Não se deve concordar com nada de imediato.
Comprove por si primeiro.
(...)
É preciso que seja agora.
Você pode fazer isso a qualquer instante, mas tem que ser agora.
Esse é o único momento que existe.
O primeiro, o único e o último.
(...)
É preciso perceber que quase tudo o que lhe dizem é mentira.
(...)
Narrativas de tempos imemoriais,
consideradas por muitos como meras lendas,
os mitos sempre contam como algo
teve início no mundo.
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(...)
Quando os deuses pisavam no chão,
Em pé de igualdade com os ancestrais.
Cada qual com sua mão:
Contemporâneos da criação.
(...)
Mesmo pessoas queridas mentem para você, mesmo sem saber.
Estão apenas repetindo o que aprenderam que era certo dizer.
(...)
Inumeráveis são os mitos
da criação do homem:
cada tribo
tem o seu.
(...)
O sol era o olho do pai,
O dia e a noite irmãos,
A lua brilhava bem mais,
Na terra o homem vivia em paz.
(...)
E então o vento soprou,
Revolveu a areia e o mar.
(...)
A maioria do que é dito a você não passa de propaganda.
Ou está a serviço da propaganda.
(...)
Propaganda é a arte de convencer as pessoas
de que elas não podem viver sem coisas
que talvez achassem
ridículas
se não existisse a propaganda,
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e de que deveriam viver por essas coisas
e até, em casos extremos,
matar ou morrer por elas.
(...)
As coincidências
e divergências
entre uma história
e outra
com muita frequência
são bem interessantes.
(...)
Na história contada pelo xamã da tribo Zulu, os homens originais não conheciam o
sexo e se comunicavam uns com os outros através do pensamento.
(...)
Na história contada no Banquete de Platão, os homens originais eram duplos
andróginos ou hermafroditas, seres poderosos dotados de duas cabeças, quatro
braços e quatro pernas.
(...)
Tudo começou numa manhã
Com o céu de nuvens carregado.
O Poder, um deus enciumado,
Desafiou a Virtude, sua irmã.
Qual dos dois reinados o maior?
Qual dos dois o mundo mais amava?
A Virtude só observava,
O que tornava a fúria do gigante ainda pior.
(...)
E essas coisas que a propaganda vende podem ser qualquer coisa:
um objeto de consumo durável ou descartável,
uma tendência política ou facção religiosa,
um padrão de conduta ou sistema de valores,
a felicidade imorredoura dentro de uma caixa de chicletes
ou motivações eloquentes para o ódio e a autodestruição.
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(...)
Na história contada no livro do Gênesis, o homem original era Adão, que inocente
do sexo habitava o paraíso.
(...)
Na história contada nas tabuinhas de argila da Suméria, a raça humana foi criada
por seres celestiais a partir de uma espécie preexistente.
(...)
A propaganda insufla medo e insegurança no coração das pessoas.
Pessoas com medo são mais fáceis de serem convencidas.
(...)
E então o vento soprou,
Revolveu a areia e o mar.
(...)
Não é à toa que o noticiário de calamidades
seja recheado de advertisings caríssimos.
(...)
Foi quando lá do alto ele avistou
O Homem que, incauto, ali chegou.
O Poder tomou-o pela mão
Para ser o árbitro da questão.
Convidada para o tribunal,
A Verdade veio, imparcial.
O Medo chegou sem ser chamado
E sorrateiramente injetou seu mal.
(...)
Pessoas com medo
compram mais,
aceitam sem questionar as medidas mais absurdas,
acreditam nas piores promessas,
seguem as ideias mais estúpidas.
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(...)
E assim,
aos poucos,
acabam abrindo mão
da própria liberdade.
(...)
Quando os deuses pisavam no chão,
Em pé de igualdade com os ancestrais.
O peso de uma decisão:
A Terra, ferida, partiu-se então.
(...)
Na história zulu, a divisão dos sexos só aconteceu quando chegaram os deuses
vindos do céu, querendo escravos. Os deuses ludibriaram os homens. Em troca da
submissão, prometeram uma dádiva que seria capaz de tornar os homens iguais aos
próprios deuses.
(...)
O presente dos deuses para os zulus foi o sexo. Cada pessoa da tribo teve que
escolher entre duas cavernas de cores diferentes. Quem entrou na primeira caverna
saiu de lá mulher. E quem escolheu a segunda caverna virou homem.
(...)
Na história grega, a divisão da espécie humana nos gêneros masculino e feminino
não foi um presente, e sim uma punição dos deuses.
(...)
A raça dos mortais, considerando-se muito poderosa, ousou querer invadir a
morada dos deuses. Como punição, cada pessoa foi dividida ao meio pelo machado
do pai dos deuses, que ele havia encomendado ao senhor do metal e do fogo
especialmente para a ocasião.
(...)
Na história bíblica, a divisão foi a resposta a um pedido. Adão queria companhia, e
assim uma parte sua foi extraída para se tornar Eva.
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(...)
Abdicar da liberdade é uma das maneiras mais comuns de exercê-la.
(...)
Não caia nessa armadilha.
(...)
O medo,
portanto,
é o verdadeiro inimigo
a ser combatido,
a ser encarado de frente
e desmascarado.
(...)
Todo medo é uma mentira que esconde uma verdade.
(...)
Na história zulu, outro presente dos deuses que custou caro foi o dom da fala.
Pois antes de existir o sexo, as pessoas se entendiam só com as mentes.
(...)
Depois que foram divididas em homens e mulheres, as pessoas tiveram que
aprender a usar a fala para se comunicar. E desde que começaram a falar, nunca
mais conseguiram se entender.
(...)
Assim como na história bíblica da Torre de Babel, quando para punir a arrogância
do rei as pessoas que construíam sua torre começaram a falar línguas diferentes, e
ninguém mais entendeu ninguém.
(...)
Assim como na história sumeriana do dilúvio, que é semelhante nos mínimos
detalhes e dois mil anos mais velha que a história de Noé.
(...)
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Como poderia responder?
Como abrir a mão do poder?
Como encarar a verdade?
Como ser fiel à virtude?
(...)
Você já sabe muito bem disso tudo, é claro.
(...)
Mas é preciso lembrar sempre,
e de novo,
e passar adiante
e receber de volta.
(...)
Pois é muito fácil esquecer o sonho e se perder no caminho.
(...)
Todas as pessoas têm uma parte que adora dar ouvidos à propaganda,
pois ela é como uma canção de ninar.
Traz uma sonolência confortável,
que acaba viciando.
(...)
Aumente sua liberdade,
aumente sua liberdade
e deixe sua mente livre:
Real mente de verdade!
(...)
Todos têm a sua propaganda favorita,
mas a maioria das pessoas só enxerga defeitos nas dos outros.
(...)
Aumente sua liberdade,
aumente sua liberdade
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porque o que te prende
é só mente medo,
é só mente vaidade.
(...)
A propaganda está presente em tudo o que lhe cerca,
às vezes sutil,
às vezes escandalosa,
mas sempre querendo convencer você a desistir
da estafante tarefa de raciocinar.
(...)
Aumente sua liberdade
dentro de sua própria mente,
porque o pensamento pode criar asas
ou então virar corrente.
(...)
É muito tentador abrir mão
da grande responsabilidade
de pensar por si mesmo.
(...)
Aumente sua liberdade
um pouco mais a cada dia,
porque a mente livre deve ser treinada
com paciência e sabedoria.
(...)
Não ter que decidir, que maravilha!
(como se fosse possível não agir)
(...)
Aumente sua liberdade
sem tirar a de ninguém,
porque quanto mais se enxerga no outro
mais se vê em si também.
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(...)
É por isso que tantos preferem viver como sonâmbulos,
e ingressam por vontade própria no exército de zumbis.
(...)
Aumente sua liberdade
exercitando o não e o sim,
sabendo que um começa onde o outro acaba
e que liberdade não tem fim.
(...)
Zumbi é uma pessoa sem vontade própria,
que não vive por si mesma
por estar sempre ocupada imitando
o que todo mundo está fazendo.
(...)
É preciso desobedecer a uma ordem que fere a sua consciência.
É preciso desobedecer a um desejo que suja a sua alma.
(...)
Zumbi é o escravo de trabalhos incessantes,
sem perspectivas de felicidade a não ser o consumo,
que vaga pela vida dando vazão a esse desejo insaciável,
que por isso não consegue parar, e segue faminto,
horrivelmente mutilado por dentro, só em meio à multidão,
sempre competindo, até ter um dia a cabeça estourada
por alguém mais vivo.
(...)
É preciso exercitar a desobediência.
Desacatar leis injustas não é crime
no tribunal mais alto do coração.
(...)
Nunca esqueça qual é o seu papel.
Não se esqueça: é só um papel
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(...)
Pratique a desobediência civil,
sem violência.
Com muito amor e consciência,
pratique a desobediência.
(...)
Por isso é preciso lembrar sempre.
É muito mais árduo e perigoso o caminho que só você pode trilhar.
Todos os outros caminhos já foram sinalizados,
levam apenas a lugares conhecidos.
(...)
Só o seu caminho é que ninguém sabe.
(...)
Nunca esqueça qual é o seu real papel.
Não se esqueça: isso não passa de um papel.
(...)
Imagine que você está realizando um serviço
e hoje é o dia do pagamento.
(...)
Todo mundo tem as suas
bolinhas de gude.
(...)
Você volta para casa com o dinheiro no bolso,
pensando no que fará com ele.
(...)
Tudo aquilo que você ama,
que te encanta,
são lindas bolinhas de gude.
14
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(...)
Ao abrir o portão
um homem magro e muito nervoso
aparece
do nada
apontando uma arma para você.
(...)
Tudo com que você se preocupa,
que tira o seu sono,
são terríveis bolinhas de gude.
(...)
Você percebe que ele está com medo
e é por isso que grita tanto.
O que torna a arma em sua mão
ainda mais perigosa.
(...)
Bolinhas de gude podem ser
belas ou terríveis!
(...)
Você entrega o dinheiro, que não vale sua vida.
Depois de mais alguns xingamentos
o sujeito finalmente manda você entrar
e não olhar para trás.
(...)
Mas que bom que não passam disso:
são simples bolinhas de gude!
(...)
É preciso cultivar a alegria.
(...)
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Você não olha para trás,
pois sabe que ele já desapareceu.
(...)
A alegria
é para os inocentes
e para os inteligentes.
(...)
Você chega em casa
e passa a noite
do seu jeito.
(...)
A alegria
é para as crianças
e para os capazes.
(...)
Ao acordar no dia seguinte,
percebe com uma clareza especial
como a vida é frágil e preciosa.
(...)
Cada ser é um solo de supercordas
na vibrante sinfonia da vida.
(...)
Você agradece aos céus por estar respirando,
e o próprio ar nunca pareceu mais doce.
Você está feliz por mais um dia.
(...)
Ser, apenas ser: alegria que ultrapassa todo entendimento.
(...)
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Você pode se sentir assim todos os dias.
(...)
As coincidências são portais para uma percepção mais alta.
(...)
A cada dia, é preciso que um milhão de milagres ocorra para que você continue
com vida.
(...)
Há coincidências entre um fato interno e um ou mais fatos externos.
(...)
O Sol precisa brilhar,
a Terra girar em torno dele,
a Lua ao redor da Terra
e o Universo inteiro dentro de si mesmo.
É preciso que as leis da gravidade e do eletromagnetismo
sejam respeitadas por todo o contínuum do espaçotempo.
(...)
Há coincidências entre dois ou mais objetos externos
sendo observados pelo mesmo sujeito interno.
(...)
É preciso que nenhuma guerra seja declarada
e que ninguém venha jogar bombas em você.
É preciso que a poluição da água e do ar não alcance níveis tóxicos letais.
É preciso que a sua comida não esteja envenenada.
(...)
Em todos os casos, as coincidências sintonizam a verdade:
não há separação entre o eu e o que está fora
ou, em outras palavras,
pensamento é realidade.
18
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(...)
É preciso não sofrer nenhum acidente de trânsito
e escapar incólume à violência urbana.
É preciso que nenhum avião caia sobre sua cabeça.
(...)
As coincidências são evidências de que somos o que pensamos.
(...)
Esse é o mais profundo significado
da antiga tradição
do memento mori.
É preciso lembrar da morte.
É preciso lembrar que você está aqui
por nada mais que um breve instante.
(...)
Sorria
Se a alegria chamar
E até chore
Quando a dor apertar:
Um belo dia
Você pode não mais estar aqui.
(...)
Perceber isso nos eleva ao patamar dos deuses,
capazes de afetar o mundo com a sua vontade.
(...)
Levante
Se acaso tropeçar,
Enfrente
O desafio que pintar:
Um belo dia
Você pode não mais estar aqui.
(...)
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Não desperdice vida.
(...)
Ajude
Sempre quem precisar,
Se mude
Para outro lugar:
Um belo dia
Você pode não mais estar aqui.
(...)
Às vezes é bom repetir para si mesmo as perguntas mais óbvias,
e principalmente as mais simples.
Quem sou eu?
O que estou fazendo aqui?
Como posso ser útil para o mundo?
Essas perguntas são como bússolas:
apontam o caminho.
(...)
Descanse
Depois de trabalhar
E dance
Com ou sem o seu par:
Um belo dia
Você pode não mais estar aqui.
(...)
Bem pouco serve, infelizmente, a maior parte do que se aprende na escola.
Teorias ultrapassadas,
desconectadas,
fragmentadas,
para serem decoradas como receitas de bolo,
para passar na prova,
para passar de ano,
para ganhar um diploma,
para ingressar no mercado de trabalho,
para quê?
(...)
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Fale o que pratica,
siga o que prega:
se for pra cagar regra,
que cague um quilo certo!
(...)
É preciso ser professor na arte de aprender.
Aprender com a pergunta, sempre!
Bem melhor que simplesmente decorar respostas.
(...)
Seja o que predica,
entenda o que renega:
aponte só o acerto,
que o erro se enxerga!
(...)
É preciso aprender de novo a ensinar. É preciso descontruir tijolo por tijolo a velha
escola mecanicista, para abrir o espaço criativo capaz de gerar um ambiente
quântico de aprendizagem.
(...)
As ditas organizações religiosas tampouco podem ser de muita ajuda.
(...)
Não condene quem julga,
não julgue quem condena,
não condene nem julgue:
isso só ilude!
(...)
Toda organização religiosa parte do erro de se propor a
re-ligar,
re-unir,
re-conectar
você com o Todo.
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(...)
O caminho da iluminação
é uma psicopatia branda.
(...)
Não julgue quem julga,
não condene quem condena,
não julgue nem condene:
isso não vale a pena!
(...)
Você está em conexão permanente com tudo que lhe cerca.
Nenhuma força seria capaz de arrancar você de dentro do Universo,
de separar você do Cosmo.
(...)
Um minuto pode mudar o mundo.
(...)
Por isso é preciso sentir cada vez mais que a vida é coletiva.
(...)
O preço do egoísmo
é muito alto:
ficar só.
(...)
Ninguém existe sozinho.
(...)
Você está em conexão permanente com Tudo.
Tente sempre perceber isso.
(...)
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O preço de cada desejo é realizar-se: nem mais, nem menos.
É o mesmo preço de cada medo.
(...)
E não fique esperando que a velha ciência venha lhe trazer todas as respostas.
(...)
Houve um tempo em que Darwin
chocou a Academia da Grã-Bretanha,
afirmando que um mero primata
era primo consanguíneo da Rainha.
Houve um tempo em que Herr Freud
escandalizou a Áustria e a Alemanha,
dizendo que o sexo e a morte
povoam os sonhos de uma criancinha.
(...)
A ciência como uma meta
é uma coisa muito bonita,
mas na prática
há muita deficiência.
(...)
A falha mais grave salta aos olhos:
a ciência hoje também serve à propaganda.
(...)
O preço da cobiça
é cobrado com juros
extorsivos.
(...)
Tudo isso tem mais de cem anos
e a humanidade assim caminha:
dá um salto e depois tropeça,
recua no mesmo passo que vinha.
Mas já está mais do que na hora
24
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de retomar nossa trajetória:
evolucionar o futuro,
escrever a nova história.
(...)
Viva a Evolução!
Viva a Evolução!
Viva!
Viva!
Viva!
(...)
Hoje toda ciência é patrocinada,
quer vender alguma coisa,
defende os interesses de alguém.
(...)
Foi-se o tempo do cientista louco isolado em seu laboratório,
contemplando os mistérios do Universo.
Hoje a loucura é coletiva e os mistérios são desprezados,
pois o objetivo maior não é desvendar a verdade,
e sim gerar lucros para as corporações que financiam a pesquisa.
(...)
O preço da gula
é a insatisfação constante.
(...)
Houve um tempo em que um jovem Einstein
chacoalhou os portões da realidade:
energia é matéria com luz ao quadrado,
o tempo muda de acordo com a velocidade.
Tudo isso tem mais de cem anos
e a humanidade assim caminha:
dá um pulo e depois empaca,
volta no mesmo pé que vinha.
(...)
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Viva a Evolução!
Viva a Evolução!
Viva!
Viva!
Viva!
(...)
Assim também a religião,
de tanto insistir na condenação e no pecado,
não pode mais ensinar a ninguém
o caminho da salvação.
(...)
O preço do orgulho
é sujar as calças
em uma festa importante.
(...)
Pois o que mais tem por aí
são as religiões de propaganda,
que pregam e praticam
exatamente o contrário do que está nas escrituras.
(...)
Agora é tempo de redescoberta:
somos parentes dos anjos também!
Os sonhos são pistas para o infinito,
A luz viaja na consciência do Bem.
E já está mais do que na hora
de retomar nossa trajetória,
evolucionar o futuro,
escrever a nova história.
(...)
Viva a Evolução!
Viva a Evolução!
Viva!
Viva!
Viva!
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(...)
O principal problema do pensamento científico foi o primeiro,
até hoje não corrigido por completo.
E esse problema foi confundir religião e espiritualidade.
(...)
Não é por acaso que esse seja um erro incorporado ao senso comum. O mero fato
da ciência defender faz com que as pessoas considerem fora de dúvida. Quando
deveria ser o contrário. Ao invés da concordância reverente, a verdadeira ciência
deveria suscitar sempre novas perguntas.
(...)
O preço da preguiça
é uma sentença
eternamente adiada.
(...)
Estimular a curiosidade e a criatividade
é bem melhor que delimitar
o que pode
ou não
ser verdade.
(...)
Nem sempre é fácil perceber a propaganda na religião.
A maior pista é que toda religião quando mente
afirma que só existe uma fé verdadeira,
e ensina o ódio e a intolerância
contra todos que pensarem diferente.
(...)
O preço da ira
é o arrependimento
tardio.
(...)
27
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Só que no esforço de banir a religião de propaganda do domínio da verdade, a
ciência expulsou junto a noção de que a vida é uma experiência coletiva, integrada
na totalidade.
(...)
O tolo busca a companhia dos mais tolos,
tentando passar por mais sábio.
O sábio busca a companhia dos mais sábios,
buscando tornar-se menos tolo.
(...)
O preço da inveja
é envenenar
a si mesmo.
(...)
O materialismo mecanicista reforçou na consciência do homem a ilusão de que o
mundo é como uma máquina. Mas o mundo não é uma máquina, não é um relógio:
está mais para um organismo vivo.
(...)
Esse foi um grave erro de cálculo,
cujas consequências cresceram
em proporção geométrica.
(...)
O preço da luxúria
é gozar sangue.
(...)
Venha o que vier,
se for sincero.
Haja o que houver,
se por inteiro.
Faça o que quiser
e pague o preço.
Veja o show da vida,
é o seu ingresso.
28
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(...)
Quando se tateia no escuro,
A vida é sempre algum mistério pra explicar.
Um diamante lapidado,
Muito bem guardado porque não se pode usar.
(...)
Está escrito nos livros sagrados:
O REINO DE DEUS ESTÁ DENTRO DE VOCÊ.
VOCÊ É ISSO.
(...)
Peça perdão,
e o arrependimento virá.
(...)
Peça perdão,
e perdoe
ao mesmo tempo.
(...)
É preciso acreditar na pessoa
que você nasceu para se tornar.
E cuidar bem
da divindade
que nela habita.
(...)
Ao extirpar a espiritualidade do campo do conhecimento,
a ciência jogou fora junto a sabedoria.
(...)
Quem enxerga o mundo como uma máquina
não pode conceber a sacralidade da Vida.
(...)
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O sonho só se torna seu
quando é você quem sonha.
(...)
É preciso ser fiel
ao Deus dentro de Si.
Ele Se chama Entusiasmo.
(...)
Não fosse por essa deturpação básica da ciência,
muitas pesquisas ditas científicas jamais teriam existido.
E muito menos existiriam as tristes tecnologias que delas resultaram.
(...)
No lugar delas, estariam sendo feitos estudos bem mais alegres,
não para o lucro vil de alguns poucos, mas para o bem maior de todos.
(...)
Se nem quando você sonha sabe que está sonhando,
que dirá quando não é você quem sonha?
(...)
Respeitar o outro, apesar das diferenças,
é reverenciar o que há de mais alto em si mesmo.
(...)
Ao invés de pesquisas sobre formas mais eficientes de exterminar pessoas,
teríamos estudos e ações para eliminar a fome e a miséria do planeta.
(...)
Ao invés de pesquisar até a minúcia sobre como influenciar o comportamento de
compra nas crianças, estaríamos estudando formas de melhorar as relações
humanas, para que todas as crianças pudessem viver e crescer felizes.
(...)
30

www.mensageirosdovento.com.br

Ao invés de pesquisar doenças com o intuito de vender remédios,
estudaríamos como viver de forma a não precisar de nenhuma droga.
(...)
O sonho só se torna seu
quando você se torna.
(...)
Após perceber a sacralidade da vida dentro de si,
é um passo natural
reconhecê-la no outro.
(...)
Esse é o mais profundo significado
da antiga tradição
do Namastê:
a divindade em mim
reverencia
a divindade em você.
(...)
A grande ironia foi que a ciência,
ao combater os dogmas da religião de propaganda,
acabou transformando-se em sua própria religião.
(...)
Começou assim:
nada existe que não possa ser provado pela ciência.
Mas logo descambou para:
o que não pode ser provado pela ciência não existe.
(...)
Poucas religiões exploraram tão eficientemente o fanatismo,
a ponto de conseguir tal intensidade de adesão de seus adeptos.
(...)
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Tamanha é a cegueira dos céticos que se supõem grandes sábios
que jamais admitem nenhum papel senão o de juízes diante da vida.
Quem está ocupado em julgar, não consegue aprender.
Pode até apreender, sem contudo jamais compreender.
(...)
A vida é um sonho.
(...)
É preciso viver para se criar.
É preciso apreciar para viver.
Isso é o que torna a Arte necessária.
(...)
Amar o próximo e amar a Deus são uma e a mesma coisa.
(...)
Tudo o que existe é Amor.
O Universo inteiro é Amor.
O próprio Big Bang foi um ato de Amor:
sexo cósmico entre a Luz e o Tempo.
(...)
Mas pela influência má de uma ciência desvirtuada,
os olhos da maioria fecharam-se para o maravilhoso.
(...)
E assim foram expulsos do mundo dos homens as fadas,
os elfos e as entidades da natureza.
Não deixaram de existir.
As pessoas é que deixaram de enxergar.
(...)
Tudo é questão de escolha.
E ainda assim há quem prefira
a triste certeza da extinção das baleias
à alegre possibilidade das ninfas dos mares e sereias.
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(...)
E quem não concordava com o ponto cego de vista, em sua maioria, partia para o
extremo oposto. Essas pessoas optaram por demonizar o outro mundo ignorado pela
ciência, projetando fora de si toda maldade que não suportavam enxergar dentro de
si mesmas.
(...)
Em terra de cegos,
é inútil apontar com o dedo.
(...)
É preciso pesar na balança da própria consciência tudo o que chega da ciência.
É preciso pesar na balança do próprio coração tudo o que chega da religião.
(...)
Enquanto a ciência e a religião continuarem discordando,
nenhuma das duas estará com a razão.
Enquanto as diferentes religiões
continuarem querendo se impor umas às outras,
tanto mais distantes estarão de expressar
a verdade sobre a qual foram fundadas.
(...)
Por essas e outras é que você percebe
que ninguém mais no mundo pode saber de seu caminho.
Só você.
(...)
Não tema. Você vai conseguir.
(...)
Perceber e respeitar os outros e a si como manifestações divinas.
(...)
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Download grátis de comida,
de medicina e autorrespeito.
(...)
Perceber o Amor como a força motriz do mundo.
(...)
Download grátis de vida digna,
de educação e autoestima.
(...)
Perceber que não estamos sós no Universo.
(...)
Na base de todo problema
não é difícil encontrar a solução:
é o homem tratar seu semelhante
como nada menos que um irmão.
(...)
Perceber que a vida do homem está intimamente ligada à rede da Vida no planeta.
(...)
A origem do sofrimento,
que gera a culpa, a raiva, a dor
é o homem tratar o outro
com outro sentimento que não seja amor.
(...)
Perceber que a Música é o alimento da Alma.
(...)
Cada um de nós tem o potencial de ser muito mais, sem fronteiras.
Abolidos os conflitos para construir a paz, igualdade verdadeira.
Cada um de nós uma só nação, uma só voz no coral sem fronteiras.
Cada um de nós no mesmo time, todos campeões, irmandade verdadeira.
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(...)
Isso é ser espiritualmente correto.
(...)
Todo mundo tem uma beleza
e uma grandeza.
Toda pessoa tem nobreza.
Isso é uma certeza.
(...)
Vamos começar aqui a revolução da consciência:
para isso temos a vontade, o coração, a inteligência.
(...)
Ó máquina de fazer sentido,
onde está o julgamento certo e infalível
que te livrará do perigo?
(...)
Todo homem tem direito a tudo que qualquer homem tem direito.
(...)
Ver Deus no outro
e chegar mais perto,
até se enxergar no espelho
da menina dos olhos.
(...)
Abaixo o sistema vil de homens escravos da sociedade!
Fora de nossa mãe gentil todo privilégio ou desigualdade!
(...)
Somos todos estrelas. As estrelas vivem para sempre. Não importa que tenham se
extinguido, virado supernovas, ou buracos negros há centenas de milhões de anos.
Haverá em algum lugar um canto do Universo em que sua luz ainda há de chegar.
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(...)
A humanidade é um organismo vivo!
Tudo pelo bem do coletivo!
Células do mundo, uni-vos!
(...)
A cada momento
onipresente,
basta
o seu agora.
(...)
Existe um impulso inato e muito nobre no coração humano.
Nem sempre ele se mostra.
É preciso acreditar que ele está lá para encontrá-lo.
(...)
Ao mesmo tempo, paradoxalmente,
é preciso desacreditar um pouco
das coisas que você tem como certas,
ao ponto de sequer pensar nelas.
(...)
É preciso filtrar toda informação que chega até você.
(...)
Nenhuma fonte de informação é totalmente segura,
pois sempre existe a interpretação, a tradução, a traição,
e assim a propaganda sorrateiramente penetra quase tudo hoje em dia.
(...)
Por isso é que até mesmo aqui existe uma grande mentira,
cuidadosamente escondida no meio de muitas verdades.
(...)
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Só você pode encontrá-la.
(...)
Ao mesmo tempo, paradoxalmente,
é preciso nunca duvidar da coisa mais bela.
(...)
A coisa mais bela do mundo é uma ideia em seu coração
e a coisa mais idiota é quando você nem faz ideia.
(...)
É preciso experimentar novas conexões com o mundo.
O universo inteiro está acontecendo nesse exato momento,
e cabe a você interpretar, atribuir sentido e encontrar aprendizado
nesse mesmo e exato momento.
(...)
Interpretar o mundo é a grande liberdade humana.
Pense nisso.
(...)
A maior prisão do mundo pode ir do olhar até o chão,
onde até o preso crê que vê o céu lá de dentro da cadeia.
(...)
Quanto mais você conecta com novas formas de perceber o mundo,
mais se percebe,
mais se sente pertencendo,
não a esse ou aquele pequeno grupo,
mas à grande nação humana,
e por extensão à imensa família cósmica.
(...)
Tudo o que acontece no Universo inteiro lhe pertence,
tem a ver com você.
(...)
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Atenção
para a coisa mais bela do mundo.
(...)
É preciso conhecer todas as possibilidades e potencialidades de seu corpo.
Você possui nove portais de conexão com o mundo exterior:
são as duas órbitas dos olhos,
as entradas das narinas,
a boca e os ouvidos,
ânus e genital.
Acrescente a esses os dois portões superiores,
localizados na nuca e no ponto entre as sobrancelhas.
(...)
Atenção
para o que está tão perto
e é a coisa mais bela desse mundo.
(...)
É preciso expandir o conceito de eu.
O individualismo só podia fazer sentido na velha ótica mecanicista.
A visão quântica impõe uma nova postura
para a consciência humana diante do Universo.
É disso que falam as profecias da Grande Mudança.
(...)
A vida é uma aventura coletiva:
só acontece na interação.
Deixar a pequena casca do eu para trás,
e começar a pensar em termos de nós.
É isso o que é preciso fazer,
se queremos crescer.
(...)
Imagine que um belo dia
o velho sistema que você conhecia
não existe mais.
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(...)
É preciso soltar um grito de liberdade no meio da praça.
Faz bem para os pulmões.
(...)
Todo mundo sabia disso,
que mais dia menos dia
acabaria acontecendo.
(...)
É preciso pisar na terra com os pés descalços.
Ajuda a conectar.
(...)
Desde o mais eminente intelectual
até o trabalhador braçal mais humilde,
todo mundo no fundo sempre soube disso.
(...)
É preciso tacar fogo
periodicamente
nos memorandos
das tristezas passadas.
(...)
Era só uma questão de tempo.
Um dia ia acabar dando merda.
(...)
Não é bom apegar-se a nada,
que dirá às mágoas.
(...)
Por isso é que hoje
tanto se fala
em sustentabilidade.
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É porque todo mundo sabe
que o velho sistema
é simplesmente
insustentável.
(...)
É preciso nutrir a alegria,
encontrar motivos para sorrir
e agradecer a cada dia.
Quem procura, acha.
(...)
Nos últimos duzentos anos,
a quantidade de seres humanos vivos no planeta
aumentou de um bilhão para sete bilhões.
(...)
É precioso escutar a voz da consciência, a voz interior, a voz do mestre mudo
interno, em sua eloquente lição de Silêncio.
(...)
Nos últimos trinta anos,
um terço dos recursos naturais em todo planeta
simplesmente deixou de existir.
Esse é o legado da sociedade de consumo.
(...)
A melhor maneira de fazer um sonho virar realidade é acreditar nele com toda a sua
alma.
(...)
No último ano,
um só país conseguiu consumir
o que a natureza levaria
trinta anos para repor.
(...)
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É preciso intuir muita coisa. Não confie unicamente na razão.
Como toda ferramenta afiada, ela também possui o seu lado cego.
(...)
Não é preciso ser profeta do apocalipse para enxergar que o velho sistema caminha
inexoravelmente para a catástrofe.
(...)
Ninguém encontra seu caminho verdadeiro só pela razão.
Um caminho sem coração não leva a nenhum lugar que preste.
(...)
Todo mundo é capaz de enxergar isso.
Só não vê quem não quer.
(...)
É preciso saber o que você quer. Muitas pessoas só sabem o que não querem.
Isso já é um começo. Mas como um fim, seria triste.
(...)
Muitas pessoas até dedicaram suas vidas
tentando melhorar
o que não funcionava
no velho sistema:
o governo, a saúde, a educação
etc etc etc.
(...)
Como o que você quer pode servir à coletividade?
Sempre é possível traçar uma linha. Essa é uma bússola que aponta para o seu
caminho.
(...)
Mas não adianta consertar uma pequena parte,
se o velho sistema como um todo é o que está errado.
Não tem como consertar isso ou aquilo,
só mesmo mudando tudo de vez.
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(...)
É preciso germinar o sonho, e plantar a semente no solo mais sagrado do coração.
Não deixar faltar alimento, luz, água da chuva. É preciso jamais pensar nos frutos, e
sim na beleza de semear.
(...)
De um jeito ou de outro
isso vai ter que acontecer.
(...)
É preciso não desistir nunca, mesmo com o risco da própria vida.
Nisso reside o brilho maior da experiência humana.
(...)
Isso vai acontecer
mais dia menos dia.
(...)
É preciso olhar o céu, sempre que possível, ao menos uma vez por dia.
É bom para ampliar as perspectivas.
(...)
Pois muito bem,
imagine então
que chegou esse dia.
(...)
Não espere no entanto encontrar fórmulas prontas, como receitas de bolo.
A sua alquimia interior só é descoberta acontecendo.
(...)
Não faz muita diferença como isso aconteceu.
(...)
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É preciso observar com muita atenção o intervalo entre dois pensamentos.
Nesse silêncio profundo onde até a mente se cala, espera por você a mais doce
descoberta.
(...)
Imagine que o desenlace sobreveio
na forma de um raio mágico que,
da noite para o dia,
tornou sem valor todo o dinheiro do mundo.
(...)
Houve certa vez um lugar chamado Utopia,
criado com o objetivo de solucionar todos os problemas humanos.
Lá as pessoas viviam felizes,
compartilhando umas com as outras todas as coisas.
O dinheiro não existia em Utopia.
(...)
De todos os deuses criados pelo homem,
atualmente o que tem mais devotos é o dinheiro.
(...)
Em Utopia, o ouro e a prata eram usados para fazer as correntes dos escravos,
aqueles que cometiam crimes contra a sociedade.
(...)
Curiosamente, poucas são as pessoas
que chegam a considerar por um momento
a verdadeira natureza do dinheiro.
(...)
Naquele tempo o dinheiro era feito de ouro e prata.
Hoje os grilhões são cifrões em uma conta no banco,
meros impulsos eletrônicos que copulam
e geram dividendos e débitos
de acordo com as taxas de mercado.
(...)
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Pois o dinheiro hoje não possui realidade material.
É mais uma convenção social, uma ideia, que uma coisa em si.
Só existe porque as pessoas acreditam nele.
(...)
Se um número suficiente de pessoas deixa de acreditar no dinheiro
ou passa a acreditar em algo diferente,
o dinheiro deixa de existir.
Ou torna-se algo diferente.
(...)
Foi assim que, ao acordar nessa manhã que você imaginou,
um número suficiente de pessoas ao redor do planeta
deixou de acreditar na riqueza do dinheiro.
(...)
Manhã,
Céu se abrindo.
A noite sempre chega ao fim.
(...)
É preciso existir o diálogo.
Quer falar com Deus?
Escute primeiro.
Quer que os outros entendam você?
Primeiro procure entender.
(...)
Destituído do único poder que o sustentava,
que era a crença das pessoas em seu poder,
o deus Dinheiro deu dois suspiros e depois morreu.
(...)
É preciso escutar o que conversam as duas aves
que habitam a árvore do bem e do mal.
O primeiro pássaro experimenta os frutos doces e amargos da árvore da vida.
O segundo pássaro simplesmente observa.
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(...)
Todas aquelas cédulas e moedas,
subitamente destituídas de qualquer valor financeiro,
foram utilizadas pelas pessoas do mundo todo das formas mais criativas.
(...)
A terrível verdade só é terrível porque mata as nossas ilusões.
Livre-se das ilusões, e a verdade não mais será terrível.
(...)
Teve muita fogueira de São João e balão,
mas teve também barquinhos de papel e origamis,
tinta para cabelos,
muitas e muitas lindas esculturas,
pinturas,
poemas concretos,
papel de parede,
calço para a mesa da sala.
(...)
Prepare-se, contudo:
quanto mais você se conhece,
quanto mais conhece o seu caminho,
mais responsável se torna por cada passo.
(...)
Algumas pessoas ficaram espantadas com a novidade.
Outras acostumaram rápido.
(...)
É preciso abolir todas as fronteiras e bandeiras. Os visitantes estão chegando, já
estão por aí. Somos todos seres humanos. Todos os problemas do mundo estão
conectados. As soluções devem ser globais.
(...)
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Principalmente as crianças.
Por crescerem em um mundo sem dinheiro,
não foram ensinadas a competir umas com as outras.
Unindo talento e trabalho em todo o mundo,
encontraram soluções ou pelo menos alívio
para os principais problemas da humanidade.
(...)
E isso foi só o começo.
(...)
É preciso perceber de uma vez por todas que você representa a humanidade inteira.
Não há nada de simbólico nisso.
(...)
Todos passaram a trabalhar pelo bem de todos,
onde antes era cada um por si.
Os bons resultados ultrapassaram todas as expectativas.
(...)
Gravados em seus genes estão o mapa e a história da espécie humana. Cada uma
das múltiplas capacidades e limitações do Homo Sapiens está ao menos
potencialmente presente em você.
(...)
Pois não demorou para as pessoas perceberem
que ao invés do dinheiro, a verdadeira riqueza material está nos recursos,
nos bens da natureza de que o homem precisa para viver.
O ar, a água, a terra com seus nutrientes, a luz do sol.
(...)
Ei, preste atenção, isso é importante.
(...)
Esses bens, sendo tão preciosos e necessários para a vida, não podem ser
propriedade de alguns poucos. Os recursos naturais são patrimônio da
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humanidade, um bem de todos para ser desfrutado por todos sem exceção, com
gratidão e respeito.
(...)
Existe em você ao menos uma fagulha de tudo de bom e de ruim na humanidade.
Se não fosse assim, você seria incapaz de distinguir entre o santo e o rufião, entre o
gênio e o imbecil, entre o herói e o vilão.
(...)
Foi assim que surgiu a ideia da herança humana.
A soma de todos os recursos naturais,
dividida pelo número de pessoas vivas no planeta.
Isso é o que cabe a cada um a cada momento.
(...)
Tudo o que lhe provoca admiração ou horror é uma parcela sua, faz parte de sua
herança humana.
(...)
Cada um tendo direito ao mesmo que os demais,
pelo simples fato de ter nascido humano.
No lugar da competição, a cooperação.
Cada um célula viva no organismo coletivo.
(...)
Do pensamento mais elevado ao ato mais mesquinho, vai uma gradação de
semitons que pode ser subdividida até o infinito. Nessa faixa de frequência passeia
a liberdade humana, que você exercita a cada segundo de sua existência.
(...)
Assim como todas as outras pessoas no mundo.
(...)
Imagine que a vida se torna tão consciente na espécie humana que a coletividade
não possa mais ser negada.
(...)
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Estamos todos interligados. A felicidade não pode ser só para uns, ao custo do
sofrimento de muitos. Não porque isso seja errado ou injusto, e é. Mas
simplesmente porque não funciona.
(...)
A cada dia mais e mais pessoas estão descobrindo isso.
Desse jeito não funciona. É preciso tentar algo totalmente novo.
(...)
A artimanha mais ardilosa a respeito das teorias da conspiração
é que misturam de tal forma a verdade e a mentira,
que fazem ambos, o cético e o crente,
tomarem uma pela outra, abraçando o mal que deveriam rejeitar
e renegando com mais veemência justamente a verdade
que deveriam defender.
(...)
Se é bem verdade que a realidade da matéria concreta
É um mero produto do pensamento abstrato,
Se o mundo é criado e recriado a cada segundo
Pela onipresente consciência de tudo,
Como já diziam os vedas e upanishads
E o princípio da incerteza de Heisenberg,
Como já profetizaram os antigos sábios
E os físicos quânticos redescobriram...
(...)
O governo mundial não é um mal a ser combatido,
e sim a meta a ser alcançada.
(...)
As pessoas não fazem ideia do perigo que é esquecer de sonhar com a libertação.
(...)
Hoje a Terra, dividida, já é governada por uns poucos, em benefício próprio.
(...)
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Não é possível que o homem civilizado
Se reduza a um animal amestrado,
Pois, se não der a patinha pro patrão,
Vai perder o seu padrão de estimação!
(...)
É de uma astúcia sem limites
fingir pretender
o que já foi alcançado.
(...)
E até os ricos
Também não passam de escravos
De seu status, de seus contatos,
De seu high society...
Quanto aos pobres, miséria pouca é alegria,
Agradecem chorando
Qualquer migalha de cidadania!
(...)
Assim os tontos a favor e contra
permanecem sempre atentos,
velando os portões
que já foram arrombados.
(...)
Um planeta,
uma espécie humana,
uma só família.
(...)
O fim da noite ainda vai chegar.
(...)
As velhas fronteiras não fazem sentido,
pelo simples motivo de que nunca fizeram.
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(...)
A primavera ainda vai brotar.
(...)
A democracia perfeita:
todos no mundo decidindo tudo juntos,
pelo voto universal na Internet.
E a primeira medida: garantir que todos
no mundo tenham acesso à Internet
(com todas as transformações sociais que isso implica).
(...)
Ninguém sabe o que acontecerá,
mas estará impresso em todos jornais.
(...)
Considere a ideia da competição.
(...)
Embriagado pela fé dos heróis,
iluminado como ouro ao luar!
(...)
É um absurdo
competir gente com gente!
(...)
A competitividade é exaltada pelo Sistema como sinônimo de qualidade, de
excelência. Ser competitivo é querer ser o número um, ter um lugar ao sol, ser um
sucesso na vida. Isso tudo, você já sabe, é pura propaganda.
(...)
Só quem já passou por isso é que poderá compreender.
(...)
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É preciso questionar todas as regras, para ver a que fim elas se destinam. É preciso
avaliar os valores tidos como bons e maus, e encontrar para cada um deles o valor
exato dentro do próprio coração. É preciso desafiar-se até as estruturas, arrancar as
raízes pelos pés, é preciso dar o salto.
(...)
A coisa mais bela do mundo é descobrir que tudo é muito belo
E a coisa mais idiota é quando você nem pode vê-lo.
(...)
Até quem ainda está perdido vai se encontrar.
(...)
O controle simplesmente não existe. Isso é só propaganda.
Toda vez que alguém está falando que você pode ter o controle sobre alguma coisa,
está tentando lhe vender algo.
(...)
A menor prisão do mundo já não cabe em um castelo,
Onde até o preso crê que é senhor do castelo e da aldeia.
(...)
A segurança também não passa de ilusão. Toda vida é insegura.
A única segurança que existe é a morte.
(...)
A coisa mais bela do mundo é o samadhi,
palavra do antigo devanagari que significa êxtase.
(...)
Só quem já passou por isso é que poderá compreender.
(...)
É preciso meditar diariamente.
(...)
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Até quem ainda está perdido verá o clarão.
(...)
A meditação, sim, é algo que vale ensinar nas escolas.
(...)
Imagine o que é ser um quadrado:
Um polígono alto, largo e achatado!
Já pensou no que é ser um quadrado:
Um quadrado é um lado e outro lado
E outro lado e outro lado quadrado!
(...)
Basta uma geração de crianças meditando
para o mundo se transformar
na coisa mais linda.
(...)
Você não imagina o que é viver em Planolândia,
Onde só existem duas dimensões:
Altura e largura,
Largura e altura,
Profundidade não!
(...)
Meditar é fácil:
sente em silêncio
com a coluna ereta
e os olhos fechados,
voltados para o ponto entre as sobrancelhas.
(...)
“Unindo dois pontos, terá uma linha”
- isso é comprovado!
Estique essa linha pro lado
E você terá um quadrado!
Acrescente uma dimensão ao quadrado
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E um cubo será o resultado!
Acrescente uma dimensão a Espaçolândia
E se abrirão os portões de Espaçotempolândia!
(...)
Observe o ar ir e vir.
Observe os seus pensamentos.
Observe seu coração.
(...)
É preciso exercitar a arte marcial suprema: o amor.
(...)
Para isso é preciso observar as sete leis musicais do sucesso.
(...)
O amor é a força mais forte do mundo.
(...)
DÓ, a Lei do Dono:
você detém a propriedade de tudo o que acontece com você.
A sua experiência é intransferível.
Não há como passar isso para outras pessoas, e ninguém pode tirar isso de você.
(...)
O amor vence tudo.
(...)
RÉ, a Lei da Reza:
com fé,
seja no que for,
tudo é possível.
(...)
O Kung Fu do Amor exige de seus praticantes
um coração sincero e determinado a amar.
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(...)
MI, a Lei do Milagre:
ou tudo é milagre
ou não existem milagres.
A decisão é sua.
(...)
É preciso respirar.
E focar a mente no ponto
além do véu dos pensamentos.
Lá é que se revela o Silêncio.
(...)
FÁ, a Lei da Família:
ela pode ser
tão ampla
quanto você
se permitir.
(...)
Exercite constantemente a sublime arte marcial do Amor.
Não deixe de praticar nem por um segundo.
(...)
SOL, a Lei do Sol:
guie-se por ele.
(...)
Quem ensinou o Kung Fu do Amor?
Foi um santo ou marginal?
Vagabundo ou Redentor?
(...)
LÁ, a Lei dos Lábios:
cada palavra que você pronuncia
tem o poder de gerar, manter ou destruir algo no mundo.
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(...)
Se o mundo lhe parece um lugar muito ruim,
ou se seus ombros pesam – às vezes é assim:
Respire, apenas respire.
(...)
SI, a Lei do Silêncio:
só pode existir o som
onde existe o silêncio.
(...)
Se você quer mesmo saber,
quem ensinou o Kung Fu do Amor
foi o Vento.
(...)
É preciso sobretudo
escutar o silêncio profundo
que dorme em todas as coisas.
Por detrás desse silêncio
é que nasce o sonho do som.
(...)
É preciso reconhecer a dignidade essencial da pessoa humana. A palavra dignidade
aplica-se a um valor que não pode ser calculado em termos de dinheiro. Não há
como estimar um valor financeiro para a vida humana. Por quantos milhões ou
bilhões você venderia a sua vida, ou a de alguém que você ama? A vida humana não
tem preço.
(...)
Se o que você procura até parece se esconder
e nada de muito importante
parece acontecer:
Respire, apenas respire.
(...)
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Na verdade toda vida é sagrada.
Reconhecer o sagrado na vida humana é apenas o primeiro passo.
(...)
Tudo o que é preciso
é também precioso.
(...)
O que chamamos de personalidade não passa de uma colcha de retalhos,
fragmentos da personalidade de outras pessoas que vamos tomando emprestado ao
longo da vida.
(...)
Navegar o espaço sideral é preciso.
Viver é precioso.
(...)
É preciso abandonar toda esperança ao adentrar no reino da eterna abundância.
Quem vive a abundância não precisa de esperança.
(...)
É preciso abrir mão de todo medo.
É precioso abraçar a possibilidade do amor.
(...)
E veja que a vida continua e que tudo é solução.
E saiba que em seu peito obstinado ainda bate um coração.
(...)
É preciso manter os olhos bem abertos na calada da noite,
e as pálpebras semicerradas diante do olhar luminoso do Sol.
(...)
É preciso atentar para as pegadas dos que vieram antes.
Elas mostram de onde vieram e até onde foram.
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(...)
Existe um momento em que tudo pode ser:
esse é o seu presente, só depende de você.
Respire, apenas respire.
(...)
É preciso vasculhar periodicamente o seu armário. Passe adiante tudo o que não
estiver usando mais. Alguém pode estar precisando. As coisas só existem quando
estão sendo úteis, quando estão sendo utilizadas. Quem tem e não usa, está
roubando de alguém.
(...)
É preciso agradecer
e honrar
os antepassados.
Graças a eles,
que somos nós,
estamos aqui.
(...)
E o que fizemos nós
para orgulhar nossos avós?
E o que deixamos
para os que vierem depois?
(...)
Não importa tanto o que acontece com você,
quanto o que se faz com o que acontece com você.
Respire, apenas respire.
(...)
Pensando assim, você e mais um, vira cem mil, vira um bilhão, vira o mundo todo
uma só nação humana, todos filhos de uma mesma e única mãe Terra, preciosa e
generosa para todos, sem exceção.
(...)
E veja que a vida é toda sua e que está em sua mão.
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E saiba que em seu peito obstinado ainda bate um coração.
(...)
Respire, apenas respire.
(...)
O paraíso na terra pode começar a cada manhã.
(...)
Manhã vem surgindo.
A luz desfaz o sonho ruim.
(...)
O que você aprender, pratique.
O que você praticar, ensine.
(...)
Insensatez é viver só num universo em expansão.
(...)
É chegada a hora de ir embora.
(...)
É preciso chegar em algum lugar e dizer: paramos aqui. Mesmo que ainda falte
muito a percorrer. Principalmente porque ainda falte tanto a percorrer.
(...)
Melhor assim,
Assim será.
(...)
Porque todos os caminhos que se pode ensinar são traidores.
Não se pode ensinar o caminho, somente um jeito de caminhar.
(...)
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Imagine que você vai dormir e tem um sonho. No sonho você está de pé diante de
um rio de águas escuras e profundas, que correm serenas entre as margens tão
extensas como a própria vida.
(...)
Uma das experiências
mais profundamente religiosas
é trocar um sorriso na rua
com um completo estranho.
(...)
Você descobre, daquele modo peculiar que só acontece nos sonhos, que o rio que
corre à sua frente é capaz de responder a qualquer pergunta que lhe seja feita. Você
só tem direito a uma única pergunta.
(...)
O Amor é a energia universal!
Amar ativa o chakra do coração,
é caminho para a iluminação!
(...)
Você respira fundo e cria coragem para indagar o rio: qual é o significado oculto
nos sonhos?
(...)
A iluminação passa pelo amor,
passa pela compaixão.
(...)
E o rio responde com sua voz profunda: mergulhe em minhas águas e você
descobrirá.
(...)
A compaixão é o amor,
mais a meditação!
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(...)
Você decide aceitar o convite. A água não é fria, mas quente e escura como sangue.
(...)
Procura ver
Deus em cada ser.
(...)
Você deixa o rio cobrir sua cabeça, e fica sem respirar por um breve instante que
dura a eternidade.
(...)
No ser humano o divino
tem a imagem de um menino.
(...)
Ao subir à tona, percebe que uma pessoa acena para você na outra margem do rio.
Você se aproxima. Aquela é a pessoa mais linda que você já viu.
(...)
Enxergando em cada um essa Criança,
Saberás que estás diante da Presença!
(...)
Você se apaixona perdidamente. A paixão é correspondida.
(...)
Seja qual for
a ponte
entre duas idéias,
será possível
se você acreditar nela.
(...)
Vocês resolvem constituir família. Logo aparece o primeiro filho.
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(...)
Seja qual for
o significado oculto
a ser desvendado,
será encontrado
por quem o procurar.
(...)
A criança torna-se a razão de sua existência. Você quer passar para ela tudo de bom
que recebeu, e dar até mesmo o bem que nunca teve. Não gosta sequer de pensar
que o menor mal possa lhe acontecer.
(...)
Somos máquinas
de fazer sentido.
O que acreditamos
que é
se torna.
(...)
À medida que a criança cresce, a relação de par passa pelos melhores e piores
momentos.
Em certas ocasiões você tem certeza de que está vivendo o grande amor com sua
cara-metade. Outras vezes, no entanto, você não sabe o que viu naquela pessoa.
(...)
Assim se constrói
o Teatro da Realidade,
com sonhos de luz
e projeções de sombras.
(...)
Certa vez, no auge de uma crise na relação, você propõe uma viagem de férias. O
passeio transcorre maravilhosamente, e vocês vivem uma segunda lua de mel. O
filho percebe a felicidade do casal, e as risadas da criança soam como doce música,
a trilha sonora perfeita para um reavivado romance familiar.
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(...)
O caminho do meio não é uma reta!
...está bem mais para uma pirueta.
(...)
Chega o dia de voltar para casa. Na viagem de volta, ao passar por uma ponte, o
carro em que vocês estavam é abalroado por um veículo em grande velocidade
conduzindo perigosos criminosos que fugiam da polícia. O carro de vocês é
lançado por cima da murada da ponte.
(...)
Cada um deve ser o que quiser ser,
somando com seus atributos e talentos únicos
para o bem do coletivo,
cada um de seu modo único, intransferível e insubstituível.
(...)
O carro afunda quase que imediatamente ao bater na água caudalosa do rio que
corre debaixo da ponte. Você luta para salvar sua família que está presa no carro,
mas o ar está quase esgotado em seus pulmões. Você está prestes a se afogar.
(...)
O que todos querem,
dividido por igual.
(...)
Você precisa subir à tona, se quiser ter a esperança de salvar os dois.
(...)
O que todos ganham,
dividido por igual.
(...)
No exato instante em que sua cabeça emerge das águas, antes mesmo que o
primeira lufada de ar seja engolida pela boca sôfrega, você se lembra de tudo.
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(...)
O que todos perdem,
dividido por igual.
(...)
Foi apenas um mergulho no rio de águas escuras e profundas.
(...)
O que todos sonham,
dividido por igual.
(...)
De pé no meio do rio, você olha para a margem. Não há ninguém ali, apenas as
suas roupas.
(...)
Está tudo bem quando a gente ama.
(...)
Embora não tenha percebido, você tirou todas as suas roupas antes de mergulhar
no rio para descobrir o significado oculto dos sonhos.
(...)
Está tudo bem: essa é a herança humana
(...)
E então você acorda.
(...)
Seja tudo o que você quiser ser.
Está em suas mãos o poder
de fazer com você o que bem entender.
(...)
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É preciso caminhar com os pés no chão e a cabeça nas nuvens, onde soprar mais
alto o Vento.
(...)
Seja tudo o que você puder ser.
Está em suas mãos o querer
ser tudo o que você pode ser.
(...)
É preciso caminhar com o coração junto com a razão indicando a direção.
(...)
Acredite no seu sonho de liberdade
E espalhe por onde passar
Essa semente de verdade
(...)
É preciso caminhar com amor,
e sempre ter nos lábios alguma canção de libertação.
(...)
Mantenha essa chama acesa.
(...)
Avante o Vento!
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